
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πειραιάς, 28 Μαρτίου 2013

Πληροφορίες:
∆/νση Στατιστικών Τοµέα Εµπορίου  και Υπηρεσιών
Τµήµα Εξωτερικού Εµπορίου
Ελένη Πανδή 
Τηλ          : 213 1352042
Fax          : 213 1352396
e-mail      : elenpand@statistics.gr

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

( Προσωρινά στοιχεία )

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ : Ιανουάριος 2013

Στο παρόν ∆ελτίου Τύπου παράλληλα µε τα στοιχεία των εµπορευµατικών συναλλαγών του µηνός Ιανουαρίου,
2013, ανακοινώνεται πλήρης χρονολογική σειρά µε αναθεωρηµένα στοιχεία διεθνών εµπορευµατικών

συναλλαγών, συµπεριλαµβανοµένων των πετρελαιοειδών, από το έτος 2004 έως και το έτος 2012, τα οποία

παρουσιάζονται στον πίνακα 5.

Η αναθεώρηση της χρονολογικής σειράς, προέκυψε από την εφαρµογή ενός Προγράµµατος ∆ράσης, το οποίο

υλοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), κατά την περίοδο

2011‐2012. Σκοπός του εν λόγω Προγράµµατος ήταν η βελτίωση σε διάφορους τοµείς των στατιστικών

εξωτερικού εµπορίου της Ελλάδος και η πλήρης εναρµόνιση τους µε τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών

Κανονισµών, επιτυγχάνοντας συγχρόνως ταχύτερη και πληρέστερη παρουσίαση των σχετικών στοιχείων, σε
µηνιαία βάση.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων (1), κατά τον µήνα Ιανουάριο 2013 ανήλθε στο ποσό των 4.093,0
εκατ. ευρώ (5.422,6 εκατ. δολάρια) έναντι 3.843,5 εκατ. ευρώ (4.945,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του

έτους 2012 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,5%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή

παρουσίασε αύξηση κατά 55,0 εκατ. Ευρώ, δηλαδή 2,3% (Πίνακας 1). 

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών (1), κατά τον µήνα Ιανουάριο 2013 ανήλθε στο ποσό των 2.192,7
εκατ. ευρώ (2.922,5 εκατ. δολάρια) έναντι 1.917,6 εκατ. ευρώ (2.482,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του

έτους 2012 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 14,3%,. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή

παρουσίασε αύξηση κατά 44,6 εκατ. Ευρώ, δηλαδή 3,5% (Πίνακας 1).

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το µήνα Ιανουάριο 2013 ανήλθε σε 1.900,3 εκατ. ευρώ (2.500,1
εκατ. δολάρια) έναντι 1.925,9 εκατ. ευρώ (2.463,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2012,
παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 1,3%,.Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση

κατά 10,4 εκατ. Ευρώ, δηλαδή 1,0% (Πίνακας 1).

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/Xtrade_MT_012013_GR.pdf

(1)
Τα στοιχεία του ενδοκοινοτικού εµπορίου έχουν προσαρµοσθεί στο σύνολο του εµπορίου µε τις χώρες της

Ε.Ε. Στα στοιχεία των Τρίτων Χωρών έχουν ενσωµατωθεί οι "ελλιπείς τελωνειακές διασαφήσεις" του

αντίστοιχου µήνα.

Τα µηνιαία στοιχεία ενδοκοινοτικών συναλλαγών, εφεξής, θα προσαρµόζονται στο σύνολο των ενδοκοινοτικών

συναλλαγών, (πάνω και κάτω από το στατιστικό κατώφλι), βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων

Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο

Οικονοµικών. Αντίστοιχα, στα µηνιαία στοιχεία του εµπορίου µε τρίτες χώρες, εφεξής, θα ενσωµατώνονται και

τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία µετά τη συµπλήρωσή τους θα

αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα οριστικά.

Περαιτέρω στοιχεία και πίνακες για την αναθεώρηση βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσµο:
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Πίνακας 1. Εµπορικό Ισοζύγιο :  Ιανουάριος 2011 - 2013(1)

€ εκατοµµύρια

Ιανουάριος

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012

   Α. Εισαγωγές - Αφίξεις (3)

 Ι.   Συµπεριλαµβανοµένης  της αξίας των πλοίων 4.070,4 3.843,5 4.093,0 -5,6 6,5 

 ΙΙ.  Εξαιρουµένης  της αξίας των πλοίων 3.854,9 3.767,2 4.064,0 -2,3 7,9 

 III.  Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών
       και συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων

2.769,7 2.350,0 2.405,0 -15,2 2,3 

   Β. Εξαγωγές - Αποστολές (3)

 Ι.   Συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων 1.549,7 1.917,6 2.192,7 23,7 14,3 

 ΙΙ.  Εξαιρουµένης  της αξίας των πλοίων 1.546,9 1.913,8 2.184,1 23,7 14,1 

 III.  Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών
       και συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων

1.236,8 1.260,4 1.304,9 1,9 3,5 

   Γ. Εµπορικό ισοζύγιο συµπεριλαµβανοµένης 
       της αξίας των πλοίων (=Β.Ι - Α.Ι )                                                                                                                                                          

-2.520,8 -1.925,9 -1.900,3 -23,6 -1,3 

  ∆ . Εµπορικό ισοζύγιο εξαιρουµένης  
        της αξίας των πλοίων (=Β.ΙΙ - Α.ΙΙ)                                                                                                                                                               

-2.308,0 -1.853,4 -1.879,9 -19,7 1,4 

  Ε. Εµπορικό ισοζύγιο εξαιρουµένων    
       των πετρελαιοειδών και συµπεριλαµβανοµένης
       της αξίας των πλοίων (=Β.ΙΙΙ - Α.ΙΙΙ)

-1.532,9 -1.089,6 -1.100,2 -28,9 1,0 

USD (2)  εκατοµµύρια

                                       Ιανουάριος

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012

   Α. Εισαγωγές - Αφίξεις (3)

 Ι.  Συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων 5.421,5 4.945,3 5.422,6 -8,8 9,7 

 ΙΙ. Εξαιρουµένης της αξίας των πλοίων 5.134,4 4.847,2 5.384,3 -5,6 11,1 

 ΙΙΙ. Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών
     και συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων

3.689,0 3.023,7 3.186,3 -18,0 5,4 

  Β. Εξαγωγές - Αποστολές (3)

 Ι.  Συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων 2.076,5 2.482,0 2.922,5 19,5 17,7 

 ΙΙ. Εξαιρουµένης της αξίας των πλοίων 2.072,7 2.477,2 2.911,0 19,5 17,5 

 ΙΙI. Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών 
     και συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων

1.657,3 1.631,3 1.739,2 -1,6 6,6 

   Γ. Εµπορικό ισοζύγιο συµπεριλαµβανοµένης        
       της αξίας των πλοίων (=Β.Ι - Α.Ι )                                                                                                                                                            

-3.345,0 -2.463,3 -2.500,1 -26,4 1,5 

   ∆ . Εµπορικό ισοζύγιο εξαιρουµένης      
        της αξίας των πλοίων (=Β.ΙΙ - Α.ΙΙ)

-3.061,7 -2.370,0 -2.473,3 -22,6 4,4 

  Ε. Εµπορικό ισοζύγιο εξαιρουµένων    
       των πετρελαιοειδών και συµπεριλαµβανοµένης
       της αξίας των πλοίων (=Β.ΙΙΙ - Α.ΙΙΙ)

-2.031,7 -1.392,4 -1.447,1 -31,5 3,9 

(1)
    Προσωρινά στοιχεία.

(3)
Τα στοιχεία του ενδοκοινοτικού εµπορίου έχουν προσαρµοσθεί στο σύνολο του εµπορίου µε τις χώρες της Ε.Ε. Στα στοιχεία των Τρίτων Χωρών έχουν

ενσωµατωθεί οι "ελλιπείς τελωνειακές διασαφήσεις" του αντίστοιχου µήνα.

       Μεταβολές %

       Μεταβολές %

(2)
   Η αξία σε δολλάρια των εισαγωγών και των εξαγωγών υπολογίζεται µε βάση το µέσο όρο της ισοτιµίας USD / € του µήνα αναφοράς

      στο αντίστοιχο έτος.
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Ιανουάριος

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 1.882,5 1.773,8 1.740,2 -5,8 -1,9

   II. Τρίτες χώρες 2.187,9 2.069,7 2.352,8 -5,4 13,7

        Σύνολο 4.070,4 3.843,5 4.093,0 -5,6 6,5

Ιανουάριος

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 2.507,4 2.282,3 2.305,5 -9,0 1,0

   II. Τρίτες χώρες 2.914,1 2.663,0 3.117,1 -8,6 17,1

        Σύνολο 5.421,5 4.945,3 5.422,6 -8,8 9,7

Ιανουάριος

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 902,7 865,3 968,9 -4,1 12,0

   II. Τρίτες χώρες 647,0 1.052,3 1.223,8 62,7 16,3

        Σύνολο 1.549,7 1.917,6 2.192,7 23,7 14,3

Ιανουάριος

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 1.209,6 1.119,9 1.291,4 -7,4 15,3

   II. Τρίτες χώρες 866,9 1.362,1 1.631,1 57,1 19,7

        Σύνολο 2.076,5 2.482,0 2.922,5 19,5 17,7

(1)
    Προσωρινά στοιχεία.

2000 2002
Εισαγωγές
Εξαγωγές

      Μεταβολές %

Εισαγωγές - Αφίξεις (3) (USD (2) εκατοµµύρια)

(3)
Τα στοιχεία του ενδοκοινοτικού εµπορίου έχουν προσαρµοσθεί στο σύνολο του εµπορίου µε τις χώρες της Ε.Ε. Στα στοιχεία των Τρίτων Χωρών έχουν ενσωµατωθεί οι

"ελλιπείς τελωνειακές διασαφήσεις" του αντίστοιχου µήνα.

      Μεταβολές %

Εξαγωγές - Αποστολές (3) (€ εκατοµµύρια)

(2)
   Η αξία σε δολλάρια των εισαγωγών και των εξαγωγών υπολογίζεται µε βάση το µέσο όρο της ισοτιµίας USD / € του µήνα αναφοράς

      στο αντίστοιχο έτος.

      Μεταβολές %

Εξαγωγές - Αποστολές (3) (USD (2) εκατοµµύρια)

Πίνακας 2. Εισαγωγές-Αφίξεις, Eξαγωγές - Αποστολές µε πετρελαιοειδή, Ιανουάριος 2011 - 2013 (1) 

Εισαγωγές - Αφίξεις (3) (€ εκατοµµύρια)
      Μεταβολές %

Γράφηµα 1. Εισαγωγές-Αφίξεις,  Εξαγωγές-Αποστολές µε πετρελαιοειδή 
Ιανουάριος
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Ιανουάριος

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 1.826,4 1.651,4 1.659,1 -9,6 0,5 

   II. Τρίτες χώρες 943,3 698,6 745,9 -25,9 6,8 

        Σύνολο 2.769,7 2.350,0 2.405,0 -15,2 2,3 

Ιανουάριος

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 2.432,6 2.124,9 2.198,1 -12,6 3,4 

   II. Τρίτες χώρες 1.256,4 898,8 988,2 -28,5 9,9 

        Σύνολο 3.689,0 3.023,7 3.186,3 -18,0 5,4 

Ιανουάριος

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 833,6 791,4 848,2 -5,1 7,2 

   II. Τρίτες χώρες 403,2 469,0 456,7 16,3 -2,6 

        Σύνολο 1.236,8 1.260,4 1.304,9 1,9 3,5 

Ιανουάριος

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 1.117,0 1.024,4 1.130,4 -8,3 10,4 

   II. Τρίτες χώρες 540,3 606,9 608,8 12,3 0,3 

        Σύνολο 1.657,3 1.631,3 1.739,2 -1,6 6,6 

(1)
    Προσωρινά στοιχεία.

2000 2002
Εισαγωγές
Εξαγωγές

      Μεταβολές %

Εισαγωγές - Αφίξεις (3) (USD (2) εκατοµµύρια)
      Μεταβολές %

Εξαγωγές - Αποστολές (3) (€ εκατοµµύρια)

(3)
Τα στοιχεία του ενδοκοινοτικού εµπορίου έχουν προσαρµοσθεί στο σύνολο του εµπορίου µε τις χώρες της Ε.Ε. Στα στοιχεία των Τρίτων Χωρών έχουν

ενσωµατωθεί οι "ελλιπείς τελωνειακές διασαφήσεις" του αντίστοιχου µήνα.

Πίνακας 3. Εισαγωγές-Αφίξεις, Eξαγωγές - Αποστολές χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος 2011 - 2013 (1) 

Εισαγωγές - Αφίξεις (3)  (€ εκατοµµύρια)
      Μεταβολές %

(2)
   Η αξία σε δολλάρια των εισαγωγών και των εξαγωγών υπολογίζεται µε βάση το µέσο όρο της ισοτιµίας USD / € του µήνα αναφοράς

      στο αντίστοιχο έτος.

      Μεταβολές %

Εξαγωγές - Αποστολές (3) (USD (2)  εκατοµµύρια)

Γράφηµα 2. Εισαγωγές-Αφίξεις,  Εξαγωγές-Αποστολές χωρίς πετρελαιοειδή 
Ιανουάριος
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Ιανουάριος

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 1.823,4 1.645,1 1.659,0 -9,8 0,8   

   II. Τρίτες χώρες 730,8 628,6 717,1 -14,0 14,1   

        Σύνολο 2.554,2 2.273,7 2.376,1 -11,0 4,5   

Ιανουάριος

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 2.428,6 2.116,7 2.197,9 -12,8 3,8   

   II. Τρίτες χώρες 973,3 808,8 950,1 -16,9 17,5   

        Σύνολο 3.401,9 2.925,5 3.148,0 -14,0 7,6   

Ιανουάριος

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 833,4 790,9 847,9 -5,1 7,2   

   II. Τρίτες χώρες 400,6 465,7 448,4 16,2 -3,7   

        Σύνολο 1.234,0 1.256,6 1.296,3 1,8 3,2   

Ιανουάριος

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 1.116,7 1.023,7 1.130,1 -8,3 10,4   

   II. Τρίτες χώρες 536,8 602,8 597,6 12,3 -0,9   

        Σύνολο 1.653,5 1.626,5 1.727,7 -1,6 6,2   

(1)
    Προσωρινά στοιχεία.

(2)
   Η αξία σε δολλάρια των εισαγωγών και των εξαγωγών υπολογίζεται µε βάση το µέσο όρο της ισοτιµίας USD / € του µήνα αναφοράς

      στο αντίστοιχο έτος.

      Μεταβολές %

Εξαγωγές - Αποστολές (3)  (USD (2) εκατοµµύρια)
      Μεταβολές %

(3)
Τα στοιχεία του ενδοκοινοτικού εµπορίου έχουν προσαρµοσθεί στο σύνολο του εµπορίου µε τις χώρες της Ε.Ε. Στα στοιχεία των Τρίτων Χωρών έχουν

ενσωµατωθεί οι "ελλιπείς τελωνειακές διασαφήσεις" του αντίστοιχου µήνα.

Πίνακας 4. Εισαγωγές-Αφίξεις, Eξαγωγές-Αποστολές εξαιρουµένης της αξίας των πετρελαιοειδών  
                 και των πλοίων, Ιανουάριος 2011 - 2013 (1) 

Εισαγωγές - Αφίξεις (3) (€ εκατοµµύρια)
      Μεταβολές %

Εισαγωγές - Αφίξεις (3) (USD (2) εκατοµµύρια)
      Μεταβολές %

Εξαγωγές - Αποστολές (3) (€ εκατοµµύρια)

Γράφηµα 3. Εισαγωγές-Αφίξεις,  Εξαγωγές-Αποστολές εξαιρουµένης της αξίας 
των πετρελαιοειδών και  των πλοίων 

Ιανουάριος

USD εκατοµµύρια
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Πίνακας 5 : Εµπορικό Ισοζύγιο, 2004 - 2012

(€ εκατοµµύρια)

   Α. Εισαγωγές - Αφίξεις (2)    Β. Εξαγωγές - Αποστολές (2)    Γ. Εµπορικό ισοζύγιο
 (=Β - Α)                                                                                                                                                             

2004 45.138,5 13.187,3 -31.951,2

2005 46.442,8 14.909,4 -31.533,4

2006 52.846,6 17.291,6 -35.555,0

2007 60.122,7 19.391,0 -40.731,7

2008 64.855,9 21.319,8 -43.536,1

2009 51.984,1 17.584,1 -34.400,0

2010 50.473,9 21.083,4 -29.390,5

2011 (1) 48.415,4 24.352,9 -24.062,5

2012 (1) 49.146,6 27.612,6 -21.534,0

   Α. Εισαγωγές - Αφίξεις (2)    Β. Εξαγωγές - Αποστολές (2)    Γ. Εµπορικό ισοζύγιο
 (=Β - Α)                                                                                                                                                             

2005 / 2004 2,9 13,1 -1,3

2006 / 2005 13,8 16,0 12,8

2007 / 2006 13,8 12,1 14,6

2008 / 2007 7,9 9,9 6,9

2009 / 2008 -19,8 -17,5 -21,0

2010 / 2009 -2,9 19,9 -14,6

2011 / 2010 -4,1 15,5 -18,1

2012 / 2011 1,5 13,4 -10,5

(1) Τα στοιχεία των ετών 2011 και 2012 είναι προσωρινά.

(3)   Ετήσια Μεταβολή

Αναλυτικά στοιχεία για την αναθεώρηση µπορούν να αντληθούν από τον ακόλουθο σύνδεσµο:
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/Xtrade_MT_012013_GR.pdf

Ετήσια Μεταβολή % (3)

(2)
Τα στοιχεία του ενδοκοινοτικού εµπορίου έχουν προσαρµοσθεί στο σύνολο του εµπορίου µε τις χώρες της Ε.Ε. Στα

στοιχεία των Τρίτων Χωρών έχουν ενσωµατωθεί οι "ελλιπείς τελωνειακές διασαφήσεις" του αντίστοιχου µήνα.
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Εµπορευµατικές 
Συναλλαγές 

               638/2004 και του τροποποιητικού αυτού 222/2009.

Περίοδος Αναφοράς

∆ιάθεση 
Αποτελεσµάτων 

Παραποµπές Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις Εµπορευµατικές Συναλλαγές, για την παρούσα ή για

παλαιοτέρες ανακοινώσεις, µπορούν να αναζητηθούν στη ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

(www.statistics.gr) στο φάκελο Στατιστικά Θέµατα, Εµπόριο-Υπηρεσίες, Εισαγωγές-Εξαγωγές,
Εξωτερικό Εµπόριο και µετά επιλογή (INTRASTAT) ή χώρες εκτός ΕΕ.

Κατηγοριοποίηση των εµπορευµάτων: Για την κατηγοριοποίηση των εµπορευµάτων χρησιµοποιείται

η 8ψήφια ταξινόµηση της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας (CN/8) και η Τυποποιηµένη Ταξινόµηση του

∆ιεθνούς Εµπορίου ΤΤ∆Ε (SITC).

Εµπόριο µε Τρίτες Χώρες
Τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών από τις Τρίτες χώρες, υπολογίζονται από τα

στοιχεία των τελωνείων, στα οποία έχουν ενσωµατωθεί τα στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών

διασαφήσεων" που στην πλειονότητά τους αφορούν στα πετρελαιοειδή. Τα στοιχεία των "ελλιπών
τελωνειακών διασαφήσεων", µετά τη συµπλήρωσή τους, αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα οριστικά.

Αναλυτικά στοιχεία για την αναθεώρηση µπορούν να αντληθούν από τον ακόλουθο σύνδεσµο:

Η καταγραφή των Εµπορευµατικών Συναλλαγών διενεργείται σε µηνιαία βάση και παρακολουθεί τη

συνολική αξία των Εισαγωγών–Αφίξεων, των Εξαγωγών–Αποστολών καθώς επίσης και τις αλλαγές σε

ποσοστιαία βάση των παραπάνω κατηγοριών. ∆ε συµπεριλαµβάνονται οι συναλλαγές υπηρεσιών και οι
µη καταχωρηµένες συναλλαγές, οι οποίες, όµως, µαζί µε τις εµπορευµατικές συναλλαγές, λαµβάνονται
υπόψη  για την κατάρτιση των πινάκων Εθνικών Λογαριασµών.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
Στα πλαίσια των εργασιών του Προγράµµατος ∆ράσης οι µεθοδολογικές προσαρµογές που

υιοθετήθηκαν αφορούσαν:

Εισαγωγή θεωρείται κάθε εισαγωγή αγαθού από Τρίτη χώρα (εκτός ΕE).
Εξαγωγή θεωρείται κάθε εξαγωγή αγαθού προς Τρίτη χώρα (εκτός ΕE).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: Η υποβολή των δηλώσεων Intrastat γίνεται από το 2003 και ηλεκτρονικά

στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://eurostat.statistics.gr ή www.statistics.gr. Σήµερα το 80-85% των

δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά.

          •          Αφίξεις       100.000,00 €  (κάλυψη 96,50%)
          •          Αποστολές   90.000,00 €  (κάλυψη 97,75%)

INTRASTAT: Στατιστική έρευνα, απογραφική. Υπόχρεοι δήλωσης Intrastat είναι οι επιχειρήσεις που

διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές και που έχουν υπερβεί τα στατιστικά κατώφλια, τα οποία

ισχύουν για κάθε έτος. Τα στατιστικά κατώφλια αναπροσαρµόζονται κάθε έτος και γνωστοποιούνται

από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Τα στατιστικά κατώφλια για το έτος 2013 είναι τα εξής: 

EXTRASTAT: Στατιστική έρευνα από διοικητικές πηγές. Καταγράφονται όλες οι συναλλαγές αγαθών

πάνω από 1.000€. Οι τελωνειακές αρχές συγκεντρώνουν τα στατιστικά στοιχεία µέσω του Ε∆Ε (Ενιαίου
∆ιοικητικού Εγγράφου). Στις αρχές κάθε µήνα στέλνουν στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, ηλεκτρονικά
αρχεία µε τα στατιστικά στοιχεία του προηγούµενου µήνα.  

Νοµικό πλαίσιο Η διεξαγωγή της έρευνας πραγµατοποιείται στο πλαίσιο εφαρµογής των Κανονισµών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (EE) ως ακολούθως:             

        ·      Για το ενδοκοινοτικό εµπόριο (Intrastat) βάσει του Κανονισµού 

40 ηµέρες µετά τη λήξη του µήνα αναφοράς (εκτιµήσεις) και 56 ηµέρες µετά τη λήξη του µήνα αναφοράς

(προσωρινά στοιχεία).

        ·      Για το εµπόριο µε Τρίτες Χώρες (Extrastat) βάσει του Κανονισµού 

Μήνας

              471/2009

Μεθοδολογία

Ορισµοί INTRASTAT είναι το σύστηµα συλλογής στατιστικών ενδοκοινοτικού εµπορίου (µε τις χώρες εντός της
ΕΕ).  Εφαρµόστηκε την 1η Ιανουαρίου 1993. 
Άφιξη θεωρείται κάθε εισαγωγή αγαθού από χώρα της ΕE.
Αποστολή θεωρείται κάθε εξαγωγή αγαθού προς χώρα της ΕE.

EXTRASTAT είναι το σύστηµα συλλογής στατιστικών εξωτερικού εµπορίου (µε τις χώρες εκτός ΕΕ)

Ενδοκοινοτικό Εµπόριο
Στα στατιστικά στοιχεία του εµπορίου των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, από το έτος 2004 και µετά

περιλαµβάνονται και οι συναλλαγές των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν υποχρεούνται στην υποβολή

δήλωσης Intrastat γιατί οι συναλλαγές τους σε αξία είναι χαµηλότερες του στατιστικού κατωφλίου. Οι
συναλλαγές αυτές υπολογίζονται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς για

τις στατιστικές Εξωτερικού Εµπορίου, µε βάση τα στοιχεία των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων

Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποχρεούνται να υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις

στο Υπουργείο Οικονοµικών.

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/Xtrade_MT_012013_GR.pdf
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