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τον υπολογισµό των πετρε-

λαιοειδών η υποχώρηση κι-

νείται σε λίγο µικρότερα επί-

πεδα (-2,58%). Κατά την ίδια 

περίοδο, το έλλειµµα του 

εµπορικού ισοζυγίου διευ-

ρύνθηκε στα 15,6 δις ευρώ 

από 14,4 δις ευρώ περίπου 

που ήταν την ίδια περίοδο 

του 2013, δηλαδή αυξήθηκε 

κατά 8,3%.   

Υποχώρηση των εξαγωγών, 

σηµειώθηκε και το Σεπτέµ-

βριο ενώ η παράλληλη αύξη-

ση των εισαγωγών επηρεάζει 

περαιτέρω αρνητικά το εµπο-

ρικό ισοζύγιο. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ., η συνολική αξία 

των εξαγωγών το Σεπτέµβριο 

ανήλθε στο ποσό των 

2.285,6 εκατ. ευρώ έναντι 

2.504,6 εκατ. ευρώ τον ίδιο 

µήνα του 2013, παρουσιάζο-

ντας µείωση κατά 8,7%. Στις 

περισσότερες κατηγορίες 

προϊόντων καταγράφεται 

πτώση των εξαγωγών µε 

εντονότερη στις πρώτες ύλες           

(-33,39%) και στα καύσιµα   

(-20,37%). Εξαίρεση, οι εξα-

γωγές βιοµηχανικών προϊό-

ντων µε αύξηση κατά 

8,33%, ενώ µικρή άνοδο 

σηµείωσαν και οι εξαγωγές 

αγροτικών προϊόντων κατά 

1,49%.  

Αναφορικά µε τους προορι-

σµούς των εξαγωγών, παρα-

τηρείται υποχώρηση προς τις 

χώρες της ΕΕ (κατά -6,4%), 

ενώ µεγαλύτερη µείωση ση-

µειώθηκε προς  τις τρίτες 

χώρες (-10,9%). 

Σε επίπεδο εννεάµηνου 

(Ιανουάριος – Σεπτέµβριος), 

οι συνολικές εξαγωγές πα-

ρουσιάζουν περαιτέρω µείω-

ση κατά –4,42% το 2014 σε 

σχέση µε την αντίστοιχη 

περίοδο του 2013, ενώ χωρίς 

Τα πρώτα 15          

εξαγώγιµα προϊόντα 

το α’ εξάµηνο 2014: 

Προϊόν (Μερίδιο) 
1. Ορυκτέλαια πετρελαίου 

(39,0%) 
2. Αργίλιο (4,0%) 

3. Φάρµακα (3,7%) 
4. Φρούτα νωπά ή αποξη-

ραµένα (2,3%) 
5. Λαχανικά παρασκευα-

σµένα ή διατ/να (1,9%) 
6. Ψάρια νωπά η κατεψυγ-

µένα (1,6%) 
7. Χαλκός (1,5%) 

8. Ασβέστης, τσιµέντο και 
έτοιµα υλικά κατα-

σκευών (1,5%) 
9. Φρούτα παρασκευασµέ-

να ή διατ/να (1,2%) 
10. Τυρί και πηγµένο γάλα 

για τυρί (1,2%) 
11. Βαµβάκι (0,9%) 

12. Πλαστικά (0,9%) 
13. Ράβδοι σιδήρου ή χάλυ-

βα (0,9%) 
14. Έλαια και λίπη φυτικά 

(0,9%) 
15. Λαχανικά φρέσκα ή 

κατεψυγµένα (0,8%)   

* Προσωρινά στοιχεία 

Σύνοψη 

Μηνιαία εξέλιξη εξαγωγών 

Συνεχής η πτώση των εξαγωγών µε µείωση κατά 

8,7% της συνολικής αξίας το Σεπτέµβριο 2014 

Ενθαρρυντική εξέλιξη για τα βιοµηχανικά είδη µε βελτίωση κατά 8,7% 

Οι πρώτες 15 αγορές 

το α’ εξάµηνο 2014: 

Χώρα (Μερίδιο) 

1. Τουρκία (13,1%) 

2. Ιταλία (8,0%) 

3. Γερµανία (6,3%) 

4. Βουλγαρία (4,6%) 

5. Κύπρος (4,4%) 

6. Αίγυπτος (4,1%) 

7. Γιβραλτάρ (3,8%) 

8. ΗΠΑ (3,2%) 

9. Ην. Βασίλειο (3,0%) 

10. Σ. Αραβία (2,9%) 

11. ΠΓ∆Μ (2,9%) 

12. Γαλλία (2,4%) 

13. Ισπανία (2,3%) 

14. Ρουµανία (2,1%) 

15. Αλβανία (1,8%) 

Νοέµβριος 2014 

  Με πετρελαιοειδή Χωρίς πετρελαιοειδή 

(ποσά σε εκατ. €)  Σεπ. 2013 Σεπ. 2014 % Μεταβολή Σεπ. 2013 Σεπ. 2014 % Μεταβολή 

Ευρωπαϊκή Ένωση 1.200,8 1.124,1 -6,4 921,4 936,2 1,6 

Τρίτες χώρες 1.303,8 1.161,5 -10,9 494,9 477,7 -3,5 

Σύνολο 2.504,6 2.285,6 -8,7 1.416,3 1.413,9 -0,2 

Πίνακας 1: Εξαγωγές Σεπτεµβρίου 2014 - Σύνοψη ανά κατηγορία και προορισµό  

Πηγή: Eurostat και ΕΛ.ΣΤΑΤ. (προσωρινά στοιχεία)  

∆ιάγραµµα 1: Εξέλιξη εξαγωγών (εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών) 
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Μεταβολή µε αντίστοιχο µήνα προηγούµενου έτους

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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Μηνιαία εξέλιξη εξαγωγών 

Το όραµά µας 

'Σύγχρονες, ανταγωνιστικές επιχει-

ρήσεις που παράγουν πλούτο, 

θέσεις εργασίας και συλλογική 

προοπτική για µία σύγχρονη, αντα-

γωνιστική Ελλάδα, οικονοµικά 

ισχυρή, κοινωνικά δίκαιη”.  

 

∆είτε περισσότερα στο 

www.sev.org.gr 

Εξαγωγές κατά οµάδες προϊόντων 

εκατ. ευρώ τον ίδιο µήνα 

του 2013 (-20,73%). Η µείω-

ση αυτή είχε συνέπειες στο 

µερίδιό τους στις συνολικές 

εξαγωγές, το οποίο κινήθηκε 

πτωτικά (πλέον στο 38% µε 

πτώση –6,2% περίπου).  

Τα βιοµηχανικά προϊόντα, 

ανακτούν µέρος της αρνητι-

κής πορείας των προηγούµε-

νων µηνών καθώς οι εξαγω-

γές αυξάνονται κατά 8,33%, 

από  844,34 εκατ. ευρώ το 

Σεπτέµβριο του 2013 σε 

914,70 εκατ. ευρώ το Σε-

πτέµβριο του 2014. Από τις 

υπο-οµάδες αυτής της κατη-

γορίας τη µεγαλύτερη άνοδο 

εµφανίζουν τα βιοµηχανικά 

είδη (26,30%) και ακολου-

θούν τα µηχανήµατα και τα 

υλικά µεταφορών (22,07%). 

Οι εξαγωγές χηµικών προϊό-

ντων µειώθηκαν περαιτέρω 

κατά -15,03%, µε ταυτόχρο-

νη µείωση στο µερίδιό τους 

κατά 0,83% (πλέον στο 

9,7%).  

Τέλος, οι εξαγωγές εµπι-

στευτικών προϊόντων 

παρουσίασαν πτώση κατά 

17,24%, από 44,35 εκατ. 

ευρώ το Σεπτέµβριο του 

2013 στα 36,70 εκατ. ευρώ 

τον αντίστοιχο µήνα του 

2014.  

Οι εξαγωγές αγροτικών 

προϊόντων εµφάνισαν µι-

κρή άνοδο καθώς το Σεπτέµ-

βριο του 2014 ανήλθαν στα 

394,60 εκατ. ευρώ έναντι 

388,80 εκατ. ευρώ τον αντί-

στοιχο µήνα του προηγούµε-

νου έτους, παρουσιάζοντας 

θετική µεταβολή κατά 

1,49%, µε µερίδιο στις συνο-

λικές εξαγωγές κατά 17,2% 

περίπου. Η µικρή αύξηση 

των εξαγωγών αγροτικών 

προϊόντων αποδίδεται κυρί-

ως στην ενίσχυση των εξα-

γωγών στα ποτά και τον 

καπνό (16,19%), ενώ στα 

λάδια και λίπη παρουσιάστη-

κε σηµαντική µείωση κατά    

-15,76%. 

Οι εξαγωγές πρώτων υλών 

υποχώρησαν κατά 33,39%, 

από 96,83 εκατ. ευρώ το 

Σεπτέµβριο του 2013 σε 

64,50 εκατ. ευρώ το Σεπτέµ-

βριο του 2014. 

Στα καύσιµα, συνεχίστηκε η 

πτώση των εξαγωγών,    

καθώς ανήλθαν στα 875,10 

εκατ. ευρώ από 1.103,93 

Πηγή: Eurostat και εκτιµήσεις ΕΛ.ΣΤΑΤ. (αρχικές εκτιµήσεις) 

Πίνακας 2: Εξαγωγές Σεπτεµβρίου 2014 - Ανάλυση σε οµάδες προϊόντων 

Τα βιοµηχανικά προϊόντα, 

ανακτούν µέρος της 

αρνητικής πορείας των 

προηγούµενων µηνών καθώς 

οι εξαγωγές αυξάνονται κατά 

8,33%, από  844,34 εκατ. 

ευρώ το Σεπτέµβριο του 

2013 σε 914,70 εκατ. ευρώ 

το Σεπτέµβριο του 2014  

(ποσά σε € )  
%  

Μεταβολή

ID Οµάδες προϊόντω ν
Σεπτέµβριος 

2 0 1 3

Σεπτέµβριος 

2 0 1 4

Σεπ1 4 /Σε

π1 3

Σεπτέµβριος 

2 0 1 3

Σεπτέµβριος 

2 0 1 4

Α γ ροτικά προϊόντα 3 8 8 ,8 0 3 9 4 ,6 0 1 ,4 9 % 1 5 ,6 9 % 1 7 ,2 6 %

0 Τρόφ ιµα και ζώ α ζων ταν ά 320,12 321,90 0,56% 12,92% 14,08%

1 Ποτά και καπν ός 46,48 54,00 16,19% 1,88% 2,36%

4 Λ άδια και λίπη ζω ικής ή φ υτικής προέλευσης 22,20 18,70 -15,76% 0,90% 0,82%

Πρώ τες ύλες 9 6 ,8 3 6 4 ,5 0 -3 3 ,3 9 % 3 ,9 1 % 2 ,8 2 %

2 Πρώ τες ύλες µη εν δώ διµες, εκτός από καύσιµα 96,83 64,50 -33,39% 3,91% 2,82%

Καύσιµα 1 .1 0 3 ,9 3 8 7 5 ,1 0 -2 0 ,7 3 % 4 4 ,5 4 % 3 8 ,2 9 %

3 Ο ρυκτά καύσιµα, λιπαν τικά κλπ 1.103,93 875,10 -20,73% 44,54% 38,29%

Βιοµηχανικά προϊόντα 8 4 4 ,3 4 9 1 4 ,7 0 8 ,3 3 % 3 4 ,0 7 % 4 0 ,0 2 %

5 Χηµικά προϊόν τα και συν αφ ή 262,80 223,30 -15,03% 10,60% 9,77%

6 Βιοµηχαν ικά είδη ταξιν . κυρίως κατά πρώ τη ύλη 262,47 331,50 26,30% 10,59% 14,50%

7 Μηχαν ήµατα και υλικό µεταφ ορών 158,52 193,50 22,07% 6,40% 8,47%

8 ∆ιάφ ορα βιοµηχαν ικά είδη 160,54 166,40 3,65% 6,48% 7,28%

Άλλα 4 4 ,3 5 3 6 ,7 0 -1 7 ,2 4 % 1 ,7 9 % 1 ,6 1 %

9 Ε ίδη και συν αλλαγ ές µη ταξιν . κατά κατηγ ορίες 44,35 36,70 -17,24% 1,79% 1,61%

Α ξία % Σύνθεση

Αγροτικά 
προϊόντα 
17,26%

Πρώτες ύλες 
2,82%Καύσιµα 

38,29%

Βιοµηχανικά 
προϊόντα 
40,02%

Άλλα 1,61%

∆ιάγραµµα 2: % Μερίδια στις εξαγωγές - Σεπτέµβριος 2014

Πηγή: Eurostat και εκτιµήσεις ΕΛ.ΣΤΑΤ.Πηγή: Eurostat και εκτιµήσεις ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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Πηγή: Eurostat και εκτιµήσεις ΕΛ.ΣΤΑΤ. (αρχικές εκτιµήσεις) 

Μηνιαία εξέλιξη εξαγωγών 

Πίνακας 3: Εξαγωγές Σεπτεµβρίου 2014 - Ανάλυση σε οµάδες προϊόντων και προορισµούς  

Προορισµοί εξαγωγών 

σιµα (33,9%) και ακολου-

θούν τα αγροτικά προϊόντα 

(2,6%) καθώς σηµειώθη-

καν σηµαντικές µειώσεις 

στις εξαγωγές λαδιού. Στα 

βιοµηχανικά προϊόντα κα-

ταγράφεται άνοδος κατά 

9,8% η οποία οφείλεται 

κυρίως στην άνοδο των 

β ι οµηχαν ι κών  ε ι δών 

(42,0%) καθώς και στα 

µηχανήµατα και υλικά µε-

ταφορών. 

Η υποχώρηση των συνολι-

κών εξαγωγών οφείλεται 

κυρίως στη µείωση των 

αποστολών προς τρίτες 

χώρες (-8,9%). και δευτε-

ρευόντως στον περιορισµό 

των εξαγωγών προς τις 

χώρες της ΕΕ (-4,0%). 

Ειδικότερα, όσον αφορά 

στις τρίτες χώρες, σε 

όλες τις κατηγορίες προϊό-

ντων καταγράφεται πτώση 

των εξαγωγών µε µόνες 

εξαιρέσεις τα αγροτικά και 

τα βιοµηχανικά προϊόντα.  

Οι µειώσεις κυµαίνονται 

από 52,8% στις πρώτες 

ύλες  έως 41,9% στα εµπι-

στευτικά προϊόντα. 

Αναφορικά µε τις αποστο-

λές προς την ΕΕ, η υπο-

χώρηση των εξαγωγών 

είναι εντονότερη στα καύ-

Η υποχώρηση των 

συνολικών εξαγωγών 

οφείλεται κυρίως στη 

µείωση των αποστολών 

προς τρίτες χώρες          

(-8,9%) και 

δευτερευόντως στον 

περιορισµό των εξαγωγών 

προς τις χώρες της ΕΕ     

(-4,0%). 

 (Ποσά σε €) Σεπτέµβριος 2013 Σεπτέµβριος 2014 % Μεταβολή 2014/2013 

Οµάδες προϊόντων ΕΕ Τρίτες  χώρες ΕΕ Τρίτες  χώρες ΕΕ Τρίτες χώρες 

Αγροτικά προϊόντα 288,89 99,91 281,50 113,10 -2,6% 13,2% 

Τρόφιµα και ζώα ζωντανά 246,32 73,81 238,90 83,00 -3,0% 12,5% 

Ποτά και καπνός 25,73 20,75 30,50 23,50 18,6% 13,3% 

Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής 
προέλευσης 

16,84 5,35 12,10 6,60 -28,2% 23,3% 

Πρώτες ύλες 31,83 65,00 33,80 30,70 6,2% -52,8% 

Πρώτες ύλες µη ενδώδιµες, εκτός 
από καύσιµα 

31,83 65,00 33,80 30,70 6,2% -52,8% 

Καύσιµα 287,10 816,83 189,80 685,30 -33,9% -16,1% 

Ορυκτά καύσιµα, λιπαντικά κλπ 287,10 816,83 189,80 685,30 -33,9% -16,1% 

Βιοµηχανικά προϊόντα 542,95 268,34 596,40 318,30 9,8% 18,6% 

Χηµικά προϊόντα και συναφή 197,84 64,96 160,90 62,40 -18,7% -3,9% 

Βιοµηχανικά είδη ταξινοµηµένα κυρί-
ως κατά πρώτη ύλη 

145,95 116,52 207,30 124,20 42,0% 6,6% 

Μηχανήµατα και υλικό µεταφορών 95,94 62,58 115,30 78,20 20,2% 25,0% 

∆ιάφορα βιοµηχανικά είδη 103,22 24,28 112,90 53,50 9,4% 120,3% 

Άλλα 20,07 24,28 22,60 14,10 12,6% -41,9% 

Είδη και συναλλαγές µη ταξινοµηµένα 
κατά κατηγορίες 

20,07 24,28 22,60 14,10 12,6% -41,9% 

Σύνολο 1170,83 1.274,36 1.124,10 1.161,50 -4,0% -8,9% 
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∆ιάγραµµα 3: Μηνιαία εξέλιξη των προορισµών των εξαγωγών 

Τρίτες Χώρες ΕΕΠηγ ή: Eurostat και εκτιµήσεις ΕΛ .ΣΤΑΤ.
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Ξενοφώντος 5,  

105 57 Αθήνα 

Τηλ: 211 500 6120 

Φαξ: 210 32 22 929 

e-mail: ir@sev.org.gr 

 

www.sev.org.gr    

Εµπορικό Ισοζύγιο 

 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΦΙΞΕΙΣ  ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

 
Αξία σε 

εκατοµµύ-
ρια ευρώ 

Μεταβολές 
% από 
µήνα σε 

µήνα 

Μεταβολές 
% µε αντί-

στοιχο 
µήνα προ-
ηγούµενου 

έτους  

Αξία σε 
εκατοµµύ-
ρια ευρώ 

Μεταβολές 
% από 
µήνα σε 

µήνα 

Μεταβολές 
% µε αντί-

στοιχο 
µήνα προ-
ηγούµενου 

έτους  

Αξία σε 
εκατοµµύ-
ρια ευρώ 

Μεταβολές 
% από 
µήνα σε 

µήνα 

Μεταβολές 
% µε 

αντίστοιχο 
µήνα προ-
ηγούµενου 

έτους  

Σεπ 2013 4.039,8 2,9 8,2 2.504,4 14,8 2,2 -1.535,4 -12,0 19,8 

Οκτ 2013 4.191,1 3,7 -7,7 2.343,7 -6,4 -9,0 -1.847,4 20,3 -6,0 

Νοε 2013 3.805,4 -9,2 -12,4 2.174,6 -7,2 -21,4 -1.630,8 -11,7 3,5 

∆εκ 2013 3.506,3 -7,9 -9,5 2.115,7 -2,7 -13,4 -1.390,6 -14,7 -2,8 

Ιαν – ∆εκ 13 46.849,1   -5,0 27.571,4   -0,1 -19.277,7   -11,3 

Ιαν 2014 3.739,5 6,7 -9,5 2.136,3 1,0 -4,1 -1.603,3 15,3 -15,8 

Φεβ 2014 4.039,1 8,0 1,6 2.080,6 -2,6 -5,6 -1.958,5 22,2 10,6 

Μαρ 2014 4.044,9 0,1 9,0 2.169,1 4,3 2,2 -1.875,8 -4,2 18,1 

Απρ 2014 3.607,7 -10,8 -8,2 2.026,1 -6,6 -20,6 -1.581,5 -15,7 15,0 

Μάι 2014 3.990,5 10,6 3,3 2.278,2 12,4 -7,1 -1.712,3 8,3 21,3 

Ιουν 2014 4.192,4 5,1 9,7 2.465,9 8,2 11,7 -1.726,5 0,8 7,0 

Ιουλ 2014 4.352,7 3,8 10,2 2.498,2 1,3 0,5 -1.854,5 7,4 26,7 

Αυγ 2014 3.285,6 -24,5 -16,3 2.055,6 -17,7 -5,7 -1.230,0 -33,7 -29,5 

Σεπ 2014 4.343,6            32,2             7,4 2.285,6            10,5  -8,7 -2.058,00 67,3 34,0 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. (Προσωρινά στοιχεία και εκτιµήσεις) 

ΣΕΒ: Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβου-
λίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτή-
των και ικανοτήτων εξωστρέφειας – Β’ Φάση  
 

∆υναµικά συνεχίζει η δεύτερη φάση της ολοκληρωµένης πρωτοβουλίας για την Εξωστρέφεια 
του ΣΕΒ µε στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισµού στελεχών επιχειρή-
σεων, από έµπειρους συµβούλους, εµπειρογνώµονες και εκπαιδευτές εξαγωγών. 
Στην πρωτοβουλία αυτή µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται: 

−   Συµβουλευτική υποστήριξη των στελεχών και επιχειρήσεών τους στην προετοιµασία εξαγωγικών 

σχεδίων και την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας. 

−   ∆ικτύωση των στελεχών επιχειρήσεων µε φορείς και εµπειρογνώµονες εξωστρέφειας, για εξειδικευ-

µένη υποστήριξη και συνεχή πληροφόρηση. 

−   Επιµόρφωση των στελεχών εξωστρεφούς προσανατολισµού σε θέµατα εξωστρέφειας και εξαγωγι-

κών διαδικασιών. 

−   Συνεργασία µε τη Google στη δηµιουργία σύγχρονης δικτυακής πλατφόρµας εκπαίδευσης,  πληρο-

φόρησης και υποστήριξης των στελεχών εξωστρεφών επιχειρήσεων. 
Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία µε το ΣΕΒΕ.  
∆είτε περισσότερα στην ιστοσελίδα: www.sev4enterprise.org.gr   

Μηνιαία εξέλιξη εξαγωγών 

Πίνακας 4: Εξέλιξη εµπορικού ισοζυγίου  

όµως το έλλειµµα διευρύν-
θηκε στα 15,6 δις ευρώ 
από 14,4 δις ευρώ περίπου 
που ήταν την ίδια περίοδο 
του 2013. 

Η συνολική αξία των εισα-
γωγών - αφίξεων το Σε-
πτέµβριο του 2014, ανήλθε 
στο ποσό των 4.343,6  
εκατ. ευρώ έναντι 4.039,8 
εκατ. ευρώ τον ίδιο µήνα 
του 2013, παρουσιάζοντας 
αύξηση 7,52%. Η µεταβο-
λή αυτή, σε συνδυασµό µε 

την υποχώρηση των εξα-
γωγών (-8,7%), είχε ως 
αποτέλεσµα την αύξηση 
του ελλείµµατος του στα 
2.058,0 εκατ. ευρώ από 
1.535,4 εκατ. ευρώ που 
ήταν το Σεπτέµβριο του 
2013 (34%). Σε επίπεδο 
εννεάµηνου (Ιαν.-Σεπτ.) 


