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Υώξεο (-10,2%) όζν θαη πξνο 

ηελ ΔΔ (-6,2%). 

Η κεγαιύηεξε κείσζε εμαγσ-

γώλ ζεκεηώζεθε ζηα θαύζηκα 

(-42,8%), ελώ ζεκαληηθή πηώ-

ζε παξαηεξείηαη ζηα ιάδηα θαη 

ηα θπηηθά θαη δσηθά ιίπε       

(-36%), ζηα εκπηζηεπηηθά  

πξν τόληα ( -27%),  ζηα 

κεραλήκαηα/πιηθό κεηαθνξώλ 

(-18%) θαη ζηηο πξώηεο ύιεο  

(-17,8%). Αληίζεηα, ηα ρεκηθά 

πξντόληα παξνπζηάδνπλ αλην-

ρέο θαζώο νη εμαγσγέο ηνπο 

απμήζεθαλ θαηά 10,2%, ελώ 

κηθξή άλνδνο θαηαγξάθεθε 

ζηηο εμαγσγέο δηαθόξσλ    

βηνκεραληθώλ εηδώλ (3,3%) 

θαη πνηώλ θαη θαπλνύ (2,4%).  

Η ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσ-

γώλ μειώθηκε καηά 22,5% 

ηον Νοέμβπιο ηος 2013 ζε 

ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα 

ηνπ 2012. Η ηδηαίηεξα αλεζπ-

ρεηηθή απηή εμέιημε απνηειεί 

απνηηικό πεκόπ ησλ ηεζζά-

ξσλ ηειεπηαίσλ εηώλ. Αλαδεη-

θλύεη αθελόο ηελ εδξαησκέλε 

πιένλ θόπσζε ησλ ειιεληθώλ 

επηρεηξήζεσλ ιόγσ ηεο παξα-

ηεηακέλεο ύθεζεο θαη αθεηέ-

ξνπ ην αξλεηηθό καθξννηθνλν-

κηθό πεξηβάιινλ ζην δηεζλέο 

εκπόξην. Δίλαη πιένλ επηηαθηη-

θή ε πινπνίεζε κηαο λέαο  

βηνκεραληθήο πνιηηηθήο κε 

γλώκνλα ηελ εμσζηξέθεηα θαη 

ηελ θαηλνηνκία πξνθεηκέλνπ λα 

αλαζηξαθεί ε αξλεηηθή πνξεία 

ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ θαηά 

ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαη λα 

δεκηνπξγεζνύλ πξντόληα πνπ 

λα κπνξνύλ λα αληηζηέθνληαη 

ζην δηεζλή αληαγσληζκό   

ηηκώλ.  

Πην αλαιπηηθά, ζύκθσλα κε ηα 

πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο 

ΔΛ.ΣΑΣ. ε ζπλνιηθή αμία ησλ 

εμαγσγώλ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2013 αλήιζε ζην πνζό ησλ 

2.143,3 εθαη. επξώ, έλαληη 

2.767,1 εθαη. επξώ ηνλ ίδην 

κήλα ηνπ 2012. ε επίπεδν 

11κήλνπ (Ιαλνπάξηνο – Ννέκ-

βξηνο 2013), θαηαγξάθεηαη 

αύμεζε θαηά 0,9% ζε ζρέζε 

κε ην αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

2012, γεγνλόο ην νπνίν δείρλεη 

όηη πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ν 

ξπζκόο αλόδνπ ζε εηήζηα βά-

ζε. 

Η κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ εμα-

γσγώλ απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ 

ππνρώξεζε ησλ εμαγσγώλ 

πξνο Σξίηεο Υώξεο (-28,6%) 

θαη δεπηεξεπόλησο ζηε   ζπξ-

ξίθλσζε ησλ απνζηνιώλ πξνο 

ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ (-13,9%). 

Δμαηξνπκέλσλ ησλ πεηξειαην-

εηδώλ, ε ππνρώξεζε ησλ εμα-

γσγώλ ήηαλ κηθξόηεξε          

(-7,8%), ηόζν πξνο Σξίηεο 

Σα ππώηα 15          

εξαγώγιμα πποϊόνηα 

ηο 2013*: 

Πξντόλ (Μεξίδην) 

1. Οξπθηέιαηα πεηξειαίνπ 

(38,3%) 

2. Αξγίιην (3,8%) 

3. Φάξκαθα (3,5%) 

4. Φξνύηα λσπά ή απνμε-

ξακέλα (2,8%) 

5. Έιαηα θαη ιίπε θπηηθά 

(2,1%) 

6. Φάξηα λσπά ε θαηεςπγ-

κέλα (1,7%)  

7. Λαραληθά παξαζθεπα-

ζκέλα ή δηαη/λα (1,7%) 

8. Υαιθόο (1,5%) 

9. Φξνύηα παξαζθεπαζκέ-

λα ή δηαη/λα (1,5%) 

10. Αζβέζηεο, ηζηκέλην θαη 

έηνηκα πιηθά θαηα-

ζθεπώλ (1,2%) 

11. Σπξί θαη πεγκέλν γάια 

γηα ηπξί (1,1%) 

12. Ράβδνη ζηδήξνπ ή ράιπ-

βα (1,1%) 

13. Βακβάθη (1,0%) 

14. Πιαζηηθά (0,9%) 

15. Τιηθό γηα ηε δηαλνκή 

ειεθηξηζκνύ (0,9%) 
 

* Ιαλ.— Οθη. 

ύλνςε 

Μηνιαίο δελτίο εξαγωγών 

Εμφανής η απουσία μηχανισμών αντιστροφής της αρνητικής 

πορείας των εξαγωγών  

Βουτιά 22,5% τον Νοέμβριο   

Οι ππώηερ 15 αγοπέρ 

ηο 2013*: 

Υώξα (Μεξίδην) 

 Σνπξθία (11,8%) 

 Ιηαιία (9,1%) 

 Γεξκαλία (6,5%) 

 Βνπιγαξία (5,1%) 

 Κύπξνο (4,4%) 

 Γηβξαιηάξ (3,7%) 

 Ηλ. Βαζίιεην (3,6%) 

 ΗΠΑ (3,4%) 

 Ληβύε (2,8%) 

 ΠΓΓΜ (2,7%) 

 Γαιιία (2,4%) 

 Αίγππηνο (2,2%) 

 Ρνπκαλία (2,2%) 

 Ιζπαλία (2,1%) 

 Λίβαλνο (1,7%) 

Ιανουάριος 2014 

  Με πεηπελαιοειδή Υωπίρ πεηπελαιοειδή 

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

Δςπωπαϊκή Ένωζη 1.139,0 981,2 -13,9 950,8 891,9 -6,2 

Σπίηερ σώπερ 1.628,1 1.162,1 -28,6 645,4 579,3 -10,2 

ύνολο 2.767,1 2.143,3 -22,5 1.596,2 1.471,2 -7,8 

Πίνακαρ 1: Δμαγσγέο Ννεκβξίνπ 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 

κήλα ηνπ 2012 παξνπζηάδν-

ληαο ηε κεγαιύηεξε ππνρώ-

ξεζε από όιεο ηηο ππόινηπεο 

θαηεγνξίεο (-42,8%), ελώ 

ηαπηόρξνλα έραζαλ ζεκαληη-

θό κεξίδην από ην ζύλνιν 

ησλ εμαγσγώλ, από 43% ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2012 ζε 32% 

πεξίπνπ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2013. 

ηελ θαηεγνξία βιομησανι-

κά πποϊόνηα, ηα ρεκηθά θαη 

ηα δηάθνξα βηνκεραληθά 

πξντόληα εμαθνινπζνύλ θαη 

ηνλ Ννέκβξην λα εκθαλίδνπλ 

αληηζηάζεηο θαζώο νη εμαγσ-

γέο ηνπο απμήζεθαλ θαηά 

10,2% θαη 3,3% αληίζηνηρα, 

ελώ ζηα κεραλήκαηα/πιηθό 

κεηαθνξώλ θαη ζηα βηνκερα-

ληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξί-

σο θαηά πξώηε ύιε ζεκεηώ-

λεηαη λέα θάκςε θαηά 18,1% 

θαη 6,1% αληίζηνηρα. ην 

ζύλνιν ηεο θαηεγνξίαο 

«βηνκεραληθά πξντόληα» 

παξνπζηάδεηαη κείσζε θαηά 

3,4%, όκσο ην κεξίδηό ηνπο 

απμάλεηαη από 34% ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2012 ζε 42% 

ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2013. 

Σέινο, ζηα εμπιζηεςηικά 

πποϊόνηα, έπεηηα από ηελ 

αμηνζεκείσηε αύμεζε ησλ 

εμαγσγώλ ηνπ Οθησβξίνπ, 

παξαηεξείηαη ηνλ Ννέκβξην ε 

δεύηεξε κεγαιύηεξε κείσζε 

(-27%) κεηά ηα θαύζηκα. Η 

θαηεγνξία απηή όκσο ζε 

απόιπηεο ηηκέο θαιύπηεη 

πνιύ κηθξό κέξνο ηνπ ζπλό-

ινπ ησλ εμαγσγώλ (1,85%).  

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ΔΛ.ΣΑΣ. θαη ηεο Eurostat, νη 

εμαγσγέο ηνπ αγποηικού 

ηομέα αλ θαη κεηώζεθαλ 

ζεκαληηθά (-10,2%), ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2013 αύμεζαλ 

ην κεξίδηό ηνπο ζην ζύλνιν 

ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ζε 

ζρέζε κε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2012 από 14,5% ζην 16,9%. 

Οη εμαγσγέο ηεο κεγαιύηε-

ξεο ππνθαηεγνξίαο «ηξόθηκα 

θαη δώα δσληαλά» παξνπζία-

ζαλ λέα κείσζε θαηά 8,5%, 

ελώ ε κεγαιύηεξε ππνρώξε-

ζε ζεκεηώζεθε ζηα «ιάδηα 

θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο 

πξνέιεπζεο» (-36%). Αληί-

ζεηα, ζηελ θαηεγνξία «πνηά 

θαη θαπλόο» θαηαγξάθεθε 

λέα αύμεζε θαηά 2,4%. 

ηηο εμαγσγέο ππώηων  

ςλών ζεκεηώζεθε ζεκαληη-

θή πηώζε θαηά 17,8% αληη-

πξνζσπεύνληαο ηνλ Ννέκ-

βξην ηνπ 2013 πεξίπνπ ην 

7% ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιελη-

θώλ εμαγσγώλ, ζηα ίδηα ζρε-

δόλ επίπεδα κε ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 2012. 

Οη εμαγσγέο καςζίμων δηα-

κνξθώζεθαλ ζηα 681,92 

εθαη. επξώ από 1.192,9 ε-

θαη. επξώ ηνλ αληίζηνηρν 

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

Ομάδερ πποϊόνηων Νοε. 2012 Νοε. 2013 
Νοε.13/

Νοε.12 

Νοε. 

2012 

Νοε. 

2013 

Αγποηικά πποϊόνηα 402,25 361,35 -10,17% 14,53% 16,90% 

Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 309,18 282,68 -8,57% 11,17% 13,22% 

Πνηά θαη θαπλόο 49,83 51,01 2,37% 1,80% 2,39% 

Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο 43,24 27,65 -36,06% 1,56% 1,29% 

Ππώηερ ύλερ 181,54 149,25 -17,79% 6,56% 6,98% 

Πξώηεο ύιεο κε εδώδηκεο, εθηόο από θαύζηκα 181,54 149,25 -17,79% 6,56% 6,98% 

Καύζιμα 1.192,94 681,92 -42,84% 43,08% 31,89% 

Οξπθηά θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ 1.192,94 681,92 -42,84% 43,08% 31,89% 

Βιομησανικά πποϊόνηα 937,96 906,45 -3,36% 33,88% 42,39% 

Υεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 223,39 246,13 10,18% 8,07% 11,51% 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλ. θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 332,85 312,37 -6,15% 12,02% 14,61% 

Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ 217,07 177,83 -18,08% 7,84% 8,32% 

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 164,64 170,11 3,33% 5,95% 7,95% 

Άλλα 54,18 39,54 -27,01% 1,96% 1,85% 

Δίδε θαη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλ. θαηά θαηεγνξίεο 54,18 39,54 -27,01% 1,96% 1,85% 

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

Πίνακαρ 2: Δμαγσγέο Ννεκβξίνπ 2013 - Αλάιπζε ζε νκάδεο πξντόλησλ 

Σα ρεκηθά πξντόληα 

παξνπζηάδνπλ αληνρέο 

ελώ κηθξή άλνδνο 

θαηαγξάθεθε ζηηο 

εμαγσγέο δηαθόξσλ 

βηνκεραληθώλ εηδώλ θαη 

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

Μηνιαίο δελτίο εξαγωγών 

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

2013/2012 

Ομάδερ πποϊόνηων ΔΔ Σπίηερ  
σώπερ ΔΔ Σπίηερ  

σώπερ ΔΔ Σπίηερ 
σώπερ 

Αγποηικά πποϊόνηα 281,25 121,00 265,90 95,45 -5,5% -21,1% 

Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 218,35 90,83 214,20 68,48 -1,9% -24,6% 

Πνηά θαη θαπλόο 26,76 23,07 30,90 20,11 15,5% -12,8% 

Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο 36,14 7,11 20,80 6,85 -42,4% -3,6% 

Ππώηερ ύλερ 60,73 120,81 31,00 118,25 -49,0% -2,1% 

Πξώηεο ύιεο κε εδώδηκεο, εθηόο από θαύζηκα 60,73 120,81 31,00 118,25 -49,0% -2,1% 

Καύζιμα 205,54 987,39 94,70 587,22 -53,9% -40,5% 

Οξπθηά θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ 205,54 987,39 94,70 587,22 -53,9% -40,5% 

Βιομησανικά πποϊόνηα 556,50 381,46 565,30 341,15 1,6% -10,6% 

Υεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 158,82 64,58 173,40 72,73 9,2% 12,6% 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 195,65 137,20 189,00 123,37 -3,4% -10,1% 

Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ 96,14 120,92 95,70 82,13 -0,5% -32,1% 

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 105,88 58,76 107,20 62,91 1,2% 7,1% 

Άλλα 31,62 22,56 21,60 17,94 -31,7% -20,5% 

Δίδε θαη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλνκεκέλα θαηά θαηεγνξίεο 31,62 22,56 21,60 17,94 -31,7% -20,5% 

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

Πξννξηζκνί εμαγσγώλ 

πεο θαηεγνξίεο ζεκεηώζεθαλ 

αξλεηηθέο κεηαβνιέο κε ζε-

καληηθόηεξεο ζηα θαύζηκα    

(-40,5%), ηα κεραλήκαηα/

πιηθό κεηαθνξώλ (-32,1%) 

θαη ζηα ηξόθηκα (-24,6%). 

ρεηηθά κε ηηο απνζηνιέο 

πξνο ηελ ΔΔ, αμηνζεκείσηε 

άλνδνο θαηαγξάθεηαη ζηα 

πνηά θαη ηνλ θαπλό (15,5%) 

θαη ζηα ρεκηθά πξντόληα 

(9,2%). Αληίζεηα, κεγάιε 

ππνρώξεζε παξαηεξείηαη 

ζηα θαύζηκα (-53,9%), ηηο 

πξώηεο ύιεο (-49%) θαη ην 

ιάδη (-42,4%).   

Η κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2013 απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ 

ππνρώξεζε ησλ εμαγσγώλ 

πξνο Σξίηεο Υώξεο (-28,6%) 

θαη δεπηεξεπόλησο ζηε ζπξ-

ξίθλσζε ησλ απνζηνιώλ 

πξνο ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ        

(-13,9%). 

Δμαηξνπκέλσλ ησλ πεηξειαη-

νεηδώλ ε ππνρώξεζε ησλ 

εμαγσγώλ ήηαλ κηθξόηεξε 

ηόζν πξνο Σξίηεο Υώξεο (-

10,2%) όζν θαη πξνο ηελ ΔΔ 

(-6,2%). 

Από ηελ αλάιπζε αλά θαηε-

γνξία πξντόλησλ, όζνλ αθν-

ξά ζηηο Σξίηεο Υώξεο, αμίδεη 

λα αλαθεξζεί ε αύμεζε ησλ 

εμαγσγώλ ρεκηθώλ πξντό-

λησλ (12,6%) θαη ησλ δηα-

θόξσλ βηνκεραληθώλ εηδώλ 

(7,1%). ε όιεο ηηο ππόινη-

Η κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ ηνλ Ννέκβξην 

απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ 

ππνρώξεζε ησλ εμαγσγώλ 

πξνο Σξίηεο Υώξεο 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  

Νοε 2012 4.342,9 -4,4 11,9 2.767,1 7,4 38,1 -1.575,7 -19,8 -16,1 

Γεκ 2012 3.870,2 -10,9 -2,1 2.441,6 -11,8 4,2 -1.428,6 -9,3 -11,3 

Ιαν 2013 4.145,9 7,1 7,4 2.226,7 -8,8 16,1 -1.919,2 34,3 -1,2 

Φεβ 2013 3.969,9 -4,2 7,6 2.201,2 -1,1 9,6 -1.768,7 -7,8 5,2 

Μαπ 2013 3.700,4 -6,8 -28,6 2.123,5 -3,5 -5,5 -1.576,9 -10,8 -46,3 

Αππ 2013 3.926,0 6,1 -0,6 2.548,5 20,0 18,2 -1.377,4 -12,7 -23,3 

Μάι 2013 3.859,2 -1,7 -4,5 2.452,7 -3,8 6,3 -1.406,5 2,1 -18,9 

Ιοςν 2013 3.814,3 -1,2 -8,2 2.205,1 -10,1 -3,8 -1.609,2 14,4 -13,7 

Ιοςλ 2013 3.941,1 3,3 3,3 2.475,7 12,3 11,6 -1.465,4 -8,9 -8,3 

Αςγ 2013 3.942,1 0,0 -4,4 2.175,8 -12,1 -1,6 -1.766,4 20,5 -7,8 

επ 2013 4.051,8 2,8 8,5 2.494,0 14,6 1,7 -1.557,8 -11,8 21,3 

Οκη 2013 4.204,0 3,8 -7,4 2.331,9 -6,5 -9,5 -1.872,1 20,2 -4,8 

Νοε 2013 3.680,5 -12,5 -15,3 2.143,3 -8,1 -22,5 -1.537,3 -17,9 -2,4 

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  

ζεί όηη ζε επίπεδν 11κήλνπ 

(Ιαλνπάξηνο – Ννέκβξηνο) ην 

εκπνξηθό έιιεηκκα πεξηνξί-

ζηεθε από 20.293,2 εθαη. 

επξώ ην 2012 ζε 17.856,9 

εθαη. επξώ ην 2013 παξνπ-

ζηάδνληαο κείσζε 12%.    

Αξλεηηθή κεηαβνιή ζεκεηώ-

ζεθε ηνλ Ννέκβξην θαη ζηηο 

εηζαγσγέο. Μάιηζηα, ζε ζρέ-

ζε κε ηνλ πξνεγνύκελν  

κήλα ε κείσζε ησλ εηζαγσ-

γώλ ήηαλ κεγαιύηεξε από ηε 

κείσζε ησλ εμαγσγώλ, γεγν-

λόο ην νπνίν είρε σο απνηέ-

ιεζκα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ 

εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο θαηά 

17,9%, από 1.872,1 εθαη. 

επξώ ηνλ Οθηώβξην ζε 

1.537,3 εθαη. επξώ ηνλ 

Ννέκβξην. Αμίδεη λα αλαθεξ-


