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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
1 Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΣΕΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο της αποστολής της να παράγει επίκαιρες και χρήσιμες
στατιστικές διεξάγει την έρευνα για την εκτίμηση των προσδοκιών των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων που
αποτελεί μέρος της σειράς πειραματικών στατιστικών της ΕΛΣΤΑΤ1 .
Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2020 και έχει ως στόχο την αποτύπωση των προσδοκιών
των επιχειρήσεων για τις εξαγωγές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος,
παρέχοντας μία εκ των προτέρων εκτίμηση για την τάση μεταβολής των ελληνικών εξαγωγών. Βάσει των
αποτελεσμάτων της έρευνας μπορούν να συναχθούν συμπεράσματα για τη διαφοροποίηση των αγορών και τις
δυνατότητες ενίσχυσης της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Οι πρωτογενείς πληροφορίες στις οποίες στηρίχθηκαν τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται για την 1 η εκτίμηση
του έτους 2021, αντλήθηκαν απευθείας από αντιπροσωπευτικό υποσύνολο των ελληνικών εξαγωγικών
επιχειρήσεων, οι οποίες κλήθηκαν να παράσχουν οι ίδιες στοιχεία σχετικά με τις προσδοκίες τους για τις εξαγωγές
αγαθών που πρόκειται να πραγματοποιήσουν κατά το προσεχές διάστημα και όχι σε απολογιστική βάση.
Στο παρόν Δελτίο Τύπου παρουσιάζεται η 1η εκτίμηση για τη συνολική εξέλιξη της αξίας των εξαγωγών αγαθών
έτους 2021 σε όρους ποσοστιαίας μεταβολής ως προς το έτος 2020, καθώς και σε αναλυτικότερο επίπεδο και
συγκεκριμένα (α) σε επίπεδο προϊόντων, βάσει της Τυποποιημένης Ταξινόμησης του Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών
(ΤΤΔΕ) και (β) σε επίπεδο χωρών προορισμού των προσδοκώμενων εξαγωγών των ελληνικών εξαγωγικών
επιχειρήσεων.
Παράλληλα, στο παρόν Δελτίο Τύπου παρουσιάζονται συγκριτικά αποτελέσματα σχετικά με την 1 η και τη 2η
εκτίμηση των προσδοκιών εξαγωγών αγαθών έτους 2020, που είχαν παρουσιαστεί με Δελτίο Τύπου 2 από την
ΕΛΣΤΑΤ τον Ιούλιο 2020 και τα αντίστοιχα απολογιστικά αποτελέσματα.
Πληροφορίες για μεθοδολογικά θέματα:
Διεύθυνση Στατιστικών Επιχειρήσεων
Τμήμα Στατιστικών Διεθνών Συναλλαγών
Προϊσταμένη του Τμήματος: Ελένη Πανδή
Τηλ.: 213 135 2042
e-mail: e.pandi@statistics.gr

Πληροφορίες για παροχή δεδομένων:
Τηλ.: 213 135 2022, 2308, 2310
e-mail: data.dissem@statistics.gr
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Πειραματικές στατιστικές είναι οι νέες, αναπτυσσόμενες και καινοτόμες στατιστικές. Δημοσιοποιούνται χαρακτηριζόμενες
ως πειραματικές, προκειμένου οι χρήστες και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να εμπλακούν στην αξιολόγηση της
χρησιμότητας και της καταλληλόλητάς τους και να συμβάλουν στην προσαρμογή αυτών στις ανάγκες πληροφόρησής τους.
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ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει την 1η εκτίμηση, με βάση τις προσδοκίες των εξαγωγικών επιχειρήσεων, για την ποσοστιαία
μεταβολή της αξίας εξαγωγών σε αγαθά κατά το έτος 2021, σε σχέση με το έτος 2020. Η 1η εκτίμηση αντιστοιχεί
σε στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις επιχειρήσεις κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021.

Πίνακας 1. Προσδοκίες των εξαγωγικών επιχειρήσεων, έτος 2021, 1η εκτίμηση
Ποσοστιαία Μεταβολή (%) Αξίας Εξαγωγών Αγαθών
για το έτος 2021 σε σχέση με το 2020
1Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ

3,3%

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις προσδοκούν ότι το έτος 2021 η αξία
των εξαγωγών τους για αγαθά θα παρουσιάσει αύξηση, σε σχέση με το έτος 2020, κατά 3,3%. (Πίνακας 1).
Η κατηγορία προϊόντων στην οποία οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις προσδοκούν ότι θα πραγματοποιηθεί η
μεγαλύτερη 3 ποσοστιαία αύξηση της αξίας των εξαγωγών τους σε σχέση με το 2020 είναι η κατηγορία ΤΤΔΕ 3
‘Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ κατά 15,1%. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις προσδοκούν ότι η μεγαλύτερη
ποσοστιαία μείωση θα καταγραφεί για την κατηγορία ΤΤΔΕ 7 ‘Μηχανήματα και υλικό μεταφορών’ κατά 10,9%
(Πίνακας 2, Διάγραμμα 1).
Οι τρεις κυριότερες χώρες στις οποίες οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα
σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν εξαγωγές αγαθών κατά το έτος 2021 είναι η Γερμανία, η Κύπρος και η
Βουλγαρία (Πίνακας 3).
Το 3ο τρίμηνο του 2021, η ΕΛΣΤΑΤ θα ανακοινώσει τη 2η εκτίμηση για τις προσδοκίες των ελληνικών εξαγωγικών
επιχειρήσεων σχετικά με την αξία των εξαγωγών τους για το έτος 2021, η οποία θα καταρτιστεί στη βάση των
σχετικών επικαιροποιημένων στοιχείων που θα συγκεντρωθούν από τις επιχειρήσεις κατά τον 2ο κύκλο συλλογής
της έρευνας.
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Εκτός της κατηγορίας 9 ‘Είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες’ .
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Πίνακας 2. Αξία προσδοκώμενων εξαγωγών αγαθών έτους 2021 (1η εκτίμηση) και εξαγωγών έτους 2020 κατά κατηγορία Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς
Εμπορίου (ΤΤΔΕ)

Κατηγορίες Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς
Εμπορίου (ΤΤΔΕ)
Κωδικοί

Κατανομή αξίας
προσδοκώμενων
εξαγωγών (%)
2021
η
(1 εκτίμηση)

Αξία
προσδοκώμενων
εξαγωγών
(σε εκατ. €)
2021
(1η εκτίμηση)

Κατανομή αξίας
Εξαγωγών (%)
2020

17,4

5.517,1

17,3

5.306,7

4,0

Περιγραφή

Αξία εξαγωγών
(σε εκατ. €)
2020

Μεταβολή (%)
2021/2020 στην
αξία των
εξαγωγών

0

Τρόφιμα και ζώα ζωντανά

1

Ποτά και καπνός

2,4

778,4

2,6

795,2

-2,1

2

Πρώτες ύλες μη εδώδιμες, εκτός από
καύσιμα

4,0

1.270,3

4,1

1.263,5

0,5

3

Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ.

24,4

7.751,2

21,9

6.734,9

15,1

4

Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής
προέλευσης

2,0

646,1

1,9

570,2

13,3

5

Χημικά προϊόντα και συναφή (μ.α.κ)

15,1

4.802,1

16,4

5.044,8

-4,8

6

Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως
κατά πρώτη ύλη

15,3

4.878,3

15,9

4.880,5

0,0

7

Μηχανήματα και υλικό μεταφορών

9,2

2.909,1

10,6

3.263,3

-10,9

8

Διάφορα βιομηχανικά είδη

7,4

2.362,0

7,9

2.439,6

-3,2

9

Είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα
κατά κατηγορίες

2,7

871,0

1,5

463,9

87,8

30.762,6

3,3

Σύνολο

31.785,6

3

Κατηγορίες Τυποποιημένης Ταξινόμησης
Διεθνούς Εμπορίου(ΤΤΔΕ)

Διάγραμμα 1. Κατανομή αξίας προσδοκώμενων εξαγωγών αγαθών 2021 (%) και Κατανομή αξίας εξαγωγών 2020 (%) κατά Κατηγορία
Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών (ΤΤΔΕ)

9

8
7
6

5
4

2020

3

2021

2
1
0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Ποσοστό αξίας εξαγωγών ανά κατηγορία ΤΤΔΕ

4

Πίνακας 3. Κυριότερες χώρες προς τις οποίες οι επιχειρήσεις σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν
εξαγωγές κατά το έτος 2021 και αξία εξαγωγών (%) που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2020

Ποσοστό (%) επί του συνόλου
των επιχειρήσεων βάσει των
Xώρα προορισμού εξαγωγών
απαντήσεων στην έρευνα για
το έτος 2021

Ποσοστό (%) επί της
συνολικής αξίας των
εξαγωγών που
πραγματοποιήθηκαν κατά το
έτος 2020

Γερμανία

4,9

7,8

Κύπρος

4,5

6,4

Βουλγαρία

4,1

5,0

Ιταλία

4,0

10,6

Ηνωμένο Βασίλειο

3,6

3,9

Ρουμανία

3,2

3,6

ΗΠΑ

3,1

3,7

Γαλλία

2,9

5,8

Ισπανία

2,5

3,7

Αλβανία

2,4

1,7

Πολωνία

2,3

1,9

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

2,2

0,8

Σερβία

2,1

0,9

Κάτω Χώρες

1,9

2,3

Βέλγιο

1,9

1,3

Τουρκία

1,8

4,4

Ισραήλ

1,7

1,2

Αυστρία

1,6

1,1

Ελβετία

1,5

0,5

Αίγυπτος

1,5

1,6
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ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τα συγκριτικά αποτελέσματα σχετικά με την 1 η και τη 2η εκτίμηση των προσδοκιών
εξαγωγών αγαθών έτους 2020, που είχαν παρουσιαστεί με Δελτίο Τύπου 4 από την ΕΛΣΤΑΤ τον Ιούλιο 2020
καθώς και τα αντίστοιχα απολογιστικά αποτελέσματα.

Πίνακας 4. Προσδοκίες ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και πραγματοποιθείσες εξαγωγές έτους 2020

Αξία εξαγωγών
σε εκατ. €

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)
Αξίας Εξαγωγών Aγαθών
για το έτος 2020
σε σχέση με το 2019

Προσδοκίες εξαγωγών 2020, 1η
εκτίμηση

36.914,9

9%

Προσδοκίες εξαγωγών 2020, 2η
εκτίμηση

34.544,2

2%

Εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν
το έτος 2020

30.762,6

-9%

Εξαγωγές εξαιρουμένων των
πετρελαιοειδών που
πραγματοποιήθηκαν το έτος 2020

24.085,0

3%

Εξαγωγές έτους 2020

Κατά την αξιολόγηση της 1ης και 2ης εκτίμησης για το 2020, χρειάζεται να ληφθεί υπόψη ότι οι επιχειρήσεις
κλήθηκαν να παράσχουν στοιχεία για τις προσδοκίες τους σχετικά με τις εξαγωγές αγαθών που θα
πραγματοποιούσαν κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19, χρονικό διάστημα μεγάλων και έκτακτων
αλλαγών στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα.
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Γενικά Πειραματικές στατιστικές είναι οι νέες, αναπτυσσόμενες και καινοτόμες στατιστικές.
Δημοσιοποιούνται χαρακτηριζόμενες ως πειραματικές, προκειμένου οι χρήστες και τα
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να εμπλακούν στην αξιολόγηση της
χρησιμότητας και της καταλληλόλητάς τους και εν τέλει να συμβάλουν στην
προσαρμογή αυτών στις ανάγκες πληροφόρησής τους.
Η έρευνα για τις προσδοκίες των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων διενεργήθηκε
μέσω της συλλογή στοιχείων από δείγμα επιχειρήσεων κατά το χρονικό διάστημα από
τον Νοέμβριο 2020 έως τον Ιανουάριο 2021.
Πηγή των στοιχείων αποτελούν οι απαντήσεις από τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσον αφορά
στις προσδοκίες τους για τις εξαγωγές.
Η διενέργεια της έρευνας των επιχειρήσεων, συνέπεσε χρονικά με το διάστημα της
πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού (Covid – 19) και για τον λόγο αυτό παρατηρήθηκε
από τους ερωτώμενους αυξημένη δυσκολία εκτίμησης των εξαγωγών για το έτος 2021.
Εξαγωγή θεωρείται κάθε εξαγωγή αγαθού προς χώρα Ε.Ε. και Τρίτη χώρα.
Στατιστικές Για την κατηγοριοποίηση των εμπορευμάτων χρησιμοποιείται η 1-ψήφια Τυποποιημένη
ταξινομήσεις Ταξινόμηση του Διεθνούς Εμπορίου - ΤΤΔΕ (SITC).
Για τις χώρες χρησιμοποιείται η ονοματολογία για την ταξινόμηση των χωρών και
εδαφών για τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου αγαθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γνωστή ως γεωονοματολογία (GEONOM).
Έτος αναφοράς 2021
Στατιστική Η στατιστική μονάδα που χρησιμοποιείται είναι η νομική μονάδα (διακριτά ΑΦΜ).
μονάδα
Συλλογή Επιλογή δείγματος επιχειρήσεων της έρευνας: Η επιλογή του αρχικού δείγματος 2.675
στοιχείων επιχειρήσεων έγινε από τον πληθυσμό-στόχο των 17.633 επιχειρήσεων του μητρώου
των εξαγωγικών επιχειρήσεων έτους 2019
με εφαρμογή μονοσταδιακής
στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Στο δείγμα δεν συμπεριλήφθηκαν οι
επιχειρήσεις που αφορούν σε φορολογικούς αντιπροσώπους, επεξεργασία
εμπορευμάτων (φασόν), κλπ. Κριτήρια στρωμάτωσης των επιχειρήσεων ήταν: α) ο
μονοψήφιος κωδικός των κύριων προϊόντων της Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς
Εμπορίου (ΤΤΔΕ) τα οποία εξάγουν οι επιχειρήσεις και β) το μέγεθος της επιχείρησης
βάσει της αξίας των εξαγωγών (10 τάξεις μεγέθους).
Η κάλυψη του δείγματος στη συνολική αξία εξαγωγών του έτους 2019 ανήλθε στο
85,6%.
Η έρευνα διενεργήθηκε ηλεκτρονικά με την αποστολή μοναδικού κλειδάριθμου
ασφαλείας σε κάθε επιχείρηση του δείγματος. Για την συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου δημιουργήθηκε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα με ασφαλή
πρόσβαση για τις επιχειρήσεις του δείγματος.
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Κατά τη διάρκεια της έρευνας λειτούργησε Helpdesk ενώ πραγματοποιήθηκε
τηλεφωνική επικοινωνία με το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων του δείγματος με
στόχο την υπενθύμιση για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και την επίλυση
ερωτημάτων.
Ποσοστό απόκρισης
Α. σε αριθμό επιχειρήσεων : 27,4% (σε σύνολο 2.304 επιχειρήσεων)
Β. ως προς την αξία εξαγωγών έτους 2019: 67,2%
Αναγωγικοί συντελεστές:
Ο πληθυσμός της έρευνας αφορά επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν εξαγωγές κατά
το έτος 2019. Πραγματοποιήθηκε στρωματοποίηση του πληθυσμού για την εξαγωγή του
δείγματος. Τα στρώματα δημιουργήθηκαν βάσει του συνδυασμού της 1ψήφιας
Τυποποιημένης Ταξινόμησης του Διεθνούς Εμπορίου ΤΤΔΕ (SITC dig.1) και της τάξης
μεγέθους εξαγωγών της επιχείρησης κατά το έτος 2019.
Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας βασίζεται στα δεδομένα 631
επιχειρήσεων, τα οποία ανάγονται στο σύνολο του πληθυσμού στόχου των 17.633
επιχειρήσεων του έτους 2019. Η αναγωγή των δεδομένων του δείγματος στο σύνολο
του πληθυσμού-στόχου των επιχειρήσεων έγινε πολλαπλασιάζοντας τα δεδομένα των
επιχειρήσεων του δείγματος με κατάλληλους αναγωγικούς συντελεστές, οι οποίοι
υπολογίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανότητες επιλογής των επιχειρήσεων του
δείγματος και το ποσοστό απόκρισης των επιχειρήσεων ανά στρώμα.
Επικοινωνία Αμφίδρομη επικοινωνία για παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με τις πειραματικές
στατιστικές «Προσδοκίες των Ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων» (feedback):
e.pandi@statistics.gr
Παραπομπές Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Εμπορευματικές Συναλλαγές, μπορούν να
αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr ) στον φάκελο "Στατιστικές
/ Διεθνές Εμπόριο Αγαθών".
Πληροφορίες σχετικά με τις πειραματικές στατιστικές της ΕΛΣΤΑΤ μπορούν να
αναζητηθούν
στην
ιστοσελίδα
της
ΕΛΣΤΑΤ
στον
σύνδεσμο
https://www.statistics.gr/el/exp-stats.
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