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Συνοπτικά 

 
 
Η  διαφορά μεταξύ Ουκρανίας και Gazprom δημιούργησε σοβαρά 

προβλήματα στην προμήθεια της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Το ίδιο διάστημα 
η παγκόσμια οικονομική κρίση συνέχισε να επηρεάζει την Ρωσία, γεγονός που 
διαφαίνεται στην εξέλιξη των οικονομικών δεικτών (π.χ. η βιομηχανική 
παραγωγή μειώθηκε κατά 16%- η χειρότερη εξέλιξη που έχει καταγραφεί). Η 
κυβέρνηση προβλέπει, για πρώτη φορά, μείωση του ΑΕΠ και εν όψει των 
χαμηλών τιμών πετρελαίου συζητά αναθεώρηση του προϋπολογισμού  
 
 

 
 Στατιστική του μήνα 

 
 

13,1%                Η πτώση της συναλλαγματικής ισοτιμίας ρουβλίου έναντι 
του δολαρίου ΗΠΑ κατά τον μήνα Ιανουάριο. 

 
 

 
 
Κυριότερα γεγονότα του μήνα 

 
1-20 Ιανουαρίου  Διαμάχη για το φυσικό αέριο μεταξύ Gazprom          

και Ουκρανίας 
 

27-28 Ιανουαρίου               Παγκόσμιο Οικονομικό Forum, Davos, Ελβετία 
 
 

  



 
 
Κύριες τάσεις  

 
Η Rosstat (Στατιστική Υπηρεσία) ανακοίνωσε ότι η βιομηχανική παραγωγή 

μειώθηκε κατα 16%  σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο. Η βιομηχανική παραγωγή 
είχε σημειώσει πτώση κατά 10,3% τον Δεκέμβριο και 8,7% τον Νοέμβριο. Η 
παραγωγή του τομέα μεταποίησης μειώθηκε κατά 24.1% σε ετήσια βάση  
και οι  επενδύσεις σε πάγια κεφάλαια  κατά 15,5% . Μείωση σημείωσαν και οι 
κατασκευές κατά 16.8%. Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 8,1%, 
το υψηλότερο επίπεδο τα τελευταία 6 έτη.  Οι πραγματικοί μισθοί 
σημείωσαν πτώση κατα 9,1% σε ετήσια βάση και το πραγματικό διαθέσιμο 
εισόδημα κατα 6,7%.  Το λιανικό εμπόριο, ωστόσο, σημείωσε θετική 
μεταβολή, έστω και περιορισμένη, κατά 2,4% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με 
την Rosstat για τον μήνα Ιανουάριο, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) 
αυξήθηκε κατά  2,4%. Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατα 6,3% τον 
Ιανουάριο, επηρεαζόμενες από την ετήσια αύξηση στις τιμές ηλεκτρικού 
ρεύματος και μεταφορών και οι τιμές τροφίμων κατά 1,4%. Ο δείκτης τιμών 
παραγωγού μειώθηκε κατά 2,7% τον Ιανουάριο.  
 
 
Η Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε στοιχεία για τις διεθνείς εμπορικές 

συναλλαγές της Ρωσίας τον Δεκέμβριο 2008, σύμφωνα με τα οποία το 
εμπορικό πλεόνασμα σημείωσε για τον υπο εξέταση μήνα μείωση κατά 47,5%, 
ανερχόμενο σε $4,6 δις δολάρια ΗΠΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ετήσια 
στοιχεία το έτος 2008  οι ρωσικές εξαγωγές αυξήθηκαν 33%, έναντι 
της προηγούμενης χρονιάς, ανερχόμενες σε $471,7 δις  και οι 
εισαγωγές κατά 30%, ανερχόμενες σε $291,9 δις . Το εμπορικό 
πλεόνασμα  βελτιώθηκε κατά 37%,  και ανήλθε σε $179,8 δις. Η 
καθαρή εικροή κεφαλαίων, βάσει των στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας για 
το έτος 2008 ήταν $129,9 δις.  
   
Η πολιτική της ελεγχόμενης υποτίμησης του νομίσματος συνεχίστηκε και για 

τον μήνα Ιανουάριο, κατα τον οποίο το ρούβλι υποτιμήθηκε κατά 13% έναντι 
του δολαρίου ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε ότι η 
τράπεζα θα έθετε ως κατώτερο όριο για την ισοτιμία του ρουβλίου έναντι του 
«καλαθιού» ευρώ-δολαρίου στα 41, δεδομένων των τιμών του πετρελαίου. Τα 
συναλλαγματικά αποθέματα την 1η Φεβρουαρίου ανέρχονταν σε $386,9 δις. 
Συνολικά, απο τον μήνα Αύγουστο 2008, οπότε και τα συναλλαγματικά 
αποθέματα της Ρωσίας είχαν φτάσει σε ιστορικό υψηλό έχουν μειωθεί κατά 
$209,7 δις.  
 
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το πλεόνασμα του ομοσπονδιακού 

Προϋπολογισμού ανήλθε σε 13,9% του ΑΕΠ τον μήνα Ιανουάριο ($11,4 δις.). 
Τα έσοδα ανήλθαν σε 29,9% του ΑΕΠ ($24,5 δις.) και οι δαπάνες ήταν 16% 
του ΑΕΠ ($13,1 δις.): ήτοι 4,6% των σχεδιαζόμενων συνολικών 
σχεδιαζόμενων δαπανών  για ολο το έτος. 
 



Την 19 Ιανουαρίου, η Υπουργός  Οικονομικής Ανάπτυξης κα Nabiullina 
ανέφερε στην Κυβερνητική Επιτροπή  ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η 
μεταβολή του ΑΕΠ για το 2009 θα είναι αρνητική κατά 0,2% το 2009, αν η  
μέση ετήσια τιμή πετρελαίου διαμορφωθεί σε $41 το βαρέλι.  Ο Π/Θ Putin 
έδωσε κατόπιν οδηγίες στο Υπουργείο Οικονομικών για αναθεώρηση του 
προϋπολογισμού βάσει της τιμής πετρελαίου στα  $41 καθώς το προηγούμενο 
σχέδιο είχε λάβει ως εκτιμόμενη μέση τιμή του πετρελαίου τα $95 το βαρέλι 
για το 2009.   
 
Η κυβέρνηση αύξησε τους δασμούς εισαγωγής στα κάποιες κατηγορίες 

χαλυβουργικών.  Επίσης αύξήθηκαν οι δασμοί  στα εισαγόμενα αυτοκίνητα . 
 
  
 
Οικονομικοί Δείκτες 

 
Δείκτης Δεκέμβριος 

2008 
Νοέμβριος 
2008  

Δεκέμβριος 
2007 

Προυπολογισμός 
2008 

Εκτιμήσεις 
2008 

Ποσοστιαία 
μεταβολή ΑΕΠ 
(% μτβλη σε 
ετήσια βάση) 

   6,6 7,5 

Βιομηχανική 
παραγωγή (% 
μτβλη σε ετήσια 
βάση) 

-10,3 -8,7 6,5   

Πληθωρισμός % 13,3 13,8 11,9 8,5 13,3 
Συναλλαγματική 
ισοτιμία στο 
τέλος της 
περιόδου Rb/$ 

29,48 28,58 24,51 25,9 25,7 

Εξαγωγές (δις 
δολ.) 

28,5 30,12 38,7   

Εισαγωγές (δις 
δολ.) 

23,9 21,70 25   

Εμπορικό 
Πλεόνασμα (δις 
δολ) 

4,6 8,42 13,7   

Πραγματικοί 
μισθοί 
ποσοστιαία 
ετήσια μεταβολή  

-4,6 7,2 16,2   

Ανεργία 
(ποσοστό) 

7,7 6,6 6,5   

Δημοσιονομικά 
έσοδα (δις δολ)  

   266 290 

Δημοσιονομικές 
δαπάνες (δις 
δολ) 

   263 265 

Δημοσιονομικό 
πλεόνασμα (δις 
δολ.) 

   3 25 

Τιμή πετρελαίου 
Ουραλίων $/bbl 

34,81 46,36 88,81 53 60 

 
 
 



 
Διμερείς Εμπορικές Σχέσεις: Ρωσία, Λευκορωσία, Ουζμπεκιστάν 
 
 
Ρωσία 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ελλάδας (ΕΣΥΕ), για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2008, οι διμερείς 
εμπορικές συναλλαγές Ελλάδος-Ρωσίας διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 
Γενική εικόνα 
Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ο όγκος του διμερούς ελληνορωσικού 
εμπορίου παρουσίασε κάμψη της τάξης του 11,2%, σε σχέση με τη αντίστοιχη 
περίοδο του 2007. Παρόλα αυτά, οι ελληνικές εξαγωγές στη Ρωσική 
Ομοσπονδία σημείωσαν αύξηση κατά 32,3%. Αντίθετα, οι ελληνικές εισαγωγές 
ρωσικών προϊόντων παρουσίασαν κάμψη της τάξης του 15,8% Μετά από 
αυτές τις εξελίξεις, το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδος-Ρωσίας μεταβλήθηκε κατά 
21,3%, προς όφελος της χώρας μας.  
 
Ελληνικές εξαγωγές στη Ρωσία 
Οι εξαγωγές γουνοδερμάτων και γουναρικών συνεχίζουν να καταλαμβάνουν 
την πρώτη θέση (33,9% επί του συνόλου), σημειώνοντας σημαντική αύξηση 
της τάξης του 44,2% και υπερβαίνοντας τα €119 εκ.. Στη δεύτερη θέση 
εξακολουθούν να βρίσκονται οι εξαγωγές νωπών φρούτων, οι οποίες 
σημειώνουν σημαντική αύξηση κατά 62,8%, υπερβαίνοντας τα €46 εκ. Άνοδο 
κατά 30,5% σημειώνουν και οι εξαγωγές μηχανημάτων & εξοπλισμού, οι 
οποίες εξακολουθούν να καταλαμβάνουν στην 3η θέση των ελληνικών 
εξαγωγών στη Ρωσία, υπερβαίνοντας τα €29 εκ. Ακολουθούν οι εξαγωγές 
παρασκευασμάτων φρούτων και λαχανικών, οι οποίες σημειώνουν μικρή 
άνοδο της τάξης του 6,3%, υπερβαίνοντας τα €21 εκ., ενώ στην 5η θέση 
προωθούνται οι εξαγωγές σαπουνιών κλπ., οι οποίες σημειώνουν πολύ 
εντυπωσιακή αύξηση (462,5%) και ξεπερνούν τα €18 εκ., έναντι μόλις €3,3 
εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007. 
Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνονται οι 20 πρώτες κατηγορίες προϊόντων 
που εξήγαγε η χώρα μας στη Ρωσία, κατά την εξεταζόμενη περίοδο: 
 
 
 
 
 
 

 Ιαν.-Οκτ. 2007 
(€) 

Ιαν.-Οκτ. 2008 
(€) 

Μεταβολή 
(%) 

Ελληνικές εισαγωγές ρωσικών προϊόντων 2.568.252.362 2.163.620.503 -15,76 
Ελληνικές εξαγωγές στη Ρωσία 266.294.116 352.296.046 32,30 
Όγκος διμερούς εμπορίου Ελλάδος-
Ρωσίας 

2.834.546.478 2.515.916.549 11,24 

Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδος-Ρωσίας -2.301.958.246 -1.811.324.457 21,31 



Ιαν.-Οκτ. 2007 Ιαν.-Οκτ. 2008 
Ελληνικές εξαγωγές στη Ρωσία 

Αξία (€) 
Συμμετοχή 

(%) 
Αξία (€) 

Συμμετοχή 
(%) 

Μεταβολή 
(%) 

ΣΥΝΟΛΟ 266.294.116 100,00 352.296.146 100,00 32,30 
α/α Δασμολογική κλάση/Περιγραφή   

1 (43) Γουνοδέρματα & 
γουναρικά 82.848.044 31,11 119.487.571 33,92 44,23 

2 (08) Φρούτα, νωπά 28.537.303 10,72 46.444.867 13,18 62,75 

3 
(84) Μηχανήματα & 
εξοπλισμός 

22.244.765 8,35 29.028.556 8,24 30,5 

4 (20) Παρασκευάσματα 
φρούτων & λαχανικών 

19.849.494 7,45 21.093.007 5,99 6,27 

5 (34) Σαπούνια κλπ. 3.268.544 1,23 18.384.464 5,22 462,47 
6 (85) Ηλεκτρικός εξοπλισμός 4.823.406 1,81 14.331.794 4,07 197,13 
7 (24) Καπνά 13.114.863 4,93 13.005.103 3,69 -0,84 
8 (27) Προϊόντα πετρελαίου 9.121.352 3,43 10.198.747 2,90 11,81 
9 (39) Πλαστικά 9.665.833 3,63 9.352.495 2,66 -3,24 

10 (26) Μεταλλεύματα, σκουριές & 
τέφρα 

1.266 0,00 7.168.642 204 566.143,44 

11 (76) Αργίλιο & προϊόντα του 6.399.335 2,40 5.619.348 1,60 -12,19 

12 (33) Καλλυντικά & αιθέρια 
έλαια 

6.180.692 2,32 5.007.255 1,42 18,99 

13 (25) Αλάτι, θείο, γαίες & πέτρες 1.875.774 0,70 4.806.175 1,36 156,22 

14 (32) Βαφές, χρώματα & 
χρωστικά 18.971.277 7,12 3.162.538 1,03 -80,96 

15 (56) Βάτες, νήματα κλπ. 147.674 0,06 2.873.957 0,82 1.846,15 
16 (61) Πλεκτά ενδύματα 2.885.923 1,08 2.819.213 0,80 -2,31 

17 (72) Χυτοσίδηρος, σίδηρος & 
χάλυβας 

6.377.895 2,40 2.774.572 0,79 -56,50 

18 (21) Παρασκευάσματα 
διατροφής 1.696.807 0,64 2.464.692 0,70 45,26 

19 (38) Προϊόντα χημικής 
βιομηχανίας 

1.509.925 0,57 2.180.801 0,62 44,43 

20 (74) Χαλκός & τεχνουργήματα 
από χαλκό 1.818.387 0,68 1.984.412 0,56 9,13 

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 24.955.557 9,37 29.657.837 8,42  
 
Ελληνικές εισαγωγές ρωσικών προϊόντων 
Όπως προαναφέρθηκε, οι ελληνικές εισαγωγές ρωσικών προϊόντων κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο ελαττώθηκαν κατά 15,8%, σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2007. Σε αυτές συνεχίζουν να κυριαρχούν, αν και σημειώνουν 
κάμψη 19,4%, οι εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου, οι οποίες αποτελούν το 
79,2% του συνολικού όγκου των ελληνικών εισαγωγών ρωσικών προϊόντων. 
Στη 2η θέση έρχονται οι εισαγωγές αργιλίου και των προϊόντων του, οι οποίες 
σημειώνουν μείωση κατά 8,1%, αγγίζοντας τα €202,0 εκ., καταλαμβάνοντας 
το 9,3% των συνολικών εισαγωγών Ακολουθούν οι εισαγωγές χυτοσιδήρου, 
σιδήρου και χάλυβα, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική άνοδο (37,1%), 



αγγίζοντας τα €130 εκ. περίπου και καταλαμβάνοντας το 6,0% επί του 
συνόλου των εισαγωγών. Στην 4η θέση κατατάσσονται οι εισαγωγές 
δημητριακών οι οποίες, όμως, σημειώνουν κάμψη της τάξης του 22,9%, 
πέφτοντας κάτω από τα €47 εκ, ενώ στην 5η θέση κατατάσσονται πλέον οι 
εισαγωγές ξυλείας, παρόλο που έχουν σχεδόν υποδιπλασιαστεί, σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2007, πέφτοντας κάτω από τα €23,5 εκ.  
Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνονται οι 20 πρώτες κατηγορίες ρωσικών 
προϊόντων που εισήγαγε η χώρα μας κατά την εξεταζόμενη περίοδο: 
 

Ιαν.-Οκτ. 2007 Ιαν.-Οκτ. 2008 Ελληνικές εισαγωγές ρωσικων 
προϊόντων Αξία (€) 

Συμμετοχή 
(%) Αξία (€) 

Συμμετοχή 
(%) 

Μεταβολή 
(%) 

ΣΥΝΟΛΟ 2.568.252.362 100,00 2.163.811.292 100,00 -15,76 
α/α Δασμολογική κλάση/Περιγραφή   

1 (27) Προϊόντα πετρελαίου 2.035.190.879 79,24 1.639.811.292 75,79 -19,43 
2 (76) Αργίλιο & προϊόντα του 219.780.748 8,56 201.951.787 9,33 -8,11 

3 (72) Χυτοσίδηρος, σίδηρος & 
χάλυβας 

94.639.879 3,69 129.782.648 6,00 37,13 

4 (10) Δημητριακά 60.754.759 2,37 46.865.132 2,17 -22,86 
5 (44) Ξυλεία & προϊόντα ξύλου 40.445.692 1,58 23.323.535 1,08 -42,33 
6 (31) Λιπάσματα 4.768.800 0,19 17.333.837 0,80 263,48 
7 (74) Χαλκός & προϊόντα του 45.317.447 1,77 16.554.750 0,77 -63,47 

8 (84) Μηχανήματα & 
εξοπλισμος 

935.092 0,04 16.537.745 0,76 1.668,57 

9 
(48) Χαρτί, χαρτόνι & προϊόντα 
τους 12.807.135 0,50 14.067.279 0,65 9,84 

10 (43) Γουνοδέρματα & 
γουναρικά 8.318.283 0,32 10.587.832 0,49 27,28 

11 (15) Λίπη & έλαια 18.011.580 0,70 8.183.474 0,38 -54,57 

12 (23) Υπολείμματα βιομηχανιών 
διατροφής & ζωοτροφές 4.713.877 0,18 6.829.267 0,32 44,88 

13 (47) Πολτός ξύλου 33.260 0,00 6.766.598 0,31 20.244,55 

14 (40) Καουτσούκ & προϊόντα 
του 

1.980.670 0,08 4.555.594 0,21 130,00 

15 (29) Οργανικά χημικά 3.486.918 0,14 2.914.727 0,14 -16,41 
16 (28) Ανόργανες χημικές ενώσεις 1.299.762 0,05 2.396.376 0,11 84,37 
17 (85) Ηλεκτρικός εξοπλισμός 461.943 0,02 1.858.282 0,09 302,28 
18 (39) Πλαστικά 793.763 0,03 1.715.293 0,08 116,10 
19 (22) Ποτά 1.027.328 0,04 1.618.390 0,08 57,53 
20 (25) Αλάτι, θείο, γαίες & πέτρες 295.064 0,01 1.584.930 0,07 437,15 

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 13.189.483 0,51 8.381.735 0,39  
 
 
 
 
 



Λευκορωσία 
 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, για την περίοδο Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου 2008, τα στοιχεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Λευκορωσίας 
διαμορφώνονται ως εξής: 
 
 
 Γενική εικόνα 
Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ο όγκος του διμερούς εμπορίου Ελλάδος-
Λευορωσίας αυξήθηκε ελαφρώς κατά 7,7%, σε σχέση με τη αντίστοιχη 
περίοδο του 2007. Οι ελληνικές εξαγωγές στη Λευκορωσία αυξήθηκαν 6,3%, 
ενώ οι ελληνικές εισαγωγές λευκορωσικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 13,8% 
Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδος-Λευκορωσίας μεταβλήθηκε κατά 4,1%, προς 
όφελος της χώρας μας. Τα συνοπτικά στοιχεία του διμερούς εμπορίου 
Ελλάδος-Λευκορωσίας φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

 Ιαν.-Οκτ. 2007 
(€) 

Ιαν.-Οκτ. 2008 
(€) 

Μεταβολή 
(%) 

Ελληνικές εισαγωγές λευκορωσικών 
προϊόντων 1.571.760 1.789.199 13,83 

Ελληνικές εξαγωγές στη Λευκορωσία 7.021.436 7.462.118 6,28 
Όγκος διμερούς εμπορίου Ελλάδος-
Λευκορωσίας 

8.593.196 9.251.317 7,66 

Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδος-
Λευκορωσίας 5.449.676 5.672.919 4,10 

 
Ελληνικές εξαγωγές στη Λευκορωσία 
Στην πρώτη θέση των ελληνικών εξαγωγών προωθούνται τα καπνά (26,5% 
επί του συνόλου), σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 49,6% και 
αγγίζοντας τα €2,0 εκ.. Τη δεύτερη θέση καταλαβάνουν οι εξαγωγές 
καλλυντικών, οι οποίες σημειώνουν κάμψη της τάξης του 14,0%, 
υπερβαίνοντας μόλις τα €1,6 εκ. Σημαντική πτώση 40,4% σημειώνουν και οι 
εξαγωγές νωπών φρούτων, οι οποίες καταλαμβάνουν στην 3η θέση των 
ελληνικών εξαγωγών στη Λευκορωσία, πέφτοντας κάτω από το €1,0 εκ.. 
Ακολουθούν οι εξαγωγές μηχανημάτων, οι οποίες σημειώνουν σημαντική 
άνοδο (62,3%), υπερβαίνοντας τα €0,8 εκ., ενώ στην 5η θέση βρίσκονται οι 
εξαγωγές αργιλίου και προϊόντων του, οι οποίες σημειώνουν και αυτές 
εντυπωσιακή άνοδο (44,3%), υπερβαίνοντας τα €0,8 εκ.. 
Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνονται οι 10 πρώτες κατηγορίες προϊόντων 
που εξήγαγε η χώρα μας στη Λευκορωσία, κατά το διάστημα Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου 2008: 
 
 
 
 
 
 



Ιαν.-Οκτ. 2007 Ιαν.-Οκτ. 2008 
Ελληνικές εξαγωγές στη Λευκορωσία 

Αξία (€) 
Συμμετοχή 

(%) 
Αξία (€) 

Συμμετοχή 
(%) 

Μεταβολή 
(%) 

ΣΥΝΟΛΟ 7.021.463 100,00 7.462.118 100,00 6,28 
α/α Δασμολογική κλάση/Περιγραφή   

1 (24) Καπνά 1.321.508 18,82 1.976.314 26,49 49,55 
2 (33) Καλλυντικά & αιθέρια έλαια 1.896.419 27,01 1.631.433 21,86 -13,97 
3 (08) Φρούτα, νωπά 1.641.869 23,38 978.831 13,12 -40,38 
4 (84) Μηχανήματα & εξοπλισμός 527.330 7,51 855.785 11,47 62,29 
5 (76) Αργίλιο & προϊόντα του 591.221 8,42 852.959 11,43 44,27 
6 (64) Υποδήματα 288.331 4,11 383.005 5,13 32,84 
7 (32) Βαφές, χρώματα & χρωστικά 240.560 3,43 199.703 2,68 -16,98 
8 (43) Γουνοδέρματα & γουναρικά 50.231 0,72 70.159 0,94 39,42 

9 (20) Παρασκευάσματα φρούτων & 
λαχανικών 22.680 0,32 68,320 0,92 201,24 

10 (48) Χαρτί, χαρτόνι & προϊόντα 
τους 

12.552 0,18 55.032 0,74 338,43 
 

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 428.645 6,10 390.577 5,23  
 
Ελληνικές εισαγωγές λευκορωσικών προϊόντων 
Όπως προαναφέρθηκε, οι ελληνικές εισαγωγές λευκορωσικών προϊόντων 
αυξήθηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο κατά 13,8%, σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2007. Σε αυτές την 1η θέση πλέον καταλαμβάνουν οι 
εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου, οι οποίες έχουν υπερ-εξαπλασιαστεί σε 
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2007, καταλαμβάνουν το 42,1% των 
συνολικών ελληνικών εισαγωγών λευκορωσικών προϊόντων και υπερβαίνουν 
τα €0,7 εκ.. Στη 2η θέση προωθούνται οι εισαγωγές γουνοδερμάτων & 
γουναρικών, οι οποίες έχουν υπέρ-οκταπλασιαστεί, σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2007, καταλαμβάνουν το 17,4% των συνολικών ελληνικών 
εισαγωγών από τη Λευκορωσία και ξεπερνούν τα €0,3 εκ.. Παρά την 
αξιοσημείωτη πτώση τους (14,5%), οι εισαγωγές ξυλείας καταλαμβάνουν την 
3η θέση, ενώ ακολουθούν οι εισαγωγές μηχανημάτων & εξοπλισμού (€0,1 εκ.) 
και οχημάτων & ελκυστήρων (>€0,1 εκ.)  
Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνονται οι 10 πρώτες κατηγορίες 
λευκορωσικών προϊόντων που εισήγαγε η χώρα μας κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο: 
 

Ιαν.-Οκτ. 2007 Ιαν.-Οκτ. 2008 Ελληνικές εισαγωγές λευκορωσικών 
προϊόντων Αξία (€) Συμμετοχή 

(%) Αξία (€) Συμμετοχή 
(%) 

Μεταβολή 
(%) 

ΣΥΝΟΛΟ 1.571.760 100,00 1.789.199 100,00 13,83 
α/α Δασμολογική κλάση/Περιγραφή   

1 (27) Προϊόντα πετρελαίου 112.097 7,13 753.858 42,13 572,51 
2 (43) Γουνοδέρματα & γουναρικά 37.101 2,36 311.364 17,40 739,23 
3 (44) Ξυλεία & προϊόντα ξύλου 325.920 20,74 278.739 15,58 -14,48 
4 (84) Μηχανήματα & εξοπλισμος 82.163 5,23 144.850 8,10 76,30 
5 (87) Οχήματα 73.303 4,66 75.059 4,20 2,40 



6 (95) Είδη αθλητισμού & παιχνίδια 652 0,04 74.328 4,15 11.300,00 

7 (70) Γυαλί και τεχνουργήματα από 
γυαλί 

31.951 2,03 48.110 2,69 50,57 

8 (55) Συνθετικές ίνες, μη συνεχείς 0 0,00 28.289 1,58 - 
9 (85) Ηλεκτρικός εξοπλισμός 21.318 1,36 22.342 1,25 4,80 

10 (18) Κακάο 0 0,00 22.112 1,24 - 
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 887.255 56,45 30.148 1,68  

 
 
 
Ουζμπεκιστάν 
 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, για την περίοδο Ιανουαρίου-
Οκτωβρίου 2008, τα στοιχεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Ουζμπεκιστάν 
διαμορφώνονται ως εξής: 
 
Γενική εικόνα 
Το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2008 ο όγκος του διμερούς εμπορίου 
Ελλάδος-Ουζμπεκιστάν μειώθηκε σημαντικά κατά 42,71%, σε σχέση με τη 
αντίστοιχη περίοδο του 2007. Παρ’ όλα αυτά, οι ελληνικές εξαγωγές στο 
Ουζμπεκιστάν διπλασιάστηκαν, υπερβαίνοντας τα €2,6 εκ. Αντίθετα, οι 
ελληνικές εισαγωγές ουζμπεκικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 46,4% Μετά 
από αυτές τις εξελίξεις, το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδος-Ουζμπεκιστάν 
μεταβλήθηκε κατά 50,3%, προς όφελος της χώρας μας. Τα συνοπτικά 
στοιχεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Ουζμπεκιστάν φαίνονται στον πίνακα 
που ακολουθεί: 
 
 

 Ιαν.-Οκτ. 2007 
(€) 

Ιαν.-Οκτ. 2008 
(€) 

Μεταβολή 
(%) 

Ελληνικές εισαγωγές ουζμπεκικών 
προϊόντων 

51.812.499 27.764.346 -46,41 

Ελληνικές εξαγωγές στο Ουζμπεκιστάν 1.325.983 2.677.865 101,95 
Όγκος διμερούς εμπορίου Ελλάδος-
Ουζμπεκιστάν 53.138.482 30.442.211 -42,71 

Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδος-
Ουζμπεκιστάν 

-50.486.516 -25.086.481 50,31 

 
Ελληνικές εξαγωγές στο Ουζμπεκιστάν 
Όπως προαναφέρθηκε, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι ελληνικές εξαγωγές 
στο Ουζμπεκιστάν διπλασιάστηκαν, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2007. Στην πρώτη θέση των ελληνικών εξαγωγών εμφανίζεται μια νέα 
κατηγορία, τα τεχνουργήματα από πέτρες, τα οποία καταλαμβάνουν το 55,7% 
των ελληνικών εξαγωγών, υπερβαίνοντας τα €1,5 εκ.. Στη 2η θέση 
κατατάσσονται τα καλλυντικά, τα οποία σημειώνουν άνοδο κατά 25,7%, 
υπερβαίνοντας τα €0,6 εκ. Τέλος, στην 3η θέση, κατατάσσονται τα προϊόντα 
πετρελαίου, τα οποία σημειώνουν άνοδο 31,6% και αγγίζουν τα €0,4 εκ. 



Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνονται οι κατηγορίες των προϊόντων που 
εξήγαγε η χώρα μας στο Ουζμπεκιστάν, κατά την εξεταζόμενη περίοδο: 
 

Ιαν.-Οκτ. 2007 Ιαν.-Οκτ. 2008 
Ελληνικές εξαγωγές στο Ουζμπεκιστάν 

Αξία (€) Συμμετοχή 
(%) 

Αξία (€) Συμμετοχή 
(%) 

Μεταβολή 
(%) 

ΣΥΝΟΛΟ 1.325.983 100,00 2.677.865 100,00 101,95 
α/α Δασμολογική κλάση/Περιγραφή   

1 (68) Τεχνουργήματα από πέτρες 
κλπ. 

0 0,00 1.517.939 56,69 - 

2 (33) Καλλυντικά & αιθέρια έλαια 487.603 36,77 613.051 22,89 25,73 
3 (27) Προϊόντα πετρελαίου 294.295 22,19 387,384 14,47 31,63 
4 (30) Φαρμακευτικά προϊόντα 99.797 7,53 95.366 3,56 -4,44 
5 (56) Βάτες, υφάσματα, νήματα κλπ. 0 0,00 54.264 2,03 - 
6 (25) Αλάτι, θείο, γαίες και πέτρες 18.234 1,38 9.242 0,35 -49,31 
7 (35) Λευκωματώδεις ύλες κλπ. 0 0,00 619 0,02 - 

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 426.054 32,13 0 0,00  
 
 Ελληνικές εισαγωγές ουζμπέκικων προϊόντων 
Όπως προαναφέρθηκε, οι ελληνικές εισαγωγές ουζμπέκικων προϊόντων 
ελαττώθηκαν κατά 46,4% κατά την εξεταζόμενη περίοδο, σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2007. Σε αυτές την 1η θέση εξακολουθούν να 
καταλαμβάνουν οι εισαγωγές χαλκού και προϊόντων χαλκού οι οποίες, αν και 
υποδιπλασιάστηκαν, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007, 
αποτελούν το 91,0% των ελληνικών εισαγωγών από το Ουζμπεκιστάν, 
αγγίζοντας τα €25,3 εκ.. Ακολουθούν οι εισαγωγές λιπασμάτων, οι οποίες 
ανέρχονται σε €2,4 εκ. (8,4% επί του συνολου) και, τέλος, στην Τρίτη θέση 
κατατάσσονται οι εισαγωγές φρούτων, οι οποίες ανέρχονται σε €0,1 εκ.  
Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνονται οι κατηγορίες ουζμπέκικων προϊόντων 
που εισήγαγε η χώρα μας κατά την εξεταζόμενη περίοδο: 
 

Ιαν.-Οκτ. 2007 Ιαν.-Οκτ. 2008 Ελληνικές εισαγωγές ουζμπέκικων 
προϊόντων Αξία (€) Συμμετοχή 

(%) 
Αξία (€) Συμμετοχή 

(%) 

Μεταβολή 
(%) 

ΣΥΝΟΛΟ 51.812.499 100,00 27.764.346 100,00 -46,41 
α/α Δασμολογική κλάση/Περιγραφή   

1 (74) Χαλκός και τεχνουργήματα 
από χαλκό 

51.3753576 99,16 25.260.300 90,98 -50,83 

2 (31) Λιπάσματα 0 0,00 2.339.351 8,43 - 
3 (08) Φρούτα, νωπά 0 0,00 84.922 0,31 - 
4 (84) Μηχανήματα & εξοπλισμος 0 0,00 35.156 0,13 - 
5 (41) Δέρματα, πλην γουνοδερμάτων 294.000 0,57 30.000 0,11 -89,80 
6 (43) Γουνοδέρματα & γουναρικά 97.111 0,19 14.415 0,05 -85,16 
7 (94) Έπιπλα 0 0,00 202 0,00 - 

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 45.812 0,09 0 0,00  
 


