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Πεγή: Δθηηκήζεηο ΔΛ.ΣΑΣ.

Πξνβιεκαηηζκό πξνθαιεί ε 

ππνρώξεζε πνπ θαηαγξάθεηαη 

θαη απηό ηνλ κήλα ζηα αγξνηη-

θά πξντόληα (-13,73%) θαη 

εηδηθόηεξα ζηελ ππνθαηεγνξία 

«Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηη-

θήο πξνέιεπζεο» (-74,89%). 

εκαληηθή κείσζε παξαηεξεί-

ηαη θαη ζηα θαύζηκα (10,94%), 

ελώ νη εμαγσγέο βηνκεραληθώλ 

πξντόλησλ παξέκεηλαλ ζηα ίδηα 

πεξίπνπ επίπεδα ζε ζρέζε κε 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013. 

Σέινο, ζεηηθή εηθόλα παξνπ-

ζηάδεηαη ζηηο εμαγσγέο πξώησλ 

πιώλ, νη νπνίεο απμήζεθαλ 

θαηά 4,91%.  

Τπνρώξεζε γηα πέκπην ζπλε-

ρόκελν  κήλα  θαηέγξαςαλ  νη 

εμαγσγέο  ειιεληθώλ  πξντό-

λησλ ηνλ Φεβξνπάξην. Η θα-

ζνδηθή ηάζε πιένλ δελ ραξα-

θηεξίδεηαη σο πεξηνδηθή αιιά 

ζπζηεκηθή  θαη  εδξαησκέλε. 

Δηδηθόηεξα,  ε  ζπλνιηθή  αμία 

ησλ εμαγσγώλ μειώθηκε κα-

ηά 6,8% ηον Φεβποςάπιο 

ηνπ  2014  ζε  ζρέζε  κε  ηνλ 

αληίζηνηρν  κήλα  ηνπ  2013, 

ελώ ρσξίο ηα πεηξειαηνεηδή, ε 

πηώζε ήηαλ ειαθξά κηθξόηεξε 

(5,4%). Αλ θαη ν ξπζκόο κείσ-

ζεο  θαίλεηαη  λα  πεξηνξίδεηαη 

ζε ζρέζε θπξίσο κε ηνπο ηε-

ιεπηαίνπο  κήλεο  ηνπ  2013, 

σζηόζν είλαη κεγαιύηεξνο από 

ηνπ  Ιαλνπαξίνπ  θαη  απνηειεί 

αθόκα κηα αθόκα έλδεημε θό-

πσζεο ησλ ειιεληθώλ εμαγσ-

γώλ.   

Πην αλαιπηηθά, ζύκθσλα κε ηα 

πξνζσξηλά  ζηνηρεία  ηεο 

ΔΛ.ΣΑΣ., ε ζπλνιηθή αμία ησλ 

εμαγσγώλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2014  αλήιζε  ζην  πνζό  ησλ 

2.052,4  εθαη.  επξώ  έλαληη 

2.202,8  εθαη.  επξώ ηνλ ίδην 

κήλα ηνπ 2013. Η πηώζε απηή 

απνδίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

ππνρώξεζε  ησλ  εμαγσγώλ 

πξνο Σξίηεο  Υώξεο (-12,4%) 

θαζώο νη απνζηνιέο πξνο ηηο 

ρώξεο  ηεο  ΔΔ  παξνπζίαζαλ 

νξηαθή αύμεζε (0,7%). Δμαη-

ξνπκέλσλ  ησλ  πεηξειαηνεη-

δώλ, ε κείσζε ησλ εμαγσγώλ 

πξνο Σξίηεο Υώξεο ήηαλ κηθξό-

ηεξε (-2,1%), ζε αληίζεζε κε 

ηηο απνζηνιέο πξνο ηελ ΔΔ, νη 

νπνίεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

θαηέγξαςαλ κείσζε 7%, γεγν-

λόο  ην  νπνίν  θαηαδεηθλύεη 

κεηαηόπηζε  ησλ  εμαγσγώλ 

θαπζίκσλ από Σξίηεο Υώξεο ζε 

Υώξεο ηεο ΔΔ. 

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. Φάξηα λσπά ε θαηεςπγ-

κέλα (1,7%)  

8. Φξνύηα παξαζθεπαζκέ-

λα ή δηαη/λα (1,5%) 

9. Υαιθόο (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 

Συνεχίζονται οι αρνητικές εξελίξεις στις εξαγωγές 

Νέα μείωση 6,8% τον Φεβρουάριο       

Οι ππώηερ 15 αγοπέρ 

ηο 2013: 

Υώξα (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%) 

Απρίλιος 2014 

  Με πεηπελαιοειδή Υωπίρ πεηπελαιοειδή 

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

Δςπωπαϊκή Ένωζη 937,4 943,6 0,7 880,5 818,5 -7,0 

Σπίηερ σώπερ 1.265,4 1.108,8 -12,4 450,2 440,9 -2,1 

ύνολο 2.202,8 2.052,4 -6,8 1.330,7 1.259,4 -5,4 

Πίνακαρ 1: Δμαγσγέο Φεβξνπαξίνπ 2014 - 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 

ζηνηρν κήλα ηνπ 2013 πα-

ξνπζηάδνληαο  αύμεζε 

4,91%.  

Αληίζεηα,  ζηα  καύζιμα  

παξαηεξείηαη  ζεκαληηθή 

πηώζε  θαηά  10,94% ,  από 

891,33  εθαη.  επξώ  ζε 

793,80 εθαη. επξώ.   

Σα βιομησανικά πποϊόνηα 

παξνπζίαζαλ κηθηή εηθόλα κε 

ζεκαληηθέο    απμήζεηο ζηα 

ρεκηθά (9,1%) θαη ηα δηάθν-

ξα βηνκεραληθά είδε (4,0%) 

θαη ππνρώξεζε ζηα βηνκερα-

ληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θαηά 

πξώηε ύιε (-3,08%) θαη ηα 

κεραλήκαηα θαη  πιηθό κεηα-

θνξώλ (-6,84%). ην ζύλν-

ιό ηνπο νη εμαγσγέο βηνκε-

ραληθώλ πξντόλησλ αλήιζαλ 

ζηα 789,13 εθαη. επξώ, ζηα 

ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2013.  

Σέινο,  νη  εμαγσγέο  εμπι-

ζηεςηικών πποϊόνηων ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2014 εκθα-

λίδνληαη  κεησκέλεο  θαηά 

13,21% ,  από  54,88  εθαη. 

επξώ ζηα 47,63 εθαη. επξώ. 

εκαληηθή ππνρώξεζε  ζπ-

λερίδνπλ  λα  θαηαγξάθνπλ      

νη  εμαγσγέο  αγποηικών    

πποϊόνηων  (-13,73% ),  ε 

νπνία νθείιεηαη ζηελ θαζίδε-

ζε  ησλ  εμαγσγώλ  ιαδηνύ, 

από 86,72 εθαη.  επξώ ηνλ 

Φεβξνπάξην  ηνπ  2013  ζε 

21,77 εθαη.  επξώ ηνλ  Φε-

βξνπάξην  ηνπ  ηξέρνληνο 

έηνπο (-74,89%). Αληίζεηα, 

ηα  ηξόθηκα,  ηα  νπνία      

απνηεινύλ  ηε  κεγαιύηεξε 

ππνθαηεγνξία  αγξνηηθώλ 

πξντόλησλ,  αύμεζαλ νξηαθά 

ηηο  εμαγσγέο  ηνπο  από 

269,33  εθαη.  επξώ  ζηα 

273,29 εθαη. επξώ (1,47%). 

Αμηνζεκείσηε  άλνδνο  θαηα-

γξάθεθε επίζεο ζηα πνηά θαη 

ηνλ    θαπλό από 33,95 εθαη.   

επξώ ζε 41,40 εθαη. επξώ 

(21,95%).  

Οη εμαγσγέο ππώηων ςλών 

αλήιζαλ  ηνλ  Φεβξνπάξην 

ζηα 82,52  εθαη. επξώ από 

78,66 εθαη. επξώ ηνλ αληί-

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

Ομάδερ πποϊόνηων 
Φεβ. 

2013 
Φεβ. 

2014 
Φεβ.14/

Φεβ.13 
Φεβ. 

2013 
Φεβ. 

2014 

Αγποηικά πποϊόνηα 390,00 336,47 -13,73% 17,72% 16,42% 

Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 269,33 273,29 1,47% 12,24% 13,33% 

Πνηά θαη θαπλόο 33,95 41,40 21,95% 1,54% 2,02% 

Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο 86,72 21,77 -74,89% 3,94% 1,06% 

Ππώηερ ύλερ 78,66 82,52 4,91% 3,57% 4,03% 

Πξώηεο ύιεο κε εδώδηκεο, εθηόο από θαύζηκα 78,66 82,52 4,91% 3,57% 4,03% 

Καύζιμα 891,33 793,80 -10,94% 40,49% 38,73% 

Οξπθηά θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ 891,33 793,80 -10,94% 40,49% 38,73% 

Βιομησανικά πποϊόνηα 786,41 789,13 0,35% 35,73% 38,50% 

Υεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 191,44 208,86 9,10% 8,70% 10,19% 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλ. θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 305,16 295,75 -3,08% 13,86% 14,43% 

Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ 155,68 145,03 -6,84% 7,07% 7,08% 

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 134,13 139,50 4,00% 6,09% 6,81% 

Άλλα 54,88 47,63 -13,21% 2,49% 2,32% 

Δίδε θαη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλ. θαηά θαηεγνξίεο 54,88 47,63 -13,21% 2,49% 2,32% 

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

Πίνακαρ 2: Δμαγσγέο Φεβξνπαξίνπ 2014 - Αλάιπζε ζε νκάδεο πξντόλησλ 

Πξνβιεκαηηζκό πξνθαιεί 

ε ζεκαληηθή ππνρώξεζε 

ησλ εμαγσγώλ αγξνηηθώλ 

πξντόλησλ  

Αγξνηηθά 
πξντόληα 
16,42%

Πξώηεο 
ύιεο 4,03%

Καύζηκα 
38,73%

Βηνκεραληθά 
πξντόληα 
38,50%

Άιια 
2,32%

Γιάγπαμμα 2: % Μεξίδηα ζηηο εμαγσγέο -
Φεβξνπάξηνο 2014

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

Μηνιαίο δελτίο εξαγωγών 

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

2014/2013 

Ομάδερ πποϊόνηων ΔΔ Σπίηερ  
σώπερ ΔΔ Σπίηερ  

σώπερ ΔΔ Σπίηερ 
σώπερ 

Αγποηικά πποϊόνηα 283,38 106,62 238,90 97,57 -15,7% -8,5% 

Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 188,87 80,46 200,30 72,99 6,1% -9,3% 

Πνηά θαη θαπλόο 16,38 17,56 22,80 18,60 39,2% 5,9% 

Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο 78,12 8,60 15,80 5,97 -79,8% -30,5% 

Ππώηερ ύλερ 34,26 44,39 27,30 55,22 -20,3% 24,4% 

Πξώηεο ύιεο κε εδώδηκεο, εθηόο από θαύζηκα 34,26 44,39 27,30 55,22 -20,3% 24,4% 

Καύζιμα 72,15 819,18 125,30 668,50 73,7% -18,4% 

Οξπθηά θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ 72,15 819,18 125,30 668,50 73,7% -18,4% 

Βιομησανικά πποϊόνηα 511,47 274,94 519,00 270,13 1,5% -1,7% 

Υεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 135,29 56,15 154,00 54,86 13,8% -2,3% 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 179,23 125,93 189,20 106,55 5,6% -15,4% 

Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ 94,72 60,96 71,80 73,23 -24,2% 20,1% 

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 102,22 31,91 104,00 35,50 1,7% 11,2% 

Άλλα 34,53 20,36 30,20 17,43 -12,5% -14,4% 

Δίδε θαη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλνκεκέλα θαηά θαηεγνξίεο 34,53 20,36 30,20 17,43 -12,5% -14,4% 

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

Πξννξηζκνί εμαγσγώλ 

πξνο ηελ ΔΔ θαηά 73,7%. 

Χο πξνο ηελ ΔΔ αμίδεη επίζεο 

λα αλαθεξζεί ε ζεκαληηθή 

πηώζε απνζηνιώλ ιαδηνύ   

(-79,8%), κεραλεκάησλ θαη 

πιηθνύ κεηαθνξώλ (-24,2%) 

θαη πξώησλ πιώλ (-20,3%), 

ζε αληίζεζε κε ηηο απμήζεηο 

ζηα πνηά θαη ηνλ θαπλό 

(39,2%) θαζώο θαη ζηα ρεκη-

θά πξντόληα (13,8%). Οη 

εμαγσγέο ιαδηνύ κεηώζεθαλ 

επίζεο θαη εθηόο ΔΔ            

(-30,5%), ελώ πξνο Σξίηεο 

Υώξεο άλνδν παξνπζίαζαλ νη 

πξώηεο ύιεο (24,4%) θαη ηα 

κεραλήκαηα θαη πιηθό κεηα-

θνξώλ (20,1%).  

Η  κείσζε  ησλ  ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ  ηνλ  Φεβξνπάξην 

απνδίδεηαη  απνθιεηζηηθά 

ζηελ ππνρώξεζε ησλ εμαγσ-

γώλ  πξνο  Σξίηεο  Υώξεο       

(-12,4%) θαζώο νη απνζην-

ιέο πξνο ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ 

παξνπζίαζαλ νξηαθή αύμεζε 

(0,7%). 

Δμαηξνπκέλσλ ησλ πεηξειαη-

νεηδώλ,  θαηαγξάθεηαη  ππν-

ρώξεζε ησλ εμαγσγώλ ηόζν 

πξνο Σξίηεο Υώξεο (-2,1%), 

όζν  θαη  πξνο  ηελ  ΔΔ           

(-7,0% ).  Αλαιπηηθόηεξα, 

παξαηεξείηαη  κεηαηόπηζε 

ησλ εμαγσγώλ θαπζίκσλ από 

Σξίηεο Υώξεο ζε Υώξεο ηεο 

ΔΔ θαζώο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα  πξντόλησλ  θαηαγξά-

θεηαη κείσζε ησλ εμαγσγώλ 

ζε Σξίηεο Υώξεο θαηά 18,4% 

θαη αύμεζε ησλ απνζηνιώλ 

Η κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ απνδίδεηαη 

ζηελ ππνρώξεζε ησλ 

εμαγσγώλ πξνο Σξίηεο 

Υώξεο, ελώ νη απνζηνιέο 

πξνο ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ 

παξνπζίαζαλ νξηαθή 

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

Σξίηεο Υώξεο ΔΔ
Πεγ ή: Eurostat θαη εθηηκήζεηο ΔΛ .ΣΑΣ.
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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-
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Φεβ 2013 3.969,7 -4,3 7,6 2.202,8 -1,0 9,7 -1.766,9 -8,1 5,1 

Μαπ 2013 3.705,9 -6,6 -28,5 2.123,1 -3,6 -5,5 -1.582,8 -10,4 -46,1 

Αππ 2013 3.929,7 6,0 -0,5 2.552,5 20,2 18,4 -1.377,2 -13,0 -23,3 

Μάι 2013 3.868,1 -1,6 -4,3 2.454,1 -3,9 6,3 -1.414,0 2,7 -18,5 

Ιοςν 2013 3.815,4 -1,4 -8,2 2.212,9 -9,8 -3,5 -1.602,5 13,3 -14,0 

Ιοςλ 2013 3.945,3 3,4 3,4 2.484,4 12,3 12,4 -1.460,9 -8,8 -9,0 

Αςγ 2013 3.938,3 -0,2 -4,5 2.180,0 -12,2 -1,4 -1.758,3 20,4 -8,2 

επ 2013 4.059,8 3,1 8,7 2.502,8 14,8 2,1 -1.557,0 -11,4 21,2 

Οκη 2013 4.198,4 3,4 -7,6 2.340,6 -6,5 -9,1 -1.857,8 19,3 -5,5 

Νοε 2013 3.736,2 -11,0 -14,0 2.169,9 -7,3 -21,6 -1.566,3 -15,7 -0,6 

Γεκ 2013 3.509,9 -6,1 -9,4 2.109,1 -2,8 -13,6 -1.400,8 -10,6 -2,1 

Ιαν – Γεκ 13 46.823,4   -5,1 27.556,7   -0,1 -19.266,7   -11,3 

Ιαν 2014 3.742,4 6,6 -9,8 2.130,4 1,0 -4,2 -1.612,1 15,1 -16,1 

Φεβ 2014 4.041,6 8,0 1,8 2.052,4 -3,7 -6,8 -1.989,1 23,4 12,6 

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  

εκεηώλεηαη όηη ε αύμεζε 

πνπ θαηαγξάθεθε ζηηο εηζα-

γσγέο ηνλ Φεβξνπάξην αληη-

θαηνπηξίδεη ζε κεγάιν βαζκό 

ηηο παξαιαβέο πινίσλ από 

Σξίηεο Υώξεο, νη νπνίεο εθηη-

κνύληαη ζε 431,3 εθαη.   

επξώ.  

Η ππνρώξεζε ησλ εμαγσγώλ 

ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αύμε-

ζε ησλ εηζαγσγώλ θαηά 

1,8% είρε σο απνηέιεζκα ηε 

δηόγθσζε ηνπ ειιείκκαηνο 

ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ 

θαηά 12,6%. Δηδηθόηεξα, ε 

ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσ-

γώλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2014 αλήιζε ζηα 4.041,6 

εθαη. επξώ έλαληη 3.969,7 

εθαη. επξώ ηνλ αληίζηνηρν 

κήλα ηνπ 2013, ελώ ην 

έιιεηκκα ζην εκπνξηθό ηζν-

δύγην αλήιζε ζηα 1.989  

εθαη. επξώ από 1.766 εθαη. 

επξώ πεξίπνπ πνπ ήηαλ ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2013. 


