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πξντόληα (10,2%). Οη εμαγσ-

γέο ζηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο 

πξντόλησλ εκθαλίδνληαη κεησ-

κέλεο, ελώ εληνλόηεξε είλαη ε 

ππνρώξεζε ζηα εκπηζηεπηηθά 

πξντόληα (-26,9%), ζην ιάδη 

(-25,3%) θαη ζηα κεραλήκαηα/

πιηθό κεηαθνξώλ (-15,8%).  

ε επίπεδν δσδεθακήλνπ 

(Οθηώβξηνο 2012 – επηέκβξη-

νο 2013) νη εμαγσγέο παξνπ-

ζηάδνπλ άλνδν θαηά 5% ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν 

12κελν (επηέκβξηνο 2011 – 

Αύγνπζηνο 2012).  

Οι ζςνολικέρ εξαγωγέρ μει-

ώθηκαν καηά 2,2% ηον 

επηέμβπιο ηος 2013 ζε 

ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα 

ηνπ 2012, ελώ ζε επίπεδν ελ-

ληακήλνπ (Ιαλ. – επ.) θαηα-

γξάθεηαη αύμεζε 5%. Παξόια 

απηά, εμαηξνπκέλσλ ησλ πε-

ηξειαηνεηδώλ, θαηαγξάθεηαη 

αξλεηηθή κεηαβνιή για πέ-

μπηο ζςνεσόμενο μήνα, 

γεγνλόο ην νπνίν απνηειεί 

ζαθή έλδεημε εδξαίσζεο ηεο 

θαζνδηθήο ηάζεο από ην 2011 

θαη κεηά (Γηάγξακκα 1). Υσξίο 

δνκηθέο αιιαγέο ζηνπο κεραλη-

ζκνύο ζηήξημεο ησλ εμαγσγη-

θώλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνώζε-

ζεο ηνπ δηαζπλνξηαθνύ εκπν-

ξίνπ, ε πηώζε απηή δύζθνια 

ζα αλαζηξαθεί.   

Πην αλαιπηηθά, ζύκθσλα κε ηα 

πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο 

ΔΛ.ΣΑΣ. ε ζπλνιηθή αμία ησλ 

εμαγσγώλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2013 αλήιζε ζην πνζό ησλ 

2.391,5 εθαη. επξώ έλαληη 

2.446,4 εθαη. επξώ ηνλ ίδην 

κήλα ηνπ 2012. Η κείσζε ησλ 

ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ απνδίδε-

ηαη ζηελ ππνρώξεζε ησλ εμα-

γσγώλ πξνο Σξίηεο Υώξεο (-

11,3%), ελώ αληίζεηα νη απν-

ζηνιέο πξνο ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ 

εκθαλίδνληαη  απμεκέλεο 

(10,3%). Η εηθόλα απηή αληη-

ζηξέθεηαη αλ εμαηξεζνύλ ηα 

πεηξειαηνεηδή: νη εμαγσγέο 

πξνο Σξίηεο Υώξεο απμήζεθαλ 

θαηά 2%, ελώ πξνο ηελ ΔΔ 

κεηώζεθαλ θαηά 3,1%. 

Αμηνζεκείσηε αύμεζε θαηα-

γξάθεηαη ζηηο πξώηεο ύιεο 

(30,2%), ζηα πνηά θαη ηνλ 

θαπλό (15,2%) θαη ζηα ρεκηθά 

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 

Συνεχίζεται η καθοδική πορεία των εξαγωγών: Μείωση 2,2% 

τον Σεπτέμβριο — Χωρίς δομικές αλλαγές η πτώση είναι 

δύσκολα αναστρέψιμη  

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%) 

Νοέμβριος 2013 

  Με πεηπελαιοειδή Υωπίρ πεηπελαιοειδή 

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

Δςπωπαϊκή Ένωζη 1.029,0 1.134,7 10,3 913,0 884,6 -3,1 

Σπίηερ σώπερ 1.417,4 1.256,8 -11,3 462,8 472,2 2,0 

ύνολο 2.446,4 2.391,5 -2,2 1.375,8 1.356,8 -1,4 

Πίνακαρ 1: Δμαγσγέο επηεκβξίνπ 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 

1.049,12 εθαη. επξώ, θαιύ-

πηνληαο ην 43,9% ηνπ ζπλό-

ινπ ησλ εμαγσγώλ. 

Αλαθνξηθά κε ηα  βιομησα-

νικά πποϊόνηα, ηα ρεκηθά 

θαη ηα δηάθνξα βηνκεραληθά 

πξντόληα εκθαλίδνπλ αληη-

ζηάζεηο θαζώο νη εμαγσγέο 

ηνπο απμήζεθαλ θαηά 10,2% 

θαη 6,1% αληίζηνηρα, ελώ 

ζηα κεραλήκαηα/πιηθό κεηα-

θνξώλ θαη ζηα βηνκεραληθά 

είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο 

θαηά πξώηε ύιε ζεκεηώλεηαη 

θάκςε 15,9% θαη 4,5% αληί-

ζηνηρα. ην ζύλνιν ηεο θα-

ηεγνξίαο «βηνκεραληθά πξν-

τόληα» παξνπζηάδεηαη κείσζε 

θαηά 1,25%, σζηόζν ην 

κεξίδηό ηνπο παξακέλεη ζηα 

ίδηα επίπεδα (34,9%). 

Σέινο, ηα εμπιζηεςηικά 

πποϊόνηα είλαη ε θαηεγνξία 

ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε 

κεγαιύηεξε ππνρώξεζε 

εμαγσγώλ (-26,9%). Η θαηε-

γνξία απηή όκσο θαιύπηεη 

πνιύ κηθξό κέξνο ηνπ ζπλό-

ινπ ησλ εμαγσγώλ (1,5%).    

ύκθσλα κε ηηο αξρηθέο εθηη-

κήζεηο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., νη εμα-

γσγέο ηνπ αγποηικού ηο-

μέα κεηώζεθαλ ηνλ επηέκ-

βξην ηνπ 2013 θαηά 4%, 

αληηπξνζσπεύνληαο πιένλ 

ην 15,7% ηνπ ζπλόινπ ησλ 

ειιεληθώλ εμαγσγώλ, έλαληη 

16% ηνλ επηέκβξην ηνπ  

2012. Οη εμαγσγέο ηεο κεγα-

ιύηεξεο ππνθαηεγνξίαο 

«ηξόθηκα θαη δώα δσληαλά» 

κεηώζεθαλ θαηά 4,5%, ελώ 

αληίζεηα αμηνζεκείσηε αύμε-

ζε θαηά 15,2% εκθαλίδεηαη 

ζηελ θαηεγνξία «πνηά θαη 

θαπλόο». 

εκαληηθή άλνδνο θαηαγξά-

θεηαη ζηηο εμαγσγέο ππώ-

ηων ςλών θαηά 30,2% αληη-

πξνζσπεύνληαο ηνλ επηέκ-

βξην ηνπ 2013 ην 3,9% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εμα-

γσγώλ, έλαληη 2,9% ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2012. 

Οη εμαγσγέο καςζίμων ζε-

κείσζαλ πηώζε θαηά 3,9% 

θαη δηακνξθώζεθαλ ζηα 

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

Ομάδερ πποϊόνηων επ. 2012 επ. 2013 
επ.13/

επ.12 

επ. 

2012 

επ. 

2013 

Αγποηικά πποϊόνηα 392,27 376,24 -4,09% 16,00% 15,74% 

Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 323,01 308,36 -4,54% 13,18% 12,90% 

Πνηά θαη θαπλόο 39,85 45,92 15,23% 1,63% 1,92% 

Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο 29,40 21,95 -25,34% 1,20% 0,92% 

Ππώηερ ύλερ 71,30 92,82 30,20% 2,91% 3,88% 

Πξώηεο ύιεο κε ελδώδηκεο, εθηόο από θαύζηκα 71,30 92,82 30,20% 2,91% 3,88% 

Καύζιμα 1.091,23 1.049,12 -3,86% 44,52% 43,89% 

Οξπθηά θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ 1.091,23 1.049,12 -3,86% 44,52% 43,89% 

Βιομησανικά πποϊόνηα 846,13 835,54 -1,25% 34,52% 34,95% 

Υεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 211,71 233,23 10,16% 8,64% 9,76% 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλ. θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 314,30 300,15 -4,50% 12,82% 12,56% 

Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ 171,01 143,91 -15,85% 6,98% 6,02% 

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 149,11 158,24 6,13% 6,08% 6,62% 

Άλλα 50,11 36,64 -26,87% 2,04% 1,53% 

Δίδε θαη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλ. θαηά θαηεγνξίεο 50,11 36,64 -26,87% 2,04% 1,53% 

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

Πίνακαρ 2: Δμαγσγέο επηεκβξίνπ 2013 - Αλάιπζε ζε νκάδεο πξντόλησλ 

Αμηνζεκείσηε αύμεζε 

θαηαγξάθεηαη ζηηο πξώηεο 

ύιεο (30,2%), ζηα πνηά θαη 

ηνλ θαπλό (15,2%) θαη ζηα 

ρεκηθά πξντόληα (10,2%) 
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Πεγή: Eurostat θαη εθηηκήζεηο ΔΛ.ΣΑΣ. (αξρηθέο εθηηκήζεηο) 

Μηνιαίο δελτίο εξαγωγών 

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

2013/2012 

Ομάδερ πποϊόνηων ΔΔ Σπίηερ  
σώπερ ΔΔ Σπίηερ  

σώπερ ΔΔ Σπίηερ 
σώπερ 

Αγποηικά πποϊόνηα 292,9 99,4 277,1 99,1 -5,4% -0,2% 

Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 245,7 77,3 234,8 73,6 -4,43% -4,88% 

Πνηά θαη θαπλόο 22,9 17,0 25,7 20,2 12,38% 19,06% 

Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο 24,4 5,0 16,6 5,4 -31,87% 6,28% 

Ππώηερ ύλερ 35,0 36,3 30,5 62,3 -12,8% 71,6% 

Πξώηεο ύιεο κε ελδώδηκεο, εθηόο από θαύζηκα 35,0 36,3 30,5 62,3 -12,78% 71,58% 

Καύζιμα 131,6 959,6 257,8 791,3 95,9% -17,5% 

Οξπθηά θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ 131,6 959,6 257,8 791,3 95,92% -17,54% 

Βιομησανικά πποϊόνηα 546,6 299,5 549,2 286,3 0,5% -4,4% 

Υεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 160,3 51,4 169,9 63,3 6,01% 23,10% 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 192,7 121,6 194,8 105,4 1,08% -13,35% 

Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ 97,6 73,4 81,8 62,1 -16,19% -15,38% 

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 96,0 53,1 102,7 55,5 6,98% 4,59% 

Άλλα 27,6 22,5 19,0 17,6 -31,18% -21,59% 

Δίδε θαη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλνκεκέλα θαηά θαηεγνξίεο 27,6 22,5 19,0 17,6 -31,18% -21,59% 

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

Πξννξηζκνί εμαγσγώλ 

κεηαβνιέο ζεκεηώλνληαη ζηα 

εκπηζηεπηηθά πξντόληα (-

21,6%), ζηα θαύζηκα (-

17,5%), ζηα κεραλήκαηα/

πιηθό κεηαθνξώλ (-15,4%) 

θαη ζηα βηνκεραληθά είδε 

ηαμηλνκεκέλα θπξίσο θαηά 

πξώηε ύιε (-13,3%). Αλα-

θνξηθά κε ηηο απνζηνιέο 

πξνο ηελ ΔΔ αμηνζεκείσηε 

άλνδνο θαηαγξάθεηαη ζηα 

θαύζηκα (95,9%) θαη ζηα 

πνηά/θαπλό (12,4%), ελώ 

ζεκαληηθή ππνρώξεζε παξα-

ηεξείηαη ζην ιάδη (31,9%), 

ηα εκπηζηεπηηθά πξντόληα 

(31,2%), ζηα κεραλήκαηα/

πιηθό κεηαθνξώλ (-16,2%) 

θαη ζηηο πξώηεο ύιεο (-

12,8%).     

Η κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 2013 πξνήιζε από ηε 

κείσζε ησλ εμαγσγώλ πξνο 

Σξίηεο Υώξεο  (-11,3%), ελώ 

αληίζεηα, νη απνζηνιέο πξνο 

ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ εληζρύζε-

θαλ θαηά 10,3%. Χζηόζν, αλ 

εμαηξεζνύλ ηα πεηξειαηνεηδή, 

ε εηθόλα απηή αληηζηξέθε-

ηαη: νη εμαγσγέο πξνο Σξίηεο 

Υώξεο απμήζεθαλ θαηά 2%, 

ελώ πξνο ηελ ΔΔ κεηώζεθαλ 

θαηά 3,1%. 

Από ηελ αλάιπζε αλά θαηε-

γνξία πξντόλησλ, όζνλ αθν-

ξά ζηηο Σξίηεο Υώξεο αμίδεη 

λα αλαθεξζεί ε ζεκαληηθή 

αύμεζε ησλ εμαγσγώλ πξώ-

ησλ πιώλ (71,6%), ησλ ρε-

κηθώλ (23,1%) θαη ησλ 

πνηώλ/θαπλνύ (19%). Αληί-

ζεηα, ζεκαληηθέο αξλεηηθέο 

Η κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2013 πξνήιζε από ηε κείσζε 

ησλ εμαγσγώλ πξνο Σξίηεο 

Υώξεο  (-11,3%), ελώ 

αληίζεηα, νη απνζηνιέο πξνο 

ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ εληζρύζεθαλ 

θαηά 10,3% 
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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  

επ 2012 3.729,0 -9,5 -10,5 2.446,4 10,8 12,5 -1.282,6 -32,9 -35,6 

Οκη 2012 4.529,4 21,5 24,5 2.571,6 5,1 32,9 -1.957,8 52,6 15,0 

Νοε 2012 4.326,5 -4,5 11,6 2.766,8 7,6 38,3 -1.559,7 -20,3 -16,8 

Γεκ 2012 3.856,4 -10,9 -2,2 2.428,8 -12,2 3,8 -1.427,6 -8,5 -11,0 

Ιαν 2013 4.135,0 7,2 7,4 2.224,5 -8,4 16,0 -1.910,5 33,8 -1,2 

Φεβ 2013 3.967,1 -4,1 7,9 2.199,4 -1,1 9,5 -1.767,7 -7,5 5,9 

Μαπ 2013 3.691,3 -7,0 -28,8 2.120,9 -3,6 -5,6 -1.570,4 -11,2 -46,5 

Αππ 2013 3.926,8 6,4 -0,6 2.542,3 19,9 18,2 -1.384,5 -11,8 -23,0 

Μάι 2013 3.853,0 -1,9 -5,0 2.451,3 -3,6 6,2 -1.401,7 1,2 -19,7 

Ιοςν 2013 3.803,6 -1,3 -8,5 2.204,0 -10,1 -3,8 -1.599,6 14,1 -14,2 

Ιοςλ 2013 3.927,4 3,3 3,0 2.473,4 12,2 11,6 -1.454,0 -9,1 -8,9 

Αςγ 2013 3.911,5 -0,4 -5,1 2.170,5 -12,2 -1,7 -1.741,0 19,7 -9,0 

επ 2013 4.025,0 2,9 7,9 2.391,5 10,2 -2,2 -1.633,5 -6,2 27,4 

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

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

Γπλακηθά μεθίλεζε 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  

ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ 

δηακνξθώζεθε ζηα 14.471,8 

εθαη. επξώ έλαληη 16.740,4 

εθαη. επξώ θαηά ην ίδην δηά-

ζηεκα ηνπ 2012 παξνπζηάδν-

ληαο κείσζε 13,6%.  

Η ππνρώξεζε ησλ εμαγσγώλ 

ηνλ επηέκβξην ζε ζπλδπα-

ζκό κε ηελ αμηνζεκείσηε 

άλνδν ησλ εηζαγσγώλ θαηά 

7,9%, είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ ζεκαληηθή κεγέζπλζε 

ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξη-

θνύ ηζνδπγίνπ θαηά 27,4%. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εκπν-

ξηθό έιιεηκκα δηακνξθώζεθε 

ηνλ επηέκβξην ζηα 1.633,5 

εθαη. επξώ έλαληη 1.282,6 

εθαη. επξώ ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 2012. Χζηόζν, ζε επίπε-

δν ελληακήλνπ (Ιαλνπάξηνο – 

επηέκβξηνο) ην έιιεηκκα 


