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Μεηαβνιή κε αληίζηνηρν κήλα 
πξνεγνύκελνπ έηνπο

Σάζε

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

εμαγσγώλ πξνο ηξίηεο ρώξεο 

θαηά 5,4%. 

Παξά ηελ αύμεζε ηνπ Οθησ-

βξίνπ, ζε επίπεδν 10κήλνπ 

(Ιαλνπάξηνο – Οθηώβξηνο) νη 

ζπλνιηθέο εμαγσγέο εθηηκάηαη 

όηη κεηώζεθαλ θαηά 3,2%  

πεξίπνπ ζε ζύγθξηζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2013. 

Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ην 

έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπ-

γίνπ εθηηκάηαη όηη δηεπξύλζεθε 

ζηα 17,4 δηο επξώ από      

16,3 δηο επξώ πεξίπνπ, δεια-

δή απμήζεθε θαηά 7,1%.  

Αλαθνπή ηεο πησηηθήο πνξείαο 

ησλ ηειεπηαίσλ κελώλ θαηα-

γξάθεηαη ζηηο εμαγσγέο Οθησ-

βξίνπ. ύκθσλα κε ηηο αξρηθέο 

εθηηκήζεηο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. νη 

ζπλνιηθέο εμαγσγέο ζεκείσ-

ζαλ άλνδν 7%, ηε δεύηεξε 

κεγαιύηεξε από ηηο ηξεηο ζπ-

λνιηθά ζεηηθέο κεηαβνιέο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ηνπο πξώηνπο 

10 κήλεο ηνπ 2014. Ωζηόζν, 

νη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο 

γηα ηελ ζηήξημε ησλ ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ ρξεηάδεηαη λα εληα-

ζνύλ, θαζώο ε ζεηηθή κεηαβν-

ιή ηνπ Οθησβξίνπ, αλ θαη δε-

κηνπξγεί ειπίδεο γηα αλαηξνπή 

ηεο θαζνδηθήο ηάζεο ησλ εμα-

γσγώλ, νθείιεηαη ελδερνκέλσο 

ζε κεγάιν βαζκό ζηελ ππνρώ-

ξεζε ηνπ επξώ έλαληη ηνπ 

δνιαξίνπ. 

Πην αλαιπηηθά, ζύκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ε ζπ-

λνιηθή αμία ησλ εμαγσγώλ ηνλ 

Οθηώβξην αλήιζε ζην πνζό 

ησλ 2.517,7 εθαη. επξώ έλαληη 

2.347,4 εθαη. επξώ ηνλ ίδην 

κήλα ηνπ 2013, παξνπζηάδν-

ληαο αύμεζε θαηά 7%, ελώ 

ζεηηθή θαηά 3,6% ήηαλ θαη ε 

κεηαβνιή ρσξίο ηα πεηξειαην-

εηδή. ε όιεο ηηο θαηεγνξίεο 

πξντόλησλ θαηαγξάθεηαη 

άλνδνο κε εμαίξεζε ηηο πξώηεο 

ύιεο θαη ηα εκπηζηεπηηθά   

πξντόληα, νη εμαγσγέο ησλ 

νπνίσλ κεηώζεθαλ θαηά 

32,61% θαη 6,76% αληίζηνηρα.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο πξννξη-

ζκνύο ησλ εμαγσγώλ, ε αύμε-

ζε ήηαλ εληνλόηεξε πξνο ηηο 

ρώξεο ηεο ΔΔ (8,4%) έλαληη 

ησλ ηξίησλ ρσξώλ (5,8%), 

ελώ αλ εμαηξεζνύλ ηα θαύζηκα 

παξαηεξείηαη κείσζε ησλ  

Σα ππώηα 15          

εξαγώγιμα πποϊόνηα 

ηο α’ εξάμηνο 2014: 

Πξντόλ (Μεξίδην) 

1. Οξπθηέιαηα πεηξειαίνπ 

(39,0%) 

2. Αξγίιην (4,0%) 

3. Φάξκαθα (3,7%) 

4. Φξνύηα λσπά ή απνμε-

ξακέλα (2,3%) 

5. Λαραληθά παξαζθεπα-

ζκέλα ή δηαη/λα (1,9%) 

6. Ψάξηα λσπά ε θαηεςπγ-

κέλα (1,6%) 

7. Χαιθόο (1,5%) 

8. Αζβέζηεο, ηζηκέλην θαη 

έηνηκα πιηθά θαηα-

ζθεπώλ (1,5%) 

9. Φξνύηα παξαζθεπαζκέ-

λα ή δηαη/λα (1,2%) 

10. Σπξί θαη πεγκέλν γάια 

γηα ηπξί (1,2%) 

11. Βακβάθη (0,9%) 

12. Πιαζηηθά (0,9%) 

13. Ράβδνη ζηδήξνπ ή ράιπ-

βα (0,9%) 

14. Έιαηα θαη ιίπε θπηηθά 

(0,9%) 

15. Λαραληθά θξέζθα ή 

θαηεςπγκέλα (0,8%)   

* Πξνζσξηλά ζηνηρεία 

ύλνςε 

Μηνιαία εξέλιξη εξαγωγών 

Ελπιδοφόρα μηνύματα από τις εξαγωγές του 

Οκτωβρίου       

Αύξηση 7% συνολικά και 3,6% χωρίς τα πετρελαιοειδή           

Οι ππώηερ 15 αγοπέρ 

ηο α’ εξάμηνο 2014: 

Χώξα (Μεξίδην) 

 Σνπξθία (13,1%) 

 Ιηαιία (8,0%) 

 Γεξκαλία (6,3%) 

 Βνπιγαξία (4,6%) 

 Κύπξνο (4,4%) 

 Αίγππηνο (4,1%) 

 Γηβξαιηάξ (3,8%) 

 ΗΠΑ (3,2%) 

 Ηλ. Βαζίιεην (3,0%) 

 . Αξαβία (2,9%) 

 ΠΓΓΜ (2,9%) 

 Γαιιία (2,4%) 

 Ιζπαλία (2,3%) 

 Ρνπκαλία (2,1%) 

 Αιβαλία (1,8%) 

Δεκέμβριος 2014 

  Με πεηπελαιοειδή Υωπίρ πεηπελαιοειδή 

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

Δςπωπαϊκή Ένωζη 1.113,9 1.207,0 8,4 927,1 1.016,4 9,6 

Σπίηερ σώπερ 1.233,5 1.304,7 5,8 620,2 586,8 -5,4 

ύνολο 2.347,4 2.511,7 7,0 1.547,3 1.603,2 3,6 

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

Πεγή: Eurostat θαη ΔΛ.ΣΑΣ. (πξνζσξηλά ζηνηρεία)  

Γιάγπαμμα 1: Δμέιημε εμαγσγώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ πεηξειαηνεηδώλ) 
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Μηνιαία εξέλιξη 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 

επξώ από 812,48 εθαη. 

επξώ ηνλ αληίζηνηρν κήλα 

ηνπ 2013. Η κεηαβνιή   

απηή επεξέαζε ζεηηθά θαη 

ην κεξίδηό ηνπο ζην ζύλνιν 

ησλ εμαγσγώλ, ην νπνίν 

δηακνξθώζεθε ζην 36,3%. 

Σα βιομησανικά πποϊό-

νηα, ζπλερίδνπλ ηε  δπλα-

κηθή ησλ πξνεγνύκελσλ 

κελώλ θαζώο νη εμαγσγέο 

ηνπο μεπέξαζαλ ην 1 δηο 

επξώ παξνπζηάδνληαο   

αύμεζε θαηά 10,32%. ε 

όιεο ηηο ππννκάδεο απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο θαηαγξά-

θνληαη ζεηηθέο κεηαβνιέο, 

κε κεγαιύηεξε ζηα κερα-

λήκαηα θαη πιηθό κεηαθν-

ξώλ (30,1%). Αθνινπζνύλ 

ηα δηάθνξα βηνκεραληθά 

είδε (8,72%), ηα βηνκερα-

ληθά είδε ηαμηλνκεκέλα 

θαηά πξώηε ύιε (5,72%) 

ηα νπνία θαηέρνπλ θαη ην 

κεγαιύηεξν κεξίδην θαη 

ηέινο ηα ρεκηθά (4,42%).  

Σέινο, νη εμαγσγέο εμπι-

ζηεςηικών πποϊόνηων 

παξνπζίαζαλ πηώζε θαηά 

6,76%, από 56,84 εθαη. 

επξώ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 

2013 ζηα 53,00 εθαη. επξώ 

ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 

2014.  

Οη εμαγσγέο αγποηικών 

πποϊόνηων αλήιζαλ ζηα 

417,10 εθαη. επξώ από 

374,41 εθαη. επξώ, παξνπ-

ζηάδνληαο αύμεζε θαηά 

11,40%, ελώ ην κεξίδηό 

ηνπο ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσ-

γέο ζεκείσζε νξηαθή άλνδν 

ζην 16,6%. ηελ κεηαβνιή 

ησλ εμαγσγώλ αγξνηηθώλ 

πξντόλησλ ζπλέβαιαλ ζεηη-

θά ηα ηξόθηκα (αύμεζε 

15,95%) θαη ηα πνηά-

θαπλόο (αύμεζε 6,65%), 

ελώ αξλεηηθή ήηαλ ε ζπκ-

βνιή ησλ εμαγσγώλ ιαδηνύ 

(κείσζε 29,47%).  

Αληίζεηα κε ηηο ππόινηπεο 

θαηεγνξίεο πξντόλησλ, νη 

εμαγσγέο ππώηων ςλών 

ππνρώξεζαλ θαηά 32,61%, 

από 188,60 εθαη. επξώ ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 2013 ζε 

127,10 εθαη. επξώ ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 2014. 

ηα καύζιμα, θαηαγξάθε-

ηαη άλνδνο 12,35% θαζώο 

ε αμία ησλ εμαγσγώλ    

αλήιζε ζηα 912,80 εθαη. 

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

Ομάδερ πποϊόνηων 
Οκηώβπιορ 

2013 
Οκηώβπιορ 

2014 
Οκη.14/

Οκη.13 
Οκηώβπι-

ορ 2013 
Οκηώβπι-

ορ 2014 

Αγποηικά πποϊόνηα 374,41 417,10 11,40% 16,00% 16,61% 

Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 294,96 342,00 15,95% 12,60% 13,62% 

Πνηά θαη θαπλόο 52,79 56,30 6,65% 2,26% 2,24% 

Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο 26,65 18,80 -29,47% 1,14% 0,75% 

Ππώηερ ύλερ 188,60 127,10 -32,61% 8,06% 5,06% 

Πξώηεο ύιεο κε εδώδηκεο, εθηόο από θαύζηκα 188,60 127,10 -32,61% 8,06% 5,06% 

Καύζιμα 812,48 912,80 12,35% 34,72% 36,34% 

Οξπθηά θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ 812,48 912,80 12,35% 34,72% 36,34% 

Βιομησανικά πποϊόνηα 908,11 1.001,80 10,32% 38,80% 39,88% 

Χεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 243,91 254,70 4,42% 10,42% 10,14% 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλ. θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 329,83 348,70 5,72% 14,09% 13,88% 

Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ 163,18 212,30 30,10% 6,97% 8,45% 

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 171,18 186,10 8,72% 7,31% 7,41% 

Άλλα 56,84 53,00 -6,76% 2,43% 2,11% 

Δίδε θαη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλ. θαηά θαηεγνξίεο 56,84 53,00 -6,76% 2,43% 2,11% 

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

Πίνακαρ 2: Δμαγσγέο Οθησβξίνπ 2014 - Αλάιπζε ζε νκάδεο πξντόλησλ 

ε όιεο ηηο θαηεγνξίεο 

πξντόλησλ θαηαγξάθεηαη 

άλνδνο ηνλ Οθηώβξην κε 

εμαίξεζε ηηο πξώηεο ύιεο θαη 

ηα εκπηζηεπηηθά πξντόληα   

Α γ ξνηηθά 

πξντόλ ηα 

16,61%

Πξώ ηεο ύιεο 

5,06%

Καύζηκα 

36,34%

Βηνκεραλ ηθά 

πξντόλ ηα 

39,88%

Ά ιια 2,11%

Γιάγπαμμα 2: % Μεξίδηα ζηηο εμαγσγέο -
Οθηώβξηνο 2014

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

Μηνιαία εξέλιξη εξαγωγών 

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

2014/2013 

Ομάδερ πποϊόνηων ΔΔ Σπίηερ  
σώπερ ΔΔ Σπίηερ  

σώπερ ΔΔ Σπίηερ 
σώπερ 

Αγποηικά πποϊόνηα 271,39 103,02 299,20 117,90 10,2% 14,4% 

Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 222,34 72,62 253,80 88,20 14,1% 21,5% 

Πνηά θαη θαπλόο 29,05 23,74 31,90 24,40 9,8% 2,8% 

Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο 20,00 6,65 13,50 5,30 -32,5% -20,3% 

Ππώηερ ύλερ 33,63 154,97 29,50 97,60 -12,3% -37,0% 

Πξώηεο ύιεο κε εδώδηκεο, εθηόο από θαύζηκα 33,63 154,97 29,50 97,60 -12,3% -37,0% 

Καύζιμα 194,00 618,48 193,20 719,60 -0,4% 16,3% 

Οξπθηά θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ 194,00 618,48 193,20 719,60 -0,4% 16,3% 

Βιομησανικά πποϊόνηα 577,42 330,69 646,20 355,60 11,9% 7,5% 

Χεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 173,78 70,13 180,80 73,90 4,0% 5,4% 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 202,93 126,90 222,40 126,30 9,6% -0,5% 

Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ 86,58 76,61 126,50 85,80 46,1% 12,0% 

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε 114,13 57,05 116,50 69,60 2,1% 22,0% 

Άλλα 26,93 29,91 39,00 14,00 44,8% -53,2% 

Δίδε θαη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλνκεκέλα θαηά θαηεγνξίεο 26,93 29,91 39,00 14,00 44,8% -53,2% 

Πίνακαρ 3: Δμαγσγέο Οθησβξίνπ 2014 - Αλάιπζε ζε νκάδεο πξντόλησλ θαη πξννξηζκνύο  

Πξννξηζκνί εμαγσγώλ 

νπνίσλ σζηόζν ε κείσζε 

ήηαλ επηόηεξε ζε ζρέζε κε 

ηελ αληίζηνηρε πξνο ηξίηεο 

ρώξεο. Σέινο, νη απνζηνιέο 

θαπζίκσλ πξνο ηελ ΔΔ    

ζεκείσζαλ νξηαθή κείσζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 0,4%. 

Όζνλ αθνξά ζηηο ηπίηερ 

σώπερ, ζε όιεο ηηο θαηεγν-

ξίεο πξντόλησλ θαηαγξάθε-

ηαη αύμεζε ησλ εμαγσγώλ κε 

κόλεο εμαηξέζεηο ην ιάδη     

(-20,3%), ηηο πξώηεο ύιεο  

(-37,0%) θαη ηα εκπηζηεπηηθά 

πξντόληα (-53,2%).  

Σόζν νη απνζηνιέο πξνο ηηο 

ρώξεο ηεο ΔΔ όζν θαη νη απν-

ζηνιέο πξνο ηξίηεο ρώξεο 

παξνπζίαζαλ άλνδν. Η αύμε-

ζε θαηά 7% ησλ ζπλνιηθώλ 

εμαγσγώλ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηηο απνζηνιέο πξνο ηηο  

ρώξεο ηεο ΔΔ (8,4%) θαη 

δεπηεξεπόλησο ζηηο εμαγσ-

γέο πξνο ηξίηεο ρώξεο 

(5,8%).  

Δηδηθόηεξα, αλαθνξηθά κε ηηο 

αποζηολέρ ππορ ηην ΔΔ, 

μερσξίδνπλ ηα κεραλήκαηα 

θαη πιηθό κεηαθνξώλ 

(αύμεζε 46,1%) όπσο θαη ηα 

βηνκεραληθά πξντόληα ζην 

ζύλνιό ηνπο (αύμεζε 

11,9%) θαζώο επίζεο θαη ηα 

ηξόθηκα (αύμεζε 10,2%). 

ηνλ αληίπνδα, νη εμαγσγέο 

ιαδηνύ εμαθνινπζνύλ θαη ηνλ 

Οθηώβξην λα θαηαγξάθνπλ 

κείσζε (-32,5%) θαη ησλ 

πξώησλ πιώλ (-12,3%) ησλ 

Η αύμεζε ησλ εμαγσγώλ 

Οθησβξίνπ ήηαλ 

εληνλόηεξε πξνο ηηο 

ρώξεο ηεο ΔΔ έλαληη ησλ 

ηξίησλ ρσξώλ, ελώ αλ 

εμαηξεζνύλ ηα θαύζηκα 

παξαηεξείηαη κείσζε ησλ 

εμαγσγώλ πξνο ηξίηεο 

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

Σξίηεο Χώξεο ΔΔ

Πεγ ή: Eurostat θαη εθηηκήζεηο ΔΛ .ΣΑΣ.



  

4 

Ξελνθώληνο 5,  

105 57 Αζήλα 

Σει: 211 500 6120 

Φαμ: 210 32 22 929 

e-mail: ir@sev.org.gr 

 

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 
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Αξία ζε 

εκαηομμύ-
πια εςπώ 

Μεηαβολέρ 
% από 

μήνα ζε 
μήνα 

Μεηαβολέρ 
% με ανηί-

ζηοισο 

μήνα ππο-
ηγούμενος 

έηοςρ  

Οκη 2013 4.191,5 3,7 -7,7 2.347,4 -6,3 -8,9 -1.844,1 19,8 -6,2 

Νοε 2013 3.806,7 -9,2 -12,4 2.175,5 -7,3 -21,4 -1.631,2 -11,5 3,5 

Γεκ 2013 3.507,4 -7,9 -9,5 2.106,0 -3,2 -13,8 -1.401,4 -14,1 -2,1 

Ιαν – Γεκ 13 46.857,8   -5,0 27.567,6   -0,1 -19.290,2   -11,2 

Ιαν 2014 3.738,8 6,6 -9,5 2.135,5 1,4 -4,1 -1.603,3 14,4 -15,8 

Φεβ 2014 4.037,7 8,0 1,6 2.079,5 -2,6 -5,7 -1.958,2 22,1 10,6 

Μαπ 2014 4.042,4 0,1 8,9 2.168,8 4,3 2,2 -1.873,6 -4,3 17,9 

Αππ 2014 3.606,5 -10,8 -8,2 2.026,3 -6,6 -20,6 -1.580,2 -15,7 14,8 

Μάι 2014 3.993,2 10,7 3,3 2.278,9 12,5 -7,1 -1.714,3 8,5 21,5 

Ιοςν 2014 4.199,0 5,2 9,9 2.466,0 8,2 11,7 -1.733,0 1,1 7,4 

Ιοςλ 2014 4.429,2 5,5 12,1 2.501,8 1,5 0,7 -1.927,4 11,2 31,6 

Αςγ 2014 3.286,3 -25,8 -16,3 2.070,8 -17,2 -5,1 -1.215,5 -36,9 -30,4 

επ 2014 4.344,1 32,2 7,4 2.302,2 11,2 -8,1 -2.041,9 68,0 32,7 

Οκη 2014 4.272,3 -1,7 1,9 2.511,7 9,1 7,0 -1.760,6 -13,8 -4,5 

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   

Μηνιαία εξέλιξη εξαγωγών 

Πίνακαρ 4: Δμέιημε εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ  

ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ειιείκ-

καηνο ζηα 1.760,6 εθαη. 

επξώ από 1.844,1 εθαη.  

επξώ πνπ ήηαλ ηνλ  Οθηώ-

βξην ηνπ 2013 (-4,5%).  

Η ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσ-

γώλ - αθίμεσλ ηνλ Οθηώβξην 

ηνπ 2014, αλήιζε ζην πνζό 

ησλ 4.272,3 εθαη. επξώ 

έλαληη 4.191,5 εθαη. επξώ 

ηνλ  ί δ ην  κήλα  ηνπ 

2013, παξνπζηάδνληαο αύμε-

ζε 1,9%. Η κεηαβνιή απηή, 

ζε ζπλδπαζκό κε ηελ     

εληνλόηεξε αύμεζε ησλ   

εμαγσγώλ (7%), είρε σο 

απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηνπ      

εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ ζε  

κεληαία βάζε θαη εηδηθόηεξα 


