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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΤΟΣ 2019
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 2019.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν
εισαγωγές, εξαγωγές ή και τα δύο είδη συναλλαγών κατά το έτος 2019 ανήλθε σε 38.845
επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 20.371 διενήργησαν συναλλαγές με χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και οι 29.466 με Τρίτες Χώρες. Αντίστοιχα, η συνολική αξία εισαγωγών και εξαγωγών
ανήλθε σε 83.109,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 44.219,2 εκατ. ευρώ αφορούν σε συναλλαγές με
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 38.890,5 εκατ. αφορούν σε συναλλαγές με Τρίτες Χώρες. Το
59,3% 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 35,4% της αξίας των
συναλλαγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις του τομέα «Χονδρικού και λιανικού
εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών» και το 5,3% της αξίας των
συναλλαγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων «Γεωργίας, δασοκομίας και
αλιείας», «Κατασκευών» και Λοιπών υπηρεσιών (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κλπ.)
(Πίνακας 1).
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Ειδικότερα, όσον αφορά στις εισαγωγές, συνολικά 33.191 επιχειρήσεις πραγματοποίησαν
εισαγωγές συνολικής αξίας 51.780,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 51,4% (26.619,4 εκατ. ευρώ)
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» (6.752 επιχειρήσεις, 20,3% του συνολικού αριθμού των
επιχειρήσεων). Το 43,4% (22.458,5 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των εισαγωγών
πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις του τομέα «Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών» (18.790 επιχειρήσεις, 56,6% του συνολικού
αριθμού των επιχειρήσεων). Το 5,2% (2.702,5 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.), (7.649
επιχειρήσεις, 23,1% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων), (Πίνακας 1 – Γράφημα 1.1).
Αντίστοιχα, για τις εξαγωγές, συνολικά 17.789 επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές
συνολικής αξίας 31.329,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 72,4% (22.670,3 εκατ. ευρώ)
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», (5.658 επιχειρήσεις, 31,8% του συνολικού αριθμού των
επιχειρήσεων). Το 22,2% (6.957,5 εκατ. ευρώ) της συνολικής αξίας των εξαγωγών
πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις του τομέα «Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών», (8.976 επιχειρήσεις, 50,5% του συνολικού
αριθμού των επιχειρήσεων). Το 5,4% (1.701,6 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.), (3. 155
επιχειρήσεις, 17,7% 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, παρατηρείται ότι οι μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 50
απασχολουμένους, οι οποίες αποτελούν το 91,9% του συνολικού αριθμού των εισαγωγικών
επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 28,0% της συνολικής αξίας των εισαγωγών, δηλαδή
14.493,4 εκατ. ευρώ. Οι μεσαίες επιχειρήσεις με 50 μέχρι 249 απασχολουμένους, οι οποίες
αποτελούν το 5,8% του συνολικού αριθμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν
το 23,1% της συνολικής αξίας των εισαγωγών, δηλαδή 11.946,0 εκατ. ευρώ, και οι μεγάλες
επιχειρήσεις με άνω των 249 απασχολουμένων, οι οποίες αποτελούν το 1,6% του συνολικού
αριθμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 48,9% της συνολικής αξίας των
εισαγωγών, δηλαδή 25.329,9 εκατ. ευρώ (Πίνακας 2.1 – Γράφημα 2.1).
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Από την ανάλυση των στοιχείων των εξαγωγών, κατά τάξη μεγέθους των επιχειρήσεων με βάση
την απασχόληση, παρατηρείται ότι οι μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 50
απασχολουμένους, οι οποίες αποτελούν το 90,0% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών
επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 19,9% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 6.239,2
εκατ. ευρώ. Οι μεσαίες επιχειρήσεις με 50 μέχρι 249 απασχολουμένους, οι οποίες αποτελούν το
7,9% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 20,1% της
συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 6.297,1 εκατ. ευρώ και οι μεγάλες επιχειρήσεις με άνω
των 249 απασχολουμένων, οι οποίες αποτελούν το 1,8% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών
επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 60,0% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 18.788,1
εκατ. ευρώ (Πίνακας 2.2 – Γράφημα 2.2).
Από την ανάλυση της κατανομής των επιχειρήσεων με βάση το μέγεθος της αξίας των
συναλλαγών που διενήργησαν, παρατηρείται ότι το 27,3% της συνολικής αξίας των εισαγωγών
πραγματοποιήθηκε από 5 συνολικά επιχειρήσεις, το 50,5% της συνολικής αξίας των εισαγωγών
πραγματοποιήθηκε από 100 συνολικά επιχειρήσεις, το δε 77,5% της συνολικής αξίας των
εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από 1.000 συνολικά επιχειρήσεις (Πίνακας 3.1 – Γράφημα 3).
Αντίστοιχα, όσον αφορά στις εξαγωγές, το 30,6% της συνολικής αξίας των εξαγωγών
πραγματοποιήθηκε από 5 συνολικά επιχειρήσεις, το 57,6% της συνολικής αξίας των εξαγωγών
πραγματοποιήθηκε από 100 συνολικά επιχειρήσεις, το δε 84,6% 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
μεγαλύτερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν το 53,2% 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 20 επιχειρήσεις με
τις μεγαλύτερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν σχεδόν το ήμισυ (47,4%) της συνολικής
αξίας των εισαγωγών. Όσον αφορά στον τομέα «Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών», οι 100 επιχειρήσεις με τις μεγαλύτερες σε αξία
συναλλαγές πραγματοποίησαν το 39,0% της συνολικής αξίας των εισαγωγών και οι 500
επιχειρήσεις σχεδόν τα 2/3 (64,4%) της συνολικής αξίας των εισαγωγών (Πίνακας 3.1).
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 μεγαλύτερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν πάνω από το ήμισυ
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(54,3%) 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 μεγαλύτερες σε αξία συναλλαγές πραγματοποίησαν το 60,0% της συνολικής
αξίας των εξαγωγών. Όσον αφορά στον τομέα «Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών», οι 50 επιχειρήσεις με τις μεγαλύτερες σε αξία
συναλλαγές πραγματοποίησαν το 43,7% της συνολικής αξίας των εξαγωγών και οι 500
επιχειρήσεις πραγματοποίησαν το 76,8% 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, 2019
Σύνολο
Τύπος Επιχείρησης

Εισαγωγείς και
Εξαγωγείς(1)

Εισαγωγές και
εξαγωγές

Αριθμός
επιχειρήσεων

εκ των οποίων:

Μόνο Εισαγωγείς

Εισαγωγές

Εισαγωγείς

Εισαγωγείς και
Εξαγωγείς(1)

Εξαγωγείς

Αξία
συναλλαγών
σε €

Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία,
Κατασκευές, Υπηρεσίες (πλην
Χονδρικού και Λιανικού εμπορίου
κλπ.)
Αξία
Αριθμός
συναλλαγών
επιχειρήσεων
σε €

Μεταποίηση, Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, Φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού, Παροχή νερού
κλπ., Ορυχεία και Λατομεία (3)
Αξία
Αριθμός
συναλλαγών
επιχειρήσεων
σε €

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο,
επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών
Αριθμός
επιχειρήσεων

Αξία
συναλλαγών
σε €

Συναλλαγές με όλες τις χώρες(2)

38.845

83.109.731.340

9.108

4.404.014.722

8.541

49.289.692.858

21.196

29.416.023.760

εκ των οποίων:
Με χώρες της ΕΕ

20.371

44.219.240.422

3.236

2.354.812.238

4.772

20.242.842.263

12.363

21.621.585.921

Με Τρίτες Χώρες

29.466

38.890.490.918

7.164

2.049.202.484

7.154

29.046.850.595

15.148

7.794.437.839

Συναλλαγές με όλες τις χώρες(2)

33.191

51.780.364.589

7.649

2.702.457.118

6.752

26.619.427.419

18.790

22.458.480.052

εκ των οποίων:
Με χώρες της ΕΕ

17.462

27.368.675.869

2.520

1.558.896.123

3.998

8.968.692.019

10.944

16.841.087.727

Με Τρίτες Χώρες

23.854

24.411.688.720

5.897

1.143.560.995

5.174

17.650.735.400

12.783

5.617.392.325

Συναλλαγές με όλες τις χώρες(2)
εκ των οποίων:

21.056

4.747.883.194

5.953

792.465.149

2.883

429.936.197

12.220

3.525.481.848

Με χώρες της ΕΕ

8.304

3.409.150.772

1.765

464.259.562

956

252.521.851

5.583

2.692.369.359

Με Τρίτες Χώρες
Συναλλαγές με όλες τις χώρες(2)
εκ των οποίων:

15.020
12.135

1.338.732.422
47.032.481.395

4.544
1.696

328.205.587
1.909.991.969

2.227
3.869

177.414.346
26.189.491.222

8.249
6.570

833.112.489
18.932.998.204

Με χώρες της ΕΕ
Με Τρίτες Χώρες

9.158
8.834

23.959.525.097
23.072.956.298

755
1.353

1.094.636.561
815.355.408

3.042
2.947

8.716.170.168
17.473.321.054

5.361
4.534

14.148.718.368
4.784.279.836

Συναλλαγές με όλες τις χώρες(2)
εκ των οποίων:

17.789

31.329.366.751

3.155

1.701.557.604

5.658

22.670.265.439

8.976

6.957.543.708

Με χώρες της ΕΕ
Με Τρίτες Χώρες

11.031
12.328

16.850.564.553
14.478.802.198

1.319
2.435

795.916.115
905.641.489

3.555
4.474

11.274.150.244
11.396.115.195

6.157
5.419

4.780.498.194
2.177.045.514

Συναλλαγές με όλες τις χώρες(2)
εκ των οποίων:

5.654

1.697.269.337

1.459

185.144.189

1.789

242.794.199

2.406

1.269.330.949

Με χώρες της ΕΕ
Με Τρίτες Χώρες

1.950
4.319

1.132.630.262
564.639.075

384
1.147

85.456.439
99.687.750

550
1.458

122.448.897
120.345.302

1.016
1.714

924.724.926
344.606.023

Συναλλαγές με όλες τις χώρες(2)
εκ των οποίων:
Με χώρες της ΕΕ

12.135

29.632.097.414

1.696

1.516.413.415

3.869

22.427.471.240

6.570

5.688.212.759

9.081

15.717.934.291

935

710.459.676

3.005

11.151.701.347

5.141

3.855.773.268

Με Τρίτες Χώρες

8.009

13.914.163.123

1.288

805.953.739

3.016

11.275.769.893

3.705

1.832.439.491

Μόνο Εξαγωγείς

Εισαγωγείς και
Εξαγωγείς(1)

Εξαγωγές

εκ των οποίων:

(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)
Συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας οι οποίες αντιστοιχούν σε μικρό πλήθος και μικρή αξία συναλλαγών.

5

Γράφημα 1.1. Εισαγωγές: Ποσοστιαία (%) κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και αξίας
συναλλαγών, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, 2019
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Γράφημα 1.2. Εξαγωγές: Ποσοστιαία (%) κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και αξίας
συναλλαγών, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, 2019
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μοτοσυκλετών
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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, 2019
Γεωργία, δασοκομία, αλιεία, Κατασκευές, Λοιπές
Υπηρεσίες (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου
κλπ.)

Σύνολο
Τάξη μεγέθους
επιχείρησης
(αριθμός
απασχολουμένων)
Αριθμός
επιχειρήσεων

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

22.878

68,9

5.245.824.215

10,1

10 - 49

7.644

23,0

9.247.559.183

50 - 249

1.916

5,8

≥250

513

Άγνωστος

0-9

Σύνολο
(1)

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

Αξία συναλλαγών
σε €

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

Αριθμός
επιχειρήσεων

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

4.732

61,9

439.147.817

16,2

3.596

53,3

17,9

1.821

23,8

641.328.109

23,7

2.302

11.945.999.015

23,1

700

9,2

846.081.379

31,3

1,6

25.329.851.607

48,9

269

3,5

767.616.717

240

0,7

11.130.569

0,0

127

1,7

33.191

100,0

51.780.364.589

100,0

7.649

100,0

Αξία συναλλαγών
σε €

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

Μεταποίηση, Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,
φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχή
νερού κλπ., Ορυχεία και λατομεία (1)

Αριθμός
επιχειρήσεων

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

Αριθμός
επιχειρήσεων

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

616.769.517

2,3

14.550

77,4

4.189.906.881

18,7

34,1

1.593.380.264

6,0

3.521

18,7

7.012.850.810

31,2

667

9,9

4.445.469.403

16,7

549

2,9

6.654.448.233

29,6

28,4

154

2,3

19.961.875.788

75,0

90

0,5

4.600.359.102

20,5

8.283.096

0,4

33

0,4

1.932.447

0,0

80

0,5

915.026

0,0

2.702.457.118

100,0

6.752

100,0

26.619.427.419

100,0

18.790

100,0

22.458.480.052

100,0

Αξία συναλλαγών
σε €

Αξία συναλλαγών
σε €

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

Συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας οι οποίες αντιστοιχούν σε μικρό πλήθος και μικρή αξία συναλλαγών.

Γράφημα 2.1. Εισαγωγές: Ποσοστιαία (%) κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και αξίας συναλλαγών,
κατά τάξη μεγέθους επιχείρησης βάσει του αριθμού των απασχολουμένων, 2019
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≥250
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Ποσοστιαία (%) κατανομή αριθμού επιχειρήσεων
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50-249
23,1%
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10-49
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0,0%
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σε €
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Πίνακας 2.2. Εξαγωγές: Αριθμός επιχειρήσεων και αξία συναλλαγών, κατά τάξη μεγέθους επιχείρησης
βάσει του αριθμού απασχολουμένων και κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, 2019
Γεωργία, δασοκομία, αλιεία, Κατασκευές, Λοιπές
Υπηρεσίες (πλην Χονδρικού και λιανικού εμπορίου
κλπ.)

Σύνολο
Τάξη μεγέθους
επιχείρησης
(αριθμός
απασχολουμένων)

Αριθμός
επιχειρήσεων

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

10.743

60,4

10 - 49

5.265

50 - 249

0-9

≥250
Άγνωστος
Σύνολο
(1)

Μεταποίηση, Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού
αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχή νερού κλπ.,
Ορυχεία και λατομεία (1)

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

Αριθμός
επιχειρήσεων

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

Αξία συναλλαγών
σε €

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

Αριθμός
επιχειρήσεων

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

2.389.994.069

7,6

1.955

62,0

216.445.358

12,7

2.763

48,8

29,6

3.849.161.856

12,3

789

25,0

243.400.281

14,3

2.091

1.396

7,9

6.297.097.877

20,1

266

8,4

577.304.730

33,9

327

1,8

18.788.063.570

60,0

110

3,5

661.011.859

58

0,3

5.049.379

0,0

35

1,1

17.789

100,0

31.329.366.751

100,0

3.155

100,0

Αξία συναλλαγών
σε €

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

Αριθμός
επιχειρήσεων

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

Αξία συναλλαγών
σε €

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

369.384.483

1,6

6.025

67,1

1.804.164.228

25,9

37,0

1.708.236.506

7,5

2.385

26,6

1.897.525.069

27,3

652

11,5

3.779.218.780

16,7

478

5,3

1.940.574.367

27,9

38,8

143

2,5

16.812.451.105

74,2

74

0,8

1.314.600.606

18,9

3.395.376

0,2

9

0,2

974.565

0,0

14

0,2

679.438

0,0

1.701.557.604

100,0

5.658

100,0

22.670.265.439

100,0

8.976

100,0

6.957.543.708

100,0

Αξία συναλλαγών
σε €

Συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας οι οποίες αντιστοιχούν σε μικρό πλήθος και μικρή αξία συναλλαγών.

Γράφημα 2.2. Εξαγωγές: Ποσοστιαία (%) κατανομή αριθμού επιχειρήσεων και αξίας συναλλαγών,
κατά τάξη μεγέθους επιχείρησης βάσει του αριθμού των απασχολουμένων, 2019
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Ποσοστιαία (%) κατανομή αριθμού επιχειρήσεων
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Πίνακας 3.1. Αθροιστική κατανομή των επιχειρήσεων, κατά αξία συναλλαγών και τομέα οικονομικής δραστηριότητας, Εισαγωγές, 2019
Εισαγωγές

Επιχειρήσεις κατά αξία
συναλλαγών(1)

Σύνολο

Αξία
συναλλαγών σε €

(1)
(2)

Γεωργία, δασοκομία, αλιεία,
Κατασκευές, Λοιπές Υπηρεσίες
(πλην Χονδρικού και λιανικού
εμπορίου κλπ.)
Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

Αξία
συναλλαγών σε €

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

Μεταποίηση, Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού αερίου,
ατμού και κλιματισμού, Παροχή
νερού κλπ., Ορυχεία και
λατομεία (2)
Αξία
συναλλαγών σε €

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο,
επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών

Αξία
συναλλαγών σε €

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

5 Μεγαλύτερες επιχειρήσεις

14.153.636.512

27,3

663.805.467

24,6

14.153.828.987

53,2

1.908.714.385

8,5

10 Μεγαλύτερες επιχειρήσεις

16.756.505.848

32,4

979.993.562

36,3

16.003.395.234

60,1

2.765.929.894

12,3

20 Μεγαλύτερες επιχειρήσεις

18.776.609.870

36,3

1.280.796.396

47,4

17.219.394.431

64,7

4.133.409.966

18,4

50 Μεγαλύτερες επιχειρήσεις

22.574.034.494

43,6

1.653.271.077

61,2

19.044.813.224

71,5

6.551.165.977

29,2

100 Μεγαλύτερες επιχειρήσεις

26.134.841.410

50,5

1.874.336.002

69,4

20.576.314.321

77,3

8.765.361.541

39,0

500 Μεγαλύτερες επιχειρήσεις

35.910.130.680

69,4

2.340.265.771

86,6

24.111.258.200

90,6

14.457.155.832

64,4

1.000 Μεγαλύτερες επιχειρήσεις

40.143.915.325

77,5

2.516.108.318

93,1

25.224.604.033

94,8

16.749.247.705

74,6

Σύνολο

51.780.364.589

100,0

2.702.457.118

100,0

26.619.427.419

100,0

22.458.480.052

100,0

Η κατανομή των επιχειρήσεων γίνεται με βάση το μέγεθος της αξίας των συναλλαγών που πραγματοποίησαν.
Συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας οι οποίες αντιστοιχούν σε μικρό πλήθος και μικρή αξία συναλλαγών.
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Πίνακας 3.2. Αθροιστική κατανομή των επιχειρήσεων, κατά αξία συναλλαγών και τομέα οικονομικής δραστηριότητας, Εξαγωγές, 2019
Εξαγωγές

Επιχειρήσεις κατά αξία
συναλλαγών(1)

Σύνολο

Αξία
συναλλαγών σε €

5 Μεγαλύτερες επιχειρήσεις

(1)
(2)

Γεωργία, δασοκομία, αλιεία,
Κατασκευές, Λοιπές Υπηρεσίες
(πλην Χονδρικού και λιανικού
εμπορίου κλπ.)
Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

Αξία
συναλλαγών σε €

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

Μεταποίηση, Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού
και κλιματισμού, Παροχή νερού
κλπ., Ορυχεία και λατομεία (2)
Αξία
συναλλαγών σε €

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο,
επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων και μοτοσυκλετών

Αξία
συναλλαγών σε €

Ποσοστιαία
συμμετοχή
(%)

9.600.468.546

30,6

456.244.929

26,8

9.600.681.643

42,3

1.366.978.462

19,6

10 Μεγαλύτερες επιχειρήσεις

11.669.843.663

37,2

626.156.059

36,8

11.161.695.387

49,2

1.775.292.941

25,5

20 Μεγαλύτερες επιχειρήσεις

13.202.612.959

42,1

806.283.823

47,4

12.313.100.504

54,3

2.286.044.893

32,9

50 Μεγαλύτερες επιχειρήσεις

15.689.738.364

50,1

1.021.525.138

60,0

14.247.626.455

62,8

3.040.620.444

43,7

100 Μεγαλύτερες επιχειρήσεις

18.045.687.671

57,6

1.183.827.340

69,6

16.048.757.752

70,8

3.712.908.052

53,4

500 Μεγαλύτερες επιχειρήσεις

24.059.474.979

76,8

1.542.281.224

90,6

20.073.571.435

88,5

5.344.481.657

76,8

1.000 Μεγαλύτερες επιχειρήσεις

26.494.157.902

84,6

1.645.105.121

96,7

21.386.422.515

94,3

5.985.105.102

86,0

Σύνολο

31.329.366.751

100,0

1.701.557.604

100,0

22.670.265.439

100,0

6.957.543.708

100,0

Η κατανομή των επιχειρήσεων γίνεται με βάση το μέγεθος της αξίας των συναλλαγών που πραγματοποίησαν.
Συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας οι οποίες αντιστοιχούν σε μικρό πλήθος και μικρή αξία συναλλαγών.

.
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Γράφημα 3. Αθροιστική κατανομή (%) των επιχειρήσεων, κατά αξία συναλλαγών, 2019
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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 πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την
αξιολόγηση της οικονομίας της χώρας.
Νομικό Η κατάρτιση των Στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών, κατά Επιχειρηματικά
Πλαίσιο Χαρακτηριστικά, πραγματοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ)
222/2009 και 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Περίοδος Έτος 2019
αναφοράς
Συχνότητα Ετήσια
Ορισμοί

Στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών: Αφορά στην κατάρτιση στατιστικών
εμπορευματικών συναλλαγών αγαθών με τις χώρες της Ε.Ε. (Intra Union Trade) και
με Τρίτες Χώρες (Extra Union Trade), σε μηνιαία βάση.
Οι εμπορευματικές συναλλαγές με τις χώρες της Ε.Ε. 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 τις
εξαγωγές (στατιστικό κατώφλι εξαίρεσης έτους 2019), 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 στην Ευρωπαϊκή
στατιστική ταξινόμηση 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 των 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
περιλαμβάνουν τις αξίες συναλλαγών των εισαγωγικών και εξαγωγικών
επιχειρήσεων που συνδέονται με το Μητρώο Επιχειρήσεων και αποτελεί μέρος της
συνολικής αξίας εισαγωγών και εξαγωγών του Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών. Οι
Στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών κατά Επιχειρηματικά Χαρακτηριστικά,
καταρτίζονται με τη χρήση στοιχείων στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου αγαθών που
αφορούν σε στοιχεία Intrastat εισαγωγών-εξαγωγών διεθνούς εμπορίου αγαθών
με τις χώρες της Ε.Ε. και στοιχείων εισαγωγών - εξαγωγών με τις Τρίτες Χώρες,
καθώς και στοιχείων αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων αυτών
από το Στατιστικό Μητρώο των Επιχειρήσεων. Κύρια πηγή κατάρτισης των
Στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών κατά Επιχειρηματικά Χαρακτηριστικά,
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αποτελεί το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων, το οποίο από το έτος 2019 και
εφεξής εφαρμόζει ως στατιστική μονάδα την «επιχείρηση», όπως προβλέπεται στο
Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 696/93.
Για την κατάρτιση των στατιστικών Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών, οι εμπορευόμενοι
αφορούν σε νομικές μονάδες (διακριτά ΑΦΜ). Ο αριθμός των εμπορευόμενων
(νομικές μονάδες) είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μεγαλύτερος από τον
αριθμό των επιχειρήσεων, όταν εφαρμόζεται η έννοια της στατιστικής μονάδας
«επιχείρηση» στο στατιστικό μητρώο επιχειρήσεων. Ωστόσο, στις περισσότερες
περιπτώσεις ο αριθμός των εμπορευόμενων και των επιχειρήσεων ταυτίζεται,
καθώς μία επιχείρηση αποτελείται από μία νομική μονάδα (ΑΦΜ).
Στο πλαίσιο αυτό καταρτίζονται οι 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
στην 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, με βάση μεθοδολογικές συστάσεις της Eurostat προς τα ΚράτηΜέλη, στις Στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών κατά Επιχειρηματικά
Χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν
υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας
στον οποίο ταξινομούνται.
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.
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