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αυξθμζνο ςε ςχζςθ με το 2013 
κατά 6,4%, ι κατά 15,9% χωρίσ 
τα πετρελαιοειδι. 

Για τθν ανάκαμψθ τθσ δυναμι-
κισ των εξαγωγϊν, είναι απα-
ραίτθτθ θ άμεςθ ολοκλιρωςθ 
τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ     
εξωςτρζφειασ με τθν ενεργι 
ςυμμετοχι των φορζων τθσ 
ιδιωτικισ οικονομίασ ςτο    
ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ τθσ. 
Οι μεταρρυκμίςεισ ςτθ διευκό-
λυνςθ του διαςυνοριακοφ  
εμπορίου πρζπει να εντακοφν 
με ςτόχο τθν ταχφτερθ μείωςθ 
των διοικθτικϊν εμποδίων, 
όπωσ επίςθσ και θ ταχεία ανα-
βάκμιςθ των δομϊν ςτρατθγι-
κισ πλθροφόρθςθσ και δικτφω-
ςθσ για τθν πρόςβαςθ επιχει-
ριςεων ςε αγορζσ – ςτόχουσ.  

Μερικι αντιςτροφι τθσ κακο-
δικισ πορείασ των πρϊτων 
μθνϊν του 2014 και μθνφματα 
ςτακεροποίθςθσ των εξαγω-
γϊν προκφπτουν από τα τελευ-
ταία διακζςιμα ςτοιχεία τθσ 
ΕΛ. ΣΤΑΤ. Η κετικι πορεία των 
εξαγωγϊν από τον Σεπτζμβριο 
και ειδικότερα θ αφξθςθ του 
Δεκεμβρίου κατά 16% (χωρίσ 
τα πετρελαιοειδι) είχε ωσ απο-
τζλεςμα τθ διατιρθςι τουσ το 
2014 ςτα ίδια περίπου επίπεδα 
με το 2013. Ζτςι, παρά τθ    
δφςκολθ ςυγκυρία, θ οποία 
χαρακτθρίηεται κυρίωσ από τθν 
ζντονθ ζλλειψθ ρευςτότθτασ 
και πολιτικζσ εξελίξεισ που 
επθρζαςαν τθν εμπορικι εικό-
να τθσ Ελλάδασ, οι ελλθνικζσ 
εξαγωγζσ παρουςίαςαν τελικά 
οριακζσ απϊλειεσ, ενιςχφοντασ 
τισ ελπίδεσ για ςτακεροποίθςθ 
τθσ εξωςτρζφειασ το 2015. 
Αξίηει να ςθμειωκεί πάντωσ ότι 
κετικι ςυμβολι είχε θ πτϊςθ 
του ευρϊ ζναντι του δολαρίου.  

Τα βιομθχανικά προϊόντα ιταν 
θ ομάδα που ςτακεροποίθςε 
τισ εξαγωγζσ ςε ικανοποιθτικά 
επίπεδα, δείχνοντασ ότι περαι-
τζρω ανάκαμψθ των εξαγωγϊν 
μπορεί να ζρκει μζςα από ορ-
γανωμζνεσ παραγωγικζσ μονά-
δεσ που αξιοποιοφν τα πλεονε-
κτιματα τθσ Ε.Ε. για να διατθ-
ριςουν μια ςτακερι εξαγωγικι 
δυναμικι και αξιοπιςτία ςτισ 

διεκνείσ   εμπορικζσ    ςυνεργα-
ςίεσ.  

Πιο αναλυτικά, ςφμφωνα με τα 
ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., θ ςυνο-
λικι αξία των εξαγωγϊν το 
2014 ανιλκε ςτο ποςό των 
27.177,9 εκατ. ευρϊ ζναντι 
27.568,4 εκατ. ευρϊ το 2013, 
παρουςιάηοντασ μείωςθ 1,4% 
ενϊ εξαιρουμζνων των πετρε-
λαιοειδϊν καταγράφθκε αφξθ-
ςθ 0,1%.  

Η διατιρθςθ των εξαγωγϊν το 
2014 ςτα ίδια περίπου επίπεδα 
με το 2013 ςε ςυνδυαςμό με 
τθν αφξθςθ των ειςαγωγϊν 
κατά 1,8%, ι κατά 7% χωρίσ τα 
πετρελαιοειδι, είχε ωσ αποτζ-
λεςμα τθ διόγκωςθ του ελλείμ-
ματοσ του εμπορικοφ     ιςοηυ-
γίου ςτα 20.528,8 εκατ. ευρϊ, 

Τα ππώτα 15          

εξαγώγιμα πποϊόντα 

το 2014: 

Πξντόλ (Μεξίδην) 

1. Οξπθηέιαηα πεηξειαίνπ 

(36,5%) 

2. Αξγίιην (4,3%) 

3. Φάξκαθα (3,7%) 

4. Φξνύηα λσπά ή απνμε-

ξακέλα (2,9%) 

5. Λαραληθά παξαζθεπα-

ζκέλα ή δηαη/λα (1,8%) 

6. Ψάξηα λσπά ε θαηεςπγ-

κέλα (1,7%) 

7. Χαιθόο (1,5%) 

8. Φξνύηα παξαζθεπαζκέ-

λα ή δηαη/λα (1,4%) 

9. Αζβέζηεο, ηζηκέλην θαη 

έηνηκα πιηθά θαηα-

ζθεπώλ (1,3%) 

10. Σπξί θαη πεγκέλν γάια 

γηα ηπξί (1,2%) 

11. Βακβάθη (1,2%) 

12. Έιαηα θαη ιίπε θπηηθά 

(1,0%) 

13. Απηόκαηεο κεραλέο 

εγγξαθήο θαη επεμεξγα-

ζίαο ζηνηρείσλ (1,0%) 

14. Πιαζηηθά (0,9%) 

15. Σειεπηθνηλσληαθόο 

εμνπιηζκόο (0,8%) 

ύλνςε 

Ετήσια εξέλιξη εξαγωγών 

Τα βιομηχανικά προϊόντα συγκράτησαν τελικά την 

παρατεταμένη κόπωση των εξαγωγών το 2014  

Η οριακή ετήσια πτώση δείχνει ότι οι μέχρι σήμερα μεταρρυθμίσεις δεν 

επαρκούν για τη ριζική βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών προϊόντων  

Οι ππώτερ 15 αγοπέρ 

το 2014: 

Χώξα (Μεξίδην) 

 Σνπξθία (12,1%) 

 Ιηαιία (9,1%) 

 Γεξκαλία (6,6%) 

 Βνπιγαξία (5,2%) 

 Κύπξνο (4,9%) 

 Ηλ. Βαζίιεην (3,6%) 

 ΗΠΑ (3,0%) 

 ανπδ. Αξαβ. (2,9%) 

 Αίγππηνο (2,8%) 

 ΠΓΓΜ (2,6%) 

 Ρνπκαλία (2,4%) 

 Γαιιία (2,4%) 

 Γηβξαιηάξ (2,4%) 

 Λίβαλνο (2,3%) 

 Ιζπαλία (2,2%) 

Φεβρουάριος 2015 

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

Πεγή: Eurostat  

Διάγπαμμα 1: Δμέιημε εμαγσγώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ πεηξειαηνεηδώλ) 

  Με πετρελαιοειδή Χωρίσ πετρελαιοειδή 

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

Ευρωπαϊκή Ζνωςη 12.816,60 13.023,80 1,6 10.716,30 10.828,40 1,0 

Σρίτεσ χώρεσ 14.751,80 14.154,10 -4,1 6.129,00 6.029,20 -1,6 

φνολο 27.568,40 27.177,90 -1,4 16.845,30 16.857,60 0,1 
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Πθγι: Eurostat
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Ετήσια 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 

Στα καφςιμα, καταγράφεται 
πτϊςθ των εξαγωγϊν κατά 
4,84%, από 10,89 δισ ευρϊ 
το 2013 ςε 10,36 δισ ευρϊ 
το 2014. Η εξζλιξθ αυτι είχε 
ωσ ςυνζπεια τον περιορι-
ςμό του μεριδίου τουσ ςτο 
38,13%. 

Όςον αφορά ςτα βιομηχα-
νικά προϊόντα, παρουςιά-
ηεται άνοδοσ των εξαγωγϊν 
ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ   
προϊόντων, με ςθμαντικότε-
ρθ ςτα μθχανιματα κατά 
12,35% και μικρότερθ ςτα 
διάφορα βιομθχανικά είδθ 
(3,88%) και τα χθμικά 
(3,06%), ενϊ οι εξαγωγζσ 

βιομθχανικϊν ειδϊν ταξινο-
μθμζνων κατά πρϊτθ φλθ 
παρζμειναν ςχεδόν αμετά-
βλθτεσ (0,83%). Στο ςφνολό 
τουσ, οι εξαγωγζσ βιομθχα-
νικϊν προϊόντων αυξικθ-
καν το 2014 κατά 4,25% και 
ανιλκαν ςτα 10,54 δισ   
ευρϊ περίπου, κατζχοντασ 
το υψθλότερο μερίδιο ςτο 
ςφνολο (38,80%).  

Τζλοσ, οι εξαγωγζσ εμπι-
ςτευτικών προϊόντων, τα 
οποία κατζχουν το μικρότε-
ρο μερίδιο ςτισ ςυνολικζσ 
εξαγωγζσ, ανιλκαν ςτα 
573,80 εκατ. ευρϊ, παρου-
ςιάηοντασ μείωςθ 1,42%.  

Οι εξαγωγζσ αγροτικών 
προϊόντων ανιλκαν ςτα 
4,66 δισ ευρϊ το 2014    
παρουςιάηοντασ πτϊςθ 
κατά 3,55% ςε ςφγκριςθ με 
το 2013, ενϊ το μερίδιό 
τουσ ςτισ ςυνολικζσ εξαγω-
γζσ παρζμεινε ςχεδόν αμε-
τάβλθτο ςτο 17,13%. Η   
μείωςθ των εξαγωγϊν   
αγροτικϊν προϊόντων     
αποδίδεται κυρίωσ ςτθν 
υποχϊρθςθ των εξαγωγϊν 
λαδιοφ (-44,73%), ενϊ    
αντίκετα κετικι ςυμβολι 
είχαν οι εξαγωγζσ τροφί-
μων, οι οποίεσ αυξικθκαν 
κατά 2,44%. Τζλοσ, ςτθν 
κατθγορία ποτϊν – καπνοφ 
καταγράφεται οριακι μείω-
ςθ 0,10%.  

Οι εξαγωγζσ πρώτων υλών 
διαμορφϊκθκαν ςτο 1,04 
δισ ευρϊ από 1,14 δισ ευρϊ 
το 2013 παρουςιάηοντασ 
μείωςθ 9,11% θ οποία είχε 
ωσ αποτζλεςμα τον περιορι-
ςμό του μεριδίου τουσ ςτισ 
ςυνολικζσ εξαγωγζσ ςτο 
3,83%. 

Πθγι: Eurostat και ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Προςωρινά ςτοιχεία) 

Πίνακαρ 2: Δμαγσγέο 2014 - Αλάιπζε ζε νκάδεο πξντόλησλ 

Θετική ήταν η ςυμβολή των 
βιομηχανικών προϊόντων και 
των τροφίμων ςτη μεταβολή 
των εξαγωγών το 2014, ενώ 
ςτισ υπόλοιπεσ κατηγορίεσ 
προϊόντων καταγράφεται 
πτώςη  

(ποσά σε εκατ. €)  Αξία % Μεταβολή % φνθεςη 

Ομάδεσ προϊόντων 2013 2014 2014/2013 2013 2014 

Αγροτικά προϊόντα 4.827,23 4.656,10 -3,55% 17,52% 17,13% 

Τρόφιμα και ηϊα ηωντανά 3.654,76 3.743,90 2,44% 13,26% 13,78% 

Ποτά και καπνόσ 591,88 591,30 -0,10% 2,15% 2,18% 

Λάδια και λίπθ ηωικισ ι φυτικισ προζλευςθσ 580,59 320,90 -44,73% 2,11% 1,18% 

Πρώτεσ φλεσ 1.144,90 1.040,60 -9,11% 4,15% 3,83% 

Πρϊτεσ φλεσ μθ εδϊδιμεσ, εκτόσ από καφςιμα 1.144,90 1.040,60 -9,11% 4,15% 3,83% 

Καφςιμα 10.890,04 10.363,00 -4,84% 39,52% 38,13% 

Ορυκτά καφςιμα, λιπαντικά κλπ 10.890,04 10.363,00 -4,84% 39,52% 38,13% 

Βιομηχανικά προϊόντα 10.114,50 10.544,30 4,25% 36,70% 38,80% 

Χθμικά προϊόντα και ςυναφι 2.601,40 2.681,00 3,06% 9,44% 9,86% 

Βιομθχ. είδθ ταξιν. κυρίωσ κατά πρϊτθ φλθ 3.741,58 3.772,50 0,83% 13,58% 13,88% 

Μθχανιματα και υλικό μεταφορϊν 2.040,66 2.292,70 12,35% 7,40% 8,44% 

Διάφορα βιομθχανικά είδθ 1.730,87 1.798,10 3,88% 6,28% 6,62% 

Άλλα 582,06 573,80 -1,42% 2,11% 2,11% 

Είδθ και ςυναλ. μθ ταξιν. κατά κατθγορίεσ 582,06 573,80 -1,42% 2,11% 2,11% 

Αγροτικά 
προϊόντα 
17,13%

Πρϊτεσ φλεσ 
3,83%

Καφςιμα 
38,13%

Βιομθχανικά 
προϊόντα 
38,80%

Άλλα 2,11%

Διάγραμμα 2: % Μερίδια ςτισ εξαγωγζσ - 2014

Πθγι: Eurostat
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Πθγι: Eurostat  

Ετήσια εξέλιξη εξαγωγών 

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

Πξννξηζκνί εμαγσγώλ 

(9,6%) και τα διάφορα     
βιομθχανικά είδθ (2,1%).  

Αναφορικά με τισ αποςτο-
λζσ προσ την ΕΕ, με εξαίρε-
ςθ τισ εξαγωγζσ λαδιοφ και 
πρϊτων υλϊν οι οποίεσ 
κατζγραψαν πτϊςθ 50,1% 
και 3,6% αντίςτοιχα, ςε 
όλεσ τισ υπόλοιπεσ ομάδεσ 

προϊόντων παρατθρείται 
άνοδοσ ι οριακι μείωςθ. 
Από αυτζσ αξίηει να ανα-
φερκοφν τα μθχανιματα 
(αφξθςθ 14,8%) τα εμπι-
ςτευτικά προϊόντα (αφξθςθ 
7,9%) και τα διάφορα     
βιομθχανικά είδθ (αφξθςθ 
4,7%).  

Η υποχϊρθςθ των εξαγω-
γϊν ςτο ςφνολό τουσ το 
2014 οφείλεται ςτθ μείωςθ 
των εξαγωγϊν προσ τισ  
χϊρεσ εκτόσ ΕΕ κατά 4,1%, 
ενϊ αντίκετα οι εξαγωγζσ 
προσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ πα-
ρουςίαςαν αφξθςθ 1,6%. 
Εξαιρουμζνων των πετρε-
λαιοειδϊν, καταγράφεται 
μικρότερθ πτϊςθ προσ τισ 
τρίτεσ χϊρεσ (-1,6%) και 
μικρότερθ άνοδο προσ τισ 
χϊρεσ τθσ ΕΕ (1,0%). 

Πιο αναλυτικά, όςον αφορά 
ςτισ τρίτεσ χώρεσ, παρου-
ςιάηεται μικτι εικόνα, με 
ςθμαντικι μείωςθ των εξα-
γωγϊν πρϊτων υλϊν           
(-11,8%), εμπιςτευτικϊν 
προϊόντων (-11,1%) και  
λαδιοφ (-10,8%), αλλά και 
αξιοςθμείωτεσ αυξιςεισ 
ςτα βιομθχανικά προϊόντα, 
κυρίωσ ςτα μθχανιματα 

Η υποχώρηςη των 
εξαγωγών οφείλεται ςτη 
μείωςη των εξαγωγών προσ 
τισ χώρεσ εκτόσ ΕΕ, ενώ 
αντίθετα οι εξαγωγέσ προσ 
τισ χώρεσ τησ ΕΕ 
παρουςίαςαν αφξηςη  

 (Ποσά σε εκατ. €) 2013 2014 % Μεταβολή 2014/2013 

Ομάδεσ προϊόντων ΕΕ 
Σρίτεσ 
χώρεσ 

ΕΕ 
Σρίτεσ 
χώρεσ 

ΕΕ 
Σρίτεσ 
χώρεσ 

Αγροτικά προϊόντα 3.570,63 1.256,61 3.396,70 1.259,40 -4,9% 0,2% 

Τρόφιμα και ηϊα ηωντανά 2.736,10 918,67 2.816,20 927,70 2,9% 1,0% 

Ποτά και καπνόσ 332,78 259,10 329,90 261,40 -0,9% 0,9% 

Λάδια και λίπθ ηωικισ ι φυτικισ προζλευςθσ 501,75 78,84 250,60 70,30 -50,1% -10,8% 

Πρώτεσ φλεσ 372,24 772,66 358,80 681,80 -3,6% -11,8% 

Πρϊτεσ φλεσ μθ εδϊδιμεσ, εκτόσ από καφςιμα 372,24 772,66 358,80 681,80 -3,6% -11,8% 

Καφςιμα 2.230,09 8.659,95 2.213,30 8.149,70 -0,8% -5,9% 

Ορυκτά καφςιμα, λιπαντικά κλπ 2.230,09 8.659,95 2.213,30 8.149,70 -0,8% -5,9% 

Βιομηχανικά προϊόντα 6.366,14 3.748,36 6.733,80 3.810,50 5,8% 1,7% 

Χθμικά προϊόντα και ςυναφι 1.857,38 744,02 1.922,50 758,50 3,5% 1,9% 

Βιομθχανικά είδθ ταξινομθμζνα κυρίωσ κατά πρϊτθ φλθ 2.212,97 1.528,60 2.298,10 1.474,40 3,8% -3,5% 

Μθχανιματα και υλικό μεταφορϊν 1.091,48 949,18 1.252,80 1.039,90 14,8% 9,6% 

Διάφορα βιομθχανικά είδθ 1.204,31 526,56 1.260,40 537,70 4,7% 2,1% 

Άλλα 297,66 284,40 321,10 252,70 7,9% -11,1% 

Είδθ και ςυναλλαγζσ μθ ταξινομθμζνα κατά κατθγορίεσ 297,66 284,40 321,10 252,70 7,9% -11,1% 
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Διάγραμμα 3: Eξζλιξθ των προοριςμϊν των 
εξαγωγϊν 2004 - 2014 (ςε εκατ. ευρϊ)

Σξίηεο Χώξεο ΔΔ

Πθγι: Eurostat
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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 

Πθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

ΣΕΒ: Ολοκληπωμένα ππογπάμμαηα, ππωηοβος-
λίερ και δικηςώζειρ για ηην ανάπηςξη δεξιοηή-
ηων και ικανοηήηων εξωζηπέθειαρ – Β’ Φάζη  
 

Γπλακηθά ζπλερίδεη ε δεύηεξε θάζε ηεο ολοκληπωμένηρ ππωτοβοςλίαρ για την Εξωστπέυεια 
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   

Ετήσια εξέλιξη εξαγωγών 

Πίνακαρ 4: Δμέιημε εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ  

τθ διόγκωςθ του ελλείμμα-
τοσ του εμπορικοφ    ιςοηυ-
γίου ςτα 20.528,8 εκατ. 
ευρϊ, αυξθμζνο ςε ςχζςθ 
με το 2013 κατά 6,4%, ι 
κατά 15,9% χωρίσ τα πετρε-
λαιοειδι.  

Η ςυνολικι αξία των ειςα-
γωγϊν - αφίξεων το 2014 
ανιλκε ςτο ποςό των 
47.706,7 εκατ. ευρϊ ζναντι 
46.862,0 εκατ. ευρϊ το 
2013, παρουςιάηοντασ   
αφξθςθ 1,8%, ενϊ εξαιρου-

μζνων των πετρελαιοειδϊν, 
οι ειςαγωγζσ αυξικθκαν 
κατά 7,0%. Η μεταβολι   
αυτι, ςε ςυνδυαςμό με 
διατιρθςθ των εξαγωγϊν 
ςτα ίδια επίπεδα με το 
2013, είχε ωσ αποτζλεςμα 

  ΕΙΑΓΩΓΕ-ΑΦΙΞΕΙ ΕΞΑΓΩΓΕ-ΑΠΟΣΟΛΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΟΗΤΓΙΟ 

  
Αξία ςε 

εκατομμφρια ευρώ 
Μεταβολζσ % με 

προηγοφμενο ζτοσ  

Αξία ςε 
εκατομμφρια 

ευρώ 

Μεταβολζσ % με 
προηγοφμενο ζτοσ  

Αξία ςε εκατομμφ-
ρια ευρώ 

Μεταβολζσ % με 
προηγοφμενο ζτοσ  

2004 45.111,2   13.187,4   -31.923,8   

2005 46.428,5 2,9 14.890,4 12,9 -31.538,1 -1,2 

2006 52.824,4 13,8 17.244,7 15,8 -35.579,6 12,8 

2007 60.123,3 13,8 19.392,3 12,5 -40.731,0 14,5 

2008 64.856,8 7,9 21.319,3 9,9 -43.537,6 6,9 

2009 52.096,7 -19,7 17.673,7 -17,1 -34.423,0 -20,9 

2010 50.921,4 -2,3 21.140,4 19,6 -29.781,1 -13,5 

2011 48.652,3 -4,5 24.300,8 14,9 -24.351,6 -18,2 

2012 49.313,7 1,4 27.587,0 13,5 -21.726,7 -10,8 

2013 46.862,0 -5,0 27.568,4 -0,1 -19.293,6 -11,2 

2014 47.706,7 1,8 27.177,9 -1,4 -20.528,8 6,4 


