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Επιβράδυνση σημείωσε ο ρυθμός αύξησης των
ελληνικών εξαγωγών τον Απρίλιο
2017/06/09 12:18 στην κατηγορία LOGISTICS

Μετά το εξαγωγικό άλμα του Μαρτίου, τον Απρίλιο επήλθε διόρθωση. Η
αποκλιμάκωση των εξαγωγών αποδίδεται, από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων
(ΠΣΕ), αφενός στην παρέλευση της προπασχαλινής περιόδου, στην οποία
παραδοσιακά αυξάνεται το εξαγωγικό εμπόριο και αφετέρου στην καθυστέρηση της
ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των
πετρελαιοειδών και των πλοίων, ανήλθε τον Απρίλιο του 2017 σε 2,32 δισ. ευρώ,
καταγράφοντας αύξηση 9,7%, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2016.
Ωστόσο, αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές τον φετινό Απρίλιο
εμφανίζονται να καταγράφουν μείωση 5,4%, ενώ, μη συμπεριλαμβανομένης και της
αξίας των πλοίων, προκύπτει επίσης μείωση των εξαγωγών κατά 3,9%.
Από την ανάλυση των στοιχείων που έχει πραγματοποιήσει ο ΠΣΕ προκύπτει μείωση
της αξίας των εξαγωγών σε επτά από τις δέκα βασικές κατηγορίες προϊόντων, η
οποία φτάνει ακόμη και το 28,8% (στα λεγόμενα «εμπιστευτικά προϊόντα», δηλαδή
όπλα, προϊόντα τεχνολογίας με πατέντα κ.λπ.).
Οι κατηγορίες στις οποίες παρατηρείται αύξηση των εξαγωγών είναι τα
πετρελαιοειδή (58,6% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2016), λόγω της αύξησης της

διεθνούς τιμής του πετρελαίου, οι πρώτες ύλες (13,5%) και τα βιομηχανικά προϊόντα
(6,9%).
Την ίδια ώρα, μείωση σημείωσαν τον Απρίλιο και οι εισαγωγές, σημάδι
περισσότερο ύφεσης και όχι αντικατάστασης των εισαγωγών με εγχωρίως
παραγόμενα προϊόντα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών τον Απρίλιο
του 2017 ανήλθε σε 4,12 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 2,3% σε σύγκριση με τον
Απρίλιο του 2016.
Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές κατέγραψαν μείωση 5,8% και, αν
εξαιρεθούν και τα πλοία, η μείωση είναι της τάξης του 1,8%.
Η μείωση των εξαγωγών αλλά κυρίως η μείωση των εισαγωγών είχε ως συνέπεια τη
μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 14,3% ή κατά 1%,
εξαιρουμένων πετρελαιοειδών και πλοίων.
Μετά τις εξελίξεις του Απριλίου, στο μέτωπο των εμπορευματικών συναλλαγών, οι
εξαγωγές σε επίπεδο πρώτου τετραμήνου εμφανίζονται, συμπεριλαμβανομένων των
πετρελαιοειδών και των πλοίων, αυξημένες κατά 17,9% σε σύγκριση με το
αντίστοιχο τετράμηνο του 2016, ενώ, χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία, η αύξηση ήταν
αισθητά μικρότερη, 3,8%.
Σημειώνεται ότι το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017 οι εξαγωγές, εξαιρουμένης
της αξίας πετρελαιοειδών και πλοίων, εμφάνιζαν αύξηση 6,3%.

