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Μείωση των εξαγωγών εμπορευμάτων, τον
περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurobank
2019/08/12 16:14 στην κατηγορία LOGISTICS

Ενθαρρυντικά ήταν τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
(ΕΛΣΤΑΤ), αναφορικά με την περαιτέρω αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας στην
Ελλάδα, σύμφωνα το πρόσφατο εβδομαδιαίο δελτίο της Eurobank “7 Ημέρες
Οικονομία”.
Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό
ανεργίας μειώθηκε στο 17,2% του εργατικού δυναμικού τον Μάιο 2019 (ιστορικό
χαμηλό 96 μηνών), καταγράφοντας μηνιαία και ετήσια πτώση της τάξης των -0,2 και
2,2 ποσοστιαίων μονάδων (ΠΜ) αντίστοιχα.
Επιπρόσθετα, ο μέσος όρος της περιόδου Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 διαμορφώθηκε στο
18,0% από 20,1% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Βάσει αυτών των στοιχείων, το
σενάριο για μείωση του μέσου ποσοστού ανεργίας (μέσος όρος 12 μηνών) το 2019
κάτω του 18,0% είναι αρκετά πιθανόν.
Τέλος, σε σύγκριση με το ιστορικό υψηλό του Σεπτεμβρίου 2013 (27,8%), η συνολική
πτώση του λόγου των ανέργων ως προς το εργατικό δυναμικό ανήλθε στις -10,6 ΠΜ,
όφελος το οποίο αντανακλάται στην αύξηση της απασχόλησης κατά 12,1% ή 422,5
χιλ άτομα.
Η μείωση του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα τον Μάιο 2019 συνοδεύτηκε από
συρρίκνωση του αριθμού των ανέργων (-11,7% ή -108,1 χιλ άτομα σε ετήσια βάση)

και από αύξηση – ωστόσο χαμηλότερη – του αριθμού των απασχολούμενων (2,1% ή
82,0 χιλ άτομα). Βάσει αυτών των μεταβολών, το εργατικό δυναμικό κινήθηκε
πτωτικά σε ετήσια βάση κατά -0,5% ή -26,1 χιλ άτομα.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την παρατήρηση του Απριλίου 2019, η μέση ετήσια
μεταβολή της απασχόλησης μειώθηκε οριακά στο 2,4% το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου
2019 από 2,5% το 1ο τρίμηνο 2019. Ο εν λόγω – ομολογουμένως υψηλός – ρυθμός
μεταβολής της απασχόλησης, αναμένεται να αποτελέσει την κυρίαρχη συνιστώσα
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2ο τρίμηνο 2019.
Ως γνωστόν, το συγκεκριμένο μείγμα εθνικολογιστικής μεγέθυνσης χαρακτηρίζει την
πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Συνοδεύεται από σχετικά
ήπιους ρυθμούς αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ λόγω της ισχνής αύξησης ή ακόμα και
συρρίκνωσης της παραγωγικότητας της εργασίας.
Μειωμένες κατά 9% οι εξαγωγές
Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές εμπορευμάτων μειώθηκαν σε ετήσια βάση -9,0% (€272,1 εκατ.) και -14,5% (-€726,8 εκατ.) αντίστοιχα τον Ιούνιο 2019. Ως εκ τούτου,
το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά €454,7 εκατ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές
εξαγωγές εμπορευμάτων κινήθηκαν πτωτικά σε ετήσια βάση κατά 9% ή -€272,2
εκατ. τον Ιούνιο 2019, από αύξηση 3,8% ή €111,8 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.
Η κατηγορία των εμπορευμάτων εκτός πλοίων & πετρελαιοειδών είχε την υψηλότερη
αρνητική συνεισφορά στην προαναφερθείσα μείωση και ακολούθησαν οι κατηγορίες
των πετρελαιοειδών και των πλοίων.
Στην πλευρά της χρέωσης των εμπορευματικών συναλλαγών της ελληνικής
οικονομίας, οι εισαγωγές εμπορευμάτων μειώθηκαν με υψηλότερο ρυθμό σε σύγκριση
με τις εξαγωγές (-14,5% ή -726,8 εκατ.), αποτέλεσμα το οποίο πηγάζει κυρίως από
την πτώση των εισαγωγών πετρελαιοειδών (-33,9% ή -€517,0 εκατ.).
Βάσει των παραπάνω μεταβολών, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου μειώθηκε
κατά €454,6 εκατ. Η εν λόγω βελτίωση προήλθε κατά κύριο λόγο από τη συρρίκνωση
του ελλείμματος των πετρελαιοειδών κατά €432,4 εκατ.
Για το σύνολο του α’ εξαμήνου 2019, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των εξαγωγών
εμπορευμάτων επιβραδύνθηκε στο 2,2% ή €362,3 εκατ. από 15,8% ή €2.252,6 εκατ.
το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Ακόμα και αν εξαιρεθούν οι κατηγορίες των πετρελαιοειδών και των πλοίων, η
προαναφερθείσα επιβράδυνση παραμένει ισχυρή (4,3% ή 478,8 εκατ. από 12,9% ή

1.261,8 εκατ.), αποτέλεσμα το οποίο οφείλεται στη μείωση του πραγματικού ρυθμού
μεγέθυνσης της Ευρωζώνης και της ΕΕ των 28 κρατών-μελών.

