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Μεγάιεο κεηώζεηο ησλ εμαγσ-

γώλ Γεθεκβξίνπ ζεκεηώζεθαλ 

ζηα θαύζηκα (-27,73%), ζηα 

αγξνηηθά πξντόληα (-9,87%)   

–κε εμαίξεζε ηα πνηά θαη ηνλ 

θαπλό– θαη ζηηο πξώηεο ύιεο  

(-9,12%). Αληίζεηα, ηα πξντό-

ληα πνπ εκθάληζαλ αληνρέο 

είλαη ηα βηνκεραληθά πξντόληα 

θαη εηδηθόηεξα ηα ρεκηθά θαη ηα 

δηάθνξα βηνκεραληθά είδε θα-

ζώο νη εμαγσγέο ηνπο απμήζε-

θαλ θαηά 12,94% θαη 10,10% 

αληίζηνηρα.  

Η ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσ-

γώλ μειώθηκε καηά 14,0% 

ηον Γεκέμβπιο ηος 2013  

ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν 

κήλα ηνπ 2012, ελώ ζε εηή-

ζια βάζη οι εξαγυγέρ καηέ-

γπαταν απνηηική μεηαβο-

λή ύζηεπα από ηπία έηη 

ανόδος. Η εμέιημε απηή αλα-

δεηθλύεη αθόκα κία θνξά ηελ 

αλάγθε γηα ηελ παξαγσγηθή 

αλαζπγθξόηεζε ηεο ρώξαο 

ζηε βάζε κηαο λέαο βηνκεραλη-

θήο πνιηηηθήο κε γλώκνλα ηελ 

εμσζηξέθεηα θαη ηελ θαηλνην-

κία.  

Πην αλαιπηηθά, ζύκθσλα κε ηα 

πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο 

ΔΛ.ΣΑΣ. ε ζπλνιηθή αμία ησλ 

εμαγσγώλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2013 αλήιζε ζην πνζό ησλ 

2.099,7 εθαη. επξώ έλαληη 

2.441,6 εθαη. επξώ ηνλ ίδην 

κήλα ηνπ 2012. ε εηήζηα βά-

ζε, ην 2013 θαηαγξάθεηαη 

κεηαβνιή κε αξλεηηθό πξόζε-

κν θαη ζπγθεθξηκέλα κείσζε 

θαηά 0,2%. Η κείσζε απηή 

ζεκεηώλεηαη ύζηεξα από κία 

ηξηεηία αλόδνπ θαη επηβεβαηώ-

λεη ηηο αλεζπρίεο πνπ δεκηνύξ-

γεζε ε πησηηθή ηάζε ησλ εμα-

γσγώλ ησλ πξνεγνύκελσλ 

κελώλ. 

Η κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ εμα-

γσγώλ απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ 

ππνρώξεζε ησλ εμαγσγώλ 

πξνο Σξίηεο Χώξεο (-19,2%) 

θαη δεπηεξεπόλησο ζηε ζπξξί-

θλσζε ησλ απνζηνιώλ πξνο 

ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ (-6,4%). 

Δμαηξνπκέλσλ ησλ πεηξειαην-

εηδώλ, ε ππνρώξεζε ησλ εμα-

γσγώλ ήηαλ αξθεηά κηθξόηεξε 

(-3,5%), ηόζν πξνο Σξίηεο 

Χώξεο (-1,4%) όζν θαη πξνο 

ηελ ΔΔ (-4,8%). 

Σα ππώηα 15          

εξαγώγιμα πποφόνηα 

ηο 2013: 

Πξντόλ (Μεξίδην) 

1. Οξπθηέιαηα πεηξειαίνπ 

(38,2%) 

2. Αξγίιην (3,8%) 

3. Φάξκαθα (3,5%) 

4. Φξνύηα λσπά ή απνμε-

ξακέλα (2,7%) 

5. Έιαηα θαη ιίπε θπηηθά 

(2,0%) 

6. Λαραληθά παξαζθεπα-

ζκέλα ή δηαη/λα (1,7%) 

7. Ψάξηα λσπά ε θαηεςπγ-

κέλα (1,7%)  

8. Φξνύηα παξαζθεπαζκέ-

λα ή δηαη/λα (1,5%) 

9. Χαιθόο (1,5%) 

10. Βακβάθη (1,4%) 

11. Αζβέζηεο, ηζηκέλην θαη 

έηνηκα πιηθά θαηα-

ζθεπώλ (1,2%) 

12. Ράβδνη ζηδήξνπ ή ράιπ-

βα (1,1%) 

13. Σπξί θαη πεγκέλν γάια 

γηα ηπξί (1,1%) 

14. Πιαζηηθά (0,9%) 

15. Βηνκεραληθά είδε από 

θνηλά κέηαιια (0,9%)  
 

 

ύλνςε 

Μηνιαίο δελτίο εξαγωγών 

Τα δομικά προβλήματα των εξαγωγών αναζητούν 

λύσεις μέσα από μια νέα βιομηχανική πολιτική 

Επεκτείνεται η αρνητική πορεία των εξαγωγών με νέα μείωση 14% τον 

Δεκέμβριο 2013. Πλέον όμως καταγράφεται υποχώρηση και σε ετήσια 

βάση ύστερα από μία τριετία ανόδου     

Οι ππώηερ 15 αγοπέρ 

ηο 2013: 

Χώξα (Μεξίδην) 

 Σνπξθία (12,1%) 

 Ιηαιία (8,6%) 

 Γεξκαλία (6,3%) 

 Βνπιγαξία (4,9%) 

 Κύπξνο (4,2%) 

 Γηβξαιηάξ (4,0%) 

 ΗΠΑ (3,5%) 

 Ηλ. Βαζίιεην (3,4%) 

 Ληβύε (2,8%) 

 ΠΓΓΜ (2,8%) 

 Γαιιία (2,3%) 

 Αίγππηνο (2,2%) 

 Ρνπκαλία (2,1%) 

 Ιζπαλία (2,0%) 

 Λίβαλνο (1,9%) 

Φεβρουάριος 2014 

  Με πεηπελαιοειδή Υυπίρ πεηπελαιοειδή 

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

Δςπυπαφκή Ένυζη 994,8 931,3 -6,4 843,8 803,3 -4,8 

Σπίηερ σώπερ 1.446,8 1.168,4 -19,2 529,6 522,4 -1,4 

ύνολο 2.441,6 2.099,7 -14,0 1.373,4 1.325,7 -3,5 

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

Πεγή: Eurostat θαη ΔΛ.ΣΑΣ. (πξνζσξηλά ζηνηρεία)  

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 

δηακνξθώζεθαλ ζηα 783,43 

εθαη. επξώ από 1.084,04 

εθαη. επξώ ηνλ αληίζηνηρν 

κήλα ηνπ 2012 παξνπζηάδν-

ληαο κείσζε θαηά 27,73%, 

αληηπξνζσπεύνληαο ην 

37,39% ηνπ ζπλόινπ ησλ 

εμαγσγώλ (από 44,66% ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2012). 

Οη εμαγσγέο βιομησανικών 

πποφόνηυν αλήιζαλ ζηα 

763,82 εθαη. επξώ από 

746,32 εθαη. επξώ ηνλ   

Γεθέκβξην ηνπ 2012 θαηα-

γξάθνληαο αύμεζε θαηά 

2,35% θαη αληηπξνζσπεύν-

ληαο ην 36,45% ηνπ ζπλό-

ινπ ησλ εμαγσγώλ (από 

30,75% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2012). Δμεηάδνληαο ηηο ππν-

θαηεγνξίεο απηήο ηεο     

νκάδαο πξντόλησλ, παξαηε-

ξείηαη άλνδνο ησλ εμαγσγώλ 

ζηα ρεκηθά πξντόληα θαη ζηα 

δηάθνξα βηνκεραληθά είδε 

θαηά 12,94% θαη 10,10% 

αληίζηνηρα. Αληίζεηα, ζηα 

βηνκεραληθά είδε ηαμηλνκε-

κέλα θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 

θαη ζηα κεραλήκαηα/πιηθό 

κεηαθνξώλ ζεκεηώλεηαη  

κείσζε θαηά 3,55% θαη 

5,55% αληίζηνηρα. 

Σέινο, ζηα εμπιζηεςηικά 

πποφόνηα θαηαγξάθεηαη 

άλνδνο ησλ εμαγσγώλ από 

46,32 εθαη. επξώ ηνλ     

Γεθέκβξην ηνπ 2012 ζε 

50,89 εθαη. επξώ ηνλ     

Γεθέκβξην ηνπ 2013, δειαδή 

αύμεζε θαηά 9,86%.  

Οη εμαγσγέο ηνπ αγποηικού 

ηομέα ππνρώξεζαλ θαηά 

9,87% θαη δηακνξθώζεθαλ 

ζηα 390,02 εθαη. επξώ, σ-

ζηόζν ην κεξίδηό ηνπο ζην 

ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ απμή-

ζεθε από 17,83% ηνλ Γεθέκ-

βξην ηνπ 2012 ζε 18,61% 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013. ηα 

ηξόθηκα θαη ην ιάδη ζπλερί-

ζηεθε ε κείσζε    (-3,12% 

θαη -62,18% αληίζηνηρα) ελώ 

νη εμαγσγέο πνηώλ θαη    

θαπλνύ εκθάληζαλ λέα αμην-

ζεκείσηε άλνδν θαηά 33,1% 

ε νπνία ζπλέβαιε θαη ζηε   

κεγέζπλζε ηνπ κεξηδίνπ  

απηήο ηεο ππνθαηεγνξίαο 

από 1,69% ζε 2,61%.  

Όζνλ αθνξά ζηηο ππώηερ 

ύλερ, νη εμαγσγέο ππνρώξε-

ζαλ ζηα 107,17 εθαη. επξώ, 

επηβξαδύλνληαο σζηόζν ην 

ξπζκό κείσζεο ζε ζρέζε κε 

ηνλ πξνεγνύκελν κήλα       

(-9,12%), ελώ ην κεξίδηό 

ηνπο, αλ θαη κεγαιύηεξν ζε 

ζρέζε κε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2012 πεξηνξίζηεθε ζην 

5,11%. 

εκαληηθή ππνρώξεζε θαηα-

γξάθεθε θαη ζηηο εμαγσγέο 

καςζίμυν ,  νη νπνίεο      

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

Ομάδερ πποφόνηυν Γεκ. 2012 Γεκ. 2013 Γεκ.13/

Γεκ.12 Γεκ. 2012 Γεκ. 2013 

Αγποηικά πποφόνηα 432,73 390,02 -9,87% 17,83% 18,61% 

Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 316,97 307,07 -3,12% 13,06% 14,65% 

Πνηά θαη θαπλόο 41,12 54,72 33,10% 1,69% 2,61% 

Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο 74,64 28,23 -62,18% 3,07% 1,35% 

Ππώηερ ύλερ 117,92 107,17 -9,12% 4,86% 5,11% 

Πξώηεο ύιεο κε εδώδηκεο, εθηόο από θαύζηκα 117,92 107,17 -9,12% 4,86% 5,11% 

Καύζιμα 1.084,04 783,43 -27,73% 44,66% 37,39% 

Οξπθηά θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ 1.084,04 783,43 -27,73% 44,66% 37,39% 

Βιομησανικά πποφόνηα 746,32 763,82 2,35% 30,75% 36,45% 

Χεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 178,03 201,07 12,94% 7,33% 9,60% 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλ. θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 254,09 245,08 -3,55% 10,47% 11,70% 

Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ 180,52 170,49 -5,55% 7,44% 8,14% 

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 133,68 147,19 10,10% 5,51% 7,02% 

Άλλα 46,32 50,89 9,86% 1,91% 2,43% 

Δίδε θαη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλ. θαηά θαηεγνξίεο 46,32 50,89 9,86% 1,91% 2,43% 

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

Πίνακαρ 2: Δμαγσγέο Γεθεκβξίνπ 2013 - Αλάιπζε ζε νκάδεο πξντόλησλ 

Σα ρεκηθά πξντόληα θαη ηα 

δηάθνξα βηνκεραληθά είδε 

παξνπζηάδνπλ θαη ηνλ 

Γεθέκβξην αληνρέο ελώ 

ζεκαληηθή ππνρώξεζε 

ζεκεηώζεθε ζηηο εμαγσγέο 

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

Μηνιαίο δελτίο εξαγωγών 

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

2013/2012 

Ομάδερ πποφόνηυν ΔΔ Σπίηερ  
σώπερ ΔΔ Σπίηερ  

σώπερ ΔΔ Σπίηερ 
σώπερ 

Αγποηικά πποφόνηα 315,26 117,47 277,10 112,92 -12,1% -3,9% 

Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 227,57 89,40 226,40 80,67 -0,5% -9,8% 

Πνηά θαη θαπλόο 17,92 23,20 27,70 27,02 54,6% 16,5% 

Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο 69,77 4,86 23,00 5,23 -67,0% 7,5% 

Ππώηερ ύλερ 39,05 78,86 26,40 80,77 -32,4% 2,4% 

Πξώηεο ύιεο κε εδώδηκεο, εθηόο από θαύζηκα 39,05 78,86 26,40 80,77 -32,4% 2,4% 

Καύζιμα 163,79 920,25 133,30 650,13 -18,6% -29,4% 

Οξπθηά θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ 163,79 920,25 133,30 650,13 -18,6% -29,4% 

Βιομησανικά πποφόνηα 436,95 309,38 467,20 296,62 6,9% -4,1% 

Χεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 123,36 54,67 142,90 58,17 15,8% 6,4% 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 126,37 127,72 138,80 106,28 9,8% -16,8% 

Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ 97,32 83,20 87,60 82,89 -10,0% -0,4% 

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 89,90 43,79 97,90 49,29 8,9% 12,6% 

Άλλα 25,53 20,79 22,90 27,99 -10,3% 34,6% 

Δίδε θαη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλνκεκέλα θαηά θαηεγνξίεο 25,53 20,79 22,90 27,99 -10,3% 34,6% 

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

Πξννξηζκνί εμαγσγώλ 

θαη ησλ δηαθόξσλ βηνκεραλη-

θώλ εηδώλ (12,6%). Αληίζε-

ηα, κεγάιεο κεηώζεηο θαηα-

γξάθνληαη ζηα θαύζηκα      

(-29,4%) θαη ζηα βηνκεραλη-

θά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο 

θαηά πξώηε ύιε (-16,8%).  

ρεηηθά κε ηηο απνζηνιέο 

πξνο ηελ ΔΔ, ε εηθόλα είλαη 

αληίζηνηρε κε εθείλε ηνπ 

Ννεκβξίνπ ηνπ 2012, δεια-

δή παξαηεξείηαη αμηνζεκείσ-

ηε άλνδνο ζηα πνηά θαη ηνλ 

θαπλό (54,6%) θαη ζηα   

ρεκηθά πξντόληα (15,8%), 

ελώ ζπλερίδεηαη θαη ηνλ  

Γεθέκβξην ε ππνρώξεζε ζηα 

θαύζηκα (-18,6%), ηηο    

πξώηεο ύιεο (-32,4%) θαη ην 

ιάδη   (-67,0%).   

Η κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2013 απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ 

ππνρώξεζε ησλ εμαγσγώλ 

πξνο Σξίηεο Χώξεο (-19,2%) 

θαη δεπηεξεπόλησο ζηε   

ζπξξίθλσζε ησλ απνζηνιώλ 

πξνο ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ        

(-6,4%). 

Δμαηξνπκέλσλ ησλ πεηξειαη-

νεηδώλ ε ππνρώξεζε ησλ 

εμαγσγώλ ήηαλ κηθξόηεξε 

ηόζν πξνο Σξίηεο Χώξεο     

(-1,4%) όζν θαη πξνο ηελ ΔΔ 

(-4,8%). 

Όζνλ αθνξά ζηηο Σξίηεο 

Χώξεο, ε αλάιπζε ζε νκάδεο 

πξντόλησλ παξνπζηάδεη κηθηή 

εηθόλα κε ζεκαληηθέο ζεηηθέο 

θαη αξλεηηθέο κεηαβνιέο. 

Από απηέο αμίδεη λα αλαθεξ-

ζεί ε αύμεζε ησλ εμαγσγώλ 

πνηώλ θαη θαπλνύ (16,5%) 

Η κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2013 απνδίδεηαη θπξίσο 

ζηελ ππνρώξεζε ησλ 

εμαγσγώλ πξνο Σξίηεο 

Χώξεο θαη δεπηεξεπόλησο 

ζηε ζπξξίθλσζε ησλ 

απνζηνιώλ πξνο ηηο ρώξεο 

ηεο ΔΔ   
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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  

Ιαν 2013 4.142,6 7,0 7,3 2.225,1 -8,9 16,0 -1.917,5 34,2 -1,3 

Φεβ 2013 3.968,8 -4,2 7,6 2.201,7 -1,1 9,6 -1.767,1 -7,8 5,1 

Μαπ 2013 3.705,2 -6,6 -28,5 2.123,0 -3,6 -5,5 -1.582,2 -10,5 -46,1 

Αππ 2013 3.929,2 6,0 -0,5 2.552,4 20,2 18,4 -1.376,8 -13,0 -23,3 

Μάι 2013 3.866,6 -1,6 -4,4 2.454,3 -3,8 6,3 -1.412,3 2,6 -18,6 

Ιοςν 2013 3.813,1 -1,4 -8,3 2.212,4 -9,9 -3,5 -1.600,7 13,3 -14,1 

Ιοςλ 2013 3.942,5 3,4 3,3 2.479,4 12,1 12,1 -1.463,2 -8,6 -8,8 

Αςγ 2013 3.936,6 -0,2 -4,6 2.179,4 -12,1 -1,4 -1.757,2 20,1 -8,3 

επ 2013 4.058,0 3,1 8,6 2.501,4 14,8 2,0 -1.556,6 -11,4 21,2 

Οκη 2013 4.210,4 3,8 -7,3 2.338,3 -6,5 -9,2 -1.872,1 20,3 -4,8 

Νοε 2013 3.812,0 -9,5 -12,2 2.174,2 -7,0 -21,4 -1.637,8 -12,5 3,9 

Γεκ 2013 3.497,8 -8,2 -9,6 2.099,7 -3,4 -14,0 -1.398,1 -14,6 -2,1 

Ιαν–Γεκ 2013 46.882,8   -4,9 27.541,3   -0,2 -19.341,5   -11,0 

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 ολοκληπυμένηρ ππυηοβοςλίαρ για ηην Δξυζηπέθεια 
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  

27.585,0 εθαη. επξώ ην 2012 

ζηα 27.541,3 εθαη. επξώ ην 

2013). Οη εμειίμεηο απηέο 

είραλ σο απνηέιεζκα ηε κεί-

σζε ηνπ εκπνξηθνύ ειιείκ-

καηνο από 21.729,6 εθαη. 

επξώ ην 2012 ζηα 19.341,5 

εθαη. επξώ ην 2013.  

Πεξαηηέξσ ππνρώξεζε ηνπ 

ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνύ 

ηζνδπγίνπ θαηά 11% ζεκεηώ-

ζεθε ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 

2012, θαζώο ζε εηήζηα βάζε 

ε κείσζε ησλ εηζαγσγώλ    

(-4,9%) ήηαλ κεγαιύηεξε 

από ηε κείσζε ησλ εμαγσ-

γώλ (-0,2%). 

Δηδηθόηεξα, ην ζύλνιν ησλ 

εηζαγσγώλ ην 2013 πεξηνξί-

ζηεθε θαηά 2.431,9 εθαη. 

επξώ (από 49.314,6 εθαη. 

επξώ ην 2012 ζηα 46.882,8 

εθαη. επξώ ην 2013), ελώ νη 

εμαγσγέο ππνρώξεζαλ θαηά 

43,8 εθαη. επξώ (από 


