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(1)
Σε εφαρµογή των Κανονισµών της Ε.Ε. για την κατάρτιση των στατιστικών ενδοκοινοτικού εµπορίου, τα Κ-Μ

ορίζουν ένα "κατώφλι εξαίρεσης" από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ενδοκοινοτικών συναλλαγών

(Intrastat) από τις επιχειρήσεις, εάν οι συναλλαγές τους είναι χαµηλότερες του εν λόγω κατωφλίου. Στόχος
είναι η µείωση του φόρτου των επιχειρήσεων. Το στατιστικό κατώφλι εξαίρεσης προσδιορίζεται και

ανακοινώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ κάθε έτος.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013 ανήλθε στο

ποσό των 6.491,2 εκατ. ευρώ (8.599,7 εκατ. δολάρια) έναντι 6.174,0 εκατ. ευρώ (8.122,6 εκατ. δολάρια) κατά
το ίδιο διάστηµα του έτους 2012, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,1%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα

πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 95,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3% (Πίνακας 5).

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013 ανήλθε σε 5.253,3
εκατ. ευρώ (6.869,8 εκατ. δολάρια) έναντι 6.542,1 εκατ. ευρώ (8.508,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του

έτους 2012, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 19,7%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή

παρουσίασε µείωση κατά 617,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,4% (Πίνακας 5).

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το µήνα Μάρτιο 2013 ανήλθε στο ποσό των 3.652,6 εκατ.
ευρώ (4.720,9 εκατ. δολάρια) έναντι 5.190,1 εκατ. ευρώ (6.830,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους

2012 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 29,6%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε

µείωση κατά 654,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 21,2% (Πίνακας 1). 

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το µήνα Μάρτιο 2013 ανήλθε στο ποσό των 2.071,4 εκατ.
ευρώ (2.693,3 εκατ. δολάρια) έναντι 2.247,7 εκατ. ευρώ (2.976,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους

2012 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 7,8%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε

µείωση κατά 167,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,8% (Πίνακας 1).

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013 ανήλθε στο

ποσό των 11.744,5 εκατ. ευρώ (15.469,5 εκατ. δολάρια) έναντι 12.716,1 εκατ. ευρώ (16.631,0 εκατ. δολάρια)
κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2012, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 7,6%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς

τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 713,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,0% (Πίνακας 5).

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το µήνα Μάρτιο 2013 ανήλθε σε 1.581,2 εκατ. ευρώ (2.027,6 εκατ.
δολάρια) έναντι 2.942,4 εκατ. ευρώ (3.854,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2012,
παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 46,3%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση

κατά 487,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 31,9% (Πίνακας 1).

Τα µηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρµοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών

συναλλαγών, περιλαµβανοµένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι
(1), 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,
έχουν ενσωµατωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία µετά τη

συµπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.
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Πίνακας 1. Εµπορικό Ισοζύγιο :  Μάρτιος 2011 - 2013 (1) 

€ εκατοµµύρια

Μάρτιος

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

   Α. Εισαγωγές - Αφίξεις (3)

 Ι.   Συµπεριλαµβανοµένης  της αξίας των πλοίων 4.285,1 5.190,1 3.652,6 21,1 -29,6 

 ΙΙ.  Εξαιρουµένης  της αξίας των πλοίων 4.115,9 4.737,2 3.571,8 15,1 -24,6 

 III.  Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών
       και συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων

3.271,4 3.081,1 2.426,7 -5,8 -21,2 

   Β. Εξαγωγές - Αποστολές
 (3)

 Ι.   Συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων 2.128,5 2.247,7 2.071,4 5,6 -7,8 

 ΙΙ.  Εξαιρουµένης  της αξίας των πλοίων 2.121,1 2.242,4 2.067,0 5,7 -7,8 

 III.  Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών
       και συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων

1.550,3 1.552,6 1.385,4 0,1 -10,8 

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

-2.156,6 -2.942,4 -1.581,2 36,4 -46,3 

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

-1.994,8 -2.494,8 -1.504,8 25,1 -39,7 

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

-1.721,1 -1.528,5 -1.041,3 -11,2 -31,9 

USD (2)  εκατοµµύρια

                                       Μάρτιος

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

   Α. Εισαγωγές - Αφίξεις (3)

 Ι.  Συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων 5.981,5 6.830,8 4.720,9 14,2 -30,9 

 ΙΙ. Εξαιρουµένης της αξίας των πλοίων 5.745,3 6.234,7 4.616,5 8,5 -26,0 

 ΙΙΙ. Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών
     και συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων

4.566,5 4.055,1 3.136,5 -11,2 -22,7 

  Β. Εξαγωγές - Αποστολές (3)

 Ι.  Συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων 2.988,6 2.976,4 2.693,3 -0,4 -9,5 

 ΙΙ. Εξαιρουµένης της αξίας των πλοίων 2.978,2 2.969,4 2.687,6 -0,3 -9,5 

 ΙΙI. Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών 
     και συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων

2.176,7 2.055,9 1.801,3 -5,5 -12,4 

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

-2.992,9 -3.854,4 -2.027,6 28,8 -47,4 

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

-2.767,1 -3.265,3 -1.928,9 18,0 -40,9 

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

-2.389,8 -1.999,2 -1.335,2 -16,3 -33,2 

(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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Μάρτιος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 2.345,7 2.011,7 1.789,6 -14,2 -11,0

   II. Τρίτες χώρες 1.939,4 3.178,4 1.863,0 63,9 -41,4

        Σύνολο 4.285,1 5.190,1 3.652,6 21,1 -29,6

Μάρτιος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 3.274,3 2.647,7 2.313,0 -19,1 -12,6

   II. Τρίτες χώρες 2.707,2 4.183,1 2.407,9 54,5 -42,4

        Σύνολο 5.981,5 6.830,8 4.720,9 14,2 -30,9

Μάρτιος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 1.154,3 1.085,9 1.017,5 -5,9 -6,3

   II. Τρίτες χώρες 974,2 1.161,8 1.053,9 19,3 -9,3

        Σύνολο 2.128,5 2.247,7 2.071,4 5,6 -7,8

Μάρτιος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 1.620,7 1.438,0 1.323,0 -11,3 -8,0

   II. Τρίτες χώρες 1.367,9 1.538,4 1.370,3 12,5 -10,9

        Σύνολο 2.988,6 2.976,4 2.693,3 -0,4 -9,5

(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, Μάρτιος 2011 - 2013 (1)

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

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

USD εκατοµµύρια
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Αφίξεις Ε.Ε Αποστολές  Ε.Ε Εισαγωγές Τρίτες χώρες Εξαγωγές Τρίτες χώρες
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Μάρτιος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 2.299,9 1.937,5 1.700,3 -15,8 -12,2 

   II. Τρίτες χώρες 971,5 1.143,6 726,4 17,7 -36,5 

        Σύνολο 3.271,4 3.081,1 2.426,7 -5,8 -21,2 

Μάρτιος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 3.210,4 2.550,0 2.197,7 -20,6 -13,8 

   II. Τρίτες χώρες 1.356,1 1.505,1 938,8 11,0 -37,6 

        Σύνολο 4.566,5 4.055,1 3.136,5 -11,2 -22,7 

Μάρτιος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 1.019,8 1.013,5 914,0 -0,6 -9,8 

   II. Τρίτες χώρες 530,5 539,1 471,4 1,6 -12,6 

        Σύνολο 1.550,3 1.552,6 1.385,4 0,1 -10,8 

Μάρτιος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 1.431,9 1.342,0 1.188,4 -6,3 -11,4 

   II. Τρίτες χώρες 744,8 713,9 612,9 -4,1 -14,1 

        Σύνολο 2.176,7 2.055,9 1.801,3 -5,5 -12,4 

(1)
    Προσωρινά στοιχεία.

2000 2002
Εισαγωγές
Εξαγωγές

      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, Μάρτιος 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)
      Μεταβολές %

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

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

USD εκατοµµύρια
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Μάρτιος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 2.294,5 1.934,4 1.697,8 -15,7 -12,2   

   II. Τρίτες χώρες 807,7 693,7 648,1 -14,1 -6,6   

        Σύνολο 3.102,2 2.628,1 2.345,9 -15,3 -10,7   

Μάρτιος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 3.202,8 2.545,9 2.194,4 -20,5 -13,8   

   II. Τρίτες χώρες 1.127,5 913,1 837,7 -19,0 -8,3   

        Σύνολο 4.330,3 3.459,0 3.032,1 -20,1 -12,3   

Μάρτιος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 1.018,0 1.011,8 913,4 -0,6 -9,7   

   II. Τρίτες χώρες 524,9 535,5 467,6 2,0 -12,7   

        Σύνολο 1.542,9 1.547,3 1.381,0 0,3 -10,7   

Μάρτιος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 1.429,3 1.339,8 1.187,7 -6,3 -11,4   

   II. Τρίτες χώρες 737,0 709,1 608,0 -3,8 -14,3   

        Σύνολο 2.166,3 2.048,9 1.795,7 -5,4 -12,4   

(1)
    Προσωρινά στοιχεία.

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, Μάρτιος 2011 - 2013 (1)

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

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

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

Μάρτιος
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Πίνακας 5. Εµπορικό Ισοζύγιο : Ιανουάριος - Μάρτιος 2011 - 2013 (1)

€ εκατοµµύρια

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

   Α. Εισαγωγές - Αφίξεις (3)

 Ι.   Συµπεριλαµβανοµένης  της αξίας των πλοίων 12.220,0 12.716,1 11.744,5 4,1 -7,6

 ΙΙ.  Εξαιρουµένης  της αξίας των πλοίων 12.220,0 12.047,1 11.576,1 -1,4 -3,9

 ΙΙΙ.  Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών
       και συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων

8.857,7 7.906,6 7.193,4 -10,7 -9,0

   Β. Εξαγωγές - Αποστολές (3)

 Ι.   Συµπεριλαµβανοµένης  της αξίας των πλοίων 5.343,1 6.174,0 6.491,2 15,6 5,1

 ΙΙ.  Εξαιρουµένης  της αξίας των πλοίων 5.329,0 6.162,7 6.475,8 15,6 5,1

 ΙΙΙ.  Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών
      και συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων

4.166,1 4.138,5 4.042,8 -0,7 -2,3

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

-6.876,9 -6.542,1 -5.253,3 -4,9 -19,7

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

-6.891,0 -5.884,4 -5.100,3 -14,6 -13,3

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

-4.691,6 -3.768,1 -3.150,6 -19,7 -16,4

USD (2)  εκατοµµύρια

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

   Α. Εισαγωγές - Αφίξεις (3)

 Ι.  Συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων 16.661,4 16.631,0 15.469,5 -0,2 -7,0

 ΙΙ. Εξαιρουµένης της αξίας των πλοίων 16.033,3 15.752,5 15.248,6 -1,8 -3,2

 ΙΙΙ. Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών
     και συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων

12.088,1 10.342,4 9.468,3 -14,4 -8,5

  Β. Εξαγωγές - Αποστολές (3)

 Ι.  Συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων 7.344,3 8.122,6 8.599,7 10,6 5,9

 ΙΙ. Εξαιρουµένης της αξίας των πλοίων 7.324,8 8.107,7 8.579,2 10,7 5,8

 ΙΙΙ. Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών
     και συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων

5.721,9 5.445,4 5.352,6 -4,8 -1,7

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

-9.317,1 -8.508,4 -6.869,8 -8,7 -19,3

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

-8.708,5 -7.644,8 -6.669,4 -12,2 -12,8

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

-6.366,2 -4.897,0 -4.115,7 -23,1 -16,0

(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.

(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 %

Μεταβολές %

Ιανουάριος -Μάρτιος

Ιανουάριος -Μάρτιος
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2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 6.257,4 5.612,3 5.229,1 -10,3 -6,8

   II. Τρίτες χώρες 5.962,6 7.103,8 6.515,4 19,1 -8,3

        ΣΥΝΟΛΟ 12.220,0 12.716,1 11.744,5 4,1 -7,6

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 8.542,8 7.338,3 6.881,8 -14,1 -6,2

   II. Τρίτες χώρες 8.118,6 9.292,7 8.587,7 14,5 -7,6

        ΣΥΝΟΛΟ 16.661,4 16.631,0 15.469,5 -0,2 -7,0

Ιανουάριος -Μάρτιος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 3.105,8 2.837,7 2.925,4 -8,6 3,1

   II. Τρίτες χώρες 2.237,3 3.336,3 3.565,8 49,1 6,9

        ΣΥΝΟΛΟ 5.343,1 6.174,0 6.491,2 15,6 5,1

Ιανουάριος -Μάρτιος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 4.266,1 3.733,7 3.872,5 -12,5 3,7

   II. Τρίτες χώρες 3.078,2 4.388,9 4.727,2 42,6 7,7

        ΣΥΝΟΛΟ 7.344,3 8.122,6 8.599,7 10,6 5,9

(1) 
       Προσωρινά στοιχεία. 

2000 2002
Εισαγωγές
Εξαγωγές

(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 6. Εισαγωγές-Αφίξεις, Eξαγωγές - Αποστολές µε πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάρτιος 2011 - 2013 
(1)

      Μεταβολές %

      Μεταβολές %

Εξαγωγές - Αποστολές (3) (€ εκατοµµύρια)

Εισαγωγές - Αφίξεις (3) (€ εκατοµµύρια)

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

      Μεταβολές %

Ιανουάριος -Μάρτιος

Ιανουάριος -Μάρτιος

Εξαγωγές - Αποστολές (3) (USD (2) 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.

Γράφηµα 4. Εισαγωγές-Αφίξεις,  Εξαγωγές-Αποστολές µε πετρελαιοειδή 
(Ιανουάριος - Μάρτιος)

USD εκατοµµύρια
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Αφίξεις Ε.Ε Αποστολές  Ε.Ε Εισαγωγές Τρίτες χώρες Εξαγωγές Τρίτες χώρες
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2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 6.096,4 5.343,5 5.023,4 -12,3 -6,0 

   II. Τρίτες χώρες 2.761,3 2.563,1 2.170,0 -7,2 -15,3 

        ΣΥΝΟΛΟ 8.857,7 7.906,6 7.193,4 -10,7 -9,0 

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 8.323,7 6.988,0 6.612,0 -16,0 -5,4 

   II. Τρίτες χώρες 3.764,4 3.354,4 2.856,3 -10,9 -14,8 

        ΣΥΝΟΛΟ 12.088,1 10.342,4 9.468,3 -14,4 -8,5 

Ιανουάριος -Μάρτιος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 2.819,2 2.610,0 2.644,1 -7,4 1,3 

   II. Τρίτες χώρες 1.346,9 1.528,5 1.398,7 13,5 -8,5 

        ΣΥΝΟΛΟ 4.166,1 4.138,5 4.042,8 -0,7 -2,3 

Ιανουάριος -Μάρτιος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 3.871,1 3.434,2 3.500,6 -11,3 1,9 

   II. Τρίτες χώρες 1.850,8 2.011,2 1.852,0 8,7 -7,9 

        ΣΥΝΟΛΟ 5.721,9 5.445,4 5.352,6 -4,8 -1,7 

(1)
        Προσωρινά στοιχεία. 

2000 2002
Εισαγωγές
Εξαγωγές

(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.

Εξαγωγές - Αποστολές (3) (USD (2) 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.

Εξαγωγές - Αποστολές (3) (€ εκατοµµύρια)

Εισαγωγές - Αφίξεις (3) (€ εκατοµµύρια)

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

      Μεταβολές %

Ιανουάριος -Μάρτιος

Ιανουάριος -Μάρτιος

Πίνακας 7. Εισαγωγές-Αφίξεις, Eξαγωγές - Αποστολές χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάρτιος 2011 - 2013 
(1)

      Μεταβολές %

      Μεταβολές %

Γράφηµα 5. Εισαγωγές-Αφίξεις,  Εξαγωγές-Αποστολές χωρίς πετρελαιοειδή 
(Ιανουάριος - Μάρτιος)
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2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 6.085,1 5.331,6 5.020,1 -12,4 -5,8

   II. Τρίτες χώρες 2.310,8 1.906,1 2.005,0 -17,5 5,2

        ΣΥΝΟΛΟ 8.395,9 7.237,7 7.025,1 -13,8 -2,9

Ιανουάριος -Μάρτιος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 8.308,3 6.972,4 6.607,7 -16,1 -5,2

   II. Τρίτες χώρες 3.151,7 2.491,5 2.639,8 -20,9 6,0

        ΣΥΝΟΛΟ 11.460,0 9.463,9 9.247,5 -17,4 -2,3

Ιανουάριος -Μάρτιος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 2.816,7 2.607,1 2.642,8 -7,4 1,4

   II. Τρίτες χώρες 1.335,3 1.520,1 1.384,6 13,8 -8,9

        ΣΥΝΟΛΟ 4.152,0 4.127,2 4.027,4 -0,6 -2,4

Ιανουάριος -Μάρτιος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 3.867,6 3.430,5 3.498,8 -11,3 2,0

   II. Τρίτες χώρες 1.834,8 2.000,1 1.833,4 9,0 -8,3

        ΣΥΝΟΛΟ 5.702,4 5.430,6 5.332,2 -4,8 -1,8

(1) 
    Προσωρινά στοιχεία. 

2000 2002
Εισαγωγές
Εξαγωγές

      Μεταβολές %

Ιανουάριος -Μάρτιος

Πίνακας 8. Εισαγωγές-Αφίξεις, Eξαγωγές-Αποστολές εξαιρουµένης της αξίας των πετρελαιοειδών και 

                 των πλοίων, Ιανουάριος- Μάρτιος 2011 - 2013 
(1)

(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.

(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.

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

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

      Μεταβολές %

Εξαγωγές - Αποστολές (3) (€ εκατοµµύρια)

      Μεταβολές %

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

Γράφηµα 6. Εισαγωγές-Αφίξεις,  Εξαγωγές-Αποστολές εξαιρουµένης της αξίας 
των πετρελαιοειδών και  των πλοίων 

(Ιανουάριος - Μάρτιος)
USD εκατοµµύρια
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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.

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 για τη βελτίωση των στατιστικών εξωτερικού

εµπορίου που υλοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat),
κατά την περίοδο 2011-2012, υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες µεθοδολογικές προσαρµογές:

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%)

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

Ενδοκοινοτικό Εµπόριο

Στα στατιστικά στοιχεία του εµπορίου των ενδοκοινοτικών συναλλαγών 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.

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)

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.  

Μεθοδολογία
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