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04/10/2022 

 

 
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος διμερούς εμπορίου 

μεταξύ Ελλάδος και Λευκορωσίας, A΄ εξαμήνου 2022 κατέγραψε μείωση κατά 55,35% 
έναντι της ίδιας περιόδου 2021. Συγκεκριμένα, ανήλθε σε €3,47 εκ., έναντι €7,78 εκ., του Α΄ 
εξαμήνου 2021. 

Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε πλεονασματικό για τη χώρα μας, διαμορφούμενο 
για το Α΄ εξάμηνο 2022 σε €1,7 εκ. έναντι €5,7 εκ., του Α΄εξαμήνου 2021 (μείωση 
πλεονάσματος κατά 69,56%). 

 

Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδας - Λευκορωσίας 

  
Α' Εξάμηνο  

2021 

Α' Εξάμηνο  
2022 

Μεταβολή  
% 

Ελληνικές Εξαγωγές 6.740.323 2.604.355 -61,36% 

Ελληνικές Εισαγωγές 1.042.150 870.009 -16,51% 

Όγκος Εμπορίου 7.782.473 3.474.364 -55,35% 

Εμπορικό Ισοζύγιο 5.698.173 1.734.346 -69,56% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ                                                                        Ποσά:  Ευρώ 

 
 
Α. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη 

Λευκορωσία το Α’ εξάμηνο του 2022, κατέγραψαν μείωση κατά 61,36% έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου του 2021, ήτοι από €6,74 εκ. (Α’ εξ. 2021) σε €2,6 εκ. (Α’ εξ. 2022).  

Οι σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγές στη Λευκορωσία α΄ εξαμήνου 2022 
(αναλόγως συμμετοχής των επί του συνόλου της εξαγωγικής αξίας α’ εξαμήνου) 
αφορούσαν τα εξής προϊόντα: καπνά ακατέργαστα (60,99%), εντομοκτόνα/μυκητοκτόνα 
(7,54%), μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό γεωργικών προϊόντων 
(7,41%), βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα (4,48%), εμπιστευτικά προϊόντα (3,44%), 
λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (3%), ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης 
(1,92%), χρώματα επίχρισης και βερνίκια (1,62%), υφάσματα από νήματα από συνθετικές 
ίνες (1,57%), ρητίνες (1,52%), υφάσματα μη υφασμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα 
(1,23%) 

Αυξήσεις εξαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων 2022/2021, κατεγράφησαν στα εξής 
κύρια προϊόντα: υφάσματα από συνθετικά νήματα (+34.800%), λάδια από πετρέλαιο ή από 
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ασφαλτούχα ορυκτά (+3.527,4%), βιβλία κλπ (+526,9%), μηχανές και συσκευές συγκομιδής 
γεωργικών προϊόντων (+206,5%), μάρμαρα (+23,3%), καπνά ακατέργαστα (+7,5%). 

Μειώσεις εξαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων 2022/2021 κατεγράφησαν στα εξής 
κύρια προϊόντα: ελαιόλαδο και τα κλάσματά του (-97,5%), κουστούμια-ταγιέρ κλπ (-22,3%), 
εντομοκτόνα (-20,0%), υφάσματα μη υφασμένα (-5,7%). Το Α΄ εξάμηνο 2021, εξαγωγές 
κατεγράφησαν στα ακόλουθα προϊόντα, τα οποία δεν έκαναν την παρουσία τους το Α΄ 
εξάμηνο 2022: φύλλα και λεπτές ταινίες από αργίλιο, διάφορος μηχανολογικός εξοπλισμός, 
παρασκευάσματα για τα μαλλιά, μηχανές και συσκευές για την ανύψωση και τη φόρτωση, 
επιτραπέζια σκεύη και άλλα είδη οικιακής χρήσης. 

 
Β. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές εισαγωγές από τη 

Λευκορωσία το α΄εξάμηνο 2022, κατέγραψαν μείωση κατά 16,51% έναντι της αντίστοιχης 
περιόδου 2021,  ήτοι από €1,04 εκ  (Α΄ εξ. 2021) σε €870 χιλ. (Α΄ εξ. 2022). 

Οι σημαντικότερες ελληνικές εισαγωγές στη Λευκορωσία α΄ εξαμήνου 2022 
(αναλόγως συμμετοχής των επί του συνόλου της εισαγωγικής αξίας α’ εξαμήνου) 
αφορούσαν τα ακόλουθα προϊόντα: σύρματα και καλώδια (35,56%), νιτρώδη/νιτρικά 
(25,38%), ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα (9,99%), ανασχετικά της οξείδωσης (6,34%), φακοί-
πρίσματα-καθρέπτες (4,34%), υφάσματα από νήματα συνθετικών ινών (3,07%), περόνες-
καρφιά-πινέζες (3,0%), οξέα πολυκαρβοξυλικά (2,8%). 

Αυξήσεις εισαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων 2022/2021, κατεγράφησαν στα 
εξής κύρια προϊόντα: σύρματα και καλώδια (+750,7%), ταχυδρομικά δελτάρια (+230,7%), 
νιτρώδη-νιτρικά (+126,8%). Παράλληλα, καταγράφηκαν εισαγωγές προϊόντων που δεν 
είχαν εμφανιστεί το Α’ εξάμηνο 2021, όπως υφάσματα από συνθετικές ίνες, οξέα 
πολυκαρβοξυλικά, περόνες-καρφιά-πινέζες, σκούπες-ψήκτρες-πινέλα.  

Μειώσεις εισαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων 2022/2021, κατεγράφησαν στα 
εξής κύρια προϊόντα: αντικροτικά, ανασχετικά της οξείδωσης (-85,8%), ξυλεία σε φύλλα 
πολύστρωτα (-8,5%). Το α΄εξάμηνο 2021, εισαγωγές καταγράφηκαν στους ακόλουθους 
κωδικούς, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν το α΄ εξάμηνο 2022: φράουλες-σμέουρα-
βατόμουρα, λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άνθρακας-αιθάλες, τύρφη, 
ψυγεία-καταψύκτες τύπου ντουλαπιού, τεχνουργήματα ξυλουργικής, εργαλειομηχανές. 

 
 
 
 
 


