ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΟΣ 2012
Η έρευνα διενεργείται σε μηνιαία βάση με σκοπό την καταγραφή των
Εμπορευματικών Συναλλαγών της Ελλάδας με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καθώς και με τις Τρίτες Χώρες. Παρακολουθεί τη συνολική αξία και ποσότητα των
Εισαγωγών – Αφίξεων και των Εξαγωγών – Αποστολών ανά χώρα. Δε
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.
Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής των
Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E) ως ακολούθως:
• Για το ενδοκοινοτικό εμπόριο (Intrastat) βάσει του Κανονισμού 638/2004
όπως ισχύει.
• Για το εμπόριο με Τρίτες Χώρες (Extrastat) βάσει του Κανονισμού
471/2009.
Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στις 38 ημέρες μετά τη λήξη του
μήνα αναφοράς, εκτιμήσεις και στις 56 ημέρες μετά τη λήξη του μήνα αναφοράς,
προσωρινά στοιχεία.
Περίοδος αναφοράς είναι ο ημερολογιακός μήνας κατά τον οποίο τα αγαθά
εξέρχονται ή εισέρχονται από το στατιστικό έδαφος της Ελλάδος.
INTRASTAT είναι το σύστημα συλλογής στατιστικών ενδοκοινοτικού εμπορίου
αγαθών (με τις χώρες εντός της ΕΕ) το οποίο εφαρμόστηκε την 1η Ιανουαρίου
1993.
Άφιξη θεωρείται κάθε εισαγωγή αγαθού από χώρα της Ε.E.
Αποστολή θεωρείται κάθε εξαγωγή αγαθού προς χώρα της Ε.E.
Η έρευνα είναι 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 2014 είναι τα εξής:
• Αφίξεις
115.000,00 € (κάλυψη 96,05%)
• Αποστολές 90.000,00 € (κάλυψη 97,86%)
Η υποβολή των δηλώσεων Intrastat γίνεται από το 2003 και ηλεκτρονικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://eurostat.statistics.gr Περίπου το 85% των
δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά.
EXTRASTAT είναι το σύστημα συλλογής στατιστικών εξωτερικού εμπορίου (με τις
χώρες εκτός ΕΕ).
Εισαγωγή θεωρείται κάθε εισαγωγή αγαθού από Τρίτη χώρα (εκτός ΕE).
Εξαγωγή θεωρείται κάθε εξαγωγή αγαθού προς Τρίτη χώρα (εκτός ΕE).
Η έρευνα είναι απογραφική από διοικητικές πηγές. Καταγράφονται όλες οι
συναλλαγές αγαθών πάνω από 1.000 €. Οι τελωνειακές αρχές συγκεντρώνουν τα
στατιστικά στοιχεία μέσω του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (ΕΔΕ). Στις αρχές
κάθε μήνα στέλνουν στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, ηλεκτρονικά αρχεία με τα
στατιστικά στοιχεία του προηγούμενου μήνα.
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Για την κατηγοριοποίηση των εμπορευμάτων χρησιμοποιείται η 8ψήφια
ταξινόμηση της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (CN/8) και η Τυποποιημένη
Ταξινόμηση του Διεθνούς Εμπορίου ΤΤΔΕ (SITC).
Στα πλαίσια των εργασιών του Προγράμματος Δράσης 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:
• 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.
• 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.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Εμπορευματικές Συναλλαγές, μπορούν
να αναζητηθούν στη ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
www.statistics.gr στο φάκελο Στατιστικά Θέματα, Εμπόριο-Υπηρεσίες,
εισαγωγές- εξαγωγές, Εξωτερικό Εμπόριο.
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