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Από ηελ αλάιπζε ζε κεγάιεο 

θαηεγνξίεο πξντόλησλ, πξνθύ-

πηεη ζεκαληηθή πηώζε ησλ 

εμαγσγώλ ζηα κεραλήκαηα θαη 

πιηθό κεηαθνξώλ (-21,68%), 

ζηα θαύζηκα (-21,25%), ζηα 

ιάδηα θαη ηα θπηηθά θαη δσηθά 

ιίπε (-11,65%), ζηα βηνκερα-

ληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θαηά 

πξώηε ύιε (-8,12%) θαζώο 

επίζεο θαη ζηα ηξόθηκα         

(-4,8%). ηηο ππόινηπεο θαηε-

γνξίεο νη εμαγσγέο παξνπζηά-

δνπλ αύμεζε κε κεγαιύηεξε 

εθείλε ησλ εκπηζηεπηηθώλ  

πξντόλησλ (57,27%).  

Οι  ζςνολικέρ  εξαγωγέρ  

μειώθηκαν καηά 9,6% ηον 

Οκηώβπιο  ηος  2013  ζε  

ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα 

ηνπ 2012. Η εμέιημε απηή απν-

ηειεί  άιιε  κία  επηβεβαίσζε 

ηεο θαζνδηθήο ηάζεο ησλ ζπ-

λνιηθώλ  εμαγσγώλ  –ηδηαίηεξα 

εμαηξνπκέλσλ ησλ πεηξειαην-

εηδώλ– από ην 2011 θαη κεηά 

(Γηάγξακκα 1), πνπ ζε κεγάιν 

βαζκό  νθείιεηαη  ζηελ  θαζπ-

ζηεξεκέλε επίιπζε ησλ δνκη-

θώλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιελη-

θήο νηθνλνκίαο θαη πινπνίεζεο 

πνιηηηθώλ  ζηήξημεο  ηεο  εμσ-

ζηξέθεηαο.  Αμίδεη  πάλησο  λα 

ζεκεησζεί  όηη  ζε  επίπεδν   

δεθάκελνπ (Ιαλ. – Οθη.) θαηα-

γξάθεηαη  αύμεζε  3,7%.  Η 

πινπνίεζε κηαο λέαο βηνκερα-

ληθήο  πνιηηηθήο  κε  γλώκνλα 

ηελ  εμσζηξέθεηα  θαη  ηελ   

θαηλνηνκία είλαη πιένλ επηβε-

βιεκέλε πξνθεηκέλνπ λα αλα-

ζηξαθεί  ε  αξλεηηθή  πνξεία 

ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ θαηά 

ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. 

Πην αλαιπηηθά, ζύκθσλα κε ηα 

πξνζσξηλά  ζηνηρεία  ηεο 

ΔΛ.ΣΑΣ. ε ζπλνιηθή αμία ησλ 

εμαγσγώλ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 

2013  αλήιζε  ζην  πνζό  ησλ 

2.324,6  εθαη.  επξώ  έλαληη 

2.572,4  εθαη.  επξώ ηνλ ίδην 

κήλα ηνπ 2012. 

Η κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ εμα-

γσγώλ απνδίδεηαη ζηελ ππν-

ρώξεζε ησλ εμαγσγώλ πξνο 

Σξίηεο  Υώξεο (-17,4%),  ελώ 

αληίζεηα νη απνζηνιέο πξνο ηηο 

ρώξεο  ηεο  ΔΔ  εκθαλίδνληαη 

ειαθξά  απμεκέλεο  (1% ).   

Δμαηξνπκέλσλ ησλ πεηξειαην-

εηδώλ ε ππνρώξεζε ησλ εμα-

γσγώλ  πξνο  Σξίηεο  Υώξεο 

είλαη κηθξόηεξε (-1,3%) ελώ ε 

κεηαβνιή  ησλ  απνζηνιώλ 

πξνο ηελ ΔΔ γίλεηαη αξλεηηθή 

(-3%). 

Σα ππώηα 15          
εξαγώγιμα πποϊόνηα 
ηο 2012: 

Πξντόλ (Μεξίδην) 
1. Οξπθηέιαηα πεηξειαίνπ 

(36,5%) 
2. Αξγίιην (3,8%) 
3. Φάξκαθα (3,4%) 
4. Φξνύηα λσπά ή απνμε-

ξακέλα (2,6%) 
5. Φάξηα λσπά ε θαηεςπγ-

κέλα (1,9%)  
6. Βακβάθη (1,6%) 
7. Λαραληθά παξαζθεπα-

ζκέλα ή δηαη/λα (1,6%) 
8. Υαιθόο (1,6%) 
9. Φξνύηα παξαζθεπαζκέ-

λα ή δηαη/λα (1,5%) 
10. Ράβδνη ζηδήξνπ ή ράιπ-

βα (1,5%) 
11. Έιαηα θαη ιίπε θπηηθά 

(1,3%) 
12. Τιηθό γηα ηε δηαλνκή 

ειεθηξηζκνύ (1,1%) 
13. Σειεπηθνηλσληαθόο 

εμνπιηζκόο (1,1%) 
14. Αζβέζηεο, ηζηκέλην θαη 

έηνηκα πιηθά θαηα-
ζθεπώλ (1,0%) 

15. Σπξί θαη πεγκέλν γάια 
γηα ηπξί (1,0%) 

 

ύλνςε 

Μηνιαίο δελτίο εξαγωγών 

Η συνεχιζόμενη καθοδική πορεία των εξαγωγών αναδεικνύει την 

επιτακτική ανάγκη μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής βασισμένη στην 

εξωστρέφεια και την καινοτομία — Νέα μείωση τον Οκτώβριο κατά 

9,6%   

Οι ππώηερ 15 αγοπέρ 

ηο 2012: 

Υώξα (Μεξίδην) 

 Σνπξθία (10,7%) 

 Ιηαιία (7,7%) 

 Γεξκαλία (6,4%) 

 Βνπιγαξία (5,7%) 

 Κύπξνο (5,2%) 

 ΗΠΑ (3,7%) 

 Ηλ. Βαζίιεην (3,1%) 

 ΠΓΓΜ (3,0%) 

 Ληβύε (2,8%) 

 Λίβαλνο (2,7%) 

 Γαιιία (2,4%) 

 Ρνπκαλία (2,2%) 

 Ιζξαήι (2,2%) 

 ηγθαπνύξε (2,0%) 

 Ιζπαλία (2,0%) 

Δεκέμβριος 2013 

  Με πεηπελαιοειδή Υωπίρ πεηπελαιοειδή 

(ποζά ζε εκαη. €)  Οκη. 2012 Οκη. 2013 % Μεηαβολή Οκη. 2012 Οκη. 2013 % Μεηαβολή 

Δςπωπαϊκή Ένωζη 1.079,1 1.090,4 1,0 934,3 906,0 -3,0 

Σπίηερ σώπερ 1.493,3 1.234,2 -17,4 628,1 619,9 -1,3 

ύνολο 2.572,4 2.324,6 -9,6 1.562,4 1.525,9 -2,3 

Πίνακαρ 1: Δμαγσγέο Οθησβξίνπ 2013 - ύλνςε αλά θαηεγνξία θαη πξννξηζκό  

Πεγή: Eurostat θαη ΔΛ.ΣΑΣ. (εθηηκήζεηο)  

Γιάγπαμμα 1: Δμέιημε εμαγσγώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ πεηξειαηνεηδώλ) 
- Σύγκριση μήνα με μήνα προηγούμενοσ έτοσς 
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Μηνιαίο δελτίο εξαγωγών 

Σν όξακά καο 

'ύγρξνλεο, αληαγσληζηηθέο επηρεη-

ξήζεηο πνπ παξάγνπλ πινύην, 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζπιινγηθή 

πξννπηηθή γηα κία ζύγρξνλε, αληα-

γσληζηηθή Διιάδα, νηθνλνκηθά 

ηζρπξή, θνηλσληθά δίθαηε”.  

 

Γείηε πεξηζζόηεξα ζην 

www.sev.org.gr 

Δμαγσγέο θαηά νκάδεο πξντόλησλ 

θαηά 21,25% θαη δηακνξθώ-

ζεθαλ ζηα 810,05 εθαη. επ-

ξώ, θαιύπηνληαο ην 34,85% 

ηνπ ζπλόινπ ησλ εμαγσγώλ. 

ηελ θαηεγνξία βιομησανι-

κά πποϊόνηα, ηα ρεκηθά θαη 

ηα  δηάθνξα  βηνκεραληθά 

πξντόληα  εμαθνινπζνύλ  θαη 

ηνλ Οθηώβξην λα εκθαλίδνπλ 

αληηζηάζεηο θαζώο νη εμαγσ-

γέο  ηνπο  απμήζεθαλ  θαηά 

5,19% θαη 5,78% αληίζηνη-

ρα,  ελώ  ζηα  κεραλήκαηα/

πιηθό  κεηαθνξώλ  θαη  ζηα 

βηνκεραληθά  είδε  ηαμηλνκε-

κέλα θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 

ζεκεηώλεηαη θάκςε 21,68% 

θαη  8,12% αληίζηνηρα.  ην 

ζύλνιν  ηεο  θαηεγνξίαο 

«βηνκεραληθά  πξντόληα» 

παξνπζηάδεηαη  κείσζε  θαηά 

5,49%, σζηόζν ην κεξίδηό 

ηνπο απμάλεηαη ειαθξά ζην 

38,9%. 

Σέινο, ηα εμπιζηεςηικά 

πποϊόνηα είλαη ε θαηεγνξία 

ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε 

κεγαιύηεξε άλνδνο ησλ εμα-

γσγώλ (57,27%) ε νπνία 

όκσο ζε απόιπηεο ηηκέο  

θαιύπηεη πνιύ κηθξό κέξνο 

ηνπ ζπλόινπ ησλ εμαγσγώλ 

(2,43%).     

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ΔΛ.ΣΑΣ. θαη ηεο Eurostat, νη 

εμαγσγέο  ηνπ  αγποηικού 

ηομέα  αλ  θαη  κεηώζεθαλ 

θαηά 3,85%, ηνλ Οθηώβξην 

ηνπ  2013  ην  κεξίδηό  ηνπο 

ζην ζύλνιν ησλ ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ  αλήιζε  ζην 

15,79%  από  14,83%  πνπ 

ήηαλ  ηνλ  Οθηώβξην  ηνπ 

2012.  Οη  εμαγσγέο  ηεο    

κεγαιύηεξεο  ππνθαηεγνξίαο 

«ηξόθηκα θαη δώα δσληαλά» 

παξνπζίαζαλ  λέα  κείσζε 

θαηά  4,8% ,  ελώ  αληίζεηα 

αμηνζεκείσηε  αύμεζε  θαηά 

6,68%  εκθαλίδεηαη  ζηελ 

θαηεγνξία  «πνηά  θαη  θα-

πλόο». 

ηηο  εμαγσγέο  ππώηων ς-

λών  θαηαγξάθεηαη  άλνδνο 

θαηά 9,72% αληηπξνζσπεύν-

ληαο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2013 

πεξίπνπ ην 8% ηνπ ζπλόινπ 

ησλ  ειιεληθώλ  εμαγσγώλ, 

έλαληη 6,61% ηνλ Οθηώβξην 

ηνπ 2012. 

Οη εμαγσγέο καςζίμων ζε-

κείσζαλ  ζεκαληηθή  πηώζε 

(ποζά ζε εκαη. €)  Αξία % Μεηαβολή % ύνθεζη 

Ομάδερ πποϊόνηων Οκη. 2012 Οκη. 2013 
Οκη.13/

Οκη.12 

Οκη. 

2012 

Οκη. 

2013 

Αγποηικά πποϊόνηα 381,67 366,99 -3,85% 14,83% 15,79% 

Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 302,12 287,61 -4,80% 11,74% 12,37% 

Πνηά θαη θαπλόο 49,63 52,95 6,68% 1,93% 2,28% 

Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο 29,92 26,44 -11,65% 1,16% 1,14% 

Ππώηερ ύλερ 170,12 186,66 9,72% 6,61% 8,03% 

Πξώηεο ύιεο κε εδώδηκεο, εθηόο από θαύζηκα 170,12 186,66 9,72% 6,61% 8,03% 

Καύζιμα 1.028,69 810,05 -21,25% 39,98% 34,85% 

Οξπθηά θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ 1.028,69 810,05 -21,25% 39,98% 34,85% 

Βιομησανικά πποϊόνηα 956,61 904,07 -5,49% 37,18% 38,90% 

Υεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 231,72 243,74 5,19% 9,01% 10,49% 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλ. θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 356,95 327,97 -8,12% 13,87% 14,11% 

Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ 206,94 162,06 -21,68% 8,04% 6,97% 

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 161,00 170,31 5,78% 6,26% 7,33% 

Άλλα 35,94 56,53 57,27% 1,40% 2,43% 

Δίδε θαη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλ. θαηά θαηεγνξίεο 35,94 56,53 57,27% 1,40% 2,43% 

Πεγή: Eurostat θαη εθηηκήζεηο ΔΛ.ΣΑΣ. (αξρηθέο εθηηκήζεηο) 

Πίνακαρ 2: Δμαγσγέο Οθησβξίνπ 2013 - Αλάιπζε ζε νκάδεο πξντόλησλ 

εκαληηθή πηώζε ησλ 

εμαγσγώλ θαηαγξάθεηαη 

ζηα κεραλήκαηα θαη 

πιηθό κεηαθνξώλ, ζηα 

θαύζηκα θαη ζηα ιάδηα 

θαη ηα θπηηθά θαη δσηθά 

ιίπε  
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Πεγή: Eurostat θαη εθηηκήζεηο ΔΛ.ΣΑΣ. (αξρηθέο εθηηκήζεηο) 

Μηνιαίο δελτίο εξαγωγών 

 (Ποζά ζε εκαη. €) Οκηώβπιορ 2012 Οκηώβπιορ 2013 % Μεηαβολή 

2013/2012 

Ομάδερ πποϊόνηων ΔΔ Σπίηερ  
σώπερ ΔΔ Σπίηερ  

σώπερ ΔΔ Σπίηερ 
σώπερ 

Αγποηικά πποϊόνηα 273,27 108,40 263,96 103,03 -3,4% -5,0% 

Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 221,95 80,17 214,97 72,63 -3,1% -9,4% 

Πνηά θαη θαπλόο 27,86 21,77 29,20 23,74 4,8% 9,1% 

Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο 23,46 6,46 19,78 6,65 -15,7% 3,0% 

Ππώηερ ύλερ 44,59 125,53 31,55 155,11 -29,2% 23,6% 

Πξώηεο ύιεο κε εδώδηκεο, εθηόο από θαύζηκα 44,59 125,53 31,55 155,11 -29,2% 23,6% 

Καύζιμα 158,30 870,39 191,64 618,41 21,1% -28,9% 

Οξπθηά θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ 158,30 870,39 191,64 618,41 21,1% -28,9% 

Βιομησανικά πποϊόνηα 592,76 363,85 573,44 330,64 -3,3% -9,1% 

Υεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 164,73 66,99 173,63 70,11 5,4% 4,7% 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 228,15 128,80 201,09 126,88 -11,9% -1,5% 

Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ 102,27 104,66 85,47 76,59 -16,4% -26,8% 

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 97,61 63,40 113,25 57,05 16,0% -10,0% 

Άλλα 10,75 25,20 26,46 30,07 146,2% 19,3% 

Δίδε θαη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλνκεκέλα θαηά θαηεγνξίεο 10,75 25,20 26,46 30,07 146,2% 19,3% 

Πίνακαρ 3: Δμαγσγέο Οθησβξίνπ 2013—Αλάιπζε ζε νκάδεο πξντόλησλ θαη πξννξηζκνύο  

Πξννξηζκνί εμαγσγώλ 

ζεκεηώλνληαη ζηα θαύζηκα        

(-28,9%), ζηα κεραλήκαηα/

πιηθό κεηαθνξώλ (-26,8%), 

ζηα δηάθνξα βηνκεραληθά 

είδε (-10%), ζηα ηξόθηκα   

(-9,4%) θαη ζηα βηνκεραληθά 

είδε ηαμηλνκεκέλα θαηά 

πξώηε ύιε (-1,5%). Αλαθν-

ξηθά κε ηηο απνζηνιέο πξνο 

ηελ ΔΔ αμηνζεκείσηε άλνδνο 

θαηαγξάθεηαη ζηα εκπηζηεπ-

ηηθά πξντόληα (146,2%), ζηα 

θαύζηκα (21,1%) θαη ζηα 

δηάθνξα βηνκεραληθά είδε 

(16%), ελώ ζεκαληηθή ππν-

ρώξεζε παξαηεξείηαη ζηηο 

πξώηεο ύιεο (-29,2%), ζην 

ιάδη (-15,7%) θαη ζηα 

κεραλήκαηα/πιηθό κεηαθν-

ξώλ (-16,4%).      

Η  κείσζε  ησλ  ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 

2013  πξνήιζε  από  ηε     

κείσζε ησλ εμαγσγώλ πξνο 

Σξίηεο Υώξεο  (-17,4%), ελώ 

αληίζεηα, νη απνζηνιέο πξνο 

ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ εληζρύζε-

θαλ θαηά 1%. Δμαηξνπκέλσλ 

ησλ πεηξειαηνεηδώλ ε ππν-

ρώξεζε ησλ εμαγσγώλ πξνο 

Σξίηεο Υώξεο είλαη κηθξόηεξε 

(-1,3%) ελώ ε κεηαβνιή ησλ 

απνζηνιώλ  πξνο  ηελ  ΔΔ 

γίλεηαη αξλεηηθή (-3%). 

Από ηελ αλάιπζε αλά θαηε-

γνξία πξντόλησλ, όζνλ αθν-

ξά ζηηο Σξίηεο Υώξεο αμίδεη 

λα αλαθεξζεί ε αύμεζε ησλ 

εμαγσγώλ πξώησλ πιώλ 

(23,6%), ησλ εκπηζηεπηηθώλ 

πξντόλησλ (19,3%) θαη ησλ 

πνηώλ/θαπλνύ (9,1%). Αληί-

ζεηα, αξλεηηθέο κεηαβνιέο 

Η κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ απνδίδεηαη 

ζηελ ππνρώξεζε ησλ 

εμαγσγώλ πξνο Σξίηεο 

Υώξεο ελώ νη απνζηνιέο 

πξνο ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ 

εκθαλίδνληαη ειαθξά 

απμεκέλεο  
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Ξελνθώληνο 5,  

105 57 Αζήλα 

Σει: 211 500 6000 

Φαμ: 210 32 22 929 

 

www.sev.org.gr 

Δκπνξηθό Ιζνδύγην 

 ΔΙΑΓΩΓΔ-ΑΦΙΞΔΙ  ΔΞΑΓΩΓΔ-ΑΠΟΣΟΛΔ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΙΟΕΤΓΙΟ 

 

Αξία ζε 

εκαηομμύ-
πια εςπώ 

Μεηαβολέρ 
% από 

μήνα ζε 
μήνα 

Μεηαβολέρ 
% με ανηί-

ζηοισο 

μήνα ππο-
ηγούμενος 

έηοςρ  

Αξία ζε 

εκαηομμύ-
πια εςπώ 

Μεηαβολέρ 
% από 

μήνα ζε 
μήνα 

Μεηαβολέρ 
% με ανηί-

ζηοισο 

μήνα ππο-
ηγούμενος 

έηοςρ  

Αξία ζε 

εκαηομμύ-
πια εςπώ 

Μεηαβολέρ 
% από 

μήνα ζε 
μήνα 

Μεηαβολέρ 
% με ανηί-

ζηοισο 

μήνα ππο-
ηγούμενος 

έηοςρ  

Οκη 2012 4.530,3 21,5 24,5 2.572,4 5,1 32,9 -1.957,8 52,8 15,0 

Νοε 2012 4.332,2 -4,5 11,6 2.767,0 7,6 38,3 -1.565,2 -20,1 -16,5 

Γεκ 2012 3.863,1 -10,9 -2,2 2.439,8 -12,2 3,8 -1.423,3 -9,1 -11,2 

Ιαν 2013 4.134,0 7,2 7,4 2.224,4 -8,4 16,0 -1.909,5 34,2 -1,2 

Φεβ 2013 3.965,8 -4,1 7,9 2.199,2 -1,1 9,5 -1.766,6 -7,5 5,8 

Μαπ 2013 3.692,1 -7,0 -28,8 2.120,3 -3,6 -5,6 -1.571,9 -11,0 -46,5 

Αππ 2013 3.927,1 6,4 -0,6 2.542,0 19,9 18,2 -1.385,1 -11,9 -23,0 

Μάι 2013 3.853,0 -1,9 -5,0 2.450,9 -3,6 6,2 -1.402,1 1,2 -19,7 

Ιοςν 2013 3.804,3 -1,3 -8,5 2.203,6 -10,1 -3,8 -1.600,8 14,2 -14,1 

Ιοςλ 2013 3.929,3 3,3 3,0 2.475,0 12,2 11,6 -1.454,3 -9,1 -8,9 

Αςγ 2013 3.934,5 -0,4 -5,1 2.172,7 -12,2 -1,7 -1.761,8 21,1 -7,8 

επ 2013 4.031,1 2,5 8,1 2.492,2 14,7 1,8 -1.538,9 -12,7 20,1 

Οκη 2013 4.171,3 3,5 -7,9 2.324,6 -6,7 -9,6 -1.846,7 20,0 -5,7 

Πεγή: ΔΛ. ΣΑΣ. (Πξνζσξηλά ζηνηρεία θαη εθηηκήζεηο) 

ΣΕΒ: Ολοκληπωμένα ππογπάμμαηα, ππωηοβος-
λίερ και δικηςώζειρ για ηην ανάπηςξη δεξιοηή-
ηων και ικανοηήηων εξωζηπέθειαρ – Β’ Φάζη  
 

Γπλακηθά ζπλερίδεη ε δεύηεξε θάζε ηεο ολοκληπωμένηρ ππωηοβοςλίαρ για ηην Δξωζηπέθεια 
ηνπ ΔΒ κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηνπ εμσζηξεθνύο πξνζαλαηνιηζκνύ ζηειερώλ επηρεηξή-
ζεσλ, από έκπεηξνπο ζπκβνύινπο, εκπεηξνγλώκνλεο θαη εθπαηδεπηέο εμαγσγώλ. 
ηελ πξσηνβνπιία απηή κεηαμύ άιισλ πεξηιακβάλνληαη: 

   πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ ζηειερώλ θαη επηρεηξήζεώλ ηνπο ζηελ πξνεηνηκαζία εμαγσγηθώλ 

ζρεδίσλ θαη ηελ αλάπηπμε εμαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

   Γηθηύσζε ησλ ζηειερώλ επηρεηξήζεσλ µε θνξείο θαη εκπεηξνγλώκνλεο εμσζηξέθεηαο, γηα εμεηδηθεπ-

κέλε ππνζηήξημε θαη ζπλερή πιεξνθόξεζε. 

   Δπηκόξθσζε ησλ ζηειερώλ εμσζηξεθνύο πξνζαλαηνιηζκνύ ζε ζέκαηα εμσζηξέθεηαο θαη εμαγσγη-

θώλ δηαδηθαζηώλ. 

   πλεξγαζία κε ηε Google ζηε δεκηνπξγία ζύγρξνλεο δηθηπαθήο πιαηθόξκαο εθπαίδεπζεο,  πιεξν-

θόξεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ ζηειερώλ εμσζηξεθώλ επηρεηξήζεσλ. 
Η πξσηνβνπιία πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΒΔ.  
Γείηε πεξηζζόηεξα ζηελ ηζηνζειίδα: www.sev4enterprise.org.gr   

Μηνιαίο δελτίο εξαγωγών 

Πίνακαρ 4: Δμέιημε εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ  

ζηνηρν κήλα ηνπ πξνεγνύκε-

λνπ έηνπο θαηαγξάθεηαη 

κείσζε ηνπ εκπνξηθνύ ει-

ιείκκαηνο θαηά 5,7%.   

Η ππνρώξεζε ησλ εμαγσγώλ 

ηνλ Οθηώβξην ζε ζπλδπαζκό 

κε ηελ κηθξή άλνδν ησλ εη-

ζαγσγώλ είρε σο απνηέιε-

ζκα ηελ αύμεζε ηνπ εκπνξη-

θνύ ειιείκκαηνο ζηα 1.846,7 

εθαη. επξώ από 1.538,9 ε-

θαη. επξώ ηνλ πξνεγνύκελν 

κήλα (επ. 2013). Παξόια 

απηά ζε ζρέζε κε ηνλ αληί-


