
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πρεσβεία της Ελλάδος 

Μόσχα 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών 

Υποθέσεων 
 

 
Διμερείς εμπορικές συναλλαγές Ελλάδας – Λευκορωσίας κατά το 2014 

 
 

Το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας - Λευκορωσίας κατά το 2014 χαρακτηρίστηκε από 

εντυπωσιακή άνοδο. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 

ο όγκος εμπορίου αυξήθηκε κατά 345% και ανήλθε σε 71,5 εκ. ευρώ, με τις ελληνικές 

εξαγωγές να διαμορφώνονται σε 14,3 εκ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,7%, και τις εισαγωγές 

να ανέρχονται σε 57,2 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2402%. Το εμπορικό 

ισοζύγιο, από πλεονασματικό μετατράπηκε σε ελλειμματικό για τη χώρα μας. 

Βασικός παράγοντας που διαμόρφωσε την εικόνα του διμερούς εμπορίου κατά το 2014 

είναι η εισαγωγή των προϊόντων του κωδικού 271019 “Άλλα λάδια πετρελαίου” ύψους 54 

εκ. ευρώ, και δευτερευόντως η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών. 

 
Σύνολο Εμπορίου, 2014 

Αξία σε ευρώ 2014 2013 
Μεταβολή 
2014/2013 

Εξαγωγές 14.285.401 13.777.574 3,7% 

Εισαγωγές 57.171.173 2.284.298 2402,8% 

Όγκος Εμπορίου 71.456.574 16.061.872 344,9% 

Εμπορικό Ισοζύγιο -42.885.772 11.493.276 -473,1% 

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

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

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

μερίδια 18,8% και 18,3% αντίστοιχα επί των συνολικών εξαγωγών, και ακολουθούν οι 

φράουλες με μερίδιο 13,9%, οι ανελκυστήρες με 10,2% και τα ακτινίδια με 7,8%. 

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

τα λάδια πετρελαίου με μερίδιο 94,5% και ακολουθεί το χλωριούχο κάλιο που 

προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα με μερίδιο 4,2%. Στα δύο αυτά προϊόντα 

αντιστοιχεί περίπου το 99% των ελληνικών εισαγωγών. 

  



Ελληνικές Εξαγωγές προς τη Λευκορωσία, 2014 
15 πρώτα προϊόντα 

αξία σε Ευρώ 2014 2013 
Μεταβολή 
2014/2013 

% επί 
συνόλου 

080930 Ροδάκινα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα brugnons και 
nectarines, νωπά 2.687.364 2.312.037 16,2% 18,8% 
760720 Φύλλα και λεπτές ταινίες, από 
αργίλιο, σε υπόθεμα, με πάχος (χωρίς το 
υπόθεμα) <= 0,2 mm  2.618.989 

  
18,3% 

081010 Φράουλες, νωπές 1.980.166 615.663 221,6% 13,9% 

842810 Ανελκυστήρες προσώπων και 
αναβατήρες φορτίων 1.454.332 1.036.624 40,3% 10,2% 

081050 Ακτινίδια, νωπά 1.108.694 1.430.197 -22,5% 7,8% 

070700 Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη 481.410 259.857 85,3% 3,4% 
560819 Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε 
τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από 
σπάγκους, σχοινιά 388.716 16.859 2205,7% 2,7% 

430310 Ενδύματα και εξαρτήματα της 
ένδυσης από γουνοδέρματα 308.075 404.200 -23,8% 2,2% 

080810 Μήλα, νωπά 245.196 80.071 206,2% 1,7% 

847431 Μηχανές για την ανάμειξη μπετόν ή 
κονιάματος (εκτός εκείνων που είναι 
συναρμολογημένες σε σιδηροδρομ 226.000 

  
1,6% 

080929 Άλλα. (Βερίκοκα, κεράσια, 
ροδάκινα, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, 
νωπά) 215.455 

  
1,5% 

080910 Βερίκοκα, νωπά 199.400 74.514 167,6% 1,4% 

240110 Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων 185.976 110.727 68,0% 1,3% 

847490 Μέρη από μηχανές και συσκευές 
για την επεξεργασία ή την κατεργασία των 
ορυκτών υλών της κλάσης 8474 158.450 

  
1,1% 

080520 Μανταρίνια, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα tangerines και 
satsumas), καθώς και κλημεντίνες  150.615 239.298 -37,1% 1,1% 

ΣΥΝΟΛΟ 15 Πρώτων Προϊόντων 12.408.838 6.580.047 88,6% 86,9% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 14.285.401 13.777.574 3,7% 100,0% 

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



Ελληνικές Εισαγωγές από τη Λευκορωσία, 2014 
15 πρώτα προϊόντα 

αξία σε Ευρώ 2014 2013 
Μεταβολή 
2014/2013 

% επί 
συνόλου 

271019 Αλλα λάδια πετρελαίου 54.010.597 
  

94,5% 

310420 Χλωριούχο κάλιο που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα 2.395.039 2.094.131 14,4% 4,2% 

271112 Προπάνιο που έχει υγροποιηθεί 196.119 
  

0,3% 
842890 Μηχανές και συσκευές για την 
ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση ή τη 
μετακίνηση, π.δ.κ.α. 167.647 

  
0,3% 

392690 Τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες 
ή από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 έως 
3914, π.δ.κ.α. 119.402 

  
0,2% 

730890 Κατασκευές και μέρη κατασκευών, 
από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α. (εκτός από 
γέφυρες και τμήματα γεφυρών 73.209 

  
0,1% 

271113 Βουτάνια που έχουν υγροποιηθεί  40.840 
  

0,1% 
080930 Ροδάκινα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα brugnons και 
nectarines, νωπά 28.103 

  
0,0% 

950300 Τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα 
αυτοκίνητα και παρόμοια τροχοφόρα 
παιχνίδια 21.056 20.666 1,9% 0,0% 
843699 Μέρη από μηχανές και συσκευές για 
τη γεωργία, τη δασοκομία, την κηπουρική ή 
τη μελισσοκομία, π.δ.κ.α 18.689 16.849 10,9% 0,0% 

843290 Μέρη από μηχανές και συσκευές για 
τη γεωργία, τη δασοκομία ή την κηπουρική 13.623 

  
0,0% 

442190 Τεχνουργήματα από ξύλο, π.δ.κ.α. 12.942 14.155 -8,6% 0,0% 
340490 Κεριά τεχνητά και κεριά 
παρασκευασμένα  11.805 

  
0,0% 

510121 Μαλλιά από κούρεμα καθαρισμένα 
από τις λιπαρές ουσίες, μη επεξεργασμένα  11.063 

  
0,0% 

270300 Τύρφη, στην οποία περιλαμβάνεται 
και η τύρφη για επίστρωση στάβλων, έστω 
και συσσωματωμένη 7.653 19.647 -61,0% 0,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 15 Πρώτων Προϊόντων 57.127.787 2.165.448 2538,2% 99,9% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 57.171.173 2.284.298 2402,8% 100,0% 

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


