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ζεηο κε κόλεο εμαηξέζεηο ηα 

ρεκηθά (αύμεζε 6,6%) θαη 

ηα δηάθνξα βηνκεραληθά 

είδε (αύμεζε 4,7%), ελώ 

ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ππν-

ρώξεζε ζηα αγξνηηθά πξν-

τόληα (-11,4%).  

Παξόια απηά, ζε επίπεδν 

δσδεθακήλνπ (επηέκβξηνο 

2012 – Αύγνπζηνο 2013) νη 

εμαγσγέο εκθαλίδνληαη απ-

μεκέλεο θαηά 10,4% ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν 

12κελν (επηέκβξηνο 2011 

– Αύγνπζηνο 2012).   

Οι ζςνολικέρ εξαγωγέρ 

μειώθηκαν καηά 5,7% 

ηον Αύγοςζηο ηος 2013 

ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν 

κήλα ηνπ 2012. Η κεηαβν-

ιή απηή εληζρύεη ηηο ελδεί-

μεηο γηα ηηο ζπλερείο πηέζεηο 

πνπ δέρνληαη νη εμαγσγέο 

ηελ ηειεπηαίνπο κήλεο.  

Δπηπιένλ, αλ εμαηξεζνύλ ηα 

θαύζηκα, γίλεηαη πιένλ εκ-

θαλήο ε θόπσζε ηεο εμα-

γσγηθήο δπλακηθήο ησλ ει-

ι ε λ η θ ώ λ  π ξ ν τ ό λ η σ λ 

(Γηάγξακκα 1) κηαο θαη ε-

δξαηώλεηαη ε γεληθόηεξε 

θαζνδηθή ηάζε κεηά από ηηο 

ζεηηθέο επηδόζεηο ηνπ 2011.  

Πην αλαιπηηθά, ζύκθσλα κε 

ηηο εθηηκήζεηο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. 

ε ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσ-

γώλ ηνλ Αύγνπζην ηνπ 

2013 αλήιζε ζην πνζό ησλ 

2.085,2 εθαη. επξώ έλαληη 

2.210,9 εθαη. επξώ ηνλ 

Αύγνπζην ηνπ 2012. Η κεί-

σζε  απηή απνδίδεηαη θπξί-

σο ζηε κείσζε ησλ εμαγσ-

γώλ πξνο Σξίηεο Υώξεο     

(-7,1%) ελώ αξλεηηθή ήηαλ 

θαη ε ζπκβνιή ησλ απνζην-

ιώλ πξνο ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ 

(-3,8%). Η κείσζε ησλ 

εμαγσγώλ ηνλ Αύγνπζην 

ήηαλ αθόκα κεγαιύηεξε αλ 

εμαηξεζνύλ ηα πεηξειαηνεη-

δή: ε ζπλνιηθή αμία ηνπο  

ππνρώξεζε -για τέταρτο 

ζςνεσόμενο μήνα-  ζηα 

1.160,4 εθαη. επξώ θαηα-

γξάθνληαο κείσζε 7,6% ζε 

ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν 

κήλα ηνπ 2012.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζε 

όιεο ηηο θαηεγνξίεο πξντό-

λησλ θαηαγξάθνληαη κεηώ-

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 των εξαγωγών — 

μείωση 5,7% τον Αύγουστο 

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%) 

Οκτώβριος 2013 

  Με πεηπελαιοειδή Υωπίρ πεηπελαιοειδή 

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

Δςπωπαϊκή Ένωζη 967,3 930,4 -3,8 778,5 742,7 -4,6 

Σπίηερ σώπερ 1.243,6 1.154,8 -7,1 476,9 417,7 -12,4 

ύνολο 2.210,9 2.085,2 -5,7 1.255,4 1.160,4 -7,6 

Πίνακαρ 1: Δμαγσγέο Απγνύζηνπ 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 

νπνίεο ππνρώξεζαλ ζηα 

937,2 εθαη. επξώ, θαιύ-

πηνληαο όκσο ην 45% 

ηνπ ζπλόινπ ησλ εμαγσ-

γώλ. 

Αλαθνξηθά κε ηα  βιομη-

σανικά πποϊόνηα, ηα 

ρεκηθά θαη ηα δηάθνξα 

βηνκεραληθά πξντόληα 

εκθαλίδνπλ αληηζηάζεηο 

θαζώο νη εμαγσγέο ηνπο 

απμήζεθαλ θαηά 6,6% θαη 

4,7% αληίζηνηρα, ελώ ζηα 

κεραλήκαηα θαη ην πιηθό 

κεηαθνξώλ ζεκεηώλεηαη ε 

δεύηεξε ρεηξόηεξε επίδν-

ζε (-21,6%). ην ζύλνιν 

η ε ο  θ α η ε γ ν ξ ί α ο 

«βηνκεραληθά πξντόληα» 

παξνπζηάδεηαη κείσζε 

θαηά 3,4%, σζηόζν ην 

κεξίδηό ηνπο παξακέλεη 

ζηα ίδηα επίπεδα (34,8%) 

ιόγσ ησλ κεγαιύηεξσλ 

κεηώζεσλ ζηηο ππόινηπεο 

θαηεγνξίεο.  

Σέινο, νη εμαγσγέο εμπι-

ζηεςηικών πποϊόνηων, 

ηα νπνία αληηπξνζσπεύ-

νπλ ην 1,7% ηεο ζπλνιη-

θήο αμίαο ησλ εμαγσγώλ, 

κεηώζεθαλ θαηά 12,5% ζε 

ζρέζε κε ηνλ Αύγνπζην 

ηνπ 2012.   

ύκθσλα κε ηηο αξρηθέο 

εθηηκήζεηο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., 

νη εμαγσγέο ηνπ αγποηι-

κού ηομέα κεηώζεθαλ 

ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2013 

θαηά 11,4%, αληηπξνζσ-

πεύνληαο πιένλ ην 16,3% 

ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιελη-

θώλ εμαγσγώλ, έλαληη 

17,3% ηνλ Αύγνπζην ηνπ  

2012. Οη εμαγσγέο ηεο 

κεγαιύηεξεο ππνθαηεγν-

ξίαο «ηξόθηκα θαη δώα 

δσληαλά» κεηώζεθαλ θαηά 

7,2% ελώ αμηνζεκείσηε 

κείσζε θαηά 33,4% εκ-

θαλίδεηαη ζηα «πνηά θαη 

θαπλόο». 

ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, νη 

εμαγσγέο ππώηων ςλών 

κεηώζεθαλ θαηά 10,8% 

αληηπξνζσπεύνληαο ηνλ 

Αύγνπζην ηνπ 2013 ην 

2,3% ηνπ ζπλόινπ ησλ 

ειιεληθώλ εμαγσγώλ. 

Αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο 

ε κείσζε θαηά 4,6% ζηηο 

εμαγσγέο καςζίμων, νη 

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

Ομάδερ πποϊόνηων 
Αςγ. 

2012 

Αςγ. 

2013 

Αςγ.13/

Αςγ.12 

Αςγ. 

2012 
Αςγ. 2013 

Αγποηικά πποϊόνηα 383,47 339,80 -11,4% 17,3% 16,3% 

Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 305,89 283,90 -7,2% 13,8% 13,6% 

Πνηά θαη θαπλόο 55,55 37,00 -33,4% 2,5% 1,8% 

Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο 22,03 18,90 -14,2% 1,0% 0,9% 

Ππώηερ ύλερ 53,14 47,40 -10,8% 2,4% 2,3% 

Πξώηεο ύιεο κε ελδώδηκεο, εθηόο από θαύζηκα 53,14 47,40 -10,8% 2,4% 2,3% 

Καύζιμα 982,64 937,20 -4,6% 44,4% 44,9% 

Οξπθηά θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ 982,64 937,20 -4,6% 44,4% 44,9% 

Βιομησανικά πποϊόνηα 750,67 724,80 -3,4% 34,0% 34,8% 

Υεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 173,94 185,40 6,6% 7,9% 8,9% 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλ. θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 246,13 245,30 -0,3% 11,1% 11,8% 

Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ 197,41 154,70 -21,6% 8,9% 7,4% 

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 133,19 139,40 4,7% 6,0% 6,7% 

Άλλα 41,15 36,00 -12,5% 1,9% 1,7% 

Δίδε θαη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλ. θαηά θαηεγνξίεο 41,15 36,00 -12,5% 1,9% 1,7% 

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

Πίνακαρ 2: Δμαγσγέο Απγνύζηνπ 2013 - Αλάιπζε ζε νκάδεο πξντόλησλ 

ε όιεο ηηο θαηεγνξίεο 

πξντόλησλ θαηαγξάθνληαη 

κεηώζεηο κε κόλεο εμαηξέζεηο 

ηα ρεκηθά (αύμεζε 6,6%) θαη 

ηα δηάθνξα βηνκεραληθά είδε 

(αύμεζε 4,7%), ελώ 

ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

ππνρώξεζε ζηα αγξνηηθά 

πξντόληα (-11,4%) . 
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Πεγή: Eurostat θαη εθηηκήζεηο ΔΛ.ΣΑΣ. (αξρηθέο εθηηκήζεηο) 

Μηνιαίο δελτίο εξαγωγών 

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

2013/2012 

Ομάδερ πποϊόνηων ΔΔ Σπίηερ  
σώπερ ΔΔ Σπίηερ  

σώπερ ΔΔ Σπίηερ 
σώπερ 

Αγποηικά πποϊόνηα 276,2 107,3 255,1 84,7 -7,6% -21,1% 

Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 228,1 77,8 221,7 62,2 -2,8% -20,1% 

Πνηά θαη θαπλόο 31,0 24,5 19,0 18,0 -38,7% -26,6% 

Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο 17,1 5,0 14,4 4,5 -15,6% -9,3% 

Ππώηερ ύλερ 23,6 29,5 18,2 29,2 -23,0% -1,0% 

Πξώηεο ύιεο κε ελδώδηκεο, εθηόο από θαύζηκα 23,6 29,5 18,2 29,2 -23,0% -1,0% 

Καύζιμα 212,4 770,2 195,4 741,8 -8,0% -3,7% 

Οξπθηά θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ 212,4 770,2 195,4 741,8 -8,0% -3,7% 

Βιομησανικά πποϊόνηα 431,0 319,7 435,4 289,4 1,0% -9,5% 

Υεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 118,0 55,9 125,8 59,6 6,6% 6,6% 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 147,7 98,4 145,0 100,3 -1,8% 1,9% 

Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ 89,4 108,0 77,2 77,5 -13,6% -28,3% 

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 75,9 57,3 87,4 52,0 15,2% -9,3% 

Άλλα 24,2 16,9 26,3 9,7 8,7% -42,8% 

Δίδε θαη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλνκεκέλα θαηά θαηεγνξίεο 24,2 16,9 26,3 9,7 8,7% -42,8% 

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

Πξννξηζκνί εμαγσγώλ 

(-21,1%). Δμαίξεζε απν-

ηεινύλ ηα ρεκηθά θαη ηα 

βηνκεραληθά είδε ηαμηλν-

κεκέλα θπξίσο θαηά πξώ-

ηε ύιε, ησλ νπνίσλ νη 

εμαγσγέο πξνο Σξίηεο Υώ-

ξεο απμήζεθαλ θαηά 6,6% 

θαη 1,9% αληίζηνηρα. Γηα-

θνξεηηθή εηθόλα εκθαλί-

δεηαη γηα ηηο απνζηνιέο 

πξνο ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ κε 

κηθξόηεξεο απώιεηεο ζηα 

α γξ ν η η θ ά  πξ ν τ ό λη α         

(-7,6%), θαιύηεξεο επηδό-

ζεηο ζηα βηνκεραληθά πξν-

τόληα (αύμεζε 1,0%) θαη 

κεγαιύηεξε ππνρώξεζε 

ζηηο πξώηεο ύιεο (-23%) 

ζε ζρέζε κε ηηο εμαγσγέο 

πξνο Σξίηεο Υώξεο.     

Η κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ ηνλ Αύγνπζην 

ηνπ 2013 πξνήιζε θπξίσο 

από ηε κείσζε ησλ εμα-

γσγώλ πξνο Σξίηεο Υώξεο  

(-7,1%) θαη δεπηεξεπό-

λησο από ηε κείσζε ησλ 

απνζηνιώλ πξνο ηηο ρώ-

ξεο ηεο ΔΔ (-3,8%), ελώ ε 

θαηαλνκή ησλ ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ ζε απηέο ηηο 

δύν νκάδεο ρσξώλ δηα-

κνξθώζεθε ζην 55% θαη 

45% αληίζηνηρα. 

Δηδηθόηεξα, ζε όιεο ηηο 

θαηεγνξίεο πξντόλησλ 

θαηαγξάθεηαη κείσζε ησλ 

εμαγσγώλ πξνο Σξίηεο 

Υώξεο, κε ηηο κεγαιύηε-

ξεο απώιεηεο λα ζεκεηώ-

λνληαη ζηα εκπηζηεπηηθά 

πξντόληα (-42,8%) θαη 

ζηα αγξνηηθά πξντόληα   

Η κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ ηνλ Αύγνπζην ηνπ 

2013 πξνήιζε θπξίσο από ηε 

κείσζε ησλ εμαγσγώλ πξνο 

Σξίηεο Υώξεο  (-7,1%) θαη 

δεπηεξεπόλησο από ηε κείσζε 

ησλ απνζηνιώλ πξνο ηηο 

ρώξεο ηεο ΔΔ (-3,8%) . 
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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  

Αςγ 2012 4.124,1 8,0% 4,0% 2.210,9 -0,5% 18,7% -1.913,2 19,9% -9,1% 

επ 2012 3.730,3 -9,5% -10,5% 2.452,8 10,9% 12,7% -1.277,5 -33,2% -35,9% 

Οκη 2012 4.532,0 21,5% 24,5% 2.573,9 4,9% 32,9% -1.958,1 53,3% 15,1% 

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

Γεκ 2012 3.860,4 -10,8% -2,2% 2.429,7 -12,3% 3,7% -1.430,7 -8,2% -10,8% 

Ιαν 2013 4.132,2 7,0% 7,3% 2.226,6 -8,4% 16,0% -1.905,6 33,2% -1,5% 

Φεβ 2013 3.966,9 -4,0% 7,7% 2.200,9 -1,2% 9,5% -1.766,0 -7,3% 5,6% 

Μαπ 2013 3.692,7 -6,9% -28,8% 2.122,4 -3,6% -5,6% -1.570,3 -11,1% -46,6% 

Αππ 2013 3.929,7 6,4% -0,6% 2.543,5 19,8% 17,6% -1.386,2 -11,7% -22,7% 

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

Ιοςν 2013 3.801,2 -1,4% -8,6% 2.184,1 -10,9% -4,8% -1.617,1 15,4% -13,3% 

Ιοςλ 2013 3.925,9 3,3% 2,9% 2.475,7 13,4% 11,5% -1.450,2 -10,3% -9,1% 

Αςγ 2012 3.915,5 -0,3% -5,1% 2.085,2 -15,8% -5,7% -1.830,3 26,2% -4,3% 

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

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  

εμειίμεηο ην εκπνξηθό 
έιιεηκκα ζπξξηθλώζεθε 

πεξεηαίξσ θαηά 4,3% ζε 

ζύγθξηζε κε ηνλ Αύγνπ-
ζην ηνπ 2012 θαη δηακνξ-

θώζεθε ζηα 1.830,3 ε-
θαη. επξώ.   

Παξά ηε κεγάιε κείσζε 
ησλ εμαγσγώλ, ην εκπνξη-

θό ηζνδύγην ζπλέρηζε λα 

βειηηώλεηαη θαη ηνλ Αύ-
γνπζην ηνπ 2013 θαζώο 

κείσζε ζεκεηώζεθε επί-
ζεο θαη ζηηο εηζαγσγέο.   

Πην αλαιπηηθά, έπεηηα από 

αύμεζε θαηά 2,9% ηνλ 

Ινύιην, νη εηζαγσγέο ππν-
ρώξεζαλ ηνλ Αύγνπζην 

ζηα 3.915,5 εθαη. επξώ 

θαηαγξάθνληαο κείσζε 
0,3% ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνεγνύκελν κήλα θαη 
5,1% ζε ζρέζε κε ηνλ 

Αύγνπζην ηνπ 2012. ύκ-
θσλα κε ηηο παξαπάλσ 


