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Μην διστάζεις να το λες!!!
                        Διαβάζω Θράκη Press

Εξαγωγικό εμπόριο, εξαγωγική μεταποίηση, εξαγώγιμες υπηρεσίες : στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης. 

Η αύξηση που σημειώνουν οι εξαγωγές αποτελεί ένα ουσιαστικό και θεμελιώδες στοιχείο της εγχώριας οικονομίας, δηλώνοντας 

αφενός την ολοένα και αυξανόμενη εξωστρεφή τάση των Ελληνικών επιχειρήσεων, και αφετέρου αναδεικνύουν την εξαγωγική 

δραστηριότητα ως μια κομβική επιλογή, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων περιορισμένης ζήτησης και ρευστότητας που 

απορρέουν από την εγχώρια οικονομική ύφεση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων 

(ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), οι εξαγωγές των 

Ελληνικών επιχειρήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σημειώνουν 

αύξηση κατά 40,4% (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα πετρελαιοειδή προϊόντα), 

παρουσιάζοντας μάλιστα την τάση, οι ρυθμοί αυτοί να διατηρηθούν και ίσως 

να ενταθούν. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι αρκετά βάσιμες λαμβάνοντας υπόψη τα 

σημερινά δεδομένα, που δείχνουν αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό για Ελληνικά βιομηχανικά προϊόντα. 

Αποτελεί δε ορατό, το ενδεχόμενο η Ελληνική οικονομία κατά το τρέχον έτος, να σημειώσει ιστορικό 

ρεκόρ εξαγωγών περί τα 20 δις ευρώ.

Η αύξηση των εξαγωγών όμως δεν αποτελεί ένα τυχαίο γεγονός, αλλά πολύ περισσότερο είναι συνέπεια 

επιμέρους παραγόντων. Κυρίαρχος παράγοντας είναι οι γεωοικονομικές μεταβολές και η οικονομική 

ανάπτυξη των άλλων αγορών του εξωτερικού, που απορροφούν έναν αυξημένο όγκο προϊόντων. Επίσης, 

ένα άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η εμπορικότητα και η διεισδυτικότητα του Ελληνικού επιχειρείν, 

που αξιοποιεί τις οικονομικές ευκαιρίες του εξωτερικού περιβάλλοντος (νέα γεωγραφία, άνοιγμα νέων 

αγορών, εξαγωγικό εμπόριο), αλλά και η υποβοήθηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων 

μέσα από την μείωση του βιομηχανικού εργατικού κόστους (σε πραγματικούς και όχι σε ονομαστικούς-

επίσημους όρους).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αγορές όπου εξάγονται τα εγχώρια προϊόντα, οι οποίες αποτελούν 

μέλη του ΟΟΣΑ (ανεπτυγμένες χώρες), είναι χώρες της Β. Αμερικής, της Ν.Α. Ασίας και της Β. Αφρικής. 

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 12% προς τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά 

17% προς τις χώρες των Βαλκανίων, κατά 29% προς τις δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ, κατά 297% προς 

της χώρες της Ν.Α. Ασίας, ενώ μικρότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν προς τις χώρες της Β. Αφρικής 

(9%). Αποτελεί αξιοσημείωτο γεγονός η αύξηση των εξαγωγών προς την Τουρκία, (κατά 126% στο πρώτο 

εξάμηνο του έτους) καθώς και η σημαντική αύξηση προς τις ΗΠΑ (αύξηση 129%), ενώ ανάλογες αυξημένες 

εξαγωγές παρατηρούνται και προς τις Αραβικές χώρες.

Αναμφίβολα, οι εξελίξεις αυτές είναι θετικές και αντανακλούν ένα ελπιδοφόρο στοιχείο για την πορεία 

της οικονομίας. Δεν είναι όμως δυνατόν να διατηρηθούν, αν η συντεταγμένη πολιτεία, με το οικονομικό 

επιτελείο της, δεν υποστηρίξει έμπρακτα (και όχι μόνο προφορικά) τις προσπάθειες των Ελληνικών 

επιχειρήσεων να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να λάβει πολλές 

μορφές, περιέχοντας οικονομικά και μη, κίνητρα και εφόδια, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, εργασιακές 

και διοικητικές διευθετήσεις κ.α Το σημαντικότερο όμως είναι να αντιληφθεί σύντομα (αν όχι χθες) 

η κεντρική πολιτεία, (καθώς και οι δημόσιοι λειτουργοί της) ότι το εξαγωγικό εμπόριο, η εξαγωγική 

μεταποίηση και οι εξαγώγιμες υπηρεσίες, αποτελούν συνολικά ένα ουσιαστικό και αμέσου αποτελέσματος 

εργαλείο ανάπτυξης, το οποίο αυτή την περίοδο είναι πολυτιμότερο όσο ποτέ άλλοτε.
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