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ζεηο  θαζώο  παξαηεξείηαη 

άλνδνο ησλ εμαγσγώλ ζπλνιη-

θά  θαηά  4,07%  κε  ζεηηθέο 

κεηαβνιέο ζε όιεο ηηο ππννκά-

δεο κε εμαίξεζε ηα κεραλήκα-

ηα θαη ην πιηθό κεηαθνξώλ. Οη 

εμαγσγέο θαπζίκσλ ζπλέρηζαλ 

θαη ηνλ πξώην κήλα ηνπ 2014 

λα  κεηώλνληαη  (-5,22% ),   

σζηόζν ζε ζρέζε κε ηηο αληί-

ζηνηρεο κεηαβνιέο ησλ ηειεπ-

ηαίσλ κελώλ ηνπ 2013, πεξην-

ξίζηεθε  ζεκαληηθά  ν  ξπζκόο 

κείσζήο ηνπο. Σέινο, νη εμα-

γσγέο πξώησλ πιώλ παξέκεη-

λαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 2013. 

Η ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσ-

γώλ  μειώθηκε καηά 4,3% 

ηον Ιανοςάπιο ηος 2014 ζε 

ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα 

ηνπ 2013. Σελ ίδηα κεηαβνιή 

παξνπζίαζαλ θαη νη εμαγσγέο 

ρσξίο  ηα  πεηξειαηνεηδή.  Ο 

ξπζκόο κείσζεο πεξηνξίζηεθε 

ζεκαληηθά, ιακβάλνληαο ππό-

ςε ηηο ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθέο 

εμειίμεηο  ησλ  ηειεπηαίσλ   

κελώλ ηνπ 2013, σζηόζν θαί-

λεηαη λα παγηώλεηαη κηα ηάζε 

απώιεηαο  ηεο  δπλακηθήο  ησλ 

εμαγσγώλ ησλ πξνεγνύκελσλ 

ρξόλσλ.  Γηα  λα  αληηζηξαθεί 

απηή ε ηάζε, είλαη αλαγθαία ε 

απνθαζηζηηθή  δξάζε  ελίζρπ-

ζεο  ηεο  εμσζηξέθεηαο  ησλ 

ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ε 

ζπληνληζκέλε  πξνβνιή  ησλ 

ειιεληθώλ πξντόλησλ ζε αγν-

ξέο ζηόρνπο.  

Αλαιπηηθόηεξα,  ζύκθσλα  κε 

ηα  πξνζσξηλά  ζηνηρεία  ηεο 

ΔΛ.ΣΑΣ., ε ζπλνιηθή αμία ησλ 

εμαγσγώλ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 

2014  αλήιζε  ζην  πνζό  ησλ 

2.128,8  εθαη.  επξώ  έλαληη 

2.224,5  εθαη.  επξώ ηνλ ίδην 

κήλα ηνπ 2013. Η κείσζε ησλ 

ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ απνδίδε-

ηαη ζηελ ππνρώξεζε ησλ εμα-

γσγώλ  πξνο  Σξίηεο  Χώξεο     

(-9,1% ),  ελώ  νη  απνζηνιέο 

πξνο ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ παξνπ-

ζίαζαλ  ζεηηθή  κεηαβνιή 

(1,9% ).  Δμαηξνπκέλσλ  ησλ 

πεηξειαηνεηδώλ, θαηαγξάθεηαη 

κείσζε  ηόζν  ζηηο  εμαγσγέο 

πξνο  Σξίηεο  Χώξεο  (-8,8% ) 

όζν θαη ζηηο απνζηνιέο πξνο 

ηελ ΔΔ (-1,7%). 

Η ζεκαληηθόηεξε ππνρώξεζε 

θαηαγξάθεηαη  ζηα  αγξνηηθά 

πξντόληα (-18,53%) θαη εηδηθό-

ηεξα  ζηελ  ππνθαηεγνξία 

«Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηη-

θήο  πξνέιεπζεο»  (-77,41%). 

Αληίζεηα, ηα βηνκεραληθά πξν-

τόληα  παξνπζίαζαλ  αληηζηά-

Σα ππώηα 15          

εξαγώγιμα πποϊόνηα 

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 

Εδραιωμένη η απώλεια της δυναμικής των εξαγωγών  

Συνεχίζεται η πτώση των εξαγωγών και το 2014: μείωση 4,3% τον 

Ιανουάριο      

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%) 

Μάρτιος 2014 

  Με πεηπελαιοειδή Υωπίρ πεηπελαιοειδή 

(ποζά ζε εκαη. €)  Ιαν. 2013 Ιαν. 2014 % Μεηαβολή Ιαν. 2013 Ιαν. 2014 % Μεηαβολή 

Δςπωπαϊκή Ένωζη 969,5 987,7 1,9 848,4 833,8 -1,7 

Σπίηερ σώπερ 1.255,0 1.141,1 -9,1 478,9 436,8 -8,8 

ύνολο 2.224,5 2.128,8 -4,3 1.327,3 1.270,6 -4,3 

Πίνακαρ 1: Δμαγσγέο Ιαλνπαξίνπ 2014 - ύλνςε αλά θαηεγνξία θαη πξννξηζκό  

Πεγή: Eurostat θαη ΔΛ.ΣΑΣ. (πξνζσξηλά ζηνηρεία)  
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Πεγ ή: Δθηηκήζεηο ΔΛ .ΣΑΣ.

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 

κεγαιύηεξν  κεξίδην  ζην 
ζύλνιν  (40%  πεξίπνπ), 

αλήιζαλ ζηα 862,80 εθαη. 

επξώ έλαληη 910,30 εθαη. 
επξώ ηνλ αληίζηνηρν κήλα 

ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, 
παξνπζηάδνληαο  κείσζε 

5,22%. 

Αληίζεηα, ηα βιομησανι-

κά πποϊόνηα παξνπζία-

ζαλ αληηζηάζεηο θαζώο νη 
εμαγσγέο ηνπο απμήζεθαλ 

θαηά 4,07% θαη αλήιζαλ 
ζηα  787,60  εθαη.  επξώ. 

ε  όιεο  ηηο  ππννκάδεο 

πξντόλησλ  απηήο  ηεο  
θαηεγνξίαο  θαηαγξάθεθε 

άλνδνο,  κε  εμαίξεζε  ηα 
κεραλήκαηα  θαη  πιηθό 

κεηαθνξώλ,  όπνπ  ζε-

κεηώζεθε ππνρώξεζε θα-
ηά 11,46%. Αμηνζεκείσηε 

είλαη ε αύμεζε ησλ εμα-

γσγώλ  ρεκηθώλ  πξντό-
λησλ  θαηά  10,96% ,  ηα 

νπνία θαηέρνπλ έλα ζεκα-
ληηθό κεξίδην ζην ζύλνιν 

(10% πεξίπνπ) θαη γεληθά 
παξνπζηάδνπλ κηα ζηαζε-

ξή δπλακηθή ηα ηειεπηαία 

ρξόληα.  

Σέινο, νη εμαγσγέο εμπι-

ζηεςηικών  πποϊόνηων 
ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014 

αλήιζαλ  ζηα  38  εθαη. 

έλαληη 41,16 εθαη. επξώ 
ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2013, 

παξνπζηάδνληαο  κείσζε 
θαηά 7,69%. 

Οη εμαγσγέο ηνπ αγποηι-
κού ηομέα ππνρώξεζαλ 

θαηά 18,53%, από 417,71 

εθαη. επξώ ηνλ Ιαλνπάξην 
ηνπ  2013  ζηα  340,30  

εθαη. επξώ ηνλ Ιαλνπάξην 
ηνπ 2014, κε απνηέιεζκα 

λα κεησζεί θαη ην κεξίδηό 
ηνπο ζην ζύλνιν ησλ εμα-

γσγώλ  από  18,76%  ζε 

15,99%  αληίζηνηρα.  Η 
ζεκαληηθόηεξε πηώζε ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία θαηα-
γξάθεθε  ζηα  ιάδηα  θαη 

ιίπε  δσηθήο  ή  θπηηθήο 

πξνέιεπζεο,  από  102,69 
εθαη.  επξώ  ζηα  23,20 

εθαη.  επξώ  (-77,41% ), 
ελώ αληίζεηα ζηα ηξόθηκα 

ζεκεηώζεθε κηθξή άλνδνο 
από  281,32  εθαη.  επξώ 

ζηα  287  εθαη.  επξώ 

(2,02%).  

Όζνλ αθνξά ζηηο ππώηερ 

ύλερ, νη εμαγσγέο παξέ-
κεηλαλ ζρεδόλ ακεηάβιε-

ηεο  ζε  ζρέζε  κε  ηνλ    

Ιαλνπάξην ηνπ 2013, ζηα 
100 εθαη. επξώ πεξίπνπ.  

Οη  εμαγσγέο  καςζίμων, 

νη  νπνίεο  θαηέρνπλ  ην 

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

Ομάδερ πποϊόνηων 
Ιανοςάπιορ 

2013 
Ιανοςάπιορ 

2014 
Ιαν.14/

Ιαν.13 Ιαν. 2013 Ιαν. 2014 

Αγποηικά πποϊόνηα 417,71 340,30 -18,53% 18,76% 15,99% 

Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 281,32 287,00 2,02% 12,63% 13,48% 

Πνηά θαη θαπλόο 33,69 30,10 -10,66% 1,51% 1,41% 

Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο 102,69 23,20 -77,41% 4,61% 1,09% 

Ππώηερ ύλερ 100,74 100,10 -0,63% 4,52% 4,70% 

Πξώηεο ύιεο κε εδώδηκεο, εθηόο από θαύζηκα 100,74 100,10 -0,63% 4,52% 4,70% 

Καύζιμα 910,30 862,80 -5,22% 40,88% 40,53% 

Οξπθηά θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ 910,30 862,80 -5,22% 40,88% 40,53% 

Βιομησανικά πποϊόνηα 756,83 787,60 4,07% 33,99% 37,00% 

Χεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 193,67 214,90 10,96% 8,70% 10,09% 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλ. θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 279,16 291,10 4,28% 12,54% 13,67% 

Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ 163,43 144,70 -11,46% 7,34% 6,80% 

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 120,56 136,90 13,55% 5,41% 6,43% 

Άλλα 41,16 38,00 -7,69% 1,85% 1,79% 

Δίδε θαη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλ. θαηά θαηεγνξίεο 41,16 38,00 -7,69% 1,85% 1,79% 

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

Πίνακαρ 2: Δμαγσγέο Ιαλνπαξίνπ 2014 - Αλάιπζε ζε νκάδεο πξντόλησλ 

Η ζεκαληηθόηεξε 

ππνρώξεζε θαηαγξάθεηαη 

ζηα αγξνηηθά πξντόληα, 

ελώ ηα βηνκεραληθά 

πξντόληα παξνπζίαζαλ 

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

Μηνιαίο δελτίο εξαγωγών 

 (Ποζά ζε εκαη. €) Ιανοςάπιορ 2013 Ιανοςάπιορ 2014 % Μεηαβολή 

2014/2013 

Ομάδερ πποϊόνηων ΔΔ Σπίηερ  
σώπερ ΔΔ Σπίηερ  

σώπερ ΔΔ Σπίηερ 
σώπερ 

Αγποηικά πποϊόνηα 310,88 106,83 252,40 87,90 -18,8% -17,7% 

Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 199,16 82,16 220,90 66,10 10,9% -19,6% 

Πνηά θαη θαπλόο 15,33 18,36 14,10 16,00 -8,0% -12,9% 

Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο 96,40 6,30 17,40 5,80 -81,9% -7,9% 

Ππώηερ ύλερ 43,24 57,50 29,50 70,60 -31,8% 22,8% 

Πξώηεο ύιεο κε εδώδηκεο, εθηόο από θαύζηκα 43,24 57,50 29,50 70,60 -31,8% 22,8% 

Καύζιμα 129,74 780,56 155,20 707,60 19,6% -9,3% 

Οξπθηά θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ 129,74 780,56 155,20 707,60 19,6% -9,3% 

Βιομησανικά πποϊόνηα 463,54 293,29 531,80 255,80 14,7% -12,8% 

Χεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 143,40 50,27 163,50 51,40 14,0% 2,2% 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 167,55 111,61 187,20 103,90 11,7% -6,9% 

Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ 66,05 97,39 81,70 63,00 23,7% -35,3% 

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 86,55 34,02 99,40 37,50 14,8% 10,2% 

Άλλα 23,72 17,45 18,80 19,20 -20,7% 10,0% 

Δίδε θαη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλνκεκέλα θαηά θαηεγνξίεο 23,72 17,45 18,80 19,20 -20,7% 10,0% 

Πίνακαρ 3: Δμαγσγέο Ιαλνπαξίνπ 2014—Αλάιπζε ζε νκάδεο πξντόλησλ θαη πξννξηζκνύο  

Πξννξηζκνί εμαγσγώλ 

31,8%,  ζε  αληηδηαζηνιή 

κε ηελ αύμεζή ηνπο πξνο 

Σξίηεο  Χώξεο  θαηά 

22,8%. Αληίζηξνθε εηθό-

λα (σο πξνο ηνπο πξννξη-

ζκνύο) παξνπζηάδεηαη ζηα 

κεραλήκαηα  θαη  πιηθό 

κεηαθνξώλ, όπνπ νη απν-

ζηνιέο πξνο ηελ ΔΔ απμή-

ζεθαλ  θαηά  23,7% ,  ζε 

αληίζεζε κε ηηο εμαγσγέο 

πξνο Σξίηεο Χώξεο νη ν-

πνίεο  κεηώζεθαλ  θαηά 

35,3%.  Αμίδεη  ηέινο  λα 

αλαθεξζεί όηη ζε όιεο ηηο 

ππννκάδεο  βηνκεραληθώλ 

πξντόλησλ  παξαηεξείηαη 

αύμεζε  ησλ  απνζηνιώλ 

πξνο ηελ ΔΔ.  

Η κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2013 απνδίδεηαη απν-

θιεηζηηθά ζηελ ππνρώξε-

ζε  ησλ  εμαγσγώλ  πξνο 

Σξίηεο  Χώξεο  (-9,1% ) 

θαζώο νη απνζηνιέο πξνο 

ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ παξνπζί-

αζαλ αύμεζε (1,9%). 

Δμαηξνπκέλσλ ησλ πεηξε-

ιαηνεηδώλ,  ε ππνρώξεζε 

ησλ εμαγσγώλ πξνο Σξί-

ηεο  Χώξεο  ήηαλ  ειαθξά 

κηθξόηεξε  (-8,8% ),  ελώ 

πξνο  νη  απνζηνιέο  πξνο 

ηελ ΔΔ εκθαλίδνληαη κεησ-

κέλεο θαηά 1,7%. 

Από ηελ αλάιπζε ζε νκά-

δεο  πξντόλησλ  θαη  αλά 

πξννξηζκό, αμίδεη λα αλα-

θεξζεί ε ζεκαληηθή πηώ-

ζε ησλ απνζηνιώλ πξώ-

ησλ πιώλ ζηελ ΔΔ θαηά 

Η κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ απνδίδεηαη 

ζηελ ππνρώξεζε ησλ 

εμαγσγώλ πξνο Σξίηεο 

Χώξεο, ελώ νη απνζηνιέο 

πξνο ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ 

παξνπζίαζαλ ζεηηθή 

κεηαβνιή 
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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 2.224,5 -8,9 16,0 -1.918,1 34,3 -1,2 

Φεβ 2013 3.968,8 -4,2 7,6 2.201,7 -1,0 9,6 -1.767,1 -7,9 5,1 

Μαπ 2013 3.705,2 -6,6 -28,5 2.122,9 -3,6 -5,5 -1.582,3 -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 3.813,2 -1,4 -8,3 2.212,5 -9,9 -3,5 -1.600,7 13,3 -14,1 

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

Αςγ 2013 3.936,9 -0,1 -4,6 2.179,4 -12,1 -1,4 -1.757,4 20,1 -8,2 

επ 2013 4.058,2 3,1 8,6 2.501,6 14,8 2,0 -1.556,7 -11,4 21,2 

Οκη 2013 4.196,2 3,4 -7,6 2.339,8 -6,5 -9,1 -1.856,5 19,3 -5,6 

Νοε 2013 3.728,5 -11,1 -14,1 2.169,6 -7,3 -21,6 -1.558,9 -16,0 -1,1 

Γεκ 2013 3.490,1 -6,4 -9,8 2.103,5 -3,0 -13,8 -1.386,6 -11,1 -2,9 

Ιαν – Γεκ 13 46.778,1   -5,1 27.541,5   -0,2 -19.236,6   -11,5 

Ιαν 2014 3.752,4 7,5 -9,4  2.128,8 1,2 -4,3 -1.623,6 17,1 -15,4 

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  

εκπνξηθό  ηζνδύγην  πεξην-
ξίζηεθε ζηα 1,6 δηο επξώ 

πεξίπνπ από 1,9 δηο επξώ 

πεξίπνπ  πνπ  ήηαλ  ηνλ 
Ιαλνπάξην ηνπ 2013, δε-

ιαδή  κεηώζεθε  θαηά 
15,4%.  

Σν έιιεηκκα ηνπ εκπνξη-
θνύ  ηζνδπγίνπ  κεηώζεθε 

πεξαηηέξσ  θαηά  15,4% , 

σο απνηέιεζκα ηεο κεγά-
ιεο  ζπξξίθλσζεο  ησλ 

εηζαγσγώλ. Δηδηθόηεξα, ε 
ζπλνιηθή αμία  ησλ εηζα-

γσγώλ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 
2014 αλήιζε ζηα 3.752,4 

εθαη. επξώ έλαληη 4,142,6 

εθαη. επξώ ηνλ αληίζηνηρν 
κήλα ηνπ 2013 παξνπζηά-

δνληαο  κείσζε  9,4%. 
Έηζη,  ην  έιιεηκκα  ζην 


