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ηελ ΔΔ θαη 9,2% ησλ         

εμαγσγώλ πξνο Σξίηεο Χώξεο. 

Η λέα ππνρώξεζε ησλ      

εμαγσγώλ αγξνηηθώλ πξντό-

λησλ ηνλ Μάξηην –γηα όγδνν 

ζπλερόκελν κήλα– εληείλεη ηνλ 

πξνβιεκαηηζκό γηα ηελ πνξεία 

ηνπο ην επόκελν δηάζηεκα. 

Αξλεηηθή κεηαβνιή θαηαγξά-

θεθε θαη ζηηο εμαγσγέο πξώ-

ησλ πιώλ,  ελώ ηα ρεκηθά θαη 

ηα δηάθνξα βηνκεραληθά είδε 

εμαθνινπζνύλ λα εκθαλίδνπλ 

αληηζηάζεηο.  

πλερίδεηαη ε αβεβαηόηεηα ζηηο 

ειιεληθέο εμαγσγέο. Παξά ηελ 

αύμεζε ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσ-

γώλ θαηά 1,4% ην Μάξηην ηνπ 

2014 (ζε ζρέζε κε ηνλ Μάξηην 

ηνπ 2013), ε αληίζηνηρε κεηα-

βνιή ρσξίο ηα πεηξειαηνεηδή 

είλαη αξλεηηθή θαηά -5,9%.    

Η κείσζε απηή αλεβάδεη ην 

δηάζηεκα ζπλερνύο πηώζεο 

ησλ εμαγσγώλ ζε έμη κήλεο, 

ελώ γηα ηελ πεξίνδν  Ιαλνπά-

ξηνο – Μάξηηνο 2014, ε κεηα-

βνιή ησλ εμαγσγώλ πξντό-

λησλ είλαη αξλεηηθή θαηά        

-4,7%. Δσσμενέστερη είναι και 

ε εηθόλα ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ 

εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ, όπνπ ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2014 παξνπζίαζε 

αύμεζε θαηά 47,6% ζε ζρέζε 

ηνλ Μάξηην ηνπ 2013 (ή 

14,7% κε ηα πεηξειαηνεηδή).  

Πην αλαιπηηθά, ζύκθσλα κε ηα 

πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο 

ΔΛ.ΣΑΣ., ε ζπλνιηθή αμία ησλ 

εμαγσγώλ (ζπκπεξηιακβα-

λνκέλσλ ησλ πεηξειαηνεηδώλ) 

ηνλ Μάξηην ηνπ 2014 αλήιζε 

ζην πνζό ησλ 2.152,4 εθαη. 

επξώ έλαληη 2.122,5 εθαη. 

επξώ ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2013 

παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά 

1,4%. Η αύμεζε απηή       

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ άλνδν 

ησλ εμαγσγώλ θαπζίκσλ πξνο  

Σξίηεο Χώξεο ελώ αληίζεηα 

ζηηο πεξηζζόηεξεο νκάδεο  

πξντόλησλ ηόζν νη απνζηνιέο 

πξνο ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ όζν θαη 

νη εμαγσγέο πξνο ηξίηεο Χώξεο 

εκθαλίδνληαη κεησκέλεο. 

Δμαηξνπκέλσλ ησλ πεηξειαην-

εηδώλ, θαηαγξάθεθε ππνρώξε-

ζε 4,1% ησλ απνζηνιώλ πξνο 

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 

Συνεχίζεται η αβέβαιη εικόνα των ελληνικών 

εξαγωγών 

Νέα μείωση των εξαγωγών προϊόντων κατά 5,9%       

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%) 

Μάιος 2014 

  Με πεηπελαιοειδή Υωπίρ πεηπελαιοειδή 

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

Δςπωπαϊκή Ένωζη 1.029,7 1.003,2 -2,6 923,9 886,2 -4,1 

Σπίηερ σώπερ 1.092,8 1.149,2 5,2 498,5 452,6 -9,2 

ύνολο 2.122,5 2.152,4 1,4 1.422,4 1.338,8 -5,9 

Πίνακαρ 1: Δμαγσγέο Μαξηίνπ 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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Πεγή: Δθηηκήζεηο ΔΛ.ΣΑΣ.
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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 

δηό ηνπο παξέκεηλε πεξίπνπ 

ζην ίδην επίπεδν (3,51%).  

Αληίζεηα, νη εμαγσγέο κας-

ζίμων  ζεκείσζαλ  άλνδν 

θαηά 13,11% ζε ζύγθξηζε κε 

ηνλ  Μάξηην  ηνπ  2013  θαη 

δηακνξθώζεθαλ ζηα 813,96 

εθαη. επξώ, θαιύπηνληαο ην 

37,83%  ηνπ  ζπλόινπ  ησλ 

εμαγσγώλ. 

ηελ θαηεγνξία βιομησανι-

κά πποϊόνηα, ηα ρεκηθά θαη 

ηα δηάθνξα βηνκεραληθά είδε 

εμαθνινπζνύλ  λα  εκθαλί-

δνπλ  αληηζηάζεηο  θαζώο  νη 

εμαγσγέο  ηνπο  απμήζεθαλ 

θαηά 5,46% θαη 4,37% αληί-

ζηνηρα. Αληίζεηα, ζηα βηνκε-

ραληθά  είδε  ηαμηλνκεκέλα 

θαηά πξώηε ύιε ζεκεηώλεηαη 

λέα  θάκςε  θαηά  11,07% , 

ελώ νη εμαγσγέο κεραλεκά-

ησλ  /  πιηθνύ  κεηαθνξώλ 

παξέκεηλαλ ζηα ίδηα επίπεδα 

κε ηνλ Μάξηην ηνπ 2013. ην 

ζύλνιν  ηεο  θαηεγνξίαο 

«βηνκεραληθά  πξντόληα» 

παξνπζηάδεηαη  κείσζε  θαηά 

2,06%. 

Σέινο,  νη  εμαγσγέο  εμπι-

ζηεςηικών  πποϊόνηων  

απμήζεθαλ  θαηά  55,87% , 

από 31,64 εθαη.  επξώ ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2013 ζε 49,32 

εκαληηθή ππνρώξεζε θαηέ-

γξαςαλ  ηνλ  Μάξηην  –γηα 

όγδνν  ζπλερόκελν  κήλα–   

νη  εμαγσγέο  αγποηικών 

πποϊόνηων,  νη  νπνίεο    

δηακνξθώζεθαλ ζηα 355,51 

εθαη. επξώ από 415,10 εθαη. 

επξώ  ηνλ  αληίζηνηρν  κήλα 

ηνπ 2013 (-14,35%). ε όιεο 

ηηο ππνθαηεγνξίεο απηήο ηεο 

νκάδαο  πξντόλησλ  παξαηε-

ξνύληαη κεηώζεηο, κε ζεκα-

ληηθόηεξε εθείλε ζηα ιάδηα 

θαη  ιίπε  (-67,58%) θαη  ζε 

κηθξόηεξν  βαζκό  ζηα     

ηξόθηκα (-1,54%). Η ζπλε-

ρήο ππνρώξεζε ησλ εμαγσ-

γώλ  ηνπ  αγξνηηθνύ  ηνκέα 

από ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2013 

είρε  σο  απνηέιεζκα  ηνλ  

πεξηνξηζκό ηνπ κεξηδίνπ ηνπ 

ζηηο  ζπλνιηθέο  εμαγσγέο 

θαηά 4 πεξίπνπ πνζνζηηαίεο 

καλάδεο,  από  20%  ζην 

16,5%.  

Οη εμαγσγέο ππώηων ςλών 

παξνπζίαζαλ  κείσζε  θαηά 

7,78% ,  από  81,86  εθαη.  

επξώ ηνλ Μάξηην ηνπ 2013 

ζε 75,49 εθαη. επξώ ηνλ ίδην 

κήλα ηνπ 2014, ελώ ην κεξί-

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

Ομάδερ πποϊόνηων 
Μάπηιορ 

2013 
Μάπηιορ 

2014 
Μαπ.14/

Μαπ.13 
Μάπηιορ 

2013 
Μάπηιορ 

2014 

Αγποηικά πποϊόνηα 415,10 355,51 -14,35% 19,55% 16,52% 

Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 301,48 296,83 -1,54% 14,20% 13,80% 

Πνηά θαη θαπλόο 38,20 34,24 -10,38% 1,80% 1,59% 

Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο 75,43 24,45 -67,58% 3,55% 1,14% 

Ππώηερ ύλερ 81,86 75,49 -7,78% 3,85% 3,51% 

Πξώηεο ύιεο κε εδώδηκεο, εθηόο από θαύζηκα 81,86 75,49 -7,78% 3,85% 3,51% 

Καύζιμα 719,58 813,96 13,11% 33,89% 37,83% 

Οξπθηά θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ 719,58 813,96 13,11% 33,89% 37,83% 

Βιομησανικά πποϊόνηα 875,31 857,24 -2,06% 41,22% 39,84% 

Χεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 212,78 224,39 5,46% 10,02% 10,43% 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλ. θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 339,55 301,96 -11,07% 15,99% 14,03% 

Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ 180,70 182,39 0,94% 8,51% 8,48% 

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 142,28 148,50 4,37% 6,70% 6,90% 

Άλλα 31,64 49,32 55,87% 1,49% 2,29% 

Δίδε θαη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλ. θαηά θαηεγνξίεο 31,64 49,32 55,87% 1,49% 2,29% 

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

Πίνακαρ 2: Δμαγσγέο Μαξηίνπ 2014 - Αλάιπζε ζε νκάδεο πξντόλησλ 

Η λέα ππνρώξεζε ησλ 

εμαγσγώλ αγξνηηθώλ 

πξντόλησλ ηνλ Μάξηην γηα 

όγδνν ζπλερόκελν κήλα 

εληείλεη ηνλ 

πξνβιεκαηηζκό γηα ηελ 

πνξεία ηνπο ην επόκελν 

δηάζηεκα  

Αγξνηηθά 
πξντόληα 
16,52%

Πξώηεο ύιεο 
3,51%

Καύζηκα 
37,83%

Βηνκεραληθά 
πξντόληα 
39,84%

Άιια 2,29%

Γιάγπαμμα 2: % Μεξίδηα ζηηο εμαγσγέο - Μάξηηνο 2014

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

Μηνιαίο δελτίο εξαγωγών 

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

2014/2013 

Ομάδερ πποϊόνηων ΔΔ Σπίηερ  
σώπερ ΔΔ Σπίηερ  

σώπερ ΔΔ Σπίηερ 
σώπερ 

Αγποηικά πποϊόνηα 310,89 104,20 258,10 97,41 -17,0% -6,5% 

Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 222,73 78,75 221,90 74,93 -0,4% -4,9% 

Πνηά θαη θαπλόο 19,39 18,81 18,30 15,94 -5,6% -15,3% 

Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο 68,77 6,65 17,90 6,55 -74,0% -1,5% 

Ππώηερ ύλερ 35,81 46,05 29,00 46,49 -19,0% 1,0% 

Πξώηεο ύιεο κε εδώδηκεο, εθηόο από θαύζηκα 35,81 46,05 29,00 46,49 -19,0% 1,0% 

Καύζιμα 121,81 597,78 117,20 696,76 -3,8% 16,6% 

Οξπθηά θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ 121,81 597,78 117,20 696,76 -3,8% 16,6% 

Βιομησανικά πποϊόνηα 554,27 321,04 570,80 286,44 3,0% -10,8% 

Χεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 155,52 57,25 167,00 57,39 7,4% 0,2% 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 203,55 136,00 188,80 113,16 -7,2% -16,8% 

Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ 89,80 90,90 101,20 81,19 12,7% -10,7% 

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 105,40 36,88 113,80 34,70 8,0% -5,9% 

Άλλα 7,82 23,82 27,20 22,12 247,7% -7,1% 

Δίδε θαη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλνκεκέλα θαηά θαηεγνξίεο 7,82 23,82 27,20 22,12 247,7% -7,1% 

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

Πξννξηζκνί εμαγσγώλ 

εμαγσγέο πξώησλ πιώλ      

(-19%) νη νπνίεο όκσο θαηέ-

ρνπλ ζρεηηθά κηθξό κεξίδην 

ζην ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ. 

Αληίζηνηρε ππνρώξεζε   

παξαηεξείηαη θαη ζηα αγξνηη-

θά πξντόληα (-17%), ε νπνία 

νθείιεηαη θπξίσο ζηε κεγάιε 

κείσζε ησλ εμαγσγώλ    

ιαδηνύ (-74%). Αληίζεηα, 

ζηα βηνκεραληθά πξντόληα 

παξαηεξνύληαη απμήζεηο ζε 

όιεο ηηο ππνθαηεγνξίεο κε 

κόλε εμαίξεζε ηα βηνκεραλη-

θά είδε ηαμηλνκεκέλα θαηά 

πξώηε ύιε.  

Η  αύμεζε  ησλ  ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ  ηνλ  Μάξηην  ηνπ 

2014 νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

άλνδν ησλ εμαγσγώλ θαπζί-

κσλ  πξνο  Σξίηεο  Χώξεο  

(16,6%), ελώ αληίζεηα ζηηο 

πεξηζζόηεξεο νκάδεο πξντό-

λησλ  ηόζν  νη  απνζηνιέο 

πξνο ηηο ρώξεο ηεο ΔΔ όζν 

θαη νη εμαγσγέο πξνο ηξίηεο 

Χώξεο εκθαλίδνληαη κεησκέ-

λεο.  

Όζνλ  αθνξά  ζηηο  Σξίηεο 

Χώξεο αμίδεη λα αλαθεξζεί ε 

ζεκαληηθή  ππνρώξεζε  ησλ 

εμαγσγώλ  βηνκεραληθώλ 

πξντόλησλ  θαηά  10,8%   

θαζώο επίζεο θαη ησλ αγξν-

ηηθώλ πξντόλησλ θαηά 6,5%. 

Αλαθνξηθά κε ηηο απνζηνιέο 

πξνο ηελ ΔΔ, παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή πηώζε ζηηο    

Η αύμεζε ησλ ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ ηνλ Μάξηην ηνπ 

2014 νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ άλνδν ησλ 

εμαγσγώλ θαπζίκσλ πξνο 

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

Σξίηεο Χώξεο ΔΔ

Πεγή: 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-
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Μαπ 2013 3.709,9 -6,6 -28,4 2.122,5 -3,7 -5,5 -1.587,4 -10,3 -46,0 

Αππ 2013 3.930,4 5,9 -0,5 2.552,7 20,3 18,4 -1.377,7 -13,2 -23,3 

Μάι 2013 3.869,7 -1,5 -4,3 2.454,1 -3,9 6,3 -1.415,6 2,7 -18,4 

Ιοςν 2013 3.817,1 -1,4 -8,2 2.212,9 -9,8 -3,5 -1.604,2 13,3 -13,9 

Ιοςλ 2013 3.949,7 3,5 3,5 2.484,6 12,3 12,4 -1.465,1 -8,7 -8,7 

Αςγ 2013 3.939,0 -0,3 -4,5 2.180,1 -12,3 -1,4 -1.758,9 20,1 -8,2 

επ 2013 4.061,5 3,1 8,7 2.502,8 14,8 2,1 -1.558,7 -11,4 21,3 

Οκη 2013 4.201,9 3,5 -7,5 2.340,6 -6,5 -9,1 -1.861,3 19,4 -5,3 

Νοε 2013 3.735,1 -11,1 -14,0 2.170,0 -7,3 -21,6 -1.565,1 -15,9 -0,7 

Γεκ 2013 3.511,6 -6,0 -9,3 2.109,2 -2,8 -13,6 -1.402,4 -10,4 -2,0 

Ιαν–Γεκ 2013 46.848,0   -5,0 27.558,2   -0,1 -19.289,8   -11,2 

Ιαν 2014 3.761,1 7,1 -9,3 2.135,3 1,2 -4,0 -1.625,7 15,9 -15,5 

Φεβ 2014 4.067,8 8,2 2,4 2.069,1 -3,1 -6,1 -1.998,7 22,9 12,9 

Μαπ 2014 3.973,0 -2,3 7,1 2.152,4 4,0 1,4 -1.820,6 -8,9 14,7 

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  

ηζνδύγην θαηά 14,7% θαη ηε 
δηακόξθσζή  ηνπ  ζηα 
1.820,6  εθαη.  επξώ  έλαληη 
1.587,4 εθαη. επξώ ηνλ ίδην 
κήλα ηνπ 2013. 

Η  ζπλνιηθή  αμία  ησλ       
εηζαγσγώλ  -  αθίμεσλ,  ηνλ 
Μάξηην  ηνπ  2014,  αλήιζε 
ζην πνζό ησλ 3.973,0 εθαη. 
επξώ  έλαληη  3.709,9  εθαη. 
επξώ  ηνλ  ίδην  κήλα  ηνπ 

2013, παξνπζηάδνληαο αύμε-
ζε 7,1%. Η κεηαβνιή απηή 
ζε ζπλδπαζκό κε ηε  κεηα-
βνιή ζηηο εμαγσγέο είρε σο 
απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ 
ειιείκκαηνο  ζην  εκπνξηθό 


