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Σεθετικό έδαφος παρέμειναν και τον Σεπτέμβριο του 2018 οι ελληνικές εξαγωγές, διατηρώντας τη
δυναμική που έχουν αναπτύξει από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, σημειώνει ο Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Εξαγωγέων σε ανάλυση του στα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το εμπορικό
ισοζύγιο.
Απότην άλλη πλευρά, "καμπανάκι" χτυπάει η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος, το οποίο ύστερα
από ένα σημαντικό διάστημα αποκλιμάκωσης αρχίζει και πάλι να διευρύνεται. Η τόνωση του
πρωτογενούς τομέα, προκειμένου να αντικατασταθούν εν μέρει τα εισαγόμενα προϊόντα από
εγχωρίως παραγόμενα κρίνεται επιτακτική για να αποτραπεί η περαιτέρω αύξηση του ελλείμματος,
τονίζει ο Σύνδεσμος και προσθέτει:
Ηεπόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων
προσαρμογής οφείλει να είναι στραμμένη γύρω από τους άξονες εξαγωγές, επενδύσεις και
παραγωγή. Η εξωστρέφεια είναι το κλειδί για την οικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας που θα
παράγει πλούτο και νέες θέσεις εργασίας προς όφελος της κοινωνίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου
Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι
εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Σεπτέμβριο του 2018 αυξήθηκαν κατά
229 εκατ. ευρώ ή κατά 9,4% και ανήλθαν στα 2,65 δισ. ευρώ από 2,42 δισ. ευρώ το αντίστοιχο
διάστημα του 2017. Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα,
ενισχύθηκαν κατά 2,6% ή κατά 44,2 εκατ. ευρώ και έφθασαν στα 1,74 δισ. ευρώ από 1,69 δισ.
ευρώ.
Παρόμοιαείναι η εικόνα και στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν
κατά 3,56 δισ. ευρώ ή κατά 16,9% και ανήλθαν σε 24,65 δισ. ευρώ από 21,1 δισ. ευρώ ενώ χωρίς
τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 16,33 δισ. ευρώ από 14,6 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,73 δισ.
ευρώ ή κατά 11,9%.
Ανοδικάκινήθηκαν όμως και οι εισαγωγές τον Σεπτέμβριο του 2018, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 755
εκατ. ευρώ ή κατά 20% και ανήλθαν σε 4,52 δισ. ευρώ έναντι 3,77 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα

του έτους 2017. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 3,14 δισ.
ευρώ από 2,99 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 147,3 εκατ. ευρώ ή κατά 4,9%.
Οιεισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 αυξήθηκαν κατά 3,78 δισ. ευρώ ή
κατά 10,1%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 41,04 δισ. ευρώ έναντι 37,27 δισ.
ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές
αυξήθηκαν στα 29,60 δισ. ευρώ από 28,56 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,04 δισ. ευρώ ή κατά 3,7%.
Ωςαποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο του
2018 κατά 526 εκατ. ευρώ, ή κατά 39,1%, στα –1,87 δισ. ευρώ από -1,34 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο
μήνα του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -1,397 δισ. ευρώ από
– 1,294 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 103,1 εκατ. ευρώ, ή κατά 8%.

Στοεννεάμηνο του 2018 το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 219 εκατ. ευρώ ή κατά 1,4%, στα
–16,39 δισ. ευρώ από –16,17 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το ενθαρρυντικό είναι
ότι χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -13,27 δισ. ευρώ από -13,96 δισ.
ευρώ, δηλαδή κατά 686,2 εκατ. ευρώ, ή κατά –4,9%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσοναφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Σεπτέμβριο του 2018,
παρατηρείται άνοδος προς όλους τους προορισμούς, Έτσι, η συνολική αξία των εξαγωγών,
συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ
(+10,7%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (+8,1%). Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές
καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 1,7% και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 4,5%.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών,
συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό διαμορφώθηκε στο 52,7% από 52,1% τον
Σεπτέμβριο του 2017 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες ανήλθε σε 47,3% από
47,9% τον Σεπτέμβριο του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις
χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 66,8% και των τρίτων χωρών στο 33,2%

Η πορεία ανά κλάδο
Σχετικάμε τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Σεπτέμβριο του 2018 όλοι οι κλάδοι ήταν
ανοδικοί πλην των μηχανημάτων (-20,5%) και των τροφίμων και ζώντων ζώων (-8,2%). Τη
μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι κλάδοι των λαδιών (+57%) των πετρελαιοειδών (+27,7%),
των ποτών και καπνού (+23,2%) και των πρώτων υλών (+13,2%).

Κατάτο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2018 όλες οι κατηγορίες ήταν ανοδικές, πλην των
ποτών και καπνού (-1,8%). Στο διάστημα αυτό ξεχώρισαν τα λάδια (+35,9%), τα πετρελαιοειδή
(+28,8%), και τα βιομηχανικά προϊόντα (+15,3%).
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