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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
             

         Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΓΓΑΑΘΘΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  

ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ,,  ΕΕΤΤΟΟΣΣ  22001177  

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα στοιχεία των Στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου 

Αγαθών, κατά Επιχειρηματικά Χαρακτηριστικά, τα οποία παρουσιάζουν την αξία των 

εισαγωγών και εξαγωγών ανά τομείς της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, NACE Αναθ. 2, και κατά τάξεις μεγέθους των επιχειρήσεων, 

για το έτος 2017. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν 

εισαγωγές, εξαγωγές ή και τα δύο είδη συναλλαγών κατά το έτος 2017 ανήλθε σε 38.839 

επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 21.527 διενήργησαν συναλλαγές με χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και οι 28.301 με Τρίτες Χώρες. Αντίστοιχα, η συνολική αξία εισαγωγών και εξαγωγών 

ανήλθε σε 73.413,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 40.048,0 εκατ. ευρώ αφορούν σε συναλλαγές 

με χώρες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και 33.365,7 εκατ. αφορούν σε συναλλαγές με Τρίτες Χώρες. 

Το 55,1% της αξίας των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων 

οικονομικής δραστηριότητας «Μεταποίησης, Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, 

ατμού και κλιματισμού, Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και 

δραστηριοτήτων εξυγίανσης και Ορυχείων και λατομείων», το 7,1% της αξίας των συναλλαγών 

πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων «Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, 

Κατασκευών και Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κλπ.)» και το 

37,8% της αξίας των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις του τομέα «Χονδρικού 

και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών» (Πίνακας 1). 

                                                                                                                         

Πληροφορίες: 

Δ/νση Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών 

Τμήμα Εξωτερικού Εμπορίου  

Ελένη Πανδή 

Τηλ:  213 135 2042 

E-mail: e.pandi@statistics.gr 
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Ειδικότερα, όσον αφορά στις εισαγωγές, από το σύνολο των 33.119 επιχειρήσεων, οι οποίες 

πραγματοποίησαν εισαγωγές συνολικής αξίας 45.133,4 εκατ. ευρώ, το 47,5% (21.456,3 εκατ. 

ευρώ) της συνολικής αξίας των εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων 

οικονομικής δραστηριότητας «Μεταποίησης, Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, 

ατμού και κλιματισμού, Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και 

δραστηριοτήτων εξυγίανσης και Ορυχείων και λατομείων», οι οποίες αποτελούν το 20,8% 

(6.897 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, το 7,7% (3.455,2 εκατ. ευρώ) 

της συνολικής αξίας των εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων 

«Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, Κατασκευών και Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και 

λιανικού εμπορίου κλπ.)», οι οποίες αποτελούν το 22,2% (7.366 επιχειρήσεις) του συνολικού 

αριθμού των επιχειρήσεων και το 44,8% (20.221,6 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των 

εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις του τομέα «Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, 

επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών», οι οποίες αποτελούν το 56,9% 

(18.827 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων (Πίνακας 1 – Γράφημα 1.1). 

Αντίστοιχα, για τις εξαγωγές, από το σύνολο των 18.024 επιχειρήσεων συνολικής αξίας 

28.280,2 εκατ. ευρώ, το 67,2% (19.003,0 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των εξαγωγών 

πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων οικονομικής δραστηριότητας «Μεταποίησης,  

Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχής νερού, 

επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης και Ορυχείων 

και λατομείων», οι οποίες αποτελούν το 33,6% (6.050 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού 

των επιχειρήσεων, το 6,2% (1.759,3 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των εξαγωγών 

πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων της «Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, 

Κατασκευών και Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κλπ.)», οι οποίες 

αποτελούν το 16,9% (3.056 επιχειρήσεις) του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων και το 

26,6% (7.518,0 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από 

επιχειρήσεις του τομέα «Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων 

οχημάτων και μοτοσυκλετών», οι οποίες αποτελούν το 49,5% (8.915 επιχειρήσεις) του 

συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων (Πίνακας 1  – Γράφημα 1.2). 

Από την ανάλυση των στοιχείων των εισαγωγών, κατά τάξη μεγέθους των επιχειρήσεων με 

βάση την απασχόληση και κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρείται ότι οι μικρές 

επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 απασχολουμένους, οι οποίες αποτελούν το 92,5% του 

συνολικού αριθμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 32,9% της συνολικής 

αξίας των εισαγωγών, δηλαδή 14.828,7 εκατ. ευρώ. Οι μεσαίες επιχειρήσεις με 50 μέχρι 249 

απασχολουμένους, οι οποίες αποτελούν το 4,6% του συνολικού αριθμού των εισαγωγικών 

επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 23,0% της συνολικής αξίας των εισαγωγών, δηλαδή  

10.376,3 εκατ. ευρώ, και οι μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 249 απασχολουμένων, οι οποίες 

αποτελούν το 1,3 % του συνολικού αριθμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν 
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το 44,0% της συνολικής αξίας των εισαγωγών, δηλαδή 19.864,5 εκατ. ευρώ (Πίνακας 2.1 – 

Γράφημα 2.1).      

Από την ανάλυση των στοιχείων των εξαγωγών, κατά τάξη μεγέθους των επιχειρήσεων με βάση 

την απασχόληση και κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρείται ότι οι μικρές 

επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 απασχολουμένους, οι οποίες αποτελούν το 91,0% του 

συνολικού αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 27,7% της συνολικής 

αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 7.841,6 εκατ. ευρώ. Οι μεσαίες επιχειρήσεις με 50 μέχρι 249 

απασχολουμένους, οι οποίες αποτελούν το 6,0% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών 

επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 23,0% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 6.509,4 

εκατ. ευρώ και οι μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 249 απασχολουμένων, οι οποίες αποτελούν το 

1,6% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 49,1% της 

συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 13.872,5 εκατ. ευρώ (Πίνακας 2.2 – Γράφημα 2.2). 

Από την ανάλυση της κατανομής των επιχειρήσεων με βάση το μέγεθος των συναλλαγών  που 

διενήργησαν, παρατηρείται ότι το 25,2% της συνολικής αξίας των εισαγωγών 

πραγματοποιήθηκε από 5 συνολικά επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές και 

το 47,0% της συνολικής αξίας των εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από 100 συνολικά 

επιχειρήσεις, το δε 75,8% της συνολικής αξίας των εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από 1.000 

συνολικά επιχειρήσεις (Πίνακας 3.1. – Γράφημα 3). Αντίστοιχα, όσον αφορά στις εξαγωγές, το 

27,1% της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από 5 συνολικά επιχειρήσεις με 

τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές και το 54,2%  της συνολικής αξίας των εξαγωγών 

πραγματοποιήθηκε από 100 συνολικά επιχειρήσεις, το δε 83,5% πραγματοποιήθηκε από 1.000 

συνολικά επιχειρήσεις (Πίνακας 3.2. – Γράφημα 3).  

Από την ανάλυση των εισαγωγών κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, παρατηρείται ότι  

στους τομείς «Μεταποίησης, Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και 

κλιματισμού, Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και 

δραστηριοτήτων εξυγίανσης και Ορυχείων και λατομείων», οι  5 συνολικά επιχειρήσεις με τις 

περισσότερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν σχεδόν το ήμισυ (50,8%) της συνολικής 

αξίας των εισαγωγών. Αναφορικά με τους τομείς «Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, των 

Κατασκευών και των Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κλπ.)», οι 10 

επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν σχεδόν το ήμισυ 

(50,4%) της συνολικής αξίας των εισαγωγών. Όσον αφορά στον τομέα «Χονδρικού και λιανικού 

εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών», οι 100 επιχειρήσεις με τις 

περισσότερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν το 40,1% της συνολικής αξίας των 

εισαγωγών και οι 500 επιχειρήσεις σχεδόν τα 2/3 (65,2%) της συνολικής αξίας των εισαγωγών 

(Πίνακας 3.1.).  



4 
 

Αντίστοιχα, όσον αφορά στις εξαγωγές, από την ανάλυση κατά τομέα οικονομικής 

δραστηριότητας, παρατηρείται ότι στους τομείς «Μεταποίησης, Παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, 

διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης και Ορυχείων και λατομείων», οι 20 

επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν σχεδόν το ήμισυ 

(51,4%) της συνολικής αξίας των εξαγωγών. Στους τομείς «Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, 

Κατασκευών και Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κλπ.)», οι 50 

επιχειρήσεις με τις περισσότερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν το 55,1% της 

συνολικής αξίας των εξαγωγών. Όσον αφορά στον τομέα «Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, 

επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών», οι 100 επιχειρήσεις με τις 

περισσότερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν πάνω από το ήμισυ (55,5%) της συνολικής 

αξίας των εξαγωγών και οι 500 επιχειρήσεις πραγματοποίησαν το 79,1% της συνολικής αξίας 

των εξαγωγών (Πίνακας 3.2.).  
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                   Πίνακας 1.  Διεθνές εμπόριο αγαθών, κατά τύπο επιχείρησης και τομέα οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης, 2017 

  

Σύνολο 

Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία, 
Κατασκευές, Υπηρεσίες (πλην 

Χονδρικού και Λιανικού 
εμπορίου κλπ.)(3) 

Μεταποίηση, Παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος, 

Φυσικού αερίου, ατμού και 
κλιματισμού, Παροχή νερού 

κλπ., Ορυχεία και Λατομεία(3) 

Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, επισκευή 

μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσυκλετών(3) 

Άγνωστος τομέας οικονομικής 
δραστηριότητας(3) 

 Αριθμός 
επιχειρήσεων 

 Αξία 
συναλλαγών 

 σε  € 

 Αριθμός 
επιχειρήσεων 

 Αξία 
συναλλαγών 

σε  € 

 Αριθμός 
επιχειρήσεων 

 Αξία 
συναλλαγών 

 σε  € 

 Αριθμός 
επιχειρήσεων 

 Αξία 
συναλλαγών 

 σε  € 

 Αριθμός 
επιχειρήσεων 

 Αξία 
συναλλαγών  

σε  € 

Εισαγωγείς και 
Εξαγωγείς

(1)
 

Ει
σ

α
γω

γέ
ς 

κα
ι 

εξ
α

γω
γέ

ς Συναλλαγές με όλες τις χώρες(2) 38.839 73.413.646.526 8.545 5.214.482.899 9.016 40.459.296.695 21.247 27.739.584.001 31 282.931 

εκ των οποίων: 

Με χώρες της ΕΕ 21.527 40.047.986.562 3.577 3.622.913.930 5.183 16.813.588.971 12.767 19.611.483.661 0 0 

Με Τρίτες Χώρες 28.301 33.365.659.964 6.512 1.591.568.969 7.188 23.645.707.724 14.570 8.128.100.340 31 282.931 

                          

Εισαγωγείς 

Ει
σ

α
γω

γέ
ς 

Συναλλαγές με όλες τις χώρες(2) 33.119 45.133.414.300 7.366 3.455.232.491 6.897 21.456.319.659 18.827 20.221.595.532 29 266.618 

εκ των οποίων: 

Με χώρες της ΕΕ 18.678 24.913.392.596 2.967 2.568.362.517 4.373 7.888.752.964 11.338 14.456.277.115 0 0 

Με Τρίτες Χώρες 22.538 20.220.021.704 5.395 886.869.974 4.936 13.567.566.695 12.178 5.765.318.417 29 266.618 

εκ των οποίων:                       

Μόνο Εισαγωγείς 

Συναλλαγές με όλες τις χώρες(2) 20.815 5.167.707.405 5.489 858.510.404 2.966 610.689.344 12.332 3.698.245.203 28 262.454 

εκ των οποίων: 

Με χώρες της ΕΕ 9.170 3.870.280.633 1.944 531.960.235 1.223 475.875.432 6.003 2.862.444.966 0 0 

Με Τρίτες Χώρες 13.916 1.297.426.772 3.950 326.550.169 2.055 134.813.912 7.883 835.800.237 28 262.454 

Εισαγωγείς και 
Εξαγωγείς(1) 

Συναλλαγές με όλες τις χώρες(2) 12.304 39.965.706.895 1.877 2.596.722.087 3.931 20.845.630.315 6.495 16.523.350.329 1 4.164 

εκ των οποίων: 

Με χώρες της ΕΕ 9.508 21.043.111.963 1.023 2.036.402.282 3.150 7.412.877.532 5.335 11.593.832.149 0 0 

Με Τρίτες Χώρες 8.622 18.922.594.932 1.445 560.319.805 2.881 13.432.752.783 4.295 4.929.518.180 1 4.164 

                          

Εξαγωγείς 

Εξ
α

γω
γέ

ς 

Συναλλαγές με όλες τις χώρες(2) 18.024 28.280.232.226 3.056 1.759.250.408 6.050 19.002.977.036 8.915 7.517.988.469 3 16.313 

εκ των οποίων: 

Με χώρες της ΕΕ 11.297 15.134.593.966 1.464 1.054.551.413 3.669 8.924.836.007 6.164 5.155.206.546 0 0 

Με Τρίτες Χώρες 12.263 13.145.638.260 2.329 704.698.995 4.687 10.078.141.029 5.244 2.362.781.923 3 16.313 

εκ των οποίων:                       

Μόνο Εξαγωγείς 

Συναλλαγές με όλες τις χώρες(2) 5.720 2.087.597.856 1.179 272.172.900 2.119 304.048.601 2.420 1.511.372.581 2 3.774 

εκ των οποίων: 

Με χώρες της ΕΕ 1.997 1.464.253.681 313 130.759.210 614 173.652.383 1.070 1.159.842.088 0 0 

Με Τρίτες Χώρες 4.370 623.344.175 956 141.413.690 1.712 130.396.218 1.700 351.530.493 2 3.774 

Εισαγωγείς και 
Εξαγωγείς(1) 

Συναλλαγές με όλες τις χώρες(2) 12.304 26.192.634.370 1.877 1.487.077.508 3.931 18.698.928.435 6.495 6.006.615.888 1 12.539 

εκ των οποίων: 

Με χώρες της ΕΕ 9.300 13.670.340.285 1.151 923.792.203 3.055 8.751.183.624 5.094 3.995.364.458 0 0 

Με Τρίτες Χώρες 7.893 12.522.294.085 1.373 563.285.305 2.975 9.947.744.811 3.544 2.011.251.430 1 12.539 

(1) Οι επιχειρήσεις που διενεργούν  και εισαγωγές και εξαγωγές έχουν συμπεριληφθεί μία φορά. 

(2) Ο αριθμός των επιχειρήσεων δεν αθροίζει στο σύνολο, δεδομένου ότι μία επιχείρηση είναι δυνατόν να διενεργεί συναλλαγές και με  χώρες της ΕΕ και με Τρίτες Χώρες. 

(3)  Από το έτος 2016, στο πλαίσιο των μεθοδολογικών συστάσεων της Eurostat  προς τα Κράτη-Μέλη θα συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες 

 για τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας και οι οποίες διενήργησαν μικρής αξίας συναλλαγές. 
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Γράφημα 1.1. Εισαγωγές: Ποσοστιαία (%) κατανομή αριθμού επιχειρήσεων 
και αξίας συναλλαγών, κατά  τομέα οικονομικής δραστηριότητας, 2017 
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Γράφημα 1.2. Εξαγωγές: Ποσοστιαία (%) κατανομή αριθμού επιχειρήσεων 
και αξίας συναλλαγών, κατά  τομέα οικονομικής δραστηριότητας, 2017 

 Αριθμός επιχειρήσεων  Αξία συναλλαγών  
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Πίνακας 2.1. Εισαγωγές: Αριθμός επιχειρήσεων και αξία συναλλαγών, κατά τάξη μεγέθους επιχείρησης βάσει  
του αριθμού απασχολουμένων και κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, 2017 

Τάξη 
μεγέθους 

επιχείρησης 
(αριθμός 

απασχολου-
μένων) 

Σύνολο 
Γεωργία, δασοκομία, αλιεία, Κατασκευές, 
Υπηρεσίες (πλην Χονδρικού και λιανικού 

εμπορίου κλπ.) 

Μεταποίηση, Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, 

Παροχή νερού κλπ., Ορυχεία και λατομεία 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 

Άγνωστος τομέας οικονομικής 
δραστηριότητας 

 Αριθμός 
επιχειρή-

σεων 

Ποσο- 
στιαία 

συμμετο-
χή (%) 

 Αξία 
συναλλαγών 

 σε  € 

Ποσο- 
στιαία 

συμμετο-
χή (%) 

 Αριθμός 
επιχειρή-

σεων 

Ποσο- 
στιαία 

συμμετο-
χή (%) 

 Αξία 
συναλλαγών 

 σε  € 

Ποσο- 
στιαία 

συμμετο-
χή (%) 

 Αριθμός 
επιχειρή-

σεων 

Ποσο- 
στιαία 

συμμετο-
χή (%) 

 Αξία 
συναλλαγών 

 σε  € 

Ποσο- 
στιαία 

συμμετο-
χή (%) 

 Αριθμός 
επιχειρή-

σεων 

Ποσο- 
στιαία 

συμμετο-
χή (%) 

 Αξία συναλλαγών 
 σε  € 

Ποσο- 
στιαία 

συμμετο-
χή (%) 

 Αριθμός 
επιχειρή-

σεων 

Ποσο- 
στιαία 

συμμετο-
χή (%) 

 Αξία 
συναλλαγών 

 σε  € 

Ποσο- 
στιαία 

συμμετο-
χή (%) 

0 - 9 24.694 74,6 6.952.201.628 15,4 4.771 64,8 593.362.595 17,2 4.242 61,5 1.020.824.052 4,8 15.656 83,2 5.337.824.321 26,4 25 86,2 190.660 71,5 

10 - 49 5.942 17,9 7.876.518.997 17,5 1.605 21,8 972.165.942 28,1 1.916 27,8 1.871.703.559 8,7 2.417 12,8 5.032.573.538 24,9 4 13,8 75.958 28,5 

50 - 249 1.523 4,6 10.376.268.048 23,0 558 7,6 890.632.130 25,8 534 7,7 3.539.848.908 16,5 431 2,3 5.945.787.010 29,4 0 0,0 0 0,0 

 ≥250 433 1,3 19.864.472.916 44,0 213 2,9 976.558.743 28,3 128 1,9 15.020.512.433 70,0 92 0,5 3.867.401.740 19,1 0 0,0 0 0,0 

Άγνωστος 527 1,6 63.952.711 0,1 219 2,9 22.513.081 0,6 77 1,1 3.430.707 0,0 231 1,2 38.008.923 0,2 0 0,0 0 0,0 

Σύνολο 33.119 100,0 45.133.414.300 100,0 7.366 100,0 3.455.232.491 100,0 6.897 100,0 21.456.319.659 100,0 18.827 100,0 20.221.595.532 100,0 29 100,0 266.618 100,0 

 

Γράφημα 2.1. Εισαγωγές: Ποσοστιαία (%) κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και αξίας συναλλαγών,  

κατά τάξη μεγέθους επιχείρησης βάσει του αριθμού των απασχολουμένων 2017 
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8 
 

Πίνακας 2.2. Εξαγωγές: Αριθμός επιχειρήσεων και αξία συναλλαγών, κατά τάξη μεγέθους επιχείρησης 

βάσει του αριθμού απασχολουμένων και κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, 2017 

Τάξη 
μεγέθους 

επιχείρησης 
(αριθμός 

απασχολου-
μένων) 

Σύνολο 
Γεωργία, δασοκομία, αλιεία, Κατασκευές, 
Υπηρεσίες (πλην Χονδρικού και λιανικού 

εμπορίου κλπ.) 

Μεταποίηση, Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και 

κλιματισμού, Παροχή νερού κλπ., Ορυχεία 
και λατομεία 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 

Άγνωστος τομέας οικονομικής 
δραστηριότητας 

 Αριθμός 
επιχειρή-

σεων 

Ποσο- 
στιαία 

συμμετο-
χή (%) 

 Αξία συναλλαγών 
 σε  € 

Ποσο- 
στιαία 

συμμετο-
χή (%) 

 Αριθμός 
επιχειρή-

σεων 

Ποσο- 
στιαία 

συμμετο-
χή (%) 

 Αξία 
συναλλαγών 

 σε  € 

Ποσο- 
στιαία 

συμμετο-
χή (%) 

 Αριθμός 
επιχειρή-

σεων 

Ποσο- 
στιαία 

συμμετο-
χή (%) 

 Αξία 
συναλλαγών 

 σε  € 

Ποσο- 
στιαία 

συμμετο-
χή (%) 

 Αριθμός 
επιχειρή-

σεων 

Ποσο- 
στιαία 

συμμετο-
χή (%) 

 Αξία συναλλαγών 
 σε  € 

Ποσο- 
στιαία 

συμμετο-
χή (%) 

 Αριθμός 
επιχειρή-

σεων 

Ποσο- 
στιαία 

συμμετο-
χή (%) 

 Αξία 
συναλλαγών 

 σε  € 

Ποσο- 
στιαία 

συμμετο-
χή (%) 

0 - 9 12.210 67,7 3.841.762.390 13,6 1.918 62,8 403.497.637 22,9 3.590 59,3 1.024.157.787 5,4 6.699 75,1 2.414.090.653 32,1 3 100,0 16.313 100,0 

10 - 49 4.201 23,3 3.999.837.087 14,1 720 23,6 452.090.980 25,7 1.794 29,7 2.031.610.325 10,7 1.687 18,9 1.516.135.782 20,2 0 0,0 0 0,0 

50 - 249 1.089 6,1 6.509.432.815 23,0 231 7,5 356.994.269 20,3 493 8,1 3.927.447.925 20,7 365 4,1 2.224.990.621 29,6 0 0,0 0 0,0 

 ≥250 292 1,6 13.872.462.948 49,1 94 3,1 534.819.385 30,4 121 2,0 12.018.716.696 63,2 77 0,9 1.318.926.867 17,5 0 0,0 0 0,0 

Άγνωστος 232 1,3 56.736.986 0,2 93 3,0 11.848.137 0,7 52 0,9 1.044.303 0,0 87 1,0 43.844.546 0,6 0 0,0 0 0,0 

Σύνολο 18.024 100,0 28.280.232.226 100,0 3.056 100,0 1.759.250.408 100,0 6.050 100,0 19.002.977.036 100,0 8.915 100,0 7.517.988.469 100,0 3 100,0 16.313 100,0 

 

Γράφημα 2.2. Εξαγωγές: Ποσοστιαία (%) κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και αξίας συναλλαγών, 

 κατά τάξη μεγέθους επιχείρησης βάσει του αριθμού των απασχολουμένων 2017 
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Πίνακας 3.1. Αθροιστική κατανομή των επιχειρήσεων, κατά αξία συναλλαγών και τομέα οικονομικής δραστηριότητας, Εισαγωγές, 2017 

 

(1) Η κατανομή των επιχειρήσεων γίνεται με βάση το  μέγεθος της αξίας των συναλλαγών που πραγματοποίησαν. 

(2)  Από το έτος 2016, στο πλαίσιο των μεθοδολογικών συστάσεων της Eurostat  προς τα Κράτη-Μέλη θα συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες 

 για τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας και οι οποίες διενήργησαν μικρής αξίας συναλλαγές. 
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Πίνακας 3.2. Αθροιστική κατανομή των επιχειρήσεων, κατά αξία συναλλαγών και τομέα οικονομικής δραστηριότητας, Εξαγωγές, 2017 

 

(1) Η κατανομή των επιχειρήσεων γίνεται με βάση το  μέγεθος της αξίας των συναλλαγών που πραγματοποίησαν. 

(2)  Από το έτος 2016, στο πλαίσιο των μεθοδολογικών συστάσεων της Eurostat  προς τα Κράτη-Μέλη θα συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες 

 για τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας και οι οποίες διενήργησαν μικρής αξίας συναλλαγές. 
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Γράφημα 3.  Αθροιστική κατανομή (%) των επιχειρήσεων, κατά αξία συναλλαγών, 2017 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

Γενικά 
 

Οι Στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών, κατά Επιχειρηματικά Χαρακτηριστικά, καταρτίζονται σε 
ετήσια βάση και αναφέρονται στη συνολική αξία των εισαγωγών και εξαγωγών με βάση την 
οικονομική δραστηριότητα και την τάξη μεγέθους των επιχειρήσεων. Ο συνδυασμός των στατιστικών 
διεθνούς εμπορίου αγαθών με άλλα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων παρέχει μια πλέον 
ολοκληρωμένη εικόνα για την αξιολόγηση της οικονομίας της χώρας.  

Νομικό Πλαίσιο Η κατάρτιση των Στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών, κατά Επιχειρηματικά Χαρακτηριστικά, 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής των Κανονισμών (EΚ) 638/2004 και 471/2009 του  
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  

Περίοδος αναφοράς Έτος 2017. 
Συχνότητα Ετήσια. 
 Ορισμοί  Στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών: Αφορά στην κατάρτιση στατιστικών εμπορευματικών 

συναλλαγών αγαθών με τις χώρες της ΕΕ (Intra Union Trade) και με Τρίτες Χώρες (Extra Union Trade), 
σε μηνιαία βάση. 
Οι εμπορευματικές συναλλαγές με τις χώρες της ΕΕ καταρτίζονται, με βάση στοιχεία που 
υποβάλλουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, πάνω από 150.000 
ευρώ για τις εισαγωγές και 90.000 ευρώ για εξαγωγές (στατιστικό κατώφλι εξαίρεσης έτους 2017), 
ετησίως, στο σύστημα Intrastat της ΕΛΣΤΑΤ. Οι συναλλαγές εμπορίου αγαθών με τρίτες χώρες  
καταρτίζονται με βάση στοιχεία που διαβιβάζονται από τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας.  

 Τύπος επιχείρησης: Προσδιορίζεται με βάση το είδος των συναλλαγών που διενεργεί η επιχείρηση, 
δηλαδή εισαγωγές ή εξαγωγές ή και τα δύο είδη συναλλαγών (εισαγωγές και εξαγωγές).  

 Ταξινόμηση κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας: Η ταξινόμηση των επιχειρήσεων, κατά 
οικονομική δραστηριότητα, βασίζεται στη στατιστική ευρωπαϊκή τυποποιημένη ταξινόμηση των 
οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ.2, όπως ορίζεται στο Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΚ) 
1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι οικονομικές δραστηριότητες 
ταξινομούνται σε τέσσερα επίπεδα ανάλυσης και ειδικότερα: σε 21 Τομείς (μονοψήφια ανάλυση Α-
Υ), 88 Κλάδους (διψήφια ανάλυση), 272 Oμάδες (τριψήφια ανάλυση) και 615 Τάξεις (τετραψήφια 
ανάλυση). 

 Ταξινόμηση κατά τάξη μεγέθους επιχείρησης: Η ταξινόμηση τν επιχειρήσεων βασίζεται στον αριθμό 
των απασχολουμένων, όπως αυτοί ορίζονται στον  Κανονισμό Στατιστικών Διάρθρωσης Επιχειρήσεων  
(ΕΚ) 295/2008. 

Μεθοδολογία Οι Στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών, κατά Επιχειρηματικά Χαρακτηριστικά, καταρτίζονται με 
τη χρήση στοιχείων εισαγωγών-εξαγωγών διεθνούς εμπορίου αγαθών και στοιχείων αναφορικά με 
τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων αυτών από το Στατιστικό Μητρώο των Επιχειρήσεων και τις 
Στατιστικές Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων.  
Στο πλαίσιο αυτό καταρτίζονται, σε ετήσια βάση, Στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών κατά 
Επιχειρηματικά Χαρακτηριστικά, συνδυάζοντας τις πληροφορίες από τις παραπάνω πηγές σε επίπεδο 
επιχείρησης. Στη συνέχεια, καταρτίζονται πίνακες με συγκεντρωτικά στοιχεία, αναφορικά με τον 
αριθμό των επιχειρήσεων και την αξία των διεθνών εμπορευματικών συναλλαγών, ανά τομέα 
οικονομικής δραστηριότητας και τάξη μεγέθους των επιχειρήσεων, βάσει του αριθμού των 
εργαζομένων. 
Για το σκοπό της παρούσας εργασίας, η ανάλυση της οικονομικής δραστηριότητας έγινε στο πρώτο 
επίπεδο της τυποποιημένης ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ.2, δηλαδή σε 
επίπεδο Τομέα. Τα στοιχεία των τομέων έχουν ομαδοποιηθεί και παρουσιάζονται, ως ακολούθως: 
Α) «Μεταποίηση, Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχή 
νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης,  Ορυχεία 
και λατομεία». 
Β) «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία, Κατασκευές, Λοιπές υπηρεσίες (πλην Χονδρικού και λιανικού 
εμπορίου κλπ.)». 
Σημειώνεται ότι, στις Λοιπές Υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι τομείς: Μεταφορά και αποθήκευση, 
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, Ενημέρωση και 
επικοινωνία, Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 
Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, Εκπαίδευση, Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία 
και την κοινωνική μέριμνα, Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, Άλλες δραστηριότητες, 
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών. Μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών 
που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ιδία χρήση, Δραστηριότητες ετερόδικων 
οργανισμών και φορέων. 
Γ) Τομέας «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών». 
Από το έτος 2016, στο πλαίσιο των μεθοδολογικών συστάσεων της Eurostat  προς τα Κράτη-Μέλη  
συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για 
τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας. 
Η ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο των προγραμματισμένων αναθεωρήσεων που έχει ανακοινώσει για το έτος 
2019, σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές δημοσίευσε στις 
5/7/2019 αναθεωρημένα στοιχεία διεθνούς εμπορίου αγαθών για τα έτη 2010-2018 και τη χρονική 
περίοδο Ιανουάριος – Απρίλιος 2019.  Η αναθεώρηση της χρονολογικής σειράς διεθνούς εμπορίου 
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αγαθών προέκυψε στο πλαίσιο των απαιτήσεων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών  96/2010,       
113/2010 για την  εφαρμογή της αρχής της οικονομικής κυριότητας στις εισαγωγές/αφίξεις,  
εξαγωγές/αποστολές πλοίων  και αεροσκαφών. Στο παρόν Δελτίου Τύπου έτους αναφοράς 2017, οι 
στατιστικές διεθνούς εμπορίου αγαθών κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τα 
αναθεωρημένα  τα στοιχεία του διεθνούς εμπορίου αγαθών.  Η  ΕΛΣΤΑΤ ενημερώνει του χρήστες ότι 
η χρονολογική σειρά των στατιστικών κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά  για τα έτη πριν το 2017  
εκτιμάται ότι, θα επικαιροποιηθεί με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία του διεθνούς εμπορίου 
αγαθών εντός του έτους 2019 και  οι σχετικοί αναθεωρημένοι  πίνακες θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα. 

Παραπομπές  
  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Διεθνές Εμπόριο Αγαθών κατά Επιχειρηματικά 
Χαρακτηριστικά, μπορούν να αναζητηθούν στη διαδικτυακή πύλη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 
στην ενότητα Διεθνές Εμπόριο Αγαθών http://www.statistics.gr/el/statistics/itr.  

 

http://www.statistics.gr/el/statistics/itr

