ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΜΟΣΧΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2021
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος διμερούς εμπορίου μεταξύ
Ελλάδος και Λευκορωσίας, α΄ εξαμήνου 2021 μειώθηκε κατά 14,47% έναντι της ίδιας
περιόδου 2020. Συγκεκριμένα, ανήλθε σε €7,78 εκ., έναντι €9,1 εκ., το α΄ εξάμηνο 2020.
Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε πλεονασματικό για τη χώρα μας, διαμορφούμενο για
το α΄εξάμηνο 2021 σε €5,7 εκ. έναντι €7,7 εκ., του α΄εξαμήνου 2020 (μείωση πλεονάσματος
κατά 26,2%).
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Ελληνικές Εξαγωγές
Ελληνικές Εισαγωγές

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Ποσά: Ευρώ

Α. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη
Λευκορωσία το α’ εξάμηνο του 2021, κατέγραψαν μείωση κατά 19,86% έναντι της
αντίστοιχης περιόδου του 2020, ήτοι από €8,41 εκ. (α’ εξ. 2020) σε €6,74 εκ. (α’ εξ. 2021).
Οι σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγές στη Λευκορωσία α΄ εξαμήνου 2021
(αναλόγως συμμετοχής των επί του συνόλου της εξαγωγικής αξίας α’ εξαμήνου) αφορούσαν
τα εξής προϊόντα: ακατέργαστα καπνά και απορρίμματα αυτών (21,93%), φράουλες,
βατόμουρα και άλλα φρούτα βρώσιμα (20,12%), φύλλα και λεπτές ταινίες από αργίλιο
(16,90%), βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα κλπ (5,23%), αεραντλίες/αντλίες κενού (4,51%),
καυστήρες εστιών (4,20%), σωλήνες από χαλκό (4,04%), εντομοκτόνα/μυκητοκτόνα (3,64%),
χρώματα επίχρισης (1,50%), πλυντήρια πιάτων (1,17%).
Σημαντικές αυξήσεις εξαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων 2021/2020, κατεγράφησαν
στα εξής προϊόντα: αεραντλίες (1.731,5%), ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης (+1.453,1%),
χαλίκια, αμμοχάλικα για στρώσιμο οδικών ή σιδηροδρομικών αξόνων (+306,5%), είδη
κορδελοποιίας (+129,4%). Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία των εξής προϊόντων, τα οποία δεν
είχαν καταγράψει εξαγωγές το α΄εξάμηνο 2020: καυστήρες εστιών, μηχανές, μηχανές και
φυγόκεντρες συσκευές, πλυντήρια πιάτων.
Σημαντικές μειώσεις εξαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων 2021/2020 κατεγράφησαν
στα εξής προϊόντα: μηχανές/συσκευές ανύψωσης, φόρτωσης (-96,7%), φρούτα (βερίκοκα,
κεράσια, ροδάκινα, δαμάσκηνα (-68,3%) και μηχανές/συσκευές συγκομιδής ή αλωνισμού (LeontievskyPereulok 4, 125009, Μόσχα, Ρωσική Ομοσπονδία
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52,4%). Το α΄εξάμηνο 2020, εξαγωγές καταγράφηκαν στους ακόλουθους κωδικούς, οι οποίοι
δεν εμφανίστηκαν το α΄ εξάμηνο 2021: φύλλα και λεπτές ταινίες από αργίλιο, εμπιστευτικά
προϊόντα, συσκευές μηχανοθεραπείας, συσκευές ραδιοανίχνευσης, ραδιοναυσιπλοίας,
ρυθμιστικοί κρουνοί.
Β. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές εισαγωγές από τη
Λευκορωσία το α΄εξάμηνο 2021, κατέγραψαν αύξηση κατά 51,3% έναντι της αντίστοιχης
περιόδου 2020, ήτοι από €688 χιλ. (α΄εξ. 2020) σε €1,04 εκ. (α΄εξ. 2021).
Οι σημαντικότερες ελληνικές εισαγωγές στη Λευκορωσία α΄ εξαμήνου 2021
(αναλόγως συμμετοχής των επί του συνόλου της εισαγωγικής αξίας α’ εξαμήνου) αφορούσαν
τα ακόλουθα προϊόντα: αντικροτικά/ανασχετικά οξείδωσης (37,30%), νιτρώδη/νιτρικά
(9,38%), ξυλεία σε φύλλα (9,11%), τεχνουργήματα ξυλουργικής (7,39%), κατεργασμένα
ορυκτέλαια (6,12%), αιθάλες από άνθρακα (4,90%), φακοί/πρίσματα/καθρέπτες (3,66%),
σύρματα/καλώδια (3,49%), εργαλειομηχανές λείανσης επιφανειών (2,90%), τεχνουργήματα
ξύλου (2,33%), παιδικά παιχνίδια (1,96%).
Σημαντικές αυξήσεις εισαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων 2021/2020,
κατεγράφησαν στα εξής προϊόντα: αιθάλες από άνθρακα (+348,3%), τεχνουργήματα ξύλου
(+210,1%), κατεργασμένα ορυκτέλαια (134,1%), όργανα/συσκευές μέτρησης παροχής, πίεσης
(+54,3%), χαρτί καθαριότητας (+20,2%), αντικροτικά/ανασχετικά οξείδωσης (+17,9%).
Παράλληλα, καταγράφηκαν εισαγωγές προϊόντων που δεν είχαν εμφανιστεί το α’ εξάμηνο
2020, μικρής όμως εισαγωγικής αξίας,
όπως μηχανών και συσκευών
γεωργίας/δασοκομίας/κηπουρικής/ πτηνοτροφίας, γενικών επίπλων, υφασμάτων
εμποτισμένων, ταχυδρομικών δελτάριων τυπωμένων,
Μειώσεις εισαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων 2021/2020, κατεγράφησαν στην
ξυλεία σε φύλλα (-6,7%). Το α΄εξάμηνο 2020, εισαγωγές καταγράφηκαν στους ακόλουθους
κωδικούς, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν το α΄ εξάμηνο 2021: βερίκοκα, κεράσια, λιπάσματα
ορυκτά, υφάσματα μη υφασμένα, υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, μυλόπετρες και
λειαντικές πέτρες, μικρής εισαγωγικής αξίας.
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