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(2) H σχετικά µεγάλη αύξηση στις εισαγωγές από Τρίτες Χώρες που εµφανίζεται στο πίνακα 3, αντικατοπτρίζει 
σε µεγάλο βαθµό την εισαγωγή πλοίων από Τρίτες Χώρες.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

( Προσωρινά στοιχεία )

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ : Αύγουστος 2013

(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-Αυγούστου 2013 ανήλθε

στο ποσό των 18.285,2 εκατ. ευρώ (24.106,3 εκατ. δολάρια) έναντι 17.347,6 εκατ. ευρώ (22.278,3 εκατ.
δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2012, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,4%. Η αντίστοιχη

µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 293,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,6% (Πίνακας 5).

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013 ανήλθε σε

12.937,7 εκατ. ευρώ (16.836,8 εκατ. δολάρια) έναντι 15.461,2 εκατ. ευρώ (19.659,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο

διάστηµα του έτους 2012, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 16,3%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα

πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 818,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,6% (Πίνακας 5).

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον µήνα Αύγουστο 2013 ανήλθε στο ποσό των 3.925,1 εκατ.
ευρώ (5.208,4 εκατ. δολάρια) έναντι 4.121,6 εκατ. ευρώ (5.095,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους

2012 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 4,8%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε

µείωση κατά 15,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,7% (Πίνακας 1). 

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον µήνα Αύγουστο 2013 ανήλθε στο ποσό των 2.088,1
εκατ. ευρώ (2.787,5 εκατ. δολάρια) έναντι 2.208,7 εκατ. ευρώ (2.747,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του

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

παρουσίασε µείωση κατά 89,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,2% (Πίνακας 1).

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

ποσό των 31.222,9 εκατ. ευρώ (40.943,1 εκατ. δολάρια) έναντι 32.808,8 εκατ. ευρώ (41.937,9 εκατ. δολάρια)
κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2012, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 4,8%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς

τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 1.112,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,3% (Πίνακας 5).

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το µήνα Αύγουστο 2013 ανήλθε σε 1.837,0 εκατ. ευρώ (2.420,9
εκατ. δολάρια) έναντι 1.912,9 εκατ. ευρώ (2.348,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2012,
παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 4,0%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση

κατά 74,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,9% (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 :  Αύγουστος 2011 - 2013(1) 

€ εκατοµµύρια

Αύγουστος

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

   Α. Εισαγωγές - Αφίξεις (3)

 Ι.   Συµπεριλαµβανοµένης  της αξίας των πλοίων 3.953,6 4.121,6 3.925,1 4,2 -4,8 

 ΙΙ.  Εξαιρουµένης  της αξίας των πλοίων 3.875,3 3.962,8 3.589,5 2,3 -9,4 

 III.  Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών
       και συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων

2.524,4 2.323,4 2.307,6 -8,0 -0,7 

   Β. Εξαγωγές - Αποστολές
 (3)

 Ι.   Συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων 1.860,6 2.208,7 2.088,1 18,7 -5,5 

 ΙΙ.  Εξαιρουµένης  της αξίας των πλοίων 1.852,5 2.206,2 2.067,1 19,1 -6,3 

 III.  Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών
       και συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων

1.169,1 1.253,2 1.163,4 7,2 -7,2 

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

-2.093,0 -1.912,9 -1.837,0 -8,6 -4,0 

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

-2.022,8 -1.756,6 -1.522,4 -13,2 -13,3 

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

-1.355,3 -1.070,2 -1.144,2 -21,0 6,9 

USD (2)  εκατοµµύρια

                                       Αύγουστος

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

   Α. Εισαγωγές - Αφίξεις (3)

 Ι.  Συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων 5.653,6 5.095,3 5.208,4 -9,9 2,2 

 ΙΙ. Εξαιρουµένης της αξίας των πλοίων 5.541,7 4.899,0 4.763,1 -11,6 -2,8 

 ΙΙΙ. Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών
     και συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων

3.609,9 2.872,2 3.062,1 -20,4 6,6 

  Β. Εξαγωγές - Αποστολές (3)

 Ι.  Συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων 2.676,7 2.747,2 2.787,5 2,6 1,5 

 ΙΙ. Εξαιρουµένης της αξίας των πλοίων 2.665,1 2.744,1 2.759,4 3,0 0,6 

 ΙΙI. Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών 
     και συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων

1.681,9 1.558,6 1.553,1 -7,3 -0,4 

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

-2.976,9 -2.348,1 -2.420,9 -21,1 3,1 

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

-2.876,6 -2.154,9 -2.003,7 -25,1 -7,0 

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

-1.928,0 -1.313,6 -1.509,0 -31,9 14,9 

(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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Αύγουστος

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012
    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 1.793,6 1.690,6 1.527,1 -5,7 -9,7

   II. Τρίτες χώρες 2.160,0 2.431,0 2.398,0 12,5 -1,4

        Σύνολο 3.953,6 4.121,6 3.925,1 4,2 -4,8

Αύγουστος

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012
    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 2.564,9 2.090,0 2.026,4 -18,5 -3,0

   II. Τρίτες χώρες 3.088,7 3.005,3 3.182,0 -2,7 5,9

        Σύνολο 5.653,6 5.095,3 5.208,4 -9,9 2,2

Αύγουστος

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012
    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 895,1 965,1 933,3 7,8 -3,3

   II. Τρίτες χώρες 965,5 1.243,6 1.154,8 28,8 -7,1

        Σύνολο 1.860,6 2.208,7 2.088,1 18,7 -5,5

Αύγουστος

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012
    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 1.287,8 1.200,4 1.245,9 -6,8 3,8

   II. Τρίτες χώρες 1.388,9 1.546,8 1.541,6 11,4 -0,3

        Σύνολο 2.676,7 2.747,2 2.787,5 2,6 1,5

(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, Αύγουστος 2011 - 2013(1)

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

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

USD εκατοµµύρια

-7.000

-5.000

-3.000

-1.000

1.000

3.000

2011 2012 2013

Αφίξεις Ε.Ε Αποστολές  Ε.Ε Εισαγωγές Τρίτες χώρες Εξαγωγές Τρίτες χώρες
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Αύγουστος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 1.759,9 1.580,9 1.446,1 -10,2 -8,5 

   II. Τρίτες χώρες 764,5 742,5 861,5 -2,9 16,0 

        Σύνολο 2.524,4 2.323,4 2.307,6 -8,0 -0,7 

Αύγουστος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 2.516,6 1.954,3 1.918,9 -22,3 -1,8 

   II. Τρίτες χώρες 1.093,3 917,9 1.143,2 -16,0 24,5 

        Σύνολο 3.609,9 2.872,2 3.062,1 -20,4 6,6 

Αύγουστος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 766,4 776,3 745,6 1,3 -4,0 

   II. Τρίτες χώρες 402,7 476,9 417,8 18,4 -12,4 

        Σύνολο 1.169,1 1.253,2 1.163,4 7,2 -7,2 

Αύγουστος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 1.102,5 965,5 995,4 -12,4 3,1 

   II. Τρίτες χώρες 579,4 593,1 557,7 2,4 -6,0 

        Σύνολο 1.681,9 1.558,6 1.553,1 -7,3 -0,4 

(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 3. Εισαγωγές-Αφίξεις, Eξαγωγές - Αποστολές χωρίς πετρελαιοειδή, Αύγουστος 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)
      Μεταβολές %

Εξαγωγές - Αποστολές (3) (€ εκατοµµύρια)

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

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

4



Αύγουστος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 1.758,6 1.580,4 1.445,1 -10,1 -8,6   

   II. Τρίτες χώρες 687,6 584,2 526,9 -15,0 -9,8   

        Σύνολο 2.446,2 2.164,6 1.972,0 -11,5 -8,9   

Αύγουστος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 2.514,8 1.953,8 1.917,6 -22,3 -1,9   

   II. Τρίτες χώρες 983,2 722,2 699,2 -26,5 -3,2   

        Σύνολο 3.498,0 2.676,0 2.616,8 -23,5 -2,2   

Αύγουστος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 764,3 776,1 745,5 1,5 -3,9   

   II. Τρίτες χώρες 396,8 474,6 396,8 19,6 -16,4   

        Σύνολο 1.161,1 1.250,7 1.142,3 7,7 -8,7   

Αύγουστος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 1.099,5 965,3 995,2 -12,2 3,1   

   II. Τρίτες χώρες 570,8 590,3 529,7 3,4 -10,3   

        Σύνολο 1.670,3 1.555,6 1.524,9 -6,9 -2,0   

(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.

Πίνακας 4. Εισαγωγές-Αφίξεις, Eξαγωγές-Αποστολές εξαιρουµένης της αξίας των πετρελαιοειδών  
                 και των πλοίων, Αύγουστος 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 %

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

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

Αύγουστος

USD εκατοµµύρια
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Πίνακας 5. Εµπορικό Ισοζύγιο : Ιανουάριος - Αύγουστος 2011 - 2013(1)

€ εκατοµµύρια

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

   Α. Εισαγωγές - Αφίξεις (3)

 Ι.   Συµπεριλαµβανοµένης  της αξίας των πλοίων 32.759,9 32.808,8 31.222,9 0,1 -4,8

 ΙΙ.  Εξαιρουµένης  της αξίας των πλοίων 31.837,6 31.288,1 30.368,3 -1,7 -2,9

 ΙΙΙ.  Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών
       και συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων

22.917,1 20.846,4 19.734,2 -9,0 -5,3

   Β. Εξαγωγές - Αποστολές (3)

 Ι.   Συµπεριλαµβανοµένης  της αξίας των πλοίων 15.823,8 17.347,6 18.285,2 9,6 5,4

 ΙΙ.  Εξαιρουµένης  της αξίας των πλοίων 15.770,4 17.280,6 18.224,0 9,6 5,5

 ΙΙΙ.  Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών
      και συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων

11.129,6 11.275,6 10.981,8 1,3 -2,6

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

-16.936,1 -15.461,2 -12.937,7 -8,7 -16,3

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

-16.067,2 -14.007,5 -12.144,3 -12,8 -13,3

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

-11.787,5 -9.570,8 -8.752,4 -18,8 -8,6

USD (2)  εκατοµµύρια

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

   Α. Εισαγωγές - Αφίξεις (3)

 Ι.  Συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων 46.064,0 41.937,9 40.943,1 -9,0 -2,4

 ΙΙ. Εξαιρουµένης της αξίας των πλοίων 44.776,6 39.987,6 39.819,8 -10,7 -0,4

 ΙΙΙ. Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών
     και συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων

32.214,9 26.638,2 25.865,9 -17,3 -2,9

  Β. Εξαγωγές - Αποστολές (3)

 Ι.  Συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων 22.436,5 22.278,3 24.106,3 -0,7 8,2

 ΙΙ. Εξαιρουµένης της αξίας των πλοίων 22.360,5 22.193,2 24.025,4 -0,7 8,3

 ΙΙΙ. Εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών
     και συµπεριλαµβανοµένης της αξίας των πλοίων

15.749,6 14.486,0 14.475,9 -8,0 -0,1

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

-23.627,5 -19.659,6 -16.836,8 -16,8 -14,4

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

-22.416,1 -17.794,4 -15.794,4 -20,6 -11,2

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

-16.465,3 -12.152,2 -11.390,0 -26,2 -6,3

(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 -Αύγουστος

Ιανουάριος -Αύγουστος
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2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012
    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 16.519,0 14.745,2 14.350,6 -10,7 -2,7

   II. Τρίτες χώρες 16.240,9 18.063,6 16.872,3 11,2 -6,6

        ΣΥΝΟΛΟ 32.759,9 32.808,8 31.222,9 0,1 -4,8

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012
    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 23.233,1 18.840,5 18.804,3 -18,9 -0,2

   II. Τρίτες χώρες 22.830,9 23.097,4 22.138,8 1,2 -4,2

        ΣΥΝΟΛΟ 46.064,0 41.937,9 40.943,1 -9,0 -2,4

Ιανουάριος -Αύγουστος

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012
    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 8.290,2 7.936,6 8.450,7 -4,3 6,5

   II. Τρίτες χώρες 7.533,6 9.411,0 9.834,5 24,9 4,5

        ΣΥΝΟΛΟ 15.823,8 17.347,6 18.285,2 9,6 5,4

Ιανουάριος -Αύγουστος

2011 (1) 2012 (1) 2013 (1) 2012/2011 2013/2012
    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 11.732,2 10.190,4 11.136,9 -13,1 9,3

   II. Τρίτες χώρες 10.704,3 12.087,9 12.969,4 12,9 7,3

        ΣΥΝΟΛΟ 22.436,5 22.278,3 24.106,3 -0,7 8,2

(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-Αύγουστος 2011 - 2013(1)

      Μεταβολές %

      Μεταβολές %

Εξαγωγές - Αποστολές (3) (€ εκατοµµύρια)

Εισαγωγές - Αφίξεις (3) (€ εκατοµµύρια)

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

      Μεταβολές %

Ιανουάριος -Αύγουστος

Ιανουάριος -Αύγουστος

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 - Αύγουστος)

USD εκατοµµύρια

-47.000
-42.000
-37.000
-32.000
-27.000
-22.000
-17.000
-12.000
-7.000
-2.000
3.000
8.000

13.000
18.000
23.000

2011 2012 2013

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 16.001,0 14.015,8 13.643,7 -12,4 -2,7 

   II. Τρίτες χώρες 6.916,1 6.830,6 6.090,5 -1,2 -10,8 

        ΣΥΝΟΛΟ 22.917,1 20.846,4 19.734,2 -9,0 -5,3 

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 22.503,2 17.907,2 17.879,7 -20,4 -0,2 

   II. Τρίτες χώρες 9.711,7 8.731,0 7.986,2 -10,1 -8,5 

        ΣΥΝΟΛΟ 32.214,9 26.638,2 25.865,9 -17,3 -2,9 

Ιανουάριος -Αύγουστος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 7.458,7 7.049,4 7.096,8 -5,5 0,7 

   II. Τρίτες χώρες 3.670,9 4.226,2 3.885,0 15,1 -8,1 

        ΣΥΝΟΛΟ 11.129,6 11.275,6 10.981,8 1,3 -2,6 

Ιανουάριος -Αύγουστος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 10.552,3 9.057,8 9.355,1 -14,2 3,3 

   II. Τρίτες χώρες 5.197,3 5.428,2 5.120,8 4,4 -5,7 

        ΣΥΝΟΛΟ 15.749,6 14.486,0 14.475,9 -8,0 -0,1 

(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 -Αύγουστος

Ιανουάριος -Αύγουστος

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

      Μεταβολές %

      Μεταβολές %

Γράφηµα 5. Εισαγωγές-Αφίξεις,  Εξαγωγές-Αποστολές χωρίς πετρελαιοειδή 
(Ιανουάριος - Αύγουστος)

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 15.976,9 13.998,5 13.633,2 -12,4 -2,6

   II. Τρίτες χώρες 6.018,0 5.327,2 5.246,4 -11,5 -1,5

        ΣΥΝΟΛΟ 21.994,9 19.325,7 18.879,6 -12,1 -2,3

Ιανουάριος -Αύγουστος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 22.469,3 17.884,9 17.866,1 -20,4 -0,1

   II. Τρίτες χώρες 8.458,1 6.803,0 6.876,5 -19,6 1,1

        ΣΥΝΟΛΟ 30.927,4 24.687,9 24.742,6 -20,2 0,2

Ιανουάριος -Αύγουστος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 7.451,2 7.042,1 7.091,8 -5,5 0,7

   II. Τρίτες χώρες 3.625,0 4.166,5 3.828,8 14,9 -8,1

        ΣΥΝΟΛΟ 11.076,2 11.208,6 10.920,6 1,2 -2,6

Ιανουάριος -Αύγουστος

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

    I.  Ευρωπαϊκή Ένωση 10.541,7 9.048,3 9.348,5 -14,2 3,3

   II. Τρίτες χώρες 5.131,9 5.352,6 5.046,5 4,3 -5,7

        ΣΥΝΟΛΟ 15.673,6 14.400,9 14.395,0 -8,1 0,0

(1) 
    Προσωρινά στοιχεία. 

2000 2002
Εισαγωγές
Εξαγωγές

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

                 των πλοίων, Ιανουάριος- Αύγουστος 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)

      Μεταβολές %

Ιανουάριος -Αύγουστος

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

(Ιανουάριος - Αύγουστος)
USD εκατοµµύρια

-31.000

-26.000

-21.000

-16.000

-11.000

-6.000

-1.000

4.000

9.000

14.000
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Αφίξεις Ε.Ε Αποστολές  Ε.Ε Εισαγωγές Τρίτες χώρες Εξαγωγές Τρίτες χώρες
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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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