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κεησζεί ε αύμεζε ησλ εμα-

γσγώλ ζηα θαύζηκα θαηά 

32,3% θαη ζηα ιάδηα θαη 

ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο 

πξνέιεπζεο θαηά 21,5%. 

Αληίζεηα κεηώζεηο εκθαλί-

δνληαη ζηηο πξώηεο ύιεο (-

20,9%) θαη ζηα βηνκεραλη-

θά πξντόληα (-8%), ελώ  

ζηα ίδηα επίπεδα κε ηνλ 

Ινύιην ηνπ 2012 παξέκεη-

λαλ νη εμαγσγέο ηξνθίκσλ. 

πλνιηθά ην 7κελν Ιαλ. - 

Ινπι. 2013 νη εμαγσγέο 

παξνπζίαζαλ αύμεζε 6,2% 

ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν 

7κελν ηνπ 2012.   

Οι ζςνολικέρ εξαγωγέρ 

παποςζίαζαν αύξηζη 

7% ηον Ιούλιο ηος 2013 

ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν 

κήλα ηνπ 2012. 

Η κεηαβνιή απηή είλαη θα-

ιύηεξε ησλ αξρηθώλ εθηη-

κήζεσλ, ελώ από πην πξό-

ζθαηα ζηνηρε ία ηεο 

ΔΛ.ΣΑΣ. πξνθύπηνπλ ελ-

δείμεηο γηα λέα αλαζεώξεζε 

πξνο ηα πάλσ. Παξόια απ-

ηά, ε θόπσζε ηεο εμαγσγη-

θήο δπλακηθήο ησλ ειιελη-

θώλ πξντόλησλ είλαη πιένλ 

εκθαλήο (Γηάγξακκα 1) 

κηαο θαη εδξαηώλεηαη ε γελη-

θόηεξε θαζνδηθή ηάζε από 

ην 2011 (εμαηξνπκέλσλ ησλ 

πεηξειαηνεηδώλ).  

Πην αλαιπηηθά, ε ζπλνιηθή 

αμία ησλ εμαγσγώλ ηνλ 

Ινύιην ηνπ 2013 αλήιζε 

ζην πνζό ησλ 2.376 εθαη. 

επξώ έλαληη 2.221 εθαη. 

επξώ ηνλ Ινύιην ηνπ 2012. 

Η αύμεζε απηή απνδίδεηαη 

θπξίσο ζηελ αύμεζε ησλ 

εμαγσγώλ πξνο Σξίηεο Υώ-

ξεο (9,5%) ελώ ζεηηθή 

ήηαλ θαη ε ζπκβνιή ησλ 

απνζηνιώλ πξνο ηηο ρώξεο 

ηεο ΔΔ (4,3%). 

Από ηελ άιιε πιεπξά, είλαη 

θξίζηκν λα ζεκεησζεί όηη ε 

ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσ-

γώλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

πεηξειαηνεηδώλ, ππνρώξε-

ζε ηνλ Ινύιην ζηα 1.439,1 

εθαη. επξώ θαηαγξάθνληαο 

κείσζε 5,8% ζε ζρέζε κε 

ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 

2012.  

Αλαθνξηθά κε ηηο θαηεγνξί-

εο πξντόλησλ, από ηηο αξρη-

θέο εθηηκήζεηο αμίδεη λα ζε-

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 

Εμφανής η κόπωση, παρά την αύξηση 

κατά 7% των εξαγωγών τον Ιούλιο 2013 

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%) 

Σεπτέμβριος 2013 

  Με πεηπελαιοειδή Υωπίρ πεηπελαιοειδή 

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

Δςπωπαϊκή Ένωζη 1.079,3 1.125,8 4,3 953,5 931,1 -2,3 

Σπίηερ σώπερ 1.141,8 1.250,5 9,5 574,7 508,0 -11,6 

ύνολο 2.221,1 2.376,3 7,0 1.528,2 1.439,1 -5,8 

Πίνακαρ 1: Δμαγσγέο Ινπιίνπ 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 

πηνληαο ην 40,1% ηνπ 
ζπλόινπ ησλ εμαγσγώλ. 

Αληίζεηα, νη εμαγσγέο ησλ 

βιομησανικών πποϊό-
νηων κεηώζεθαλ θαηά 

8%, αληηπξνζσπεύνληαο 
σζηόζν  ην 37,2% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ 
εμαγσγώλ.  

Η αξλεηηθή απηή κεηαβν-

ιή ζηα βηνκεραληθά πξν-
τόληα νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ ππνρώξεζε ησλ 
εμαγσγώλ  ησλ ππνθαηε-

γνξηώλ «κεραλήκαηα θαη 

πιηθό εμνπιηζκνύ» θαηά 
16,7% θαη «βηνκεραληθά 

είδε ηαμηλνκεκέλα θαηά 
πξώηε ύιε» θαηά 9,6%. 

Οη δύν απηέο ππνθαηεγν-
ξίεο αληηπξνζσπεύνπλ ην 

7,4% θαη 13,9% αληίζηνη-

ρα ηνπ ζπλόινπ ησλ εμα-
γσγώλ. Από ηελ άιιε 

πιεπξά, ηα ρεκηθά πξντό-
ληα, ηα νπνία θαιύπηνπλ 

ην 9,5% ηνπ ζπλόινπ 
ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ 

εκθάληζαλ άλνδν θαηά 

1,9%. 

Σέινο, νη εμαγσγέο εμπι-

ζηεςηικών πποϊόνηων, 
ηα νπνία αληηπξνζσπεύ-

νπλ ην 2,2% ηεο ζπλνιη-

θήο αμίαο ησλ εμαγσγώλ, 
κεηώζεθαλ θαηά 5,9% ζε 

ζρέζε κε ηνλ Ινύιην ηνπ 
2012.     

ύκθσλα κε ηηο αξρηθέο 
εθηηκήζεηο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., 

νη εμαγσγέο ηνπ αγποηι-

κού ηομέα απμήζεθαλ 
ηνλ Ινύιην ηνπ 2013 θαηά 

3%, αληηπξνζσπεύνληαο 
ην 17,9% ηνπ ζπλόινπ 

ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ, 
έλαληη 18,5 ηνλ ηνπ Ινύιη-

ν 2012. Οη εμαγσγέο ηεο 

κεγαιύηεξεο ππνθαηεγν-
ξίαο «ηξόθηκα θαη δώα 

δσληαλά» παξέκεηλαλ 
ζηάζηκεο ελώ αμηνζεκείσ-

ηε αύμεζε θαηά 21,5% 

εκθαλίδεηαη ζηα «ιάδηα 
θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο 

πξνέιεπζεο». 

Από ηελ άιιε πιεπξά, νη 

εμαγσγέο ππώηων ςλών 
κεηώζεθαλ ζεκαληηθά θα-

ηά 20,9% αληηπξνζσπεύ-

νληαο ηνλ Ινύιην ηνπ 
2013 ην 2,6% ηνπ ζπλό-

ινπ ησλ ειιεληθώλ εμα-
γσγώλ. 

Αμηνζεκείσηε αύμεζε θα-

ηά 32,3% θαηαγξάθεηαη 
ζηηο εμαγσγέο καςζίμων, 

νη νπνίεο αλήιζαλ ζηα 
950,7 εθαη. επξώ, θαιύ-

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

Ομάδερ πποϊόνηων 
Ιούλιορ 

2012 

Ιούλιορ 

2013 

Ιοςλ.13/

Ιοςλ.12 

Ιούλιορ 

2012 

Ιούλιορ 

2013 

Αγποηικά πποϊόνηα 411,3 423,7 3,0 18,5 17,9 

Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 328,7 330,5 0,6 14,8 13,9 

Πνηά θαη θαπλόο 54,5 59,1 8,3 2,5 2,5 

Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο 28,1 34,1 21,5 1,3 1,4 

Ππώηερ ύλερ 78,9 62,4 -20,9 3,5 2,6 

Πξώηεο ύιεο κε ελδώδηκεο, εθηόο από θαύζηκα 78,9 62,4 -20,9 3,5 2,6 

Καύζιμα 718,4 950,7 32,3 32,3 40,1 

Οξπθηά θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ 718,4 950,7 32,3 32,3 40,1 

Βιομησανικά πποϊόνηα 958,7 881,8 -8,0 43,1 37,2 

Υεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 222,1 226,3 1,9 10,0 9,5 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλ. θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 364,6 329,6 -9,6 16,4 13,9 

Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ 211,7 176,2 -16,7 9,5 7,4 

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 160,4 149,6 -6,7 7,2 6,3 

Άλλα 55,7 52,4 -5,9 2,5 2,2 

Δίδε θαη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλ. θαηά θαηεγνξίεο 55,7 52,4 -5,9 2,5 2,2 

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

Πίνακαρ 2: Δμαγσγέο Ινπιίνπ 2013 - Αλάιπζε ζε νκάδεο πξντόλησλ 

Αλνδηθά θηλήζεθαλ νη εμαγσγέο 

ζηα θαύζηκα θαη ηα ιάδηα θαη 

ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο 

πξνέιεπζεο ελώ κεηώζεθαλ νη 

εμαγσγέο  πξώησλ πιώλ θαη 

βηνκεραληθώλ πξντόλησλ . ηα 

ίδηα επίπεδα κε ην 

πξνεγνύκελν έηνο παξέκεηλαλ 

νη εμαγσγέο ηξνθίκσλ. 

Αγξνηηθά 
πξντόληα 

17,9

Πξώηεο 
ύιεο 2,6

Καύζηκα 
40,1

Βηνκερ. 
πξντόληα 

37,2

Άιια 2,2

Πεγ ή: Eurostat θαη εθηηκήζεηο ΔΛ .ΣΑΣ.

Γιάγπαμμα 2: % Μεξίδηα ζηηο εμαγσγέο - Ινύιηνο 2013
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Πεγή: Eurostat θαη εθηηκήζεηο ΔΛ.ΣΑΣ. (αξρηθέο εθηηκήζεηο) 

Μηνιαίο δελτίο εξαγωγών 

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

2013/2012 

Ομάδερ πποϊόνηων ΔΔ 
Σπίηερ  
σώπερ 

ΔΔ 
Σπίηερ  
σώπερ 

ΔΔ 
Σπίηερ 
σώπερ 

Αγποηικά πποϊόνηα 356,1 212,9 354,4 194,1 -0,5 -8,8 

Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 242,0 86,7 245,8 84,7 1,6 -2,3 

Πνηά θαη θαπλόο 33,9 20,6 36,3 22,8 7,1 10,3 

Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο 22,5 5,6 26,3 7,8 17,1 39,2 

Ππώηερ ύλερ 28,9 50,0 23,0 39,4 -20,4 -21,2 

Πξώηεο ύιεο κε ελδώδηκεο, εθηόο από θαύζηκα 28,9 50,0 23,0 39,4 -20,4 -21,2 

Καύζιμα 148,1 570,3 206,0 744,7 39,1 30,6 

Οξπθηά θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ 148,1 570,3 206,0 744,7 39,1 30,6 

Βιομησανικά πποϊόνηα 573,8 385,0 552,9 328,9 -3,6 -14,6 

Υεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 160,9 61,2 157,5 68,9 -2,1 12,6 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 197,4 167,3 197,6 132,0 0,1 -21,1 

Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ 114,4 97,3 94,1 82,1 -17,7 -15,6 

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 101,1 59,2 103,7 45,9 2,5 -22,5 

Άλλα 29,9 25,9 30,6 21,8 2,4 -15,9 

Δίδε θαη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλνκεκέλα θαηά θαηεγνξίεο 29,9 25,9 30,6 21,8 2,4 -15,9 

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

Πξννξηζκνί εμαγσγώλ 

ηέο είλαη αηζζεηά κεησκέ-

λεο.  

Αλαιπηηθόηεξα, ζύκθσλα 

κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα 

ζηνηρεία ηεο Eurostat θαη 

ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία 

ηεο Δ.ΣΑΣ., ζεκαληηθή 

άλνδνο ησλ εμαγσγώλ 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ Ινύιην 

ηνπ 2012 ζεκεηώλεηαη 

πξνο ρώξεο όπσο ην Γη-

βξαιηάξ, ε Γεσξγία, ε 

ανπδηθή Αξαβία, ε Αίγπ-

πηνο, ε Κίλα, ε Ληβύε, ε 

Αιγεξία, ε Σνπξθία θαη νη 

ΗΠΑ. Αληίζεηα κεησκέλεο 

αηζζεηά εκθαλίδνληαη νη 

εμαγσγέο πξνο ηελ Κνξέα, 

ηνλ Λίβαλν θαη ηε Ρσζία.    

Η αύμεζε ησλ ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ ηνλ Ινύιην ηνπ 

2013 πξνήιζε θπξίσο από 

ηελ αύμεζε ησλ εμαγσ-

γώλ πξνο Σξίηεο Υώξεο  

(9,5%) θαη δεπηεξεπό-

λησο από ηελ αύμεζε ησλ 

απνζηνιώλ πξνο ηηο ρώ-

ξεο ηεο ΔΔ (4,3%), ελώ ε 

θαηαλνκή ησλ ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ ζε απηέο ηηο 

δύν νκάδεο ρσξώλ παξέ-

κεηλε από ηελ αξρή ηνπ 

έηνπο ρσξίο νπζηαζηηθέο 

κεηαβνιέο. 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε αύ-

μεζε εμαγσγώλ πξνο Σξί-

ηεο Υώξεο ζηα ιάδηα θαη 

ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο 

πξνέιεπζε, ελώ νη εμαγσ-

γέο βηνκεραληθώλ πξντό-

λησλ πξνο ηηο ρώξεο απ-

Η αύμεζε ησλ ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ ηνλ Ινύιην ηνπ 2013 

πξνήιζε θπξίσο από ηελ 

αύμεζε ησλ εμαγσγώλ πξνο 

Σξίηεο Υώξεο  (9,5%) θαη 

δεπηεξεπόλησο από ηελ 

αύμεζε ησλ απνζηνιώλ πξνο 

ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ (4,3%) 

0
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Πεγ ή: Eurostat θαη εθηηκήζεηο ΔΛ .ΣΑΣ.

Γιάγπαμμα 3: Μεληαία εμέιημε ησλ πξννξηζκώλ ησλ εμαγσγώλ 
(ζε εθαη. €)
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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  

Ιοςλ 2012 3.816,9 -8,3 -8,3 2.221,1 -3,2 -0,3 -1.595,8 -14,5 -17,5 

Αςγ 2012 4.123,3 8,0 4,0 2.211,9 -0,4 18,8 -1.911,4 19,8 -9,1 

επ 2012 3.730,4 -9,5 -10,5 2.452,8 10,9 12,7 -1.277,6 -33,2 -35,9 

Οκη 2012 4.531,4 21,5 24,5 2.573,8 4,9 32,9 -1.957,6 53,2 15,1 

Νοε 2012 4.327,8 -4,5 11,5 2.770,0 7,6 38,2 -1.557,9 -20,4 -17,0 

Γεκ 2012 3.860,2 -10,8 -2,2 2.429,5 -12,3 3,7 -1.430,7 -8,2 -10,8 

Ιαν 2013 4.132,4 7,1 7,3 2.226,6 -8,4 16,0 -1.905,8 33,2 -1,4 

Φεβ 2013 3.967,9 -4,0 7,8 2.201,1 -1,1 9,5 -1.766,8 -7,3 5,7 

Μαπ 2013 3.694,0 -6,9 -28,8 2.122,5 -3,6 -5,6 -1.571,5 -11,1 -46,5 

Αππ 2013 3.928,5 6,3 -0,7 2.543,2 19,8 17,7 -1.385,3 -11,8 -22,7 

Μάι 2013 3.853,8 -1,9 -5,0 2.452,1 -3,6 6,2 -1.401,7 1,2 -19,7 

Ιοςν 2013 3.796,9 -1,5 -8,7 2.182,8 -11,0 -4,9 -1.614,1 15,2 -13,5 

Ιοςλ 2013 3.917,8 3,2 2,6 2.376,3 8,9 7,0 -1.541,5 -4,5 -3,4 

Πεγή: ΔΛ. ΣΑΣ. (Πξνζσξηλά ζηνηρεία) 

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

 
Ο ΔΒ πινπνηεί γηα πξώηε θνξά κηα ολοκληπωμένη ππωηοβοςλία για ηην Δξωζηπέθεια, κε ζηό-
ρν ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηνπ εμσζηξεθνύο πξνζαλαηνιηζκνύ ζηειερώλ επηρεηξήζεσλ, από 
έκπεηξνπο ζπκβνύινπο, εκπεηξνγλώκνλεο θαη εθπαηδεπηέο εμαγσγώλ. 
ηελ πξσηνβνπιία απηή κεηαμύ άιισλ πεξηιακβάλνληαη: 

 πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε 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  

2012 παξνπζηάδνληαο 
αύμεζε θαηά 2,6%. Χζηό-

ζν, ην εκπνξηθό έιιεηκκα 

ζπξξηθλώζεθε πεξεηαίξσ 
θαηά 3,4% ζε ζύγθξηζε 

κε ηνλ Ινύιην ηνπ 2012 
θαη δηακνξθώζεθε ζηα 

1.528,3 εθαη. επξώ.  

Αλ θαη νη εηζαγσγέο απμή-
ζεθαλ ηνλ Ινύιην ηνπ 

2013 ηόζν ζε ζρέζε κε 

ηνλ Ινύλην ηνπ 2013, όζν 
θαη ζε ζρέζε κε ηνλ αληί-

ζηνηρν κήλα ηνπ πξνε-
γνύκελνπ έηνπο, ην εκπν-

ξηθό ηζνδύγην ζπλέρηζε λα 

βειηηώλεηαη θαζώο ε αύ-
μεζε ησλ εμαγσγώλ ήηαλ 

κεγαιύηεξε.   

Πην αλαιπηηθά, νη εηζαγσ-
γέο ηνλ Ινύιην αλήιζαλ 

ζηα 3.917,8 εθαη. επξώ  

από 3.816,9 εθαη. επξώ 
ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 


