
ΠΕΡΙΟ
Δ

ΙΚ
Α   (

Χ + 7)  ΕΦ
Η

Μ
ΕΡΙΔΕΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α

Αριθμός Άδεας
5378

ΕΚΔΟΤΩΝ 17ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
Ελληνικές εξαγωγές 2010-2020
ΕΡΕΥΝΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ακριβότερο το κόστος
µεταφοράς από το εµπόρευµα
στις εξαγωγές τροφίµων 
Σελ.: 10 

O ψηφιακός
µετασχηµατισµός κεντρική
στρατηγική για 8 στις 10
ελληνικές επιχειρήσεις 
Σελ.: 158





amcham.gr
2021/2022

THE  AMERICAN-HELLENIC  CHAMBER OF COMMERCE PRESENTS

THE GREEK
EXPORTS

HANDBOOK

AMERICAN-HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE

109-111 Messoghion Avenue, Politia Business Center, GR-115 26 Athens, Greece
T: +30 210 699 3559 | F: +30 210 698 5686 |  E: tradeusa@amcham.gr

Dina Athanasiou, Head of International Trade Department “TradeUSA”

CONTACT NOW
ALEXANDRA LOLI
Communications Manager
T: +30 211 221 9133 |  F: +30 211 221 9889 |  M: +30 697 799 1302 | E: a.loli@amcham.gr

A COMPLETE GUIDE FOR U.S. IMPORTERS, 
BUYERS, DISTRIBUTORS & BROKERS

STEP UP & BOOST YOUR EXPORT POTENTIAL
TO THE U.S. MARKET



DK CONSULTANTS GROUP 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ ΙΚΕ
Τηλ. : 2310 417 111

info@dkmarketing.gr
www.dkmarketing.gr

Γραφείο Αθήνας:
Βουκουρεστίου 21 
106 71 Αθήνα 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΛΗΣ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
ΑΝΝΑ ΓΟΥΔΗ

ΤΜΗΜΑ MARKETING:
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Editors Copywriting
DK MARKETING

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ

GRAPHICS DESIGN:
ΜΑΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝΙΔΟΥ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Α. ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ
Ορκωτός Λογιστής

WEB DESIGNER:
DK MARKETING webDpt

Μηνιαίο 
Περιοδικό 
των Ελληνικών 
Εξαγωγών

Τεύχος #17
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ISSN: 2669-987X
exportnews@exportnews.gr
www.exportnews.gr
Κωδικός: 21-0167



ΠΕΡΙΟ
Δ

ΙΚ
Α   (

Χ + 7)  ΕΦ
Η

Μ
ΕΡΙΔΕΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α

Αριθμός Άδεας
5378

ΕΚΔΟΤΩΝ 17ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
Ελληνικές εξαγωγές 2010-2020
ΕΡΕΥΝΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ακριβότερο το κόστος
µεταφοράς από το εµπόρευµα
στις εξαγωγές τροφίµων 
Σελ.: 10 

O ψηφιακός
µετασχηµατισµός κεντρική
στρατηγική για 8 στις 10
ελληνικές επιχειρήσεις 
Σελ.: 158

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Οι συγγραφείς των άρθρων είναι υπεύθυνοι για τις απόψεις τους. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση 
φωτογραφιών, κειμένων ή μέρους τους καθώς και η αναμετάδοσή τους από οιαδήποτε οπτικοακουστικά μέσα 

χωρίς την άδεια του εκδότη. Τα αποστελλόμενα άρθρα και φωτογραφίες δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται. 
Η σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει φραστικές μεταβολές ή περικοπές στα δημοσιευμένα κείμενα 

χωρίς να μεταβάλλεται το νόημά τους.

Για αποστολή άρθρων, νέων προϊόντων, σχολίων, απόψεων προς δημοσίευση 
παρακαλούμε αποστείλετε e-mail στο articles@exportnews.gr



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

09 EDITORIAL

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΕΥΝΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ

TOURISM BUSINESS

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2010-2020

10
26
44
46
54
56
62

67

Αφιέρωμα στις ελληνικές 
εξαγωγές 2010 – 2020
Έρευνα DK MARKETING 

Χρηματοδοτικές ενισχύσεις 
και υπηρεσίες εξαγωγικών 
δράσεων 2010-2020

Δημήτρης Καραβασίλης: 
Η πορεία των ελληνικών 
εξαγωγών 2010 - 2020, 
σχολιασμός και προτάσεις

Mario Nava: Η DG REFORM
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στηρίζει  το Εμπόριο 

Κώστας Φραγκογιάννης:
Οι δράσεις μας στοχεύουν
στην εξωστρέφεια 
και στο όφελος της 
επιχειρηματικότητας

Σπήλιος Λιβανός:
Ήρθε η ώρα της 
εξωστρέφειας
για την αγροδιατροφική 
παραγωγή μας

Γιάννης Σμυρλής: Νέα εποχή 
στην Οικονομική Διπλωματία 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δρ. Ρίχαρντ Επστάιν:
Προώθηση ελληνικών 
εξαγωγών με γερμανική 
τεχνογνωσία 

Βίκυ Μακρυγιάννη:
Πως θα ενισχύσουμε
το εξαγωγικό μας δυναμικό

Γιώργος Κωνσταντόπουλος:
Την δεκαετία 2010 - 2020,
οι έλληνες εξαγωγείς 
διευρύναμε την εξαγωγική 
μας βάση και το διεθνές μας 
πελατολόγιο

Χριστίνα Σακελλαρίδη:
Την τελευταία δεκαετία
οι εξαγωγές υπήρξαν
το φωτεινό σημάδι
σ' έναν σκοτεινό ουρανό

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ,
μια σημαντική πρωτοβουλία 
για το μέλλον των ελληνικών 
εξαγωγικών επιχειρήσεων

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης:
Οι εξαγωγείς θα πρέπει
να επαναπροσδιορίσουν
τους στόχους τους

EKT – Έρευνα: O ψηφιακός 
μετασχηματισμός κεντρική 
στρατηγική για οκτώ στις δέκα 
ελληνικές επιχειρήσεις

Γιώργος Καϊσμαρίδης: 
Πολλές από τις νέες ψηφιακές 
διαδικασίες που χρησιμοποίησαν 
οι επιχειρήσεις, θα παραμείνουν 
και μετά την πανδημία

BUSINESS

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
MARKETING

158
164
168



EDITORIAL



Αγαπητοί μας αναγνώστες, σε 
αυτό το τεύχος,  με χαρά σας πα-
ρουσιάζουμε το αφιέρωμα στις 
ελληνικές εξαγωγές της τελευ-
ταίας δεκαετίας, από το 2010 έως 
το 2020.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από 
καρδιάς όλους τους συντελεστές 
που δούλεψαν σκληρά για αυτό το 
αφιέρωμα, πρωτίστως την ομά-
δα της DK MARKETING και φυ-
σικά, όλους τους λειτουργούς 
που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο 
κάλεσμά μας, όπως τον γενικό 
διευθυντή της DG REFORM, τους 
Υπουργούς, τους Γενικούς Γραμ-
ματείς, τους Πρόεδρους φορέων, 
αλλά και Πρωτοβουλίες όπως η 
"ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ", καθώς και μία 
σειρά από ανθρώπους οι οποίοι 
έχουν συμβάλει τα μέγιστα με τις 
προσπάθειές τους, ώστε να κρα-
τηθούν ζωντανές οι ελληνικές 
εξαγωγές σε αυτήν την πολύ δύ-
σκολη δεκαετία, την οποία έχουμε 
μόλις διαβεί.

Θα ήθελα να ευχηθώ καλή ανά-
γνωση, Καλό Πάσχα και κυρίως 
Καλή Ανάσταση, Ανάσταση σε 
όλους τους τομείς, στην υγεία, 
στην οικονομία και Ανάσταση στις 
ελληνικές εξαγωγές!

Δημήτρης Καραβασίλης,
CEO & Founder
DK CONSULTANTS GROUP

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  2 0 2 1
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Ακριβότερο το κόστος 
μεταφοράς από το εμπόρευμα 
στις εξαγωγές τροφίμων
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Η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα 
δεν έχει επανέλθει από το σοκ 
που δέχθηκε στο πρώτο κύμα 
της πανδημίας, με συνεχείς ανα-

ταράξεις να κάνουν την επαναφορά αυτήν 
λιγότερο πιθανή σύντομα.

Η μειωμένη ζήτηση προϊόντων, μετά το 
ξέσπασμα της πανδημίας, είχε ως απο-
τέλεσμα, όχι μόνο την ελάττωση των απο-
θηκευτικών χώρων των επιχειρήσεων 
αλλά και την οικονομική τους δυσχέρεια 
να παραλάβουν τις παραγγελίες που εί-
χαν ήδη πραγματοποιήσει.

Οι παραπάνω  συνθήκες έχουν ως απο-
τέλεσμα την δημιουργία έλλειψης κε-
νών εμπορευματοκιβωτίων, καθώς τα 
περισσότερα εξακολουθούν να είναι δε-
σμευμένα σε παλιές παραγγελίες. Έτσι, 
οι εξαγωγείς ψάχνουν απεγνωσμένα κενά 
κοντέινερ για να εξυπηρετήσουν τις πα-
ραγγελίες που έχουν από το εξωτερικό.

Ενδεικτικά, η μεταφορά ενός κοντέινερ 
με τρόφιμα μεταξύ Ελλάδας και Ασίας, 
κοστίζει πλέον σε ορισμένες περιπτώσεις 
ακόμα και 6.500-7.000 δολάρια, έναντι των 
1.500 δολαρίων προ της πανδημικής κρί-
σης. Η έλλειψη άδειων εμπορευματοκιβω-
τίων, οι μειώσεις και συγχωνεύσεις δρο-
μολογίων ή και η μετατόπισή τους σε άλλα 
σημεία του χάρτη, αποτελούν -σύμφωνα 
με τους φορείς της αγοράς- τους βασικούς 
παράγοντες, εξαιτίας των οποίων η μετα-
φορά προϊόντων μεταξύ ξένων χωρών και 
Ελλάδας έχει εξελιχθεί σε πολύ ακριβή 
υπόθεση, καθώς τα εμπορευματοκιβώτια 
παγκοσμίως είναι παρκαρισμένα στα λιμά-
νια, καθώς μεγάλες εταιρείες εισαγωγής 
δεν παραλαμβάνουν τα εμπορεύματά τους.

Εξαπλάσια κόστη

Μάλιστα, υπάρχουν περιστατικά όπου 
το κόστος για ένα κοντέινερ μεταφοράς 
εμπορευμάτων έχει αυξηθεί έως και έξι 
φορές, λόγω του μειωμένου επιπέδου με-
ταφορικής δυναμικότητας που βρίσκεται 
πίσω από τα υπέρογκα κόστη εξαγωγής 
εμπορευμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία του 
Bloomberg, το κόστος αποστολής ενός 
στάνταρ κοντέινερ 40 ποδιών, διά μέσου 
του Ειρηνικού, έχει αυξηθεί από τα 2.000, 
ακόμη και έως τα 13.000 δολάρια σε κά-
ποιες περιπτώσεις. Σε ανάλογες περι-
πτώσεις, οι τιμές προς την Ευρώπη έχουν 
ξεπεράσει ακόμη και τα 9.000 δολάρια, 
σύμφωνα με δηλώσεις εισαγωγέων εμπο-
ρευμάτων στους Financial Times.

Οι ημερήσιοι ναύλοι για τα παραδοσια-
κά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτί-
ων Panamax έχουν φτάσει στα υψηλότερα 
επίπεδα των τελευταίων 16 ετών. Η άνοδος 
αυτή αντικατοπτρίζει το πρόβλημα διαθέ-
σιμης χωρητικότητας, καθώς οι λειτουργοί 
των τακτικών γραμμών, όπως η Maersk, 
η Mediterranean Shipping Co και η Zim, 
προσπαθούν να εξασφαλίσουν χωρητικό-
τητα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Ακριβότερο
το container
από το 
εμπόρευμα
που μεταφέρει
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Σύμφωνα με τους ναυλομεσίτες, οι τι-
μές δεν θα παραμείνουν τόσο υψηλές 
αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πέσουν 
στα επίπεδα του 2019.

Οι Financial Times αναφέρουν πως 
υπάρχουν τεράστιοι αριθμοί κοντέινερ που 
βρίσκονται στη μέση του πουθενά, στην 
Αυστραλία, την Ανατολική Ευρώπη, τη 
Μέση Ανατολή και δεν επιστρέφουν στην 
Ασία. Την κατάσταση επιτείνει το γεγονός 
ότι το κόστος κατασκευής ενός νέου κο-
ντέινερ έχει φτάσει στο επίπεδο-ρεκόρ 
των 6.200 δολαρίων.

Μεγάλες καθυστερήσεις

Και ο παράγοντας «χρόνος» όμως δυσχε-
ραίνει περεταίρω τις εξαγωγές. Η αυξημέ-
νη ζήτηση για μεταφορές και η μειωμέ-
νη διαθεσιμότητα εμπορευματοκιβωτίων 
επιμηκύνουν τους χρόνους αναμονής και 
παράδοσης για τους εισαγωγείς και τους 
εξαγωγείς αντίστοιχα.

Ωστόσο, η κατάσταση αυτή έχει μία θε-
τική πλευρά. Λόγω της μεγάλης αύξησης 
του μεταφορικού κόστους, τα ασιατικά 

προϊόντα εμφανίζονται πλέον λιγότερο 
ανταγωνιστικά και σε μικρότερη διαθεσι-
μότητα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά. Τα ελ-
ληνικά προϊόντα με την σειρά τους, αφού 
απορροφούν το μεγαλύτερο μεταφορικό 
κόστος και έχουν συντομότερους χρόνους 
παράδοσης, δίνουν την ευκαιρία στην εγ-
χώρια παραγωγή και μεταποίηση να ανα-
κτήσει κάποια σημαντικά μερίδια της αγο-
ράς, συνδυάζοντας πάντα μια καλή σχέση 
ποιότητας – τιμής.

Το δίλημμα που προκύπτει από την 
συγκεκριμένη συγκυρία δεν είναι πρω-
τοφανές κι έχει απασχολήσει πολλές 
φορές όσους εμπλέκονται στην εφοδια-
στική αλυσίδα και δεν είναι άλλο από το 
ποιος θα επωμιστεί το κόστος. Η ανησυ-
χία των εισαγωγέων είναι εάν θα πρέπει 
να επιβαρυνθούν με αυτά τα πολύ υψηλά 
έξοδα μεταφοράς των προϊόντων, μετακυ-
λώντας στη συνέχεια το κόστος στους πε-
λάτες τους και τελικά στους καταναλωτές, 
ή εάν θα ήταν σοφότερο να περιμένουν την 
ομαλοποίηση της κατάστασης και την επα-
ναφορά του κόστους των μεταφορικών στα 
προ-COVID19 επίπεδα, όταν το εμπόρευμα 
στοίχιζε σαφώς περισσότερο από την ναύ-
λωση ενός κενού κοντέινερ.

Λόγω της μεγάλης αύξησης του μεταφορικού 
κόστους, τα ασιατικά προϊόντα εμφανίζονται 
πλέον λιγότερο ανταγωνιστικά και σε μικρότερη 
διαθεσιμότητα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά
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Μεταφέρονται στον ΟΒΙ
οι αρμοδιότητες
για τα εμπορικά σήματα

Μεταφέρονται στον Οργανισμό 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
(Ο.Β.Ι.), από τη Διεύθυνση Ση-
μάτων της γενικής γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
οι αρμοδιότητες για τα εμπορικά σήματα. 
Αυτό προβλέπεται με το νομοσχέδιο του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ο ΟΒΙ αναλαμβάνει τη συνέχιση και την 
ολοκλήρωση των προγραμμάτων, δράσε-
ων, υπηρεσιών και έργων της Διεύθυνσης 
Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων καθώς και τις σχετικές υπο-
χρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέ-
ουν από τα εν λόγω προγράμματα και έργα. 
Μεταφέρονται, επίσης, στον ΟΒΙ, από την 
Διεύθυνση Σημάτων, το φυσικό (έγχαρ-
το) και ηλεκτρονικό μητρώο σημάτων, το 
αρχείο σημάτων, τα πληροφοριακά συστή-
ματα, το λογισμικό και τα αντίστοιχα συ-
στήματα που υποστηρίζουν τη λειτουργία 
του μητρώου και το αρχείο της Διοικητικής 
Επιτροπής Σημάτων.

Για τα τέλη που καταβάλλονται υπέρ του 
Δημοσίου και με σκοπό τη λειτουργία του 
μητρώου σημάτων, παρέχεται η δυνατότη-
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τα αναπροσαρμογής τους, με ΚΥΑ, σε πο-
σοστό μεγαλύτερο ή μικρότερο κατά 30%.

Μεταφέρονται, επίσης στον ΟΒΙ, όλα τα 
έσοδα από τα πάσης φύσεως κονδύλια που 
προέρχονται από το Γραφείο Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 
και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας σχετικά με τη λειτουργία του 
Σήματος της Ε.Ε. και του Διεθνούς Σήμα-
τος καθώς και κάθε χρηματοδότηση που 
προέρχεται από τους εν λόγω οργανισμούς.

Επιπλέον, επανακαθορίζονται οι αρμοδι-
ότητες του ΟΒΙ (απονομή εθνικών εμπορι-

κών σημάτων, τήρηση του μητρώου σημά-
των κ.λπ.) καθώς και του γενικού διευθυντή 
του οργανισμού (χορήγηση εμπορικών ση-
μάτων, έκδοση των σχετικών πιστοποιητι-
κών κ.λπ.), και δίνονται, εκ νέου, οι έννοιες 
των σχετικών όρων για τα σήματα.

Οι σχετικές δημοσιεύσεις για τα σήματα 
γίνονται στον διαδικτυακό τόπο του οργα-
νισμού και με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΒΙ 
προσδιορίζονται οι υπάλληλοι που ασκούν 
καθήκοντα ελεγκτών, ερευνητών, εξετα-
στών και καταχωρητών σημάτων καθώς 
και τα προσόντα αυτιών.
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ΚΕΟΣΟΕ: Απώλειες
στις εξαγωγές ελληνικού 
οίνου προκάλεσε η πανδημία 
του κορονοϊού
Σημαντικά επηρέασε τις εξαγωγές ελληνικών οίνων το 2020 η 
πανδημία του κορονοϊού που πλήττει όλο τον πλανήτη, όπως 
προκύπτει από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που επεξεργάστηκε η 
Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων 
(ΚΕΟΣΟΕ).
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Η πτώση σε αξία έφτασε στο 
11,13%, καθώς το περασμένο 
έτος ανήλθε σε 70.669.750 ευρώ 
έναντι των 79.517.240 ευρώ το 

2019. Μείωση κατά 8,01% σημειώθηκε 
σε ποσότητα καθώς το 2020 εξήχθησαν 
21.337 τόνοι συγκριτικά με τους 23.194 
τόνους του 2019. Επίσης, καταγράφηκε 
μείωση του Μέσου Όρου 5ετίας σε ποσο-
στό 6,93% και σε ποσότητα κατά 12,56%.

Αναφορικά με τις εξαγωγές των ελλη-
νικών κρασιών σε χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, το 2020 καταγράφηκε πτώση 
8,01% (23.194 τόνοι/2019 – 21.337 τό-
νοι/2020), ενώ παράλληλα μείωση παρα-
τηρείται κατά 14,26% και σε σύγκριση με 
το μέσο όρο 5ετίας.

Αντίστοιχα σε αξία οι ελληνικές εξαγω-
γές οίνων προς χώρες της ΕΕ παρουσι-
άζουν υποχώρηση της τάξης του 9,76% 
(53.813.571 ευρώ/2019 – 48.563.737 
ευρώ/2020), όπως επίσης και υποχώρηση 
της τάξης του 8,55% σε σχέση με το μέσο 
όρο της προηγούμενης πενταετίας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μειούμε-
νη εμφανίζεται η μεταβολή της μέση τι-
μής πώλησης των ελληνικών οίνων προς 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
-1,90% (2,32 ευρώ το κιλό/2019 – 2,28 
ευρώ το κιλό/2020).

Οι τρίτες χώρες

Μεγαλύτερο είναι το πλήγμα που δέ-
χθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού 
οι εξαγωγές ελληνικού οίνου σε τρίτες 
χώρες, καθώς καταγράφηκε συρρίκνω-
ση 8,01% (5.157 τόνοι/2019 – 4.744 τό-
νοι/2020), ενώ η πτώση σε σχέση με το 
μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας 
έφτασε το 3,99%.

Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν τα με-
γέθη, σε επίπεδο αξίας, καθώς παρατη-
ρήθηκε μείωση 14% των εξαγωγών προς 
τρίτες χώρες (25.703.699 ευρώ/2019 – 
22.106.013 ευρώ/2020).

Ελαφρώς πτωτική πορεία σημειώθηκε 
στην εξέλιξη της μέσης τιμής μονάδος, 
ανά εξαγόμενο κιλό οίνου. Συγκεκριμένα 
για το 2020 ανήλθε σε 6,51% (4,98 ευρώ 
το κιλό/2019 – 4,66 ευρώ το κιλό/2020). 
Τέλος, ελαφρά αύξηση της μέσης τιμής 
μονάδος καταγράφεται σε σχέση με την 
προηγούμενη πενταετία που ανέρχεται σε 
1,04% (Μέσος Όρος τιμής πενταετίας 4,61 
ευρώ το κιλό).
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Πρώτον, το Χαλλούμι καταχωρίζε-
ται ως προστατευόμενη ονομα-
σία προέλευσης (ΠΟΠ), προστα-
τεύοντας με τον τρόπο αυτόν την 

πολύτιμη ονομασία από την απομίμηση και 
την αντιποίηση σε ολόκληρη την ΕΕ. Μόνο 
το Χαλλούμι που παράγεται στην Κύπρο 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προ-
ϊόντος επιτρέπεται πλέον να φέρει την 
καταχωρισμένη ονομασία, με προφανή 
οικονομικά οφέλη για τη νήσο.

Η καταχώριση επιτρέπει στους παραγω-
γούς αυτού του εμβληματικού κυπριακού 
τυριού, πασίγνωστου σε όλο τον κόσμο για 
τη χαρακτηριστική υφή και εμφάνισή του 
(διπλωμένο), το οποίο μπορεί να κατανα-
λωθεί και ψητό ή τηγανητό, από οποιοδή-
ποτε μέρος της νήσου Κύπρου, να επωφε-
ληθούν από το καθεστώς ΠΟΠ.

Δεύτερον, για να διευκολυνθούν οι πα-
ραγωγοί της τουρκοκυπριακής κοινότητας, 
ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν πλή-
ρως από την προστασία, η Επιτροπή θέ-
σπισε ένα μέτρο που επιτρέπει στο προϊ-
όν ΠΟΠ να διασχίζει την Πράσινη Γραμμή, 
υπό την προϋπόθεση ότι το τυρί και το 
γάλα από το οποίο παρασκευάζεται πλη-
ρούν όλα τα πρότυπα της ΕΕ για την υγεία 
των ζώων και τη δημόσια υγεία.

Αυτή η ιστορικής σημασίας δέσμη μέ-
τρων υλοποιεί την κοινή αντίληψη για το 
Χαλλούμι/Halloumi/Hellim, που επιτεύ-
χθηκε το 2015, και θα εφαρμοστεί προ-

ΕΕ: Ιστορική απόφαση
για την Κύπρο και το χαλλούμι
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δέσμη δύο μέτρων σχετικά με 
μια σημαντική κυπριακή κληρονομιά: το Χαλλούμι.
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σωρινά και εν αναμονή της επανένωσης 
της Κύπρου.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τρο-
φίμων της ΕΕ κάνει λόγο για “μια ιστορι-
κή απόφαση για την Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει μόλις υιοθετήσει απόφαση, 
μετά την ομόφωνη έγκριση από όλες τις 
χώρες μέλη της ΕΕ για την προστασία του 
μοναδικού κυπριακού προϊόντος Χαλλού-
μι/Hellim.

Το  Χαλλούμι / Hellim  ως προϊόν Προ-
στατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 
(ΠΟΠ) καθώς και η αναθεώρηση του κα-
νονισμού της πράσινης γραμμής, θα ωφε-
λήσει σημαντικά τις δύο κοινότητες της 
Κύπρου μέχρι την επανένωση του νησιού.

Σκοπός του μέτρου που συνοδεύει την 
καταχώριση της ονομασίας Χαλλούμι/
Halloumi/Hellim ως ΠΟΠ είναι να διασφα-
λίσει την τήρηση των ευρωπαϊκών προτύ-
πων για την υγεία των ζώων και τη δημό-
σια υγεία, καθώς και για την ασφάλεια των 
τροφίμων. Καθορίζει επίσης τους όρους 
διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 
σχετικά με τους ελέγχους. Επιπλέον, οι 
εγκαταστάσεις μεταποίησης γάλακτος, 
θα πρέπει να τηρούν τους ισχύοντες κα-
νόνες για τη δημόσια υγεία.

Τα βασικά στοιχεία αυτής της δέσμης 
μέτρων είναι τα ακόλουθα:

Η ονομασία «Χαλλούμι (Halloumi)/
Hellim» καταχωρίζεται στο μητρώο προ-
στατευόμενων ονομασιών προέλευσης και 
προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξε-
ων. Μόνο το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim 
που παράγεται στη νήσο Κύπρο και σύμ-
φωνα με την παραδοσιακή συνταγή μπορεί 
τώρα να διατίθεται στην αγορά της Ευρω-
παϊκής Ένωσης με αυτή την ονομασία.

Η διενέργεια επιθεωρήσεων ΠΟΠ σε 
ολόκληρη την Κύπρο θα ανατεθεί σε διε-
θνώς διαπιστευμένο οργανισμό ελέγχου. 
Ο οργανισμός ελέγχου θα είναι υπεύθυνος 
για την τήρηση της παραδοσιακής συντα-
γής από τους παραγωγούς.

Θα θεσπιστεί ένα λειτουργικό σύστημα 
που θα διασφαλίζει τη διενέργεια απο-
τελεσματικών ελέγχων για την ΠΟΠ σε 
ολόκληρη την Κύπρο, το οποίο θα παρα-
κολουθεί εκ του σύνεγγυς η Επιτροπή.

Ένα μέτρο με το οποίο αίρονται οι απα-
γορεύσεις σχετικά με τη διακίνηση ορι-
σμένων προϊόντων ζωϊκής προέλευσης 
στη νήσο Κύπρο, εν αναμονή της επανέ-
νωσής της, και καθορίζονται οι όροι που 
διέπουν τη διακίνηση των εν λόγω προϊό-
ντων ώστε να καταστεί δυνατή η παραγωγή 
του τυριού με την ονομασία «Χαλλούμι» 
(Halloumi)/«Hellim» (ΠΟΠ) σε ολόκληρη 
την Κύπρο.

Ιδιωτικός φορέας ελέγχου θα οριστεί 
για τη διενέργεια ελέγχων στις γεωργι-
κές εκμεταλλεύσεις και τις γαλακτοκο-
μικές εγκαταστάσεις στην τουρκοκυπρι-
ακή κοινότητα, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
τηρούνται όλοι οι κανόνες της ΕΕ για την 
υγεία και την υγιεινή. Μόνο το Χαλλούμι/
Halloumi/Hellim που πληροί όλα τα υγει-
ονομικά πρότυπα της ΕΕ μπορεί να απο-
τελεί αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών 
εκατέρωθεν της Πράσινης Γραμμής.
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Περισσότερες από 400 χρηματοοι-
κονομικές εταιρίες στη Βρετανία 
μετέφεραν τις δραστηριότητές 
τους και το προσωπικό τους, ενώ 

συνολικά περιουσιακά στοιχεία ενός τρι-
σεκατομμυρίου λιρών (1,15 τρισεκατομμυ-
ρίου ευρώ) μεταφέρθηκαν σε χρηματοοι-
κονομικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εξαιτίας του Brexit, ενώ αναμένεται ότι θα 
καταγραφούν ακόμη περισσότερες δρα-
στηριότητες μετεγκατάστασης και περι-
ουσιακά στοιχεία αναμένεται ότι θα μετα-
φερθούν εκτός της Βρετανίας, σύμφωνα 
με μελέτη της δεξαμενής σκέψης New 
Financial που ανακοινώθηκε σήμερα.

«Νομίζουμε ότι (οι αποχωρήσεις) 
έχουν υποεκτιμηθεί και αναμένουμε αύ-
ξηση των αριθμών στην επόμενη χρονική 
περίοδο: βρισκόμαστε στο τέλος της αρ-
χής του Brexit», αναφέρει η ίδια μελέτη.

Περίπου 7.400 θέσεις εργασίας μετα-
φέρθηκαν από τη Βρετανία ή δημιουργή-
θηκαν σε νέα οικονομικά κέντρα στην ΕΕ, 
σύμφωνα με την ίδια έρευνα. Τραπεζίτες 
έχουν δηλώσει στο Reuters ότι μερικές 
μετακινήσεις έχουν καθυστερήσει εξαι-

τίας των ταξιδιωτικών περιορισμών λόγω 
της COVID-19.

Το σύνολο των 440 μετεγκαταστάσεων 
είναι μεγαλύτερο των εκτιμήσεων και 
πολύ επάνω από την πρόβλεψη για 269 
μετεγκαταστάσεις χρηματοοικονομικών 
εταιριών στην έρευνα της New Financial 
που έγινε το 2019.

Η ίδια δεξαμενή σκέψης εκτιμά τώρα ότι 
ο αριθμός των μετεγκαταστάσεων θα ξε-
περάσει κατά πολύ τις 500 εταιρίες.

Πηγή: Reuters

Brexit: Περισσότερες
από 400 μετεγκαταστάσεις 
χρηματοοικονομικών 
εταιριών, έγιναν προς 
ευρωπαϊκά κέντρα 
οικονομικής δραστηριότητας
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Τον υπουργό Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη 
για την θέση του προέδρου του 
Global Strategy Group, επέλεξε 

το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ, το οποίο συνε-
δρίασε σήμερα. Η εκλογή αυτή θα επικυ-
ρωθεί και τυπικά κατά την συνεδρίαση του 
Global Strategy Group τον προσεχή Νοέμ-
βριο, την οποία θα διοργανώσει ο Κυριά-
κος Πιερρακάκης. Ο Έλληνας υπουργός 
διαδέχεται την Marie-Gabrielle Incichen-
Fleisch από την Ελβετία, πρόεδρο του 
Global Strategy Group από το 2018.

Το Global Strategy Group, που συγκε-
ντρώνει κάθε χρόνο υφυπουργούς, γενι-
κούς γραμματείς και άλλα υψηλόβαθμα 

στελέχη, έχει ως αποστολή να διευκολύ-
νει την συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών. Προετοιμάζει τις εργασίες της 
ετήσιας υπουργικής Συνόδου του ΟΟΣΑ, 
υιοθετώντας όμως περισσότερο μακρο-
πρόθεσμη οπτική.

Η Επιτροπή Global Strategy Group απο-
τελεί τη συνέχεια της Επιτροπής Executive 
Committee in Special Session (ESCC). 
Η ESCC μετατράπηκε σε GSG μέσα στο 
2012, με εισήγηση του Ulrik Vestergaard 
Knudsen από τη Δανία, ο οποίος και έγι-
νε ο πρώτος της πρόεδρος, με στόχο να 
αποκτήσει περισσότερο στρατηγικό και 
διευρυμένο χαρακτήρα. Μεταξύ των θεμα-
τικών που έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο της 
Επιτροπής, περιλαμβάνονται: ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, το μέλλον της αγοράς 
εργασίας και του εμπορίου σε ένα ψηφιο-
ποιημένο κόσμο, ο σχεδιασμός πολιτικής 
και η διεθνής συνεργασία σε ένα παγκο-
σμιοποιημένο οικονομικό σύστημα μετά 
την πανδημία, καθώς και ο σχεδιασμός και 
εφαρμογή ενός αειφόρου και εμπεριστα-
τωμένου σχεδίου ανάκαμψης. Ένας ακόμη 
επιδιωκόμενος στόχος είναι να καταστεί η 
Επιτροπή περισσότερο ανοιχτή σε παγκό-
σμιο επίπεδο, διευρύνοντας τη δυνατότη-
τα συμμετοχής σε σημαντικούς εταίρους, 
τόσο από τις υποψήφιες για ένταξη χώρες 
όσο και από εκπροσώπους Sherpas των 
G7 και G20.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει
το Global Strategy
Group του ΟΟΣΑ

Κυριάκος Πιερρακάκης,
Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
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Νέους ή επιπλέον προμηθευτές 
για την παραγωγή των προϊόντων 
τους αναζητεί το 47% των γερμα-
νικών εταιρειών με διεθνή δρά-

ση, καθότι αντιμετωπίζει προβλήματα εφο-
διασμού, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 
η ανάγκη ενός διαφοροποιημένου προσα-
νατολισμού για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Το ανωτέρω συμπέρασμα ανακύπτει από 
έρευνα της Κεντρικής Ένωσης Εμπορι-
κών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων 
της Γερμανίας (DIHK) με τον τίτλο «Going 
International 2021», βασικά σημεία της 
οποίας παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια 
Webinar με θέμα «Business-Talk: Find 
business partners», στο οποίο συμμε-

τείχε χθες το Ελληνογερμανικό Εμπορι-
κό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο 
πλαίσιο των Ημερών Εξωτερικού Εμπο-
ρίου, που διοργάνωσε το Ομοσπονδια-
κό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας 
(BMWi), από 19 έως 23 Απριλίου 2021, για 
πρώτη φορά σε ψηφιακή μορφή.

Κατά τη διάρκεια του Webinar τονίστηκε, 
επίσης, ότι οι νέες συνθήκες επιβάλλουν 
αλλαγές στις δομές των logistics, με τις 
ανάγκες των παραγωγών προϊόντων με δι-
εθνοποιημένη στρατηγική να είναι πλήρως 
διαφοροποιημένες σε σχέση με το παρελ-
θόν. Όπως αναφέρθηκε, για την κάλυψη 
των αναγκών αυτών ένα απολύτως χρη-

1 στις 2 γερμανικές εταιρείες
αναζητεί επιπλέον 
προμηθευτές για την 
παραγωγή των προϊόντων της

- Ο ρόλος της e-πλατφόρμας EuroShoring στο νέο 
προσανατολισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας

- Οι συνέργειες του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου
με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Μετάλλου και Ηλεκτρικών
της Γερμανίας
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στικό εργαλείο αποτελεί η e-πλατφόρμα 
EuroShoring, την οποία δημιούργησε 
το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και 
υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Μετάλλου και Ηλεκτρικών στο Baden-
Württemberg (Südwestmetall) της 
Γερμανίας, με τον οποίο το Επιμελητήριο 
αναπτύσσει στενή συνεργασία.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο διαφοροποί-
ησης των εφοδιαστικών αλυσίδων, από την 
έρευνα της Κεντρικής Ένωσης Εμπορικών 
και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Γερ-
μανίας προέκυψε επίσης ότι, το 68% των 
επιχειρήσεων απάντησαν ότι σχεδιά-
ζουν αλλαγές στη στρατηγική τους, ενώ 
μια από τις βασικότερες τάσεις στην πα-
ραγωγή, προβλέπει την επαναφορά δρα-
στηριοτήτων στη Γερμανία και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, με σκοπό τη μείωση 
της έκθεσης των παραγωγών σε ασταθείς 
συνθήκες και, παράλληλα, την αύξηση της 
αντοχής των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Κατά τις εργασίες των Ημερών Εξω-
τερικού Εμπορίου του Ομοσπονδιακού 
Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, 
εκπροσωπώντας το Ελληνογερμανικό Επι-
μελητήριο, συμμετείχε o κ. Γιώργος Θεο-
δωράκης, Διευθυντής του Παραρτήματος 
Βορείου Ελλάδος του Ελληνογερμανι-
κού Επιμελητηρίου, ο οποίος αναφέρθη-
κε στην πλατφόρμα Euroshoring και τις 
εξελίξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα της 
Ευρώπης. Την παρουσίαση πλαισίωσε ο 
κ. Ιωάννης Κιουρτίδης, εκπρόσωπος του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Μετάλλου και 
Ηλεκτρικών, δίνοντας έμφαση στο γερμα-
νικό status quo του Συνδέσμου, ενώ δεν 
παρέλειψε να τονίσει τη βούληση του φο-
ρέα να λειτουργήσει σαν πολλαπλασια-
στής της πρωτοβουλίας του Euroshoring.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τo EuroShoring, 
ο κ. Θεοδωράκης υπογράμμισε ότι πρόκει-
ται για ένα σύγχρονο - ψηφιακό εργαλείο, 
ιδιαίτερα χρήσιμο για τη νέα ευρωπαϊκή 
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πραγματικότητα στον εφοδιασμό, με στό-
χο τη μείωση της εξάρτησης πολλών βιο-
μηχανιών κυρίως από την Ασιατική αγορά 
και τη μετατόπιση της παραγωγικής δια-
δικασίας σε γεωγραφικά εγγύτερες χώρες 
(Nearshoring). 

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ακολουθώντας τη 
γενικότερη τάση του επιχειρείν περί ανα-
ζήτησης εναλλακτικών και αξιόπιστων λύ-
σεων στην παραγωγή και τη διακίνηση αγα-
θών, το EuroShoring δίνει τη δυνατότητα 
σε παραγωγικές ελληνικές εταιρείες να 
παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις παρα-
γωγικές δομές της καθώς και να προβλη-
θεί ως δυνητικός - ιδανικός συνεργάτης 
γερμανικής επιχείρησης».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αξίζει 
να σημειωθεί ότι ο κ. Θεοδωράκης ανα-
φέρθηκε επίσης στα πλεονεκτήματα της 
ελληνικής αγοράς και τις επενδυτικές ευ-

καιρίες που υπάρχουν σε διάφορους κλά-
δους της οικονομίας, όπως η ενέργεια, 
τα logistics, η έρευνα κι η καινοτομία, η 
φαρμακοβιομηχανία και το real estate.

Η παρουσίαση αυτή στο πλαίσιο των Ημε-
ρών Εξωτερικού Εμπορίου αποτελεί μέρος 
μιας σειράς προωθητικών κινήσεων του 
EuroShoring στη Γερμανία, με στόχο την 
προβολή των ελληνικών εταιρειών από 
διάφορους τομείς με ισχυρό παραγωγικό 
δυναμικό στη διεθνή αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες για το 
EuroShoring, καθώς και σχετικά έντυ-
πα εγγραφής, μπορεί να βρει κάθε ενδι-
αφερόμενη εταιρία στην ιστοσελίδα του 
EuroShoring: www.EuroShoring.com 
στις ενότητες “About EuroShoring” και 
“Register your Company”, ενώ για άμε-
ση επικοινωνία μπορεί να απευθυνθεί στο 
m.thanou@ahk.com.gr ή
στο τηλ. 2310 327733.
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Κ. Φραγκογιάννης: Προωθούμε 
την Επιστημονική Διπλωματία, 
ένα νέο, εξωστρεφές 
διπλωματικό μοντέλο

Την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
τόσο ως προς την αύξηση των 
εξαγωγών και την προσέλκυση 
επενδύσεων, αλλά και ως προς 

την ψηφιοποίηση υπηρεσιών στην Ελλά-
δα και τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση 
στις νεοφυείς επιχειρήσεις, σε συνδυα-
σμό με την Επιστημονική Διπλωματία, 
ανέδειξε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρ-
μόδιος για την Οικονομική Διπλωματία 
και Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάν-
νης, σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σεμινά-
ριο του Ελληνικού Δικτύου Καινοτομίας 

(Hellenic Innovation Network) που πραγ-
ματοποιήθηκε διαδικτυακά σε συνεργασία 
με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη 
Βοστώνη. Η εκδήλωση είχε θέμα «From 
Greek Start-Up to Global Scale-Up» και 
αφορούσε την ανάπτυξη των νεοφυών 
επιχειρήσεων Start-Up σε επιχειρήσεις 
παγκόσμιας εμβέλειας Scale-Up.

Την εκδήλωση συντόνισε η πρόεδρος του 
HIN, Μαρίνα Χατσόπουλος (Levitronix 
Technologies), και περιελάμβανε τους 
Alex Chatzieleftheriou (Blueground), 
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George Palikaras (Metamaterial), Costa 
Tsaousis (NetData) και Dimitri Tsingos 
(Epignosis), πρότυπα μεγάλης επιχειρη-
ματικής επιτυχίας. Χαιρετισμό απηύθυνε 
ο γενικός πρόξενος της Βοστώνης Στρά-
τος Ευθυμίου ο οποίος δήλωσε σχετικά με 
τις δράσεις του Δικτύου ότι αφορούν την 
επανάσταση του μέλλοντος και ευχαρίστη-
σε την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», που έχει 
θέσει υπό την αιγίδα της την συγκεκριμένη 
αλλά και όλες τις δράσεις του Δικτύου Ελ-
ληνικής Καινοτομίας για το 2021 εντάσσο-
ντάς τις στην κατηγορία «Παράθυρο προς 
την Ελλάδα του αύριο».

Ο κ. Φραγκογιάννης ανοίγοντας τις ερ-
γασίες του σεμιναρίου εξήρε τις προσπά-
θειες προώθησης της καινοτομίας και 
των δραστηριοτήτων της Επιστημονικής 
Διπλωματίας. «Στόχος της κυβέρνησης 
ήταν ένα νέο, μοντέρνο και εξωστρε-
φές διπλωματικό μοντέλο με σκοπό την 

ενεργοποίηση δυνάμεων σε όλο τον κό-
σμο. Η ιδέα να ιδρυθεί η Επιστημονική 
Διπλωματία στο υπουργείο ήταν σίγουρα 
το αποτέλεσμα της εργασίας που είδαμε 
ήδη να έχει γίνει από το Ελληνικό Προ-
ξενείο της Βοστώνης με τον ακούραστο 
Στράτο Ευθυμίου, το Ελληνικό Δίκτυο 
Καινοτομίας και το MIT Enterprise Forum 
Greece», εξήγησε.

Δίνοντας την εικόνα της τρέχουσας κα-
τάστασης, με την αύξηση κατά 3,2% των 
εξαγωγών και την δραστική αύξηση του 
διαδικτυακού εμπορίου είπε ότι στόχος 
της Οικονομικής Διπλωματίας είναι η 
αύξηση των εξαγωγών στο 48% του ΑΕΠ 
έως το 2023, από 37% το 2018. «Έχουμε 
ήδη προγραμματίσει περίπου 60 διαφορε-
τικές πρωτοβουλίες τους επόμενους μή-
νες για να κάνουμε την Ελλάδα να κοιτάζει 
προς τα έξω με νέο τρόπο. Ιδιαίτερη έμ-
φαση έδωσε στον Οργανισμό Ασφάλισης 

Κώστας Φραγκογιάννης,
Υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια
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Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), ο οποί-
ος, όπως είπε, «θα ανανεωθεί πλήρως, 
προκειμένου να παρουσιάσουμε ένα νέο 
επιχειρηματικό και οργανωτικό μοντέλο, 
ένα πενταετές στρατηγικό σχέδιο ανάπτυ-
ξης, με πολύ ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών 
και ένα νέο Σύστημα Πληροφοριών».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθη-
κε επίσης στη σημασία της πρωτοβουλίας 
Εlevate Greece, την επίσημη ψηφιακή 
πύλη για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, η 
οποία έχει ως στόχο τη χαρτογράφηση και 
την υποστήριξη της ανάπτυξής τους, με 
απώτερο σκοπό την ανάδειξη ενός ισχυ-
ρού οικοσυστήματος καινοτομίας. «Υπάρ-
χουν σήμερα 301 νεοσύστατες επιχειρή-
σεις που έχουν συγκεντρώσει κεφάλαια, 
επενδύσεις 2,4 δισ. ευρώ», εξήγησε. Μί-
λησε επίσης για τα Εθνικά Βραβεία εκκί-
νησης, που επιβραβεύουν τις νεοσύστατες 
εταιρείες και εξήρε τις προσπάθειες του 
υφυπουργού Ανάπτυξης Χρήστου Δήμα, 
για την καταγραφή σε μία ενιαία βάση δε-
δομένων όλων των Start-Up επιχειρήσεων 

της Ελλάδας. Δεν παρέλειψε φυσικά και το 
Κέντρο Καινοτομίας, που θα δημιουργηθεί 
στο χώρο της παλιάς βιομηχανίας ΧΡΩΠΕΙ, 
στην οδό Πειραιώς.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών έκανε επίσης 
ιδιαίτερη μνεία στις ευρείες δυνατότητες 
χρηματοδότησης που υπάρχουν πλέον είτε 
από κοινοτικά είτε από άλλα εθνικά κον-
δύλια για την νεοφυή επιχειρηματικό-
τητα. Μίλησε για το Εθνικό Σχέδιο Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 
2.0», το οποίο θα εστιάσει στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, στην προώθηση της απα-
σχόλησης, στην πράσινη οικονομία και στα 
θέματα της προσέλκυσης επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό ανέδειξε τη σημασία 
της αναμόρφωσης της Οικονομικής Διπλω-
ματίας στο υπουργείο Εξωτερικών, μίλη-
σε για τον συντονισμό με τα εμπορικά γρα-
φεία των πρεσβειών μας ανά τον κόσμο, 
την Enterprise Greece αλλά και τα μέτρα 
που λαμβάνει η Ελλάδα για την προσέλκυση 
ψηφιακών νομάδων και την χορήγηση θε-
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ωρήσεων με απλουστευμένες διαδικασίες. 
Επίσης παρουσίασε τις επενδυτικές συμ-
φωνίες εμβληματικού χαρακτήρα που έχουν 
γίνει στην Ελλάδα, όπως αυτές της Pfizer, 
Microsoft, της Next.e.GO Mobile SE και της 
Volkswagen στην Αστυπάλαια, οι οποίες 
προάγουν την Ελλάδα ως επενδυτικό προο-
ρισμό και δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Ολοκληρώνοντας εξήρε τις προσπάθει-
ες των συμμετεχόντων στο πάνελ οι οποί-
οι, όπως είπε, συνιστούν πηγή έμπνευσης 
καθώς έχουν καταφέρει να εξελιχθούν σε 
πρότυπα μεγάλης επιχειρηματικής επιτυ-
χίας. Εξήρε τον Άλεξ Χατζηελευθερίου από 
το Blueground, μια εταιρία που έχει συγκε-
ντρώσει, όπως είπε, συνολικά 78 εκατ. δο-
λάρια σε χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων 
και φιλοδοξεί να αυξήσει το χαρτοφυλάκιό 
της σε 50.000 διαμερίσματα από 3.600. Τον 
Δημήτρη Τσίνγκο από την Epignosis, τον 
κορυφαίο πάροχο λύσεων λογισμικού που 
έχει 11 εκατομμύρια μαθητές και 3 εκα-
τομμύρια μαθήματα σε πάνω από 70.000 
πύλες, εκδημοκρατίζοντας τη μάθηση και 
καθιστώντας την προσιτή σε οργανισμούς 
και εταιρείες παγκοσμίως.

Τον Κώστα Τσαούση της NetData, με τα «7 
καλύτερα εργαλεία παρακολούθησης cloud 
για τέλεια διαχείριση cloud», με 52 χιλιά-
δες αστέρια GitHub, χιλιάδες νέους χρή-
στες κάθε μέρα και βάση χρηστών άνω των 
4 εκατομμυρίων. Τον Γιώργο Παλικαρά από 
το Metamaterial που με την τεχνική των υλι-
κών έχει 30 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ενώ 
έχει οδηγήσει νεοσύστατες εταιρείες σε 
πάνω από 150 διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου τονίστηκε από 
την πλευρά των ομιλητών το γεγονός ότι οι 
ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβα-
ση σε τεράστια χρηματοδότηση, αν και εκ 

πρώτης όψεως φαίνεται ως μειονέκτημα, 
αναδεικνύεται σε πλεονέκτημα, για τις νε-
οφυείς επιχειρήσεις καθώς ξεκινούν σε 
γερές, πιο υγιείς, οικονομικά βάσεις, και 
είναι κερδοφόρες από νωρίς, χωρίς να εκτί-
θενται σε υπερβολικό δανεισμό. H χρημα-
τοδότηση, κατά συνέπεια, όπως τονίστηκε, 
πρέπει να θεωρείται μέσο και όχι αυτοσκο-
πός της επιχείρησης και σημασία στο τα-
ξίδι της καινοτομίας έχει η ανθεκτικότητα 
του επιχειρηματία, να μπορεί να συνεχίζει 
πέρα από αποτυχίες και πισωγυρίσματα.

Ο Δημήτρης Τσίγκος δήλωσε ότι «σημα-
σία έχει η αγάπη προς την εργασία. Αν οι 
εργαζόμενοι αγαπούν τη δουλειά τους, θα 
είναι εξαιρετικά καλοί σε αυτή». Ο Γεώρ-
γος Παλικάρας ανέφερε ότι «το μόνο που 
είναι σημαντικό είναι το μέγεθος του προ-
βλήματος που επιλύεις», ενώ ο Αλέξαν-
δρος Χατζηελευθερίου δήλωσε ότι «συ-
χνά δεν βλέπεις τη λύση για το πρόβλημα, 
αλλά πρέπει να επιμείνεις και να πιστεύ-
εις ότι θα το λύσεις». Ο Κώστας Τσαούσης 
ανέφερε, τέλος, ότι «η επιχειρηματικότη-
τα είναι ένας αγώνας ενάντια στον ίδιο σου 
τον εαυτό. Μια γρήγορη αποτυχία αν συνο-
δεύεται από επιμονή και δουλειά οδηγεί 
στην επιτυχία».

Όλοι οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες 
εξέπεμψαν, συμπερασματικά, ένα μή-
νυμα αισιοδοξίας ως προς την ελληνική 
νεοφυή επιχειρηματικότητα και αναφέρ-
θηκαν με θερμά λόγια στις δεξιότητες 
του ελληνικού δυναμικού που το χαρα-
κτήρισαν εργατικό, έξυπνο και υψηλά 
καταρτισμένο και έναν από τους λόγους 
που η Ελλάδα προσελκύει επενδύσεις.

Πηγή: ΑΜΕ – ΑΠΕ
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Με μια νέα 
ο λ ο κ λ η -
ρ ω μ έ ν η 
στρατηγι-

κή σε χώρες – στό-
χους, όπου τα ελ-
ληνικά προϊόντα θα 
μπορούσαν να βρουν 
νέες αγορές, εστιάζει 
το ενδιαφέρον της η 
Οικονομική Διπλω-
ματία του υπουργείου 
Εξωτερικών.

Αυτό δήλωσε ο γενικός γραμματέας Δι-
εθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξω-
στρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών, 
Ιωάννης Σμυρλής, σε συνέντευξή του 
στoν ρ/σ Alpha 9,89.

Όπως εξήγησε ο κ. Σμυρλής, το νέο 
σχέδιο το οποίο θα ανακοινωθεί σύντο-
μα από το ΥΠΕΞ «περιλαμβάνει μεγά-
λες παραδοσιακές χώρες, με τις οποίες 
έχουμε εμπορικές σχέσεις, αλλά και 
νέες χώρες – στόχους, όπου θα πρέπει 
να δώσουμε βάρος». Η σχετική προετοι-
μασία, όπως επισήμανε, «έχει ήδη ολο-
κληρωθεί σε συνεργασία με όλους τους 
φορείς και όλα τα επιμελητήρια, ούτως 
ώστε να αποτελεί μια πραγματική στρα-
τηγική της χώρας, ένα χρήσιμο εργα-
λείο για όλους τους ενδιαφερόμενους».

Ερωτηθείς σχετικά με το πρόγραμμα 
«Επιχειρούμε έξω» που αφορά την υπο-
στήριξη διεθνούς προβολής και επιτρέπει 

σε Έλληνες εξαγωγείς να συμμετέχουν και 
σε ψηφιακές εκθέσεις, τόνισε τη σημασία 
των ψηφιακών εργαλείων καθώς, όπως 
είπε, «στόχος μας είναι να διατηρήσου-
με τις επιχειρήσεις ζωντανές, να συνεχί-
ζουν να έχουν τις επαφές τους μέχρι να 
ανοίξει η αγορά και επανέλθουν οι υβρι-
δικές εκθέσεις, που θα αποτελέσουν το 
πρώτο στάδιο και οι οποίες έχουν να κά-
νουν με τη φυσική παρουσία». 

Τέλος, σχετικά με την Digital Nomad 
Visa, ο κ. Σμυρλής αποσαφήνισε ότι αποτε-
λεί θέμα συζήτησης σε όλα τα υπουργεία, 
για την οποία ο αναπληρωτής υπουργός 
Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, δι-
οργάνωσε μια μεγάλη συνάντηση, με σκο-
πό να συντονιστεί η όλη διαδικασία. Αφο-
ρά, όπως είπε, εργαζόμενους, οι οποίοι, 
από τη στιγμή που δουλεύουν από το σπίτι 
τους, θα μπορούσαν να έλθουν στην Ελλά-
δα, από όπου θα μπορούσαν να δουλέψουν 
ένα διάστημα. Γι’ αυτή την κατηγορία ερ-
γαζομένων «ετοιμάζεται να κατατεθεί στο 
ελληνικό Κοινοβούλιο σχετική τροπολογία, 
η οποία θα δημιουργήσει τις απαραίτητες 
συνθήκες παραμονής για τους εκτός Ευρω-
παϊκής Ένωσης, γιατί οι εντός μπορούν να 
έρθουν, ούτως ή άλλως, χωρίς να υπάρχει 
κανένα πρόβλημα. Θα μπορούμε λοιπόν, 
να προσελκύσουμε και από άλλες αγορές 
εργαζομένους, που θα θέλουν να εκμεταλ-
λευτούν την ομορφιά της χώρας, τον καλό 
καιρό, συνδυάζοντας και τη δουλειά τους». 
«Θα το προχωρήσουμε λοιπόν σύντομα για 
να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθή-
κες παραμονής τους» κατέληξε.

Ι. Σμυρλής: Ετοιμάζουμε
μία νέα στρατηγική
για χώρες – στόχους εξαγωγών



LEXIKON
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
∆. Καραβασίλης - Γ. Τριανταφύλλου

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ:
packaginglexikon.com

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ...
«Τι είναι η φλεξογραφία;, Τι είναι blister;, Τι 

είναι sleeve;, Compi–pack;, Masterbach;, 
Επένδυση UV;, Pop;»

Η βιβλιογραφία, από ελληνικής πλευράς, 
φτωχή έως ανύπαρκτη. ∆ύο, τρεις πολύ καλές 
προσπάθειες περασµένων δεκαετιών και αυτό 

ήταν όλο. Συνεχώς όµως, εµφανίζονταν στο 
προσκήνιο νέες λέξεις και έννοιες.

Έτσι, ξεκίνησε µια προσπάθεια που διήρκεσε 
χρόνια, για να συγκεντρωθεί υλικό που θα ήταν 
χρήσιµο για όποιον ασχολείται σήµερα µε τον 

τοµέα της συσκευασίας.

Το αποτέλεσµα, αυτής της προσπάθειας είναι 
αυτό το λεξικό: «Lexikon της Συσκευασίας».
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Πιλοτική εφαρμογή 
ηλεκτρονικού ραντεβού 
Ελλήνων εξαγωγέων
με το Γραφείο Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων 
Αγίου Φραγκίσκου
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Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία της 
ψηφιακής πλατφόρμας που παρέ-
χει τη δυνατότητα στους εξαγω-
γείς, για το κλείσιμο ηλεκτρονι-

κού ραντεβού με το Γραφείο Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού 
Προξενείου Αγίου Φραγκίσκου.

Σχετικές πληροφορίες και οδηγίες πα-
ρέχονται στον εξής σύνδεσμο: https://
appointment.mfa.gr/reservations/aero/
usa-grgencon-sfr/ 

Καλούνται οι ελληνικές εταιρείες που 
προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην 
αγορά των δυτικών Πολιτειών των ΗΠΑ 
(περιοχή αρμοδιότητας συγκεκριμένου 
Γραφείου ΟΕΥ) να χρησιμοποιήσουν τον 
σχετικό σύνδεσμο προκειμένου να κλεί-
σουν ραντεβού, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω 
τηλεδιάσκεψης. 

Σημειώνεται ότι τα ραντεβού με το Γρα-
φείο ΟΕΥ Αγίου Φραγκίσκου αφορούν απο-
κλειστικά διμερή οικονομικά και εμπορι-
κά θέματα. 

Απευθύνονται σε ελληνικές εταιρείες 
που ενδιαφέρονται να εξάγουν τα προϊό-
ντα ή τις υπηρεσίες τους από την Ελλάδα 
προς την αγορά των ΗΠΑ, ανεξαρτήτως 
κλάδου. Οι ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι 

των εταιρειών θα έχουν την ευκαιρία να 
λάβουν εξατομικευμένη ενημέρωση ανά-
λογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες της 
εξαγωγικής τους προσπάθειας.

Τα ραντεβού είναι μέγιστης διάρκειας 30 
λεπτών και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να διαλέξουν την ημέρα και ώρα που τους 
εξυπηρετεί. Το Γραφείο ΟΕΥ θα επικοι-
νωνήσει μέσω email για την επιβεβαίωση 
του ραντεβού και την επιλογή του τρόπου 
υλοποίησής του.

 Συμπληρώνονται τα εξής στοιχεία:

Όνομα, Επώνυμο, Επωνυμία εταιρείας, 
Έδρα εταιρείας, Αριθμός ΓΕΜΗ (Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο). Στοιχεία επικοινωνί-
ας (email, τηλέφωνο) και σύντομη περι-
γραφή αιτήματος.

Σημειώνεται ότι το Γραφείο ΟΕΥ δεν εί-
ναι σε θέση να συνδράμει σε θέματα που 
αφορούν προξενικές υπηρεσίες (ληξιαρ-
χικά, στρατολογικά, διαβατήρια, πληρε-
ξούσια κλπ). 

Οι συνομιλίες/τηλεδιασκέψεις θα κα-
ταγράφονται δειγματοληπτικά για λόγους 
αξιολόγησης και βελτίωσης των παρεχο-
μένων υπηρεσιών.
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Δέκα προτάσεις για αύξηση
των ελληνικών εξαγωγών
στη Γερμανία

Όπως σημειώνεται, εξαιτίας της 
τρέχουσας κρίσης παρατηρήθη-
κε από την περασμένη άνοιξη 
μια αλλαγή της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς των Γερμανών. Συγκε-
κριμένα, στράφηκαν σε υγιεινότερες επι-
λογές και κυρίως σε φρούτα, ενώ άνοδο 
άρχισε να σημειώνει και η ζήτηση βιολο-
γικών προϊόντων.

Η τάση αυτή που προβλέπεται να συνεχι-
στεί και να αυξηθεί στο μέλλον καθώς και 

η δυναμική που αναπτύσσει το ηλεκτρο-
νικό εμπόριο είναι στοιχεία τα οποία θα 
πρέπει να αξιοποιήσουν οι εξαγωγείς μας.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία δέκα 
χρόνια οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων 
στη Γερμανία αυξάνονται συνεχώς.

Το 2020 η Ελλάδα εξήγε τρόφιμα και 
ποτά αξίας 845,6 εκατ. ευρώ από 771 εκατ. 
ευρώ που σημαίνει αύξηση κατά 74,6 εκατ. 
ευρώ ή ποσοστό 9,6%.

Δέκα προτάσεις για αύξηση των Ελληνικών εξαγωγών στη 
Γερμανία καταγράφονται στο ενημερωτικό έγγραφο του γραφείου 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Προξενείου της 
Ελλάδος στο Ντύσσελντορφ, με θέμα: «ο τομέας τροφίμων και 
ποτών στη Γερμανία».
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Οι δέκα πρώτες εξαχθείσες κατηγορίες 
προϊόντων το 2020 ήταν γαλακτοκομικά, 
παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων, 
φρούτα, ποτά, είδη αρτοποιίας, λαχανικά, 
διάφορα τρόφιμα, ιχθυηρά, ζαχαρώδη και 
προϊόντα κρέατος, ιχθυηρών κλπ.

Οι 4 πρώτες κατηγορίες προϊόντων 
αντιστοιχούν στα 3⁄4 των συνολικών ελ-
ληνικών εξαγωγών τροφίμων και ποτών 
στη Γερμανία.

Το 2020 μεγαλύτερη αύξηση στις εξα-
γωγές από την Ελλάδα προς τη Γερμανία 
υπήρξε στα: φρούτα, έλαια, γαλακτοκο-
μικά, λαχανικά και στα παρασκευάσματα 
φρούτων και λαχανικών.

Αντίθετα, μείωση ποσοστού 7,6% σημει-
ώθηκε στα αλκοολούχα (69,942 εκ. από 
75,767), γεγονός που οφείλεται στη μη 
λειτουργία των εστιατορίων το μεγαλύτερο 
μέρος του έτους εξαιτίας της πανδημίας. 
Τη μεγαλύτερη μείωση είχαν οι εξαγωγές 
οίνου (19,567 εκ. από 27,467 εκ. το 2019), 
ενώ αύξηση σημειώθηκε στα υπόλοιπα 
αλκοολούχα ποτά (38,514 εκ. από 35,780 
το 2019).

Οι γερμανικές εξαγωγές στην Ελλάδα

To 2020 οι γερμανικές εξαγωγές τροφί-
μων και ποτών προς την Ελλάδα ανήλθαν 
σε 705,566 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας 
μείωση 6,3% σε σύγκριση με το 2019, οπό-
τε είχαν ανέλθει σε 753,041 εκατ. ευρώ.

Τα κυριότερα προϊόντα που εξάγει η 
Γερμανία στη χώρα μας είναι σταθερά 
τα γαλακτοκομικά και το κρέας, που από 
κοινού αντιστοιχούν σε πάνω από 50% 
των συνολικών γερμανικών εξαγωγών.

Και το 2020 η κυριότερη κατηγορία ει-
σαγόμενων στην Ελλάδα γερμανικών προ-

ϊόντων ήταν τα γαλακτοκομικά, η αξία των 
οποίων ανήλθε σε 236,361 εκ. ευρώ από 
228,630 εκ. ευρώ το 2019, που συνιστά αύ-
ξηση κατά 7,7%. Αντίθετα, στις εισαγωγές 
κρέατος σημειώθηκε μείωση ποσοστού 
20,53%, καθώς η αξία τους μειώθηκε σε 
130,3 εκ. ευρώ από 164,090 εκ. ευρώ ένα 
έτος νωρίτερα.

Εμπορικό ισοζύγιο

Το 2020 ο συνολικό όγκος του διμερούς 
εμπορίου τροφίμων και ποτών Ελλάδας-
Γερμανία ανήλθε σε 1,55 δις ευρώ από 
1,34 δις το 2019, σημειώνοντας αύξηση 
ποσοστού 13,26%.

Το εμπορικό ισοζύγιο ήταν για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά πλεονασματικό για την 
Ελλάδα κατά +140 εκ. ευρώ. Πριν από τα 
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έτη 2019 και 2020 μόνο το 2016 υπήρξε 
πλεονασματικό ισοζύγιο για την Ελλάδα 
στο διμερές εμπόριο τροφίμων και ποτών.

Τα προβλήματα των Ελληνικών 
εξαγωγών στη Γερμανία

Είναι γνωστό, ότι τα τελευταία 20-30 χρό-
νια έγιναν σοβαρές προσπάθειες από πολ-
λούς τους Έλληνες παραγωγούς τροφίμων 
και οινοπαραγωγούς προς την κατεύθυνση 
της αναβάθμισης της ποιότητας των ελλη-
νικών προϊόντων γαστρονομίας. Οι Έλλη-
νες παραγωγοί επένδυσαν στον εκσυγχρο-
νισμό των μονάδων τους, έδωσαν ιδιαίτερη 
σημασία στην ποιότητα του προϊόντος τους 
αλλά και στη συσκευασία, με αποτέλεσμα 
τα ελληνικά προϊόντα να μπορούν να αντα-
γωνιστούν τα προϊόντα των χωρών, που εί-
ναι εδώ και χρόνια brand name ως χώρες 
στον συγκεκριμένο τομέα.

Οι ελληνικές εξαγωγές κατευθύνονται 
σε χώρες με έντονο το ελληνικό στοιχείο 

(Γερμανία, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία). 
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εισα-
γωγείς είναι ομογενείς χονδρέμποροι και ο 
μεγαλύτερος όγκος του προϊόντος αγοράζε-
ται από τους ομογενείς των χωρών αυτών, 
καθώς και από τα εκεί ελληνικά εστιατόρια.

Ενδεικτικά, κάποια από τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά προϊό-
ντα στη γερμανική αγορά είναι:

Tο γεγονός ότι, εκτός ελάχιστων εξαιρέ-
σεων, το επίπεδο των ελληνικών εστιατο-
ρίων παραμένει πολύ χαμηλό σε σύγκριση 
με την ανταγωνίστρια Ιταλία, τόσο ως προς 
το μενού, όσο και προς τους παράγοντες 
στήσιμο/διακόσμηση/ατμόσφαιρα, δε βοη-
θάει στην προώθηση των ποιοτικών ελλη-
νικών τροφίμων και οίνων. Τη στιγμή, που 
υπάρχουν δημοσιεύματα στον γερμανικό 
τύπο (πρόσφατα στο έγκυρο περιοδικό Der 
Spiegel), τα οποία εκθειάζουν την γαστρο-
νομική σκηνή της Αθήνας, τίποτα αντίστοι-
χο δυστυχώς δεν υπάρχει στη Γερμανία.
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Επιπλέον, το γεγονός ότι στα περισσότε-
ρα τουριστικά μέρη της Ελλάδας δεν έχει 
γίνει εκτενώς πιστοποίηση εστιατορίων, 
κάτι που θα οδηγούσε και στην εκ των 
πραγμάτων αναβάθμιση του μενού και της 
κάβας τους, έχει ως αποτέλεσμα η επαφή 
του μέσου Γερμανού τουρίστα με την ελλη-
νική κουζίνα και τον ελληνικό οίνο να μην 
αφήνει τις καλύτερες δυνατές εντυπώ-
σεις. Έτσι, τουρίστες που θα μπορούσαν 
να είναι δυνητικοί αγοραστές ελληνικών 
προϊόντων και κρασιού άμα τη επιστρο-
φή στη χώρα τους, δεν αναζητούν τελικά 
το ελληνικό προϊόν στη γερμανική αγορά, 
όπως συμβαίνει με αυτό των ανταγωνι-
στριών χωρών.

Όπως είναι ευρέως γνωστό στους γνώ-
στες της λειτουργίας της γερμανικής αγο-
ράς, για να μπορέσει να διατεθεί ένα προ-
ϊόν σε υψηλότερη τιμή, θα πρέπει αυτή να 
δικαιολογείται πλήρως από την ποιότη-
τά του, δεδομένου και του πολύ μεγάλου 
ανταγωνισμού που έχουν οι ελληνικοί οί-
νοι σε μια τόσο ανοιχτή αγορά όσο η γερ-
μανική, όπου στα εισαγόμενα κρασιά κυρι-
αρχούν χώρες με πολύ ισχυρό brand name 
(Ιταλία και Γαλλία).

Έλλειψη εξαγωγικής στρατηγικής και 
marketing, που αποτελούν χρόνια προ-
βλήματα των ελληνικών εξαγωγών. Σε 
αγορές με πολύ μεγάλο αριθμό προϊόντων 
και έντονο ανταγωνισμό, όπως η γερμανι-
κή, είναι απαραίτητη η ύπαρξη στρατηγι-
κής εκ μέρους του εξαγωγέα. Οι εταιρείες 
που διαθέτουν ειδικευμένους διευθυντές 
εξαγωγών έχουν πολύ καλύτερες εξα-
γωγικές επιδόσεις από όσες δεν έχουν. 
Επίσης, λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού 
χρειάζεται σαφής στρατηγική marketing, 
ώστε να πειστούν οι Γερμανοί εισαγωγείς 
για την πιθανότητα επιτυχίας του προϊό-
ντος σε μια τόσο ανταγωνιστική αγορά.

Μικρές παραγόμενες ποσότητες, με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλυφθεί η 
ζήτηση από μεγάλες αλυσίδες γερμανικών 
super markets.

Προτάσεις

Στο ενημερωτικό έγγραφο σημειώνονται 
κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση της ει-
κόνας και την άνοδο των εξαγωγών ελληνι-
κών και ιδιαίτερα κρητικών τροφίμων και 
ποτών στη Γερμανία:
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 Πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στα 

προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ, λόγω της στροφής 
του μέσου Γερμανού καταναλωτή σε ποι-
οτικότερα προϊόντα, στροφή η οποία επι-
ταχύνθηκε τους τελευταίους μήνες λόγω 
της τρέχουσας κρίσης. Η αναγραφή στη 
συσκευασία των σημάτων πιστοποίησης 
έχει αποδειχθεί ότι ελκύει το ενδιαφέ-
ρον των καταναλωτών, καθώς λειτουργεί 
ως απόδειξη ποιότητας.

 Το ίδιο ισχύει για τα βιολογικά προϊό-
ντα, η ζήτηση των οποίων γνωρίζει άνο-
δο, τάση που προβλέπεται να συνεχιστεί. 
Επίσης, έχει αρχίσει να διαμορφώνεται 
ενδιαφέρον για γηγενή προϊόντα (π.χ. πα-
λιές ποικιλίες ντομάτας, άγρια κεράσια 
κλπ), που είναι ακόμα μικρό, αλλά θα αυ-
ξηθεί μελλοντικά. Ίσως θα άξιζε να δοθεί 
κάποια προσοχή και σε αυτά

 Είναι απαραίτητη η πιστοποίηση των 
ελληνικών εστιατορίων της Γερμανίας, 
αλλά και του συνόλου των εστιατορίων 
στους ελληνικούς τουριστικούς προορι-
σμούς (όπως έχει ήδη κάνει η πρωτοπόρος 
στον εν λόγω τομέα Ιταλία). Η διαδικασία 

της πιστοποίησης των ελληνικών εστιατο-
ρίων θα έχει εκ των πραγμάτων ως αποτέ-
λεσμα και την αναβάθμιση των προϊόντων 
και της κάβας τους με ανώτερης ποιότητας, 
ΠΟΠ/ΠΓΕ ελληνικά προϊόντα. Αυτό θα βο-
ηθήσει πολύ στην αλλαγή της αρνητικής 
εικόνας της ελληνικής γαστρονομίας και 
θα οδηγήσει τους πελάτες των εστιατορίων 
να αναζητήσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα 
στην αγορά για οικιακή κατανάλωση.

 Επιπλέον, τα ελληνικά τρόφιμα και οι 
οίνοι θα πρέπει να έχουν σταθερή ποιό-
τητα, προκειμένου να μη χαθεί το στοιχείο 
της σταθερότητας και εμπιστοσύνης, το 
οποίο στην περίπτωση των Γερμανών κα-
ταναλωτών είναι μεγίστης σημασίας.

 Πρέπει να υπάρχει ευελιξία των εται-
ρειών ως προς τη συσκευασία και το μέ-
γεθος του προϊόντος τους. Πολλοί εισα-
γωγείς για δικούς τους λόγους marketing 
προτιμούν διαφορετικές συσκευασίες από 
αυτές που επιλέγει ο παραγωγός. Επίσης, 
καθώς η καταναλωτική συμπεριφορά των 
Γερμανών είναι διαφορετική από την ελλη-
νική, θα πρέπει και οι Έλληνες παραγωγοί 
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να είναι ευέλικτοι στο συγκεκριμένο θέμα. 
Π.χ. υπάρχουν προϊόντα που στην ελληνική 
αγορά κυκλοφορούν σε μεγάλες συσκευα-
σίες, λόγω συγκεκριμένων καταναλωτικών 
συνηθειών στην Ελλάδα, που όμως δεν εί-
ναι δυνατό να πωληθούν ως έχουν στη Γερ-
μανία εξαιτίας της διαφοράς των κατανα-
λωτικών συνηθειών στη χώρα. Θα πρέπει 
οι Έλληνες παραγωγοί να προσαρμόζονται 
εύκολα σε παρόμοια αιτήματα των εισαγω-
γέων δείχνοντας την απαραίτητη ευελιξία.

 Οι εταιρείες, που δε διαθέτουν μεγά-
λες ποσότητες, θα ήταν προτιμότερο να 
μην επιμένουν να απευθύνονται σε αλυσί-
δες σούπερ μάρκετ, καθώς πρόκειται για 
μεγάλο όγκο αγοράς, που δε θα μπορέ-
σουν να καλύψουν. Καλύτερο θα ήταν να 
προτιμήσουν τα όλο και περισσότερα ντε-
λικατέσεν, στα οποία, λόγω και της στρο-
φής των Γερμανών καταναλωτών σε ποι-
οτικότερα και υγιεινότερα προϊόντα, θα 
έχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες προβολής.

 Οίνος: Θα ήταν προτιμότερο οι Έλληνες 
εξαγωγείς, που διαθέτουν ποιοτικό προϊ-
όν, να κατευθυνθούν προς προμηθευτές/
χονδρεμπόρους στη Γερμανία, οι οποίοι 
προμηθεύουν ήδη κάβες, όπου είναι σύνη-
θες να διακινείται ακριβότερος και ποιοτι-
κότερος οίνος από αυτόν που πωλείται στα 
supermarkets. Όπως είναι γνωστό, οι πελά-
τες μιας κάβας είναι διατεθειμένοι να πλη-
ρώσουν ακριβότερη τιμή, αρκεί η ποιότητα 
να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.

 Η διεύρυνση της πώλησης ελληνικών 
τροφίμων και ποτών μέσω ίντερνετ (e-
commerce), που ήδη γίνεται από αρκετούς 
εισαγωγείς, θα συμβάλει επίσης στην ευ-
κολότερη πρόσβαση του μέσου καταναλω-

τή στο ελληνικό προϊόν. Επομένως οι εξα-
γωγείς καλό θα είναι να πληροφορούνται 
και αυτή την παράμετρο στις επαφές τους 
με δυνητικούς συνεργάτες στη Γερμανία.

 Στο μέτρο του δυνατού, θα ήταν καλή 
η συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς 
(κυρίως για ελαιόλαδο και οίνο), καθώς η 
προσθήκη στην ετικέτα του προϊόντος του 
σήματος του βραβείου παρακινεί πάντα το 
ενδιαφέρον των καταναλωτών.

 Τέλος, η συμμετοχή των ελληνικών 
εταιρειών με εξαγωγικό προσανατολι-
σμό σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις τρο-
φίμων και ποτών, όπως η ANUGA και η 
PROWEIN, είναι εξαιρετικά σημαντική. 
Όχι μόνο εκτίθεται το ελληνικό προϊόν 
σε μια διοργάνωση, όπου εκθέτει το σύ-
νολο σχεδόν των χωρών και επομένως 
διεθνοποιείται άμεσα η παρουσία του, 
αλλά γιατί εκτίθεται και σε μια διοργά-
νωση, την οποία επισκέπτονται οι σημα-
ντικότεροι διεθνείς παίκτες του τομέα, 
με κρίσιμο ρόλο στις αποφάσεις διαλο-
γής και διακίνησης.
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Σπ. Λιβανός:
Προώθηση της «Ελληνικής 
Διατροφής» και αποτροπή 
του συστήματος Nutri-Score

Τη σύσταση συμβουλευτικής 
ομάδας για την παροχή τεχνι-
κής και επιστημονικής υπο-
στήριξης προς την πολιτική 

ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, σχετικά με τη στρα-
τηγική στον τομέα των τροφίμων, στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ελληνι-
κή Διατροφή», ανακοίνωσε ο Υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων Σπήλιος Λιβανός, απαντώντας σε 
επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του 
ΜέΡΑ25 Κρίτωνα Αρσένη, με θέμα «Το 
ελαιόλαδο μετατρέπεται σε ανθυγιεινό 
προϊόν μέσα από τις στρεβλώσεις του 
Nutri-Score».

Όπως είπε ο κ. Λιβανός, την συμ-
βουλευτική ομάδα θα στελεχώσουν 
καταξιωμένοι επιστήμονες και ακα-
δημαϊκοί και έργο της θα είναι και 
η παρακολούθηση και γνωμοδότηση 
επί της εν εξελίξει νομοθετικής πρω-
τοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για την εμπρόσθια διατροφική 
επισήμανση των τροφίμων, γνωστή 
ως Nutri-Score.

Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, 
ο κ. Αρσένης είχε πει ότι το σύστημα 
Nutri-Score βαθμολογεί χαμηλά τα 
προϊόντα της κρητικής, της μεσογεια-
κής, της ελληνικής διατροφής και τα 

Σπύλιος Λιβανός
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
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θεωρεί «προϊόντα προς αποφυγή», ενώ 
συνθετικά προϊόντα, όπως «η κόλα χωρίς 
ζάχαρη κ.ο.κ. να παίρνουν ξαφνικά “Β” και 
φαίνονται να είναι πράσινα!».

Απαντώντας, ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε στις 
επαφές και διαβουλεύσεις που έχει σε 
ευρωπαϊκό και διμερές επίπεδο, ώστε να 
αποτραπεί η εφαρμογή του χρωματικού συ-
στήματος Nutri-Score για τα προϊόντα δια-
τροφής, ενώ έκανε δεκτή την πρόταση του κ. 
Αρσένη για κοινή σύγκληση των Επιτροπών 
Παραγωγής και Εμπορίου και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων της Βουλής με τη συμμετοχή 
των Ελλήνων ευρωβουλευτών, προκειμέ-
νου να ενημερωθούν για το ζήτημα και να 
υπάρξει κοινή αντιμετώπιση του συστήμα-
τος Nutri-Score. Ο κ. Λιβανός αποδέχθη-
κε και την πρόταση να ενημερωθούν και οι 
εμπορικοί ακόλουθοι των πρεσβειών μας 
στο εξωτερικό, παρότι οι υπηρεσίες του 
ΥΠΑΑΤ έχουν ήδη ενεργοποιηθεί σε ευρω-
παϊκό επίπεδο στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Λιβανός κατέστησε ωστόσο σαφές ότι 
η μάχη που έχει να δώσει η Ελλάδα πρέ-
πει να κινείται σε δύο επίπεδα: και στο 
αμυντικό απέναντι στο Nutri-Score, αλλά 
και στο θετικό, δηλαδή καταθέτοντας πρό-
ταση που θα το αντικαταστήσει, και η οποία 
μπορεί να προέλθει από τη λειτουργία της 
Επιτροπής, της οποίας τη σύσταση ανακοί-
νωσε ο κ. Λιβανός και κάλεσε τα κόμματα 
να συμμετέχουν με προτάσεις.

Από την πλευρά του, ο κ. Αρσένης είπε ότι 
με το Nutri-Score γίνεται αντιστροφή της 
κοινής λογικής, ότι στις χώρες που εφαρ-
μόζεται, οι πολίτες τείνουν να καταναλώ-
νουν βιομηχανικά και συνθετικά τρόφιμα, 
ενώ τα προϊόντα της μεσογειακής διατρο-
φής, όπως το λάδι μας, που είναι αντιο-
ξειδωτικό για το αίμα και σημαντικό για τη 
δημόσια υγεία, «παίρνει “Δ” και είναι “στα 
κόκκινα”: [..] Αυτή η παραπλάνηση του 
καταναλωτή πρέπει να σταματήσει», είπε 
ο κ. Αρσένης καλώντας τους παραγωγούς 
λαδιού, φέτας, μελιού και άλλων αγροτι-
κών προϊόντων, να κινητοποιηθούν.
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Νεό ρεκόρ για τις εξαγωγές 
ελληνικής φράουλας 

Την δυναμική της πορεία συνεχίζει η εξαγωγική διαδρομή 
της ελληνικής φράουλας, ξεπερνώντας ακόμα και την περσινή 
δυνατή χρονιά, όπου είχε σημειωθεί ρεκόρ. Κατά την περσινή 
χρονιά οι εξαγωγές είχαν φτάσει τους 54.967 τόνους αξίας 71,7 
εκατ. ευρώ, έναντι 45.178 τόνων αξίας 55,4 εκατ. ευρώ το 2019. 
Η φετινή παραγωγή φράουλας εκτιμάται στις 75.000-80.000 
τόνους με την καλλιεργήσιμη έκταση να υπολογίζεται αυξημένη 
κατά 2.000 στρέμματα περίπου.
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Με τα μέχρι τώρα στοιχεία πάμε 
για αύξηση των εξαγωγών, αν 
και εφόσον, συνεχιστούν όλα 
καλά, όπως μέχρι τώρα», επιση-

μαίνει στο agro-in ο ειδικός σύμβουλος της 
Incofruit Hellas,  Γιώργος  Πολυχρονάκης.

Η αυξητική πορεία οφείλεται τόσο στην 
αύξηση των καλλιεργουμένων εκτάσεων, 
όσο και σε τροποποίηση και αύξηση των 
ποικιλιών, που προορίζονται για τις δυ-
τικές αγορές των χωρών της ΕΕ και τις 
πρώην ανατολικές χώρες. Με βάση αυτά 
τα δεδομένα και λόγω του Πάσχα των Κα-
θολικών, σε συνδυασμό με την καθυστέρη-
ση της παραγωγής της ανταγωνίστριας χώ-
ρας, της Ισπανίας, λόγω αντίξοων καιρικών 
συνθηκών κατά το πρώτο μισό της σεζόν, 
η φράουλα προχωρά ανοδικά, σημειώνο-
ντας αύξηση κατά 30 με 32% (από 1/1 έως 
1/4/2021 ανήλθαν σε 24.400 τόνους έναντι 
18.334  τόνους, που ήταν πέρσι), συγκριτικά 
με τις αντίστοιχες περσινές ημερομηνίες.

«Όπως και με τα υπόλοιπα φρούτα, και 
δεδομένου ότι το Πάσχα των Καθολικών 
τελείωσε, έχουν δημιουργηθεί αποθέματα 
στις αγορές και στους εμπόρους, με αποτέ-
λεσμα να έχουμε μια υποτονική ζήτηση. Η 
κατανάλωση γίνεται από τα εναπομένοντα 
αποθέματα. Από τώρα και έως το Πάσχα 
της Ορθοδοξίας εκτιμώ ότι θα σημειωθεί 
αύξηση ως προς τις γειτονικές μας χώρες 
και μια ισορροπημένη κίνηση και ροή των 
εξαγωγών προς τις χώρες της δυτικής Ευ-
ρώπης», τόνισε ο Γ. Πολυχρονάκης.

Μάλιστα, λόγω της οψίμωσης σε φρού-
τα ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά, ο Γ. Πο-
λυχρονάκης εκτιμά, ότι θα παραταθεί η 
εξαγωγική περίοδος άρα και η κατανάλω-
ση για τις φράουλες με αποτέλεσμα «να 
έχουμε μια υπέρβαση και τη φετινή χρο-

νιά έναντι της περσινής που είχε σημει-
ωθεί ρεκόρ».

Να σημειωθεί ότι το 2020 οι εξαγωγές 
είχαν φτάσει τους 54.967 τόνους αξίας 
71,7 εκατ. ευρώ, έναντι 45.178 τόνων αξί-
ας 55,4 εκατ. ευρώ το 2019. «Είχαμε λοι-
πόν αύξηση κατά 21% σε ποσότητα και 
29% σε αξία, που σημαίνει ότι είχαμε βελ-
τιωμένη τιμή μονάδος και στην εξαχθείσα 
ποσότητα, δηλαδή, εκτός του ότι είχαμε 
αύξηση του όγκου είχαμε και αύξηση της 
μεσοσταθμικής τιμής πώλησης φτάνοντας 
το 1,30 ευρώ το 2020 έναντι 1,20 ευρώ το 
2019», σημείωσε.

Σε κάθε περίπτωση – όπως επισημαίνει 
ο ειδικός σύμβουλος της Incofruit Hellas 
– οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να διενερ-
γούν τους απαραίτητους ελέγχους, προκει-
μένου «να διατηρήσουμε και να διαφυ-
λάξουμε τις κατακτήσεις από τις αγορές, 
λόγω της ποιοτικής φήμης των ελληνι-
κών προϊόντων μας, που έχει σημειωθεί 
την τελευταία 2ετία και μας εμπιστεύο-
νται οι καταναλωτές μας μέσα στην παν-
δημία ως προς τα οργανοληπτικά τους 
χαρακτηριστικά και την καθαρότητα των 
προϊόντων μας».
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Το σωματείο  «GS1 ASSOCIATION 
– GREECE» ανακοινώνει ότι με 
αμετάκλητο πλέον βούλευμά του, 
το Συμβουλίου Πλημμελειοδικών 

Αθηνών απήλλαξε τη διοίκηση του σωμα-
τείου από κάθε κατηγορία περί απάτης κα-
θώς και περί   παράβασης της νομοθεσίας 
περί προσωπικών δεδομένων, η οποία της 
είχε αποδοθεί βάσει ισχυρισμών της εται-
ρείας «520 BARCODE HELLAS».

Η ως άνω δικαστική αρχή αναγνώρισε ότι 
το «GS1 ASSOCIATION – GREECE» έχει  
το αποκλειστικό δικαίωμα χορήγησης των 
κωδικών αριθμών GS1 με τα προθέματα 
520 και 521 σε ενδιαφερόμενες επιχει-
ρήσεις, τη στιγμή που μόνο σε αυτό έχει 
απονεμηθεί το δικαίωμα χρήσης αυτών 
των προθεμάτων, ως ο μοναδικός φορέας 
– μέλος του GS1 AISBL και διαχειριστής 
του συστήματος GS1 στην Ελλάδα.

Επίσης, το Συμβούλιο έκανε δεκτό ότι 
όταν ένας εθνικός φορέας – μέλος του GS1 
AISBL χάσει αυτή την ιδιότητα (όπως συ-

νέβη με την εταιρία «GS1 Ελλάς Α.Ε.» και 
νυν «520 BARCODE HELLAS», ήδη από το 
έτος 2008), είναι αυτονόητο ότι δεν έχει τη 
δυνατότητα να διαχειρίζεται το σύστημα 
GS1 ούτε να αντλεί υπηρεσίες από την δι-
αδικτυακή πλατφόρμα GEPIR, ούτε γενικά 
να λειτουργεί ως μέλος του GS1 AISBL.

Ο GS1 AISBL (www.gs1.org), που εδρεύ-
ει στις Βρυξέλλες, είναι ένας ουδέτερος, 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ανα-
πτύσσει και διαχειρίζεται τα πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενα Διεθνή Πρότυπα για 
την αποτελεσματική επιχειρηματική επι-
κοινωνία, δηλαδή τα Διεθνή Πρότυπα GS1, 
όντας ο κεντρικός διαχειριστής του συστή-
ματος GS1 παγκοσμίως, εκπροσωπείται 
δε σε 115 χώρες μέσω των εθνικών φορέ-
ων – μελών του.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρα-
καλώ δείτε εδώ : https://www.gs1greece.
org/ ή επικοινωνήστε με το GS1 Association 
– Greece στο Τηλ. 210 9904260 ή μέσω 
mail : info@gs1greece.org

Δικαστική δικαίωση του GS1 
ASSOCIATION - GREECE 
μετά τον «πόλεμο λάσπης»
που δέχθηκε
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Σ τα 6,1 δισ. ευρώ υπολογίζεται το 
αποτύπωμα του γερμανικού επι-
χειρείν στην ελληνική οικονομία, 
ενώ οι ελληνογερμανικές σχέσεις 

αναπτύσσουν μια ισχυρή δυναμική και οι 
προοπτικές για περαιτέρω συνεργασία 
προβλέπονται ευοίωνες.

Αυτά ανέφεραν οι ομιλητές σε εκδήλωση 
του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχα-
νικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) όπου  παρουσιά-
στηκε μελέτη για τις οικονομικές σχέσεις, 
τόσο σε όρους εμπορίου όσο και επενδύ-
σεων, μεταξύ Ελλάδας- Γερμανίας και τη 
συμβολή τους στην εγχώρια οικονομία.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη με τίτλο 
“Το αποτύπωμα του γερμανικού επιχειρείν 
στην ελληνική οικονομία”, που πραγμα-
τοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνο-
γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο, η Γερμανία αποτελεί έναν από 
τους μεγαλύτερους εμπορικούς και επεν-
δυτικούς εταίρους της Ελλάδας, αποτέλε-
σμα της ανάπτυξης στενών επιχειρηματι-
κών επαφών μεταξύ των χωρών σε βάθος 
δεκαετιών.

Η συνολική συμβολή των εταιριών-με-
λών του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρί-
ου στην εγχώρια οικονομία, λαμβάνοντας 

Στα 6,1 δισ. ευρώ η συνολική 
συμβολή του γερμανικού 
επιχειρείν στην οικονομία
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υπόψη τις αλληλεπιδράσεις με άλλους 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, 
εκτιμάται το 2019 σε 3,3% του ΑΕΠ ή σε 
6,1 δισ. ευρώ. 

Στην τοποθέτησή του, ο αναπληρωτής 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Νίκος Παπαθανάσης, τοποθετούμενος 
στο πλαίσιο της εκδήλωσης τόνισε ότι 
«τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν απο-
τελούν ακόμη μία απόδειξη της ισχυρής 
διμερούς συνεργασίας, με μεγάλα οφέλη 
τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Γερ-
μανία» και προσέθεσε: «Τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της χώρας μας σε συνδυ-
ασμό με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί 
η κυβέρνηση, μετατρέπουν με γοργούς 
ρυθμούς την Ελλάδα σε ισχυρό φιλοε-
πενδυτικό προορισμό. Ήδη, πολλοί γερ-
μανικοί όμιλοι δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα, δημιουργώντας νέες επιχειρημα-
τικές ευκαιρίες και περισσότερες θέσεις 
εργασίας. Οι ελληνογερμανικές σχέσεις 
αναπτύσσουν μια ισχυρή δυναμική και οι 
προοπτικές για περαιτέρω συνεργασία εί-
ναι εξαιρετικά ευοίωνες». 

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του 
Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Κων-
σταντίνος Μαραγκός, αναφερόμενος στο 
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης που παρου-
σίασε προ ημερών η κυβέρνηση, τόνισε, 
μεταξύ άλλων: «Στη νέα επενδυτική εκκί-
νηση της χώρας, η γερμανική επιχειρημα-
τική κοινότητα έχει ήδη εκδηλώσει το εν-
διαφέρον της να αναλάβει πρωταγωνιστικό 
ρόλο σε τομείς όπως η ενέργεια, η καινο-

τομία κι οι νέες τεχνολογίες, η παραγωγή 
φαρμάκων, η αγροδιατροφή, ο τουρισμός, 
τα logistics κι οι υποδομές. Οι Γερμανοί 
επενδυτές θα δράσουν μεθοδικά εμπι-
στευόμενοι την Ελλάδα, αναγνωρίζοντας 
τις ευκαιρίες που προσφέρει, ιδιαίτερα 
σήμερα, που η επανεκκίνηση της εγχώρι-
ας οικονομίας θα είναι ταυτόχρονη με την 
επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομί-
ας». Τέλος, επεσήμανε ότι, στην προσπά-
θεια αυτή, το Ελληνογερμανικό Επιμελη-
τήριο θα παραμείνει δυναμικός αρωγός 
των παραγωγικών υπουργείων. «Πρόθεσή 
μας είναι να ενδυναμώσουμε τον ήδη ισχυ-
ρό δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας 
μεταξύ της ελληνικής και της γερμανικής 
επενδυτικής κοινότητας» σημείωσε. 

Η μελέτη παρουσιάστηκε από τον γενικό 
διευθυντή του ΙΟΒΕ, καθηγητή Νίκο Βέττα 
και τον υπεύθυνο τμήματος Μικροοικονο-
μικής Ανάλυσης και Πολιτικής του ΙΟΒΕ, 
Svetoslav Danchev. Ο κ. Βέττας ανέφερε 
πως η μελέτη αναλύει την ισχυρή σχέ-
ση ανάμεσα στις οικονομίες της Ελλάδας 
και της Γερμανίας και εκτιμά το σχετικό 
όφελος από την επιχειρηματική δραστη-
ριότητα γερμανικών επιχειρήσεων, τόνισε 
όμως πως υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώ-
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ριο περαιτέρω ανάπτυξης τόσο για ελλη-
νικές εξαγωγές στην Γερμανία όσο και για 
γερμανικές επενδύσεις που μπορούν να 
φέρουν νέα κεφάλαια και τεχνολογία.

Στην παρέμβασή του ο κ. Deutscher, 
Managing Director της TeamViewer 
Greece, υπογράμμισε ότι στις προθέ-
σεις της εταιρείας είναι να δημιουργήσει 
ένα τεχνολογικό πάρκο στα Ιωάννινα για 
τη φιλοξενία επιχειρήσεων του κλάδου, 
καθώς και να αυξήσει, σε διάστημα ενός 
έτους, στους 200 τους απασχολούμενους 
στον Δυναμικό Τεχνολογικό Κόμβο που 
ήδη λειτουργεί στην πόλη. Τέλος, αναφε-
ρόμενους στους λόγους για τους οποίους 
η TeamViewer επέλεξε τα Ιωάννινα για 
να επενδύσει στην Ελλάδα, σημείωσε ότι 
σταθμίστηκαν παράγοντες όπως το υψηλό 
επιστημονικό δυναμικό και η σύνδεση της 
πόλης με διεθνείς υποδομές, όπως και με 
τους «ψηφιακούς αυτοκινητοδρόμους».

Τα βασικά ευρήματα της έκθεσης 

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης 
συνοψίζονται ως εξής: 

Εμπόριο – Υπηρεσίες 

• Η Γερμανία έχει σημαντικό μερίδιο 
στις εξαγωγές ελληνικών αγαθών, αλλά 
και ως χώρα προέλευσης εισαγωγών στην 
ελληνική οικονομία. Το 2019, οι εξαγωγές 
ελληνικών προϊόντων στη Γερμανία ανήλ-
θαν στα 2,2 δισ. ευρώ, ενώ η αξία των ει-
σαγωγών προϊόντων από τη Γερμανία προς 
την Ελλάδα ξεπέρασε τα 5,9 δισ. ευρώ, με 
αποτέλεσμα να διαμορφώνεται εμπορικό 
έλλειμμα αγαθών 3,7 δισ. ευρώ.

• Το 11% εισαγωγών προϊόντων της Ελ-
λάδας το 2019 προήλθαν από τη Γερμα-
νία, έναντι 7% των εξαγωγών προς αυτή. 
Οι εισαγωγές από τη Γερμανία καλύπτουν 
το 21% των συνολικών εισαγωγών της Ελ-
λάδας από χώρες της ΕΕ, έναντι 12% των 
εξαγωγών προς χώρες της ΕΕ.

• Τρόφιμα, φάρμακα και βασικά μέταλλα 
είναι τα κύρια εξαγώγιμα ελληνικά προϊ-
όντα προς τη Γερμανία. Στο α΄ εννεάμηνο 
του 2020 οι εξαγωγές τροφίμων και αγρο-
τικών προϊόντων προς τη Γερμανία ενίσχυ-
σαν το μερίδιο τους.

• Προϊόντα των κλάδων παραγωγής χη-
μικών, φαρμάκων, οχημάτων και τροφί-
μων έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο εισα-
γωγών. Στις εισαγωγές από τη Γερμανία, 
αύξηση καταγράφεται στους κλάδους πα-
ραγωγής χημικών και φαρμάκων στο εν-
νεάμηνο του 2020.

• Στις Υπηρεσίες, η Ελλάδα καταγρά-
φει διαχρονικά πλεόνασμα στο διμερές 
εμπόριο με τη Γερμανία. Οι εισπράξεις 
υπηρεσιών από κατοίκους Γερμανίας δι-
αμορφώθηκαν περίπου στα 3,8 δισ. ευρώ 
κατά μέσο όρο την περίοδο 2015-2018, 
αυξημένες σε σύγκριση με την περίοδο 
2010-2012 και αφορούν κυρίως ταξιδιω-
τικές υπηρεσίες. Το 2019 οι αφίξεις επι-
σκεπτών από τη Γερμανία διαμορφώθηκαν 
στα 4 εκατ., ενώ η μέση δαπάνη από Γερ-
μανούς επισκέπτες ξεπερνά διαχρονικά τη 
μέση δαπάνη ξένων επισκεπτών στη χώρα.
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• Η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη θέση 
των τουριστικών εισπράξεων της Ελλάδας, 
με μερίδιο 17,2% την περίοδο 2005-2019.

Επενδύσεις

• Ισχυρή η παρουσία της Γερμανίας στο 
σκέλος των άμεσων επενδύσεων. Το 2019 
τα συνολικά κεφάλαια νομικών και φυσι-
κών προσώπων της Γερμανίας που έχουν 
επενδυθεί στην Ελλάδα ξεπέρασαν τα 8,2 
δισ. ευρώ την περίοδο 2001-2019 (κα-
θαρές άμεσες επενδυτικές ροές), κατα-
λαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των 
χωρών προέλευσης άμεσων επενδύσεων 
στην Ελλάδα.

• Θετική η συμβολή των εισοδημάτων 
από εργασία. Η εισροή εισοδημάτων από 
τη Γερμανία, πρωτογενών από εργασία και 
δευτερογενών από μεταναστευτικά εμβά-
σματα, αντιστοιχούν στο 5,3% και 16,4% 
αντίστοιχα του συνόλου των εισοδημάτων 
που εισέρρευσαν στην ελληνική οικονομία 
το 2019.

Η δραστηριότητα εταιριών μελών του 
Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου 

• Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων-
μελών του Ελληνογερμανικού Επιμελητη-
ρίου που συμμετείχαν στην έρευνα ανήλθε 
σε 7,3 δισ. ευρώ το 2019. Οι απασχολού-
μενοι στις εταιρίες-μέλη του Επιμελητηρί-
ου που συμμετείχαν στην έρευνα ανήλθαν 
σε 28 χιλ. το 2019, παρουσιάζοντας μικρή 
κάμψη σε σχέση με τη διετία 2017-2018.

• Σχεδόν στο σύνολό τους (35 από τις 37 
επιχειρήσεις του δείγματος) υλοποίησαν 
επενδύσεις για τον σχηματισμό παγίου κε-
φαλαίου. Την τριετία 2017-2019 ανήλθαν, 
σωρευτικά, σε περίπου 2 δισ. ευρώ, ξε-
περνώντας τα 650 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο 
(κατά μέσο όρο 10% των εσόδων τους).

• Η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών 
και υπηρεσιών ανήλθε σε 525 εκατ. ευρώ 
το 2019, με το μεγαλύτερο ποσοστό να κα-
τευθύνεται σε χώρες εντός της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης



=5 0 exportnews.gr

ΕΡΕΥΝΕΣ-ΤΑΣΕΙΣ
Η συμβολή στην εγχώρια οικονομία 

• Η συνολική συμβολή εκτιμάται σε 3,3% 
του ΑΕΠ το 2019 (6,1 δισεκ. ευρώ). Για 
κάθε ευρώ προστιθέμενης αξίας από τη 
λειτουργία και τις επενδύσεις των εταιρι-
ών-μελών δημιουργούνται άλλα 0,5 ευρώ 
ΑΕΠ σε άλλους τομείς της ελληνικής οικο-
νομίας (1,5 ευρώ συνολικά).

• Σε όρους απασχόλησης, η συνολική 
συμβολή εκτιμάται σε 75,7 χιλ. άτομα το 
2019 (1,7% του συνόλου της χώρας). Κάθε 
μία θέση εργασίας στις επιχειρήσεις της 
κοινότητας στηρίζει 2,2 θέσεις στο σύνολο 
της ελληνικής οικονομίας.

• Η συνολική συνεισφορά των επιχειρή-
σεων – μελών του Ελληνογερμανικού Επι-
μελητηρίου στα δημόσια έσοδα του κρά-

τους από φόρους και εισφορές ξεπερνά τα 
1,3 δις. ευρώ.

Πολιτισμός – Κοινωνική προσφορά

• Οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών απο-
τυπώνονται και σε άλλες εκφάνσεις της 
κοινωνικής ζωής όπως ο πολιτισμός και 
η εκπαίδευση. Ο αριθμός μαθητών που 
διδάσκονται τη Γερμανική γλώσσα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα 
ανήλθε σε σχεδόν 163.000 το 2019, με αυ-
ξητική τάση από το 2013.

• Οι επιχειρήσεις-μέλη του Ελληνογερμα-
νικού Επιμελητηρίου αναλαμβάνουν εθελο-
ντικές πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνι-
κής προσφοράς. Το 2019 οι χορηγίες και 
δωρεές των εταιριών-μελών που συμμετεί-
χαν στην έρευνα ανήλθαν σε 6,1 εκατ. ευρώ 
(ή 0,1% των ακαθάριστων εσόδων).
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Η ελληνική οικονομία θα αναπτυ-
χθεί το 2021 με ρυθμό 3,5-4%, 
με βάση το βασικό σενάριο των 
εξελίξεων, σύμφωνα με τις εκτι-

μήσεις του Ίδρυματοε Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και την 
τριμηνιαία έκθεσή που παρουσιάστηκε 
διαδικτυακα. Εφόσον η υγειονομική κρί-
ση υποχωρήσει βραδύτερα, περιορίζο-
ντας την τουριστική περίοδο και επανα-
κάμψει το φθινόπωρο με καθυστερήσεις 
στην απορρόφηση κεφαλαίων του Ταμείου 
Ανάκαμψης, η ανάπτυξη θα είναι ηπιότερη 
(1,5-2%). Η ανεργία θα κυμανθεί μεταξύ 
15,5-16%.

Όπως ανέφερε, κατά την παρουσίαση της 
Έκθεσης, ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, 
καθηγητής Νίκος Βέττας, η εξέλιξη και 

αντιμετώπιση του προβλήματος δεν είναι 
η ίδια σε όλον τον πλανήτη, με ορισμένες 
περιοχές να βρίσκονται πλέον πιο κοντά 
στην επιστροφή στην κανονικότητα και άλ-
λες ακόμη σε πολύ δύσκολη κατάσταση. 
Οι άμεσες οικονομικές προοπτικές είναι 
θετικές, όμως σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να θεωρηθεί πως το υγειονομικό 
πρόβλημα έχει αμετάκλητα τιθασευτεί και 
πως η συνέχεια θα είναι ευθύγραμμη και 
στην οικονομία, προσέθεσε. 

«Δεδομένου του μεγέθους και πρωτο-
φανών χαρακτηριστικών της κρίσης, η συ-
νολική απόκριση δεν μπορεί να κριθεί ως 
αρνητική. Για την πρόοδο στον εμβολιασμό 
του πληθυσμού, κανείς δεν θα μπορούσε 
να τη θεωρεί δεδομένη μόλις πριν λίγους 
μήνες. Στο οικονομικό πεδίο η δημοσιονο-

ΙΟΒΕ: Η ελληνική οικονομία
θα αναπτυχθεί το 2021
με ρυθμό 3,5-4%
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μική και νομισματική πολιτική έχουν συ-
ντονιστεί για να προσφέρουν ένα αναγκαίο 
δίκτυ ασφαλείας», ανέφερε ο κ. Βέττας.

Σχετικά με τις διαρθρωτικές διαστάσεις 
του ζητήματος, σημείωσε ότι η τεχνολο-
γική πρόοδος σε κομβικές περιοχές έχει 
υπάρξει πολύ σημαντική, ενώ οι δομές 
του παγκοσμίου εμπορίου δεν έχουν δι-
αρραγεί και ως αποτέλεσμα, δεν αναμένε-
ται αρνητική τάση στην παραγωγικότητα 
ή στη συμμετοχή στην εργασία. «Όμως, τα 
όρια παρεμβάσεων της οικονομικής πολι-
τικής εξαντλούνται, η υπερχρέωση συσσω-
ρεύεται σε ιδιωτικό και δημόσιο επίπεδο 
και μια σειρά νέων προκλήσεων απαιτούν 
επείγουσα αντιμετώπιση», προσέθεσε. 

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, 
είπε πως η επαναφορά αυτή σε κατάσταση 
δίδυμων ελλειμμάτων, που χαρακτήρισαν 
και την προηγούμενη δεκαετή κρίση, αν 
και βέβαια για νέους εξωγενείς λόγους, 
δεν μπορεί παρά να προκαλεί ανησυχία. 
«Αξιολογώντας τις προοπτικές ανάπτυ-
ξης για την τρέχουσα χρονιά διαφαίνεται 
ισχυρή ανάκαμψη στο δεύτερο μισό της 
με ρυθμό πραγματικής μεγέθυνσης στο 
3,5-4%, χωρίς να αποκλείεται και μια 
περισσότερο αρνητική εξέλιξη. Οι τάσεις 
αποπληθωρισμού αναμένεται να αντι-
στραφούν, όπως και να υπάρχει θετική 
ανταπόκριση στο εμπορικό ισοζύγιο.» 
εκτίμησε ο κ.Βέττας.

Ο κ.Βέττας σημείωσε επίσης ότι:

 Η ελληνική οικονομία θα πρέπει να 
επανέλθει από την επόμενη χρονιά σε 
πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία θα είναι 
συστηματικά αλλά όχι υπερβολικά, μεσο-
πρόθεσμα της τάξης του 1% του ΑΕΠ. Το 
μείγμα εσόδων και δαπανών θα πρέπει 
να λάβει σαφές αναπτυξιακό πρόσημο, με 

συστηματική ελάφρυνση της μισθωτής ερ-
γασίας και στοχευμένη χρήση θετικών μέ-
τρων για ηλεκτρονικές συναλλαγές ως κί-
νητρο για στροφή στην τυπική οικονομία.

 Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι υψηλής 
σημασίας. Οι πόροι που θα εισέλθουν, όσο 
σημαντικού ύψους και να είναι, δεν επαρ-
κούν σε καμία περίπτωση για να καλύψουν 
το επενδυτικό κενό από μόνοι τους, αλλά 
είναι κρίσιμο να δημιουργήσουν πλαίσιο 
για κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων.

 Η βαθύτερη δυσκολία του εγχειρή-
ματος σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης 
είναι πως μεγάλα τμήματα της ελληνικής 
δημόσιας διοίκησης και της επιχειρημα-
τικότητας δεν είναι σε θέση να ανταπε-
ξέλθουν στην ολοκλήρωση απαιτητικών 
επενδυτικών σχεδίων. Η επιτυχία του θα 
συναρτηθεί από την ευρύτερη οικονομική 
πολιτική και τον προσανατολισμό της.

 Είναι απαραίτητη η εφαρμογή μέτρων 
ενίσχυσης της εργασίας με συστηματική 
μείωση του φορολογικού και ασφαλιστι-
κού της βάρους, στοχευμένα προγράμματα 
ενεργητικών πολιτικών και εφαρμογή και-
νοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης.

 Η νέα κρίση δείχνει ξεκάθαρα την 
ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότη-
τας του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στον 
χώρο της υγείας υπάρχει έντονη ανάγκη 
βελτίωσης της δομής και λειτουργίας, με 
ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, 
ψηφιακών συστημάτων πληροφόρησης 
και διασύνδεσης μονάδων. 

 Οι προκλήσεις εξισορρόπησης και δο-
μικής μεταρρύθμισης της ελληνικής οικο-
νομίας είναι πιο έντονες από ποτέ.
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Με στόχο την ανάδειξη και προ-
ώθηση των θεματικών μορφών 
τουρισμού στην Ελλάδα και ιδι-
αίτερα του πολιτιστικού του-

ρισμού με επίκεντρο το σύγχρονο design 
που βασίζεται σε βιώσιμες παραγωγικές 
και εμπορικές πρακτικές, ο ΕΟΤ έθεσε 
υπό την αιγίδα του τρεις σημαντικές δι-
εθνείς εκδηλώσεις μόδας, οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 
«Fashion Revolution Week 2021».

Ειδικότερα, από τις 20 έως τις 22 Απρι-
λίου διοργανώθηκε διαδικτυακά το 1ο 
Fashion Open Studio, σε συνεργασία με τον 

οίκο Maison Faliakos, μια περιβαλλοντικά 
βιώσιμη και εναλλακτική πρόταση για την 
παρουσίαση της δουλειάς ενός σχεδιαστή, 
στην οποία συμμετέχουν διάσημοι σχεδια-
στές από όλον το κόσμο, όπως η Vivienne 
Westwood και η Stella McCartney. Αντί για 
μια συμβατική επίδειξη μόδας, ο σχεδια-
στής ανοίγει το ατελιέ του για να υποδεχθεί 
και να ξεναγήσει το κοινό, να συνομιλήσει 
μαζί του και να απαντήσει σε ερωτήσεις. 
Με τον τρόπο αυτό, οι επισκέπτες έχουν 
την ευχέρεια να δουν πού, πώς και από 
ποιους παράγονται οι συλλογές οίκων μό-
δας, που έχουν ως βασικό άξονα της δου-
λειάς τους τις οικολογικές πρακτικές της 

ΕΟΤ: Προβολή του ελληνικού 
τουρισμού μέσα από τη μόδα
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ηθικής και βιώσιμης μόδας (κυκλική 
μόδα, upcycling κ.ά.).

Στο ίδιο πλαίσιο, από τις 23 έως τις 25 
Απριλίου πραγματοποιήθηκε το Raise 
Your Voice Festival 2021, μια παράλ-
ληλη εκδήλωση που διοργανώνεται από 
οργανώσεις της κοινωνίας και των πο-
λιτών, καθώς και κρατικούς φορείς. Το 
συγκεκριμένο φεστιβάλ αποτελεί ένα 
τουριστικό, καλλιτεχνικό και πολιτιστι-
κό δρώμενο και, μεταξύ άλλων, στόχος 
των διοργανωτών είναι να ενημερωθεί 
το κοινό για την κυκλική οικονομία και 
να παρουσιαστούν καινοτόμες και βιώ-
σιμες πρακτικές σε όλη την εφοδιαστι-
κή αλυσίδα.

Εξάλλου, στις 20 Απριλίου ξεκίνησε 
και το «Wear Your Origins», ένα ψη-
φιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημι-
ουργίας ενδυμάτων με την αποκλειστική 
χρήση ανακυκλωμένων και βιώσιμων 
υλικών και τοπικών υφασμάτων από 30 
γυναίκες, που επιλέχθηκαν κατόπιν δι-
εθνούς διαγωνισμού, εκ των οποίων οι 
15 είναι θύματα εμπορίας ή σε κίνδυνο 

εκμετάλλευσης. Κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος, οι συμμετέχουσες σχε-
διάστριες θα έχουν την ευκαιρία να δη-
μιουργήσουν τη δική τους συλλογή μό-
δας, με βάση λαογραφικά στοιχεία του 
τόπου προέλευσης τους και, παράλλη-
λα, μοτίβα από την ελληνική παράδοση 
και τις ενδυμασίες της Ελληνικής Επα-
νάστασης. Την υλοποίηση του project 
έχει αναλάβει η ελληνική Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση The Nest-
SOFFA (Social Fashion Factory) και 
σε αυτό θα λάβουν μέρος, ως προσκε-
κλημένοι, σχεδιαστές μόδας από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, πανεπιστημι-
ακοί καθηγητές, εκπρόσωποι της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στελέχη 
μουσείων και διεθνών φορέων τέχνης.

Το «Wear Your Origins» θα ολοκλη-
ρωθεί τον Νοέμβριο του 2021 με την 
παρουσίαση των τελικών συλλογών 
σε catwalks και στις διεθνείς πλατ-
φόρμες βιώσιμης μόδας του «Fashion 
Revolution», καθώς και την προώθη-
σή τους μέσω αποκλειστικών retailers 
σε όλο τον κόσμο.
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Οι εταιρείες πρέπει
να αναθεωρήσουν την άποψη 
τους για το σχεδιασμό
των υπηρεσιών τους και της 
εμπειρίας των πελατών τους
Όταν το  τμήμα μάρκετινγκ  και το τμήμα σχεδιασμού 
ενώνουν  τις δυνάμεις τους, καταφέρνουν  να δομήσουν 
μία πολύ  καλύτερη  σχέση  με  τους  πελάτες τους.
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Το τμήμα του μάρκετινγκ έχει στη 
διάθεση του εργαλεία και υπηρεσί-
ες που το βοηθούν να διαμορφώνει 
τις εμπειρίες των πελατών του. Σε 

τι βαθμό όμως συνεισφέρουν οι σχεδιαστές 
σε αυτό; Μήπως οι ίδιες οι εταιρείες αντι-
μετωπίζουν ακόμα τον σχεδιασμό ως ένα 
εργαλείο για να διαμορφώσουν το σχήμα 
ενός προϊόντος ή τη συσκευασία του; Πι-
στεύουν ακόμα ότι ο σχεδιασμός χρησιμο-
ποιείται μόνο για να προκύψουν όμορφες 
εικόνες και νέα σχήματα σε μπουκάλια; 
Εάν η απάντηση σε όλα αυτά είναι ναι, τότε 
ήρθε η στιγμή να αναλυθούν οι μοναδικές 
δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει o 
σχεδιασμός σε έναν οργανισμό, υπό το πρί-
σμα μίας νέας οπτικής.

Σε γενικές γραμμές το τμήμα μάρκετινγκ 
δύναται να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία 
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εται-
ρείας, ενώ μέσα από τον επανασχεδιασμό 
τους θα διασφαλιστεί και η ποιότητά τους. 
Μέσα από τον συνδυασμό του design και 
του μάρκετινγκ, θα προκύψει μία νέα, πιο 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση αντιμετώπι-
σης των καταναλωτών, αφού θα γίνουν οι 
ίδιοι, συν-δημιουργοί λύσεων για τις ανά-
γκες τους.

Ο σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών 
πρέπει να γίνει το ίδιο σημαντικός με τη δι-
αφήμιση ως εργαλεία του «μάρκετινγκ».

Η ομορφιά την συν-δημιουργίας είναι, 
ότι δίνει τη δυνατότητα σε μια εταιρεία να 
συνάψει καλύτερες σχέσεις, τόσο με τους 
πελάτες της, όσο και με τους συνεργάτες 
της, και να συμπεριληφθούν έτσι όλοι στην 
ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών 
της. Παράλληλα, αυτή η συνεργασία βοη-
θάει στο να αναβαθμιστεί μια μάρκα και να 
ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της, κατα-
κτώντας νέες αγορές, με καινοτόμα προϊ-
όντα και υπηρεσίες. Δημιουργείται λοιπόν 
μια νέα πραγματικότητα, στην οποία, η 
εμπειρία του πελάτη είναι στο επίκεντρο 
της προσοχής.

Η συν-δημιουργία είναι η ανθρωποκε-
ντρική προσέγγιση του design στην πράξη. 
Για να εξελιχθούν οι καταναλωτές σε σχε-
διαστές, πρέπει πρώτα κάποιος να δει τα 
πράγματα από τη δική τους οπτική, έτσι 
ώστε να σχεδιαστεί εκ νέου η εμπειρία του 
πελάτη. Μόνο τότε θα εντοπίσει η εταιρεία 
τα αδύνατά της σημεία και θα τα ξεπερά-
σει. Με αυτή την προοπτική η διαδρομή του 
πελάτη μπορεί να βελτιωθεί σε όλα της τα 
σημεία, ανεξάρτητα με το που βρίσκεται.

Για να διασφαλίσουν 
οι εταιρείες ότι τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες 
που προσφέρουν 
ανταποκρίνονται με των 
καλύτερο δυνατό τρόπο 
στις ανάγκες των πελατών 
τους, κρίνεται απαραίτητη 
η αναδιατύπωση του όρου 
design και η αποσαφήνιση 
της συμβολής του στη 
διαμόρφωση της εμπειρίας 
του πελάτη
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Για να γίνουν όλα αυτά είναι απαραίτητο 

να αλλάξει ο ρόλος του τμήματος σχεδι-
ασμού συνολικά και όχι σε μεμονωμένες 
διαδικασίες.

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα που 
προκύπτει από τη συνεργασία του τμήμα-
τος μάρκετινγκ με αυτό του σχεδιασμού, 
είναι ότι έρχεται στο προσκήνιο η σχε-
διαστική σκέψη. Εάν σε αυτό προστεθεί 
και η από κοινού σχεδίαση με τους κατα-
ναλωτές, τότε η εταιρεία καταφέρνει να 
σκεφτεί “έξω από το κουτί” και σταματά-
ει να επικεντρώνεται στα μικρά κομμά-
τια της σχέσης της με τους πελάτες, στα 
οποία έχει την τάση να προσκολλάται.

Στη σημερινή εποχή ελλοχεύει ο κίνδυνος 
της υιοθέτησης προσεγγίσεων οι οποίες 
λειτούργησαν κάποια στιγμή στο παρελθόν. 
Η επόμενη ημέρα για τους οργανισμούς εί-
ναι ανεξερεύνητη και το πρώτο πράγμα που 
οφείλουν να κάνουν είναι να σταματήσουν 
να χωρίζουν το ανθρώπινο δυναμικό τους 
σε τμήματα με συγκεκριμένα καθήκοντα 
και υποχρεώσεις. Θα ήταν πολύ πιο εποι-
κοδομητικό εάν ολόκληρος ο οργανισμός 
είχε στο επίκεντρο της προσοχής του το 
πως νιώθουν και το τι σκέφτονται οι κατα-
ναλωτές για τη μάρκα και τα προϊόντα του 
και μέσω αυτής της ανθρωποκεντρικής 
προσέγγισης, η συν-δημιουργία να γίνει ο 
συνδετικός κρίκος της εταιρείας και των 
πελατών της. Για να εντοπιστούν και να ικα-
νοποιηθούν οι ανάγκες των καταναλωτών 
πλέον, οι οργανισμοί δεν έχουν παρά να 
επανατοποθετηθούν απέναντι στους αντα-
γωνιστές τους και να ανακτήσουν έτσι τα 
ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα.

Οι σχεδιαστές έχουν την τάση να μπαίνουν 
στην θέση των καταναλωτών αφού παρατη-
ρούν όλα τα στάδια της διαδρομής τους. 

Ταυτόχρονα, συνεργάζονται με όλα τα τμή-
ματα μιας εταιρείας, όπως το τμήμα έρευ-
νας και ανάπτυξης, εφοδιαστικής αλυσίδας 
κ.α., έτσι ώστε να προκύψει η καλύτερη δυ-
νατή εμπειρία για τον πελάτη, να αυξηθεί 
ο όγκος των πωλήσεων και να βελτιωθούν 
οι προσφερόμενες υπηρεσίες. Το τμήμα 
σχεδιασμού αντιμετωπίζει την πρόκληση 
να δώσει και πάλι νόημα στο σκοπό της 
εταιρείας, κερδίζοντας έτσι το στοίχημα να 
καταφέρει να συνδέσει τον σκοπό αυτόν με 
την ίδια τη μάρκα και τελικά, με τον πελάτη.

Νέες ιδέες στο τραπέζι

Ο σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών 
αποκτά ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα όταν 
αυτός επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας 
με τους τελικούς χρήστες, από την οποία 
μπορεί να προκύψουν εξαιρετικά αποτε-
λέσματα. Για την Δανέζικη εταιρεία κατα-
σκευής παιχνιδιών LEGO, η συν-δημιουρ-
γία έχει γίνει ο συνδετικός κρίκος μεταξύ 
των τμημάτων της εταιρείας και η καινοτο-
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μία, η οποία προέρχεται από τη σύλληψη 
όλων αυτών των ιδεών, φέρνει τους πελά-
τες και την εταιρεία πιο κοντά. Μέσω της 
ιστοσελίδας της εταιρείας οι πελάτες μπο-
ρούν να προτείνουν και να δημιουργήσουν 
νέα παιχνίδια, όπως και να ψηφίζουν και 
να σχολιάζουν τα επερχόμενα προϊόντα. 
Μάλιστα, εάν ένα από τα παιχνίδια που 
έχουν προταθεί, εν τέλει εγκριθεί και βγει 
στη αγορά, ο δημιουργός του κερδίζει το 
1% των καθαρών πωλήσεων!

Νωρίτερα, η ίδια πλατφόρμα είχε χρησι-
μοποιηθεί για να δώσει λύση σε ένα καί-
ριο ζήτημα που αντιμετώπιζε η LEGO. Η 
εταιρεία είχε παρατηρήσει ότι θεωρούνταν 
μάρκα που απευθύνεται περισσότερο σε 
αγόρια, ενώ η Playmobil ήταν ηγέτιδα της 
αγοράς στο τμήμα των κοριτσίστικων παι-
χνιδιών. Γι’ αυτό το λόγο η LEGO και πιο 
συγκεκριμένα το τμήμα σχεδιασμού της, 
έπρεπε να προσεγγίσει με διαφορετικό 
τρόπο την αγορά και να επανατοποθετηθεί 
στα μάτια των καταναλωτών. Μετά από μία 
έρευνα η οποία διήρκησε δύο χρόνια και 
συμπεριέλαβε γονείς, εκπαιδευτικούς 
και παιδιά, η εταιρεία ανακάλυψε τις τά-
σεις της αγοράς, σχεδίασε και λάνσαρε το 

LEGO Friends, ένα από τα πιο επιτυχημέ-
να εγχειρήματα της.

Η φαρμακευτική εταιρεία GSK συνειδη-
τοποίησε τη δυναμική που προκύπτει μέσω 
της συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων μάρ-
κετινγκ και σχεδιασμού και έχει ξεκινήσει 
εδώ και πολλά χρόνια να βάζει τον σχεδι-
ασμό προϊόντων και υπηρεσιών στην καρ-
δία των πρακτικών της. Η εταιρεία πατάει 
πλέον σε γερά θεμέλια, τα τμήματά της λει-
τουργούν με συλλογικότητα και έχει ανοίξει 
ο δρόμος της μάθησης για τους εργαζομέ-
νους της, συνοδευόμενος από τις νέες ιδέ-
ες που οι ίδιοι φέρνουν στο τραπέζι.

Για τους πόνους των αρθρώσεων η κρέ-
μα Voltaren έχει πλέον ένα νέο και εύκολο 
άνοιγμα, το οποίο την καθιστά πιο εύχρη-
στη για αυτούς που τη χρησιμοποιούν. Αυτή 
η καινοτομία προέκυψε από τους χρήστες 
της, αφού οι ίδιοι μπορούσαν μέσω μίας 
πλατφόρμας στον ιστότοπο της εταιρείας να 
προτείνουν τρόπους που θα διαμορφώσουν 
εκ νέου το προϊόν βάσει των αναγκών τους.
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Τέτοια παραδείγματα συναντώνται και 

σε άλλους οργανισμούς, όπως αυτόν της 
Heineken η οποία έχει στήσει ένα πρό-
γραμμα παγκόσμιου βεληνεκούς, που της 
επιτρέπει να φέρνει σε επαφή θαμώνες 
από μαγαζιά νυχτερινής διασκέδασης από 
12 διαφορετικές χώρες, δημιουργώντας 
ένα pop-up νυχτερινό κλάμπ. Από την άλλη 
η Unilever, έχει δημιουργήσει το καινοτό-
μο κέντρο Hive, στο οποίο ομάδες ατόμων 
από διαφορετικά τμήματα της εταιρείας ή 
και εκτός αυτής συνεργάζονται με σκοπό 
την εξερεύνηση καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών. Για την Unilever η στενή συνερ-
γασία ατόμων με διαφορετικές ειδικότητες 
έχει θετικό αντίκτυπο στην ταχύτητα με την 
οποία οι ιδέες γίνονται πράξη αφού εργα-
ζόμενοι, φοιτητές, προμηθευτές και start-
ups δουλεύουν όλοι μαζί έτσι ώστε να βρε-
θούν λύσεις σε προβλήματα από κοινού. 
Ταυτόχρονα η Birkenstock τα τελευταία 3 
χρόνια έχει συνάψει συνεργασίες με φοι-
τητές από σχολές σχεδίου, οι οποίες έχουν 
οδηγήσει στο λανσάρισμα 4 νέων στυλ υπο-
δημάτων στη συλλογή της. Ομοίως η IKEA 
ανέπτυξε μια διαδικτυακή πλατφόρμα την 
Co-create IKEA, μέσω της οποίας πελάτες 
της ή φοιτητές μπορούν να προτείνουν νέες 
ιδέες για προϊόντα, ενώ παράλληλα έχει 

δημιουργήσει ένα κέντρο προώθησης της 
καινοτομίας. Από αυτές τις ενέργειές έχουν 
έρθει στα χέρια της χιλιάδες ιδέες και έτσι 
τα καταστήματα λιανικής της έχουν ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους με δοκιμαστικά 
εργαστήρια στα οποία βελτιώνονται και γί-
νονται πράξη αυτές οι ιδέες.

Πρωτότυποι τρόποι σκέψης

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που προκύ-
πτει όταν εταιρείες, σχεδιαστές και κατα-
ναλωτές λειτουργούν από κοινού, είναι ότι 
η σχεδιαστική σκέψη (design thinking) και 
κατ’ επέκταση η επινόηση νέων λύσεων 
γίνονται τα εργαλεία για να καλυφθούν οι 
ανάγκες των πελατών. Ως επακόλουθο οι 
εταιρείες ωθούνται να σκεφτούν πέρα από 
τους σχετικά μικρούς τομείς αλληλεπίδρα-
σης με τους καταναλωτές στους οποίους 
τείνουν να επικεντρώνονται.  Αυτή η αλλα-
γή προσέγγισης από πλευράς της εταιρείας 
είναι συνυφασμένη με τον επαναπροσδιο-
ρισμό της εμπειρίας των πελατών της καθ’ 
όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους. Για 
αυτά τα λίγα λεπτά ή τις ώρες που θα χρει-
αστούν για να επιτευχθεί μια πώληση από 



= 61

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΊΑ

πίσω κρύβονται εκατοντάδες ώρες προετοι-
μασίας έτσι ώστε το ταξίδι του καταναλω-
τή να είναι μοναδικό σε όλα τα στάδιά του. 
Η συν-δημιουργία είναι μια επαναλαμβανό-
μενη διαδικασία, μέσω της οποίας δίνεται 
η δυνατότητα στις εταιρείες να πρωτοτυπή-
σουν και να βελτιώσουν τις σχέσεις με τους 
καταναλωτές δημιουργώντας επιτόπου μαζί 
τους αυτό που πραγματικά ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες τους. Δεν είναι μια “τέλεια” 
διαδικασία και για αυτό ακριβώς δίνεται ο 
χώρος στους καταναλωτές να συμπληρώ-
σουν τα κενά της βάσει των προσωπικών 
τους επιθυμιών. Μέσα από την συν-δημι-
ουργία μπορεί να προκύψουν λύσεις που 
σε πρώτη φάση ίσως εξυπηρετούν τους λί-
γους αλλά εν τέλει να είναι ιδανικές για ένα 
μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών. Η δοκι-
μή και η συνεχής μάθηση που προκύπτει 
μέσω αυτής επιτάσσει μια ετοιμότητα για 
να εξερευνηθούν νέες υπηρεσίες.

Οι 5 πυλώνες που 
θα βασιστεί ένας 
επαγγελματίας που θέλει 
να καινοτομήσει μέσω της 
δημιουργίας:

● Επανατοποθέτηση του πως 
μπορεί ο επαγγελματίας, μέσω 
του σχεδιασμού να προσεγγίσει 
ανθρωποκεντρικά τους πελάτες 
του και να βελτιώσει την εμπειρία 
τους

● Χαρτογράφηση της διαδρομής 
του καταναλωτή με έμφαση στις 
λεπτομέρειες

● Κατανόηση του τί νιώθουν, 
σκέφτονται και αισθάνονται οι 
καταναλωτές

● Συν-δημιουργία σε συνεργασία 
με τους πελάτες χτίζοντας πρω-
τότυπες υπηρεσίες από τη αρχή

● Παραχώρηση στους σχεδιαστές 
της ανάπτυξης μιας νέας 
εμπειρίας και επαναπροσέγγιση 
των καταναλωτών

Πηγή: www.marketingweek.com
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Αντίστροφη μέτρηση
για την China International 
Import Expo

Αντίστροφη μέτρηση για την China International Import 
Expo – μένουν λιγότερες από  200 ημέρες για τη μεγαλύτερη 
έκθεση εισαγωγών στον κόσμο.
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Ο ι προετοιμασίες βρίσκονται σε 
πλήρη εξέλιξη για την τέταρ-
τη έκθεση China International 
Import Expo (CIIE), τη μεγαλύτε-

ρη έκθεση εισαγωγών στον κόσμο, η οποία 
θα πραγματοποιηθεί σε 200 ημέρες από 
τις 18 Απριλίου.

A corner of the CIIE

Χιλιάδες εκθέτες και εκατοντάδες χι-
λιάδες αγοραστές από όλον τον κόσμο 
έχουν ταξιδέψει στη Σαγκάη τα τελευταία 
τρία χρόνια για να επωφεληθούν από όσα 
προσφέρει η έκθεση. Με τον αυξανόμενο 
εκθεσιακό χώρο και επιρροή της, η CIIE 
εξελίσσεται σε μια εκδήλωση, στην οποία, 
κάθε Νοέμβριο, επιβάλλεται η συμμετοχή 
των διεθνών επιχειρήσεων.

Γι’ αυτόν τον λόγο, κανείς δεν πρέπει να 
χάσει τις πραγματικά μοναδικές ευκαιρίες 
που προσφέρονται από την CIIE.

Πρώτον, είναι μεγάλης κλίμακας και κα-
λύπτει διευρυμένη γκάμα τομέων. Χρόνο 
με τον χρόνο, το μέγεθος και η επιρροή 
της CIIE αυξάνονται. Το 2020, η έκθεση 
πραγματοποιήθηκε σε 360.000 τετραγωνι-
κά μέτρα — έκταση που ισοδυναμεί με το 
μέγεθος σχεδόν 70 συνηθισμένων γηπέ-
δων ποδοσφαίρου.

Η παγκόσμια έκθεση εμπορίου κα-
λύπτει μια πλήρη σειρά τομέων, όπως 
των τροφίμων και των γεωργικών προ-
ϊόντων, του αυτοκινήτου, των έξυπνων 
τεχνολογιών και της πληροφορικής, των 
καταναλωτικών αγαθών, των ιατρικών 
τεχνολογιών καθώς και των προϊόντων 
υγειονομικής περίθαλψης και του εμπο-
ρίου υπηρεσιών.

Δεύτερον, φιλοξενεί συμμετέχοντες και 
εκθέματα υψηλής ποιότητας. Χιλιάδες εκ-
θέτες, συμπεριλαμβανομένων παγκόσμι-
ων εταιρειών της Fortune 500 και ηγετών 
των κλάδων, συμμετέχουν κάθε χρόνο στην 
έκθεση. Η συμμετοχή στην έκθεση κρίνε-
ται επιβεβλημένη για τους σημαντικούς 
ηγέτες της βιομηχανίας, όπως οι 10 κο-
ρυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες και οι 
κορυφαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων 
παγκοσμίως. Κανένα άλλο γεγονός στον 
κόσμο δεν παρέχει πεδίο παρόμοιας κλί-
μακας και επιρροής, για την παρουσίαση 
ασιατικών και διεθνών προϊόντων. Στις τε-
λευταίες τρεις διοργανώσεις, περισσότερα 
από 1.300 προϊόντα και υπηρεσίες έχουν 
κάνει το παγκόσμιο ή κινεζικό ντεμπούτο 
τους στην έκθεση.

Τρίτον, οι επιχειρήσεις μπορούν να συ-
ναντήσουν αγοραστές, να υπογράψουν 
συναλλαγές, να εισέλθουν στην κινεζική 
αγορά και να καταλήξουν σε πρότζεκτ. 
Περίπου 1,3 εκατομμύρια αγοραστές 
παρευρέθηκαν στις τρεις πρώτες διορ-
γανώσεις της έκθεσης. Κάθε χρόνο, οι 
συμμετέχοντες οργανισμοί συντάσσουν 
συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων 
κατά τη διάρκεια της CIIE, και οι αριθμοί 
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συνεχίζουν να αυξάνονται με κάθε διορ-
γάνωση. Τα τελευταία τρία χρόνια, έχουν 
υπογραφεί πάνω από 200 δισεκατομμύρια 
δολάρια σε συμφωνίες.

Μετά από αυτές τις συμφωνίες, συνολι-
κά 319 έργα από τις δύο πρώτες εκθέσεις, 
τα οποία υποστηρίζονται από ξένες επεν-
δύσεις αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρί-
ων, ξεκίνησαν και προχωρούν με επιτυχία 
στην Κίνα.

Τέταρτον, η έκθεση αποτελεί μια πύλη 
προς την Κίνα και ένας δρόμος προς την 
επιτυχία. Η CIIE παρέχει τον ιδανικό δί-
αυλο για την κατανόηση και την αξιοποί-
ηση του πλούτου της κινεζικής αγοράς, η 
οποία απευθύνεται σε 1,4 δισεκατομμύρια 
καταναλωτές. Επίσης, η CIIE παρέχει στις 
εταιρείες μια εξαιρετική ευκαιρία να συ-
ναντούν συνεργάτες για επιχειρηματικές 
συνέργειες σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Πέμπτον, προσφέρει υπηρεσίες μίας 
στάσης, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν 
να λειτουργούν ομαλά. Η CIIE παρέχει επι-
πλέον οφέλη για τις εταιρείες που εισέρ-
χονται στην Κίνα, προσφέροντας ειδικές 
υπηρεσίες, οι οποίες καθιστούν την πραγ-
ματοποίηση επιχειρήσεων με Κινέζους 
εταίρους όσο το δυνατόν πιο ομαλές. Τα 
οφέλη περιλαμβάνουν και καλύπτουν τη 
συμβουλευτική, τον εκτελωνισμό, την εγ-
γραφή των επιχειρήσεων, την αντιστοίχιση 
και πολλά άλλα. Στην CIIE, οι συμμετέχο-
ντες μπορούν, ακόμη, να προωθήσουν τα 
εμπορικά τους σήματα και να αποκτήσουν 
πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης, ενώ τα 
παγκόσμια μέσα ενημέρωσης συμμετέ-
χουν κάθε χρόνο για να αναφέρουν τις τε-
λευταίες τάσεις, τα προϊόντα και τις καινο-
τομίες που παρουσιάζονται στην έκθεση. 
Στις τρεις πρώτες διοργανώσεις, πάνω 
από 10.000 δημοσιογράφοι κάλυψαν την 

έκθεση. Με τη δική της Ομάδα υπηρεσιών 
προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, η 
CIIE διασφαλίζει ότι η IP κάθε συμμετέχο-
ντα προστατεύεται πλήρως.

Η τέταρτη CIIE θα πραγματοποιηθεί στη 
Σαγκάη από 5 έως 10 Νοεμβρίου, οπότε 
να η ευκαιρία διείσδυσης στην ακμάζου-
σα κινεζική αγορά!

Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμ-
μετάσχουν στην τέταρτη διοργάνωση μπο-
ρούν να εγγραφούν εδώ:

ht tps : / /www.c i ie .org/c i ie / f /book/
register?locale=en

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε στη 
διεύθυνση: ciie2021@ciie.org

Επικοινωνία:

Nie Qingxin
Τηλ.: +86-21-67008870/67008988
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Οι εταιρείες διοργάνωσης 
εκθέσεων μετρούν απώλειες 
πάνω από 200 εκατ. ευρώ

Σημειώνουν ότι ο κλάδος είναι έτοι-
μος να επαναλειτουργήσει με αυ-
στηρά υγειονομικά πρωτόκολλα και 
κανόνες και απόλυτη ασφάλεια για 

εκθέτες και επισκέπτες, μόλις η πολιτεία 
το επιτρέψει, και υπογραμμίζουν ότι είναι 
«ο μόνος κλάδος που παραμένει συνεχώς 
κλειστός από τον Μάρτιο του 2020 με ζη-
μιές που ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ ενώ 
περισσότεροι από 9.000 εργαζόμενοι του 
κλάδου -άμεσοι και έμμεσοι- ζουν με την 
αβεβαιότητα για το τι μέλλει γενέσθαι».

Ζητούν δε, να ενταχθούν στα σχεδι-
αζόμενα προγράμματα επανεκκίνησης 
της οικονομίας.

Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση 
αναφέρονται τα εξής:

«Στο έλεος της πανδημίας έχει αφεθεί 
ο ελληνικός εκθεσιακός κλάδος, ο μο-
ναδικός στον οποίο δεν έχει επιτραπεί η 
επανεκκίνηση από την έναρξη της υγειο-
νομικής κρίσης, με τις απώλειες από την 
αναστολή των εκθεσιακών δραστηριοτή-
των να ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ και το 
οικονομικό και κοινωνικό τους αποτύπω-
μα να είναι ευρύτατο.

Με όλες τις εκθέσεις να έχουν ακυρω-
θεί και την απαγόρευση για τη διοργά-
νωση νέων να εξακολουθεί να ισχύει, το 
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μέλλον του κλάδου φαντάζει αβέβαιο και 
η κραυγή αγωνίας ακούγεται εκκωφα-
ντική. Διοργανωτές εκθέσεων, εκθεσια-
κά κέντρα και κατασκευαστές περιπτέρων 
έχουν περιέλθει σε δεινή θέση, καταγρά-
φοντας σχεδόν μηδενικά έσοδα επί 12 μή-
νες, χωρίς μάλιστα να έχει προβλεφθεί να 
ενταχθούν σε κάποιο από τα προγράμματα 
ενίσχυσης που εφαρμόζονται για άλλους 
κλάδους, όπως είναι για παράδειγμα αυτός 
της εστίασης. Την ίδια ώρα περισσότεροι 
από 9.000 εργαζόμενοι του κλάδου -άμε-
σοι και έμμεσοι- ζουν με την αβεβαιότητα 
για το τι μέλλει γενέσθαι.

Η εκθεσιακή βιομηχανία της χώρας συμ-
βάλλει καταλυτικά στην ανάπτυξη των το-
πικών οικονομιών, με την τόνωση μιας 
σειράς οικονομικών δραστηριοτήτων, από 
τον ξενοδοχειακό κλάδο και την εστίαση 
μέχρι τις μεταφορές και την αναψυχή. Άλ-
λωστε, έχει υπολογιστεί ότι για κάθε ένα 
ευρώ που δαπανάται στην εκθεσιακή δρα-
στηριότητα, άλλα 6 ευρώ διαχέονται στην 
οικονομία του τόπου όπου διοργανώνεται 
η εκάστοτε έκθεση. Παράλληλα, η εκθεσι-
ακή δραστηριότητα συνδέεται άρρηκτα με 

τον επαγγελματικό τουρισμό υψηλού εισο-
δηματικού επιπέδου καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου έχουν υπο-
βάλει επανειλημμένα αιτήματα και έχουν 
πραγματοποιήσει πολυάριθμες συναντή-
σεις με πολιτειακούς και επιχειρησιακούς 
παράγοντες των υπουργείων για την ενί-
σχυση της εκθεσιακής βιομηχανίας -που 
αποτελεί βαρόμετρο για την οικονομική 
υγεία της χώρας- διαπιστώνοντας όμως 
πως έναντι των επίσης δίκαιων αιτημάτων 
άλλων κλάδων που έχουν πληγεί έρχονται 
σε δεύτερη μοίρα. Σε κάθε περίπτωση 
ο ελληνικός εκθεσιακός κλάδος πρέπει 
να τύχει της προσοχής και της μέριμνας 
που του αξίζουν από την Πολιτεία και να 
ενταχθεί στα σχεδιαζόμενα προγράμμα-
τα επανεκκίνησης της οικονομίας, καθώς 
αποτελεί πραγματικό πυλώνα για μια σειρά 
επιμέρους επαγγελμάτων.

Ο κλάδος είναι έτοιμος να επαναλειτουρ-
γήσει με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολ-
λα και κανόνες και απόλυτη ασφάλεια για 
εκθέτες και επισκέπτες, μόλις η Πολιτεία 
το επιτρέψει».
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Η παρακάτω έρευνα εκπονήθηκε από την DK 
MARKETING με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας των 
ελληνικών εξαγωγών κατά την διάρκεια της δεκαετίας 
2010 - 2020.

Βασικός πυλώνας της έρευνας είναι η ενδελεχής 
εξέταση των στοιχείων απόδοσης του ελληνικού 
εξαγωγικού εμπορίου γενικότερα, και των εξαγωγών 
ανά τομέα, ειδικότερα, σε σχέση με το ΑΕΠ, αλλά και σε 
σύγκριση με τα στοιχεία των υπολοίπων χωρών της ΕΕ.

Η  επεξεργασία  των στοιχείων απέδωσε  εξαιρετικά 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα  και συμπλήρωσε την 
συνολική εικόνα που παρουσιάζουν  οι  ελληνικές  
εξαγωγές.

Η DK MARKETING ιδρύθηκε το 1999 και μετρά 20 
και πλέον έτη πείρας στην συμβουλευτική εξαγωγών 
και στο διεθνές marketing. Σταθερός στόχος της 
είναι η ανάπτυξη  και η βελτίωση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας των πελατών της. 

Με  αφετηρία  την ενδελεχή  γνώση  της  γεωγραφίας  
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω των 
ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών που διενεργεί, 
καθώς και με την χρήση εύστοχων και  αναλυτικών 
εργαλείων,  η DK MARKETING παρέχει εξειδικευμένες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες  εξαγωγών,  στρατηγικής 
και επικοινωνίας σε επιχειρήσεις  και  οργανισμούς  σε  
διεθνές  επίπεδο.

Αφιέρωμα στις ελληνικές εξαγωγές
2010 – 2020
Έρευνα DK MARKETING
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αφιέρωμα για τα 10 χρόνια
ελληνικές εξαγωγές 2010-2020

Αφιέρωμα στις ελληνικές 
εξαγωγές 2010 – 2020

Εξαγωγές και ΑΕΠ

Η εξέταση του εμπορίου σε μια οι-
κονομία, καθώς και η αξιολόγηση 
της δραστηριότητάς του, απαιτεί 
ανάλυση πολλών παραμέτρων, 

διότι η εξέταση μεμονωμένων μεγεθών 
μπορεί να οδηγήσει σε επισφαλή συμπε-
ράσματα και κατ’ επέκταση, στην υιοθέτη-
ση λανθασμένων στρατηγικών αποφάσεων 
ανάπτυξης των εξαγωγών.

Η χρηματοπιστωτική κρίση που μάστι-
σε τη χώρα για αρκετά χρόνια, αποτέλε-
σε έναν από τους βασικότερους παράγο-
ντες αποσταθεροποίησης της ελληνικής 
εξωστρέφειας. Κατά την περίοδο αυτήν, 
πλήθος ελληνικών επιχειρήσεων εγκατέ-
λειψαν τις εξαγωγικές αγορές, ενώ άλλες, 
μείωσαν σημαντικά τις εξαγωγικές τους 
ροές. Συγκεκριμένα, ένα ποσοστό 30-35% 
των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων 
σταμάτησε να εξάγει. Σήμερα οι εξαγωγι-
κές επιχειρήσεις είναι γύρω στις 17.000 
(Eurostat, 2021), από 18.000 που ήταν το 
2012. Ωστόσο, 300 μεγάλες επιχειρήσεις 
καλύπτουν περίπου το 50% του συνόλου 
των ελληνικών εξαγωγών, επισημαίνοντας 
την ανάγκη για διεύρυνση της εξαγωγικής 
βάσης της ελληνικής οικονομίας.

Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη μελέ-
τη αποσκοπεί σε μία σφαιρική ανασκόπη-
ση και εξέταση σημαντικών οικονομικών 
μεγεθών που αναλύουν τις πραγματικές 
εξαγωγικές επιδόσεις της Ελληνικής οι-

κονομίας. Κατά τα έτη που ακολούθησαν 
την κρίση δημιουργήθηκε ένα κλίμα ευφο-
ρίας σχετικά με την ραγδαία αύξηση των 
εξαγωγών. Ωστόσο, η εξέταση βασικών 
παραμέτρων απέδειξε την πραγματική 
αδυναμία της ελληνικής εξωστρέφειας 
και την ανάγκη θέσπισης νέων στρατηγι-
κών, με στόχο την αναπτέρωση των ελλη-
νικών εξαγωγών.

Στο σημείο αυτό πραγματοποιείται ανά-
λυση της εξαγωγικής δραστηριότητας της 
Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία 
της σε σχέση με το μέγεθος του Ακαθά-
ριστου Εγχώριου Προϊόντος διαχρονικά, 
καθώς και το ποσοστό συνεισφοράς των 
εξαγωγών σε αυτό. Σε πρώτο στάδιο λαμ-
βάνονται υπόψη οι συνολικές εξαγωγικές 
ροές της Ελλάδας (εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών), ενώ στη συνέχεια πραγμα-
τοποιείται μεμονωμένη εξέταση των εξα-
γωγών αγαθών (με και χωρίς πετρελαιοει-
δή) και του τριτογενούς τομέα εξαγωγών 
(τουριστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πολι-
τισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ.). 
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
είναι ευδιάκριτα αποτυπωμένες στην 
καθοδική πορεία του ΑΕΠ, καθώς στο 
διάστημα 2010 – 2020 έχει σημειωθεί 
σημαντική μείωση, παρά τις προσπάθει-
ες ανάκαμψης την περίοδο 2017 - 2019. 
Η ανοδική πορεία του ΑΕΠ την τελευταία 
τριετία διακόπηκε, λόγω της εμφάνισης 
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της πανδημίας COVID-19, με αποτέλεσμα 
το ΑΕΠ να σημειώσει πτώση 8,07%, φτά-
νοντας τελικά στα €168,29 δις. Συνολικά, 
στην εξεταζόμενη περίοδο, το ΑΕΠ συρ-
ρικνώθηκε κατά 25%, ποσοστό που αντι-
στοιχεί σε €56,23 δις.

Αναφορικά με τις εξαγωγές, αξιοση-
μείωτη είναι η σχετικά αντιστρόφως 
ανάλογη πορεία τους, σε σχέση με το 
ΑΕΠ. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε αύξηση 
της συμβολής των συνολικών εξαγωγών 

στο ΑΕΠ, με αποτέλεσμα, το ποσοστό αυτό 
να παρερμηνεύεται κατά την συνολική αξι-
ολόγηση της εξαγωγικής δραστηριότητας. 
Τα διαρκώς υψηλά μεγέθη των ποσοστών 
των εξαγωγών ως προς το ΑΕΠ δεν υπο-
δηλώνουν αντίστοιχη αύξηση των συνο-
λικών εξαγωγών της Ελλάδας. 

Παρόλο που είναι ενθαρρυντικά τα απο-
τελέσματα των ελληνικών εξαγωγών, είναι 
ενδιαφέρον να τα συγκρίνουμε με τα αντί-
στοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



= 71

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

αφιέρωμα για τα 10 χρόνια
ελληνικές εξαγωγές 2010-2020

Οι συνολικές εξαγωγές των κρατών - 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνε-
ται πως ακολουθούν ανάλογη πορεία με 
αυτήν του συνολικού ΑΕΠ, σε αντίθεση 
με το ποσοστό της ελληνικής συνεισφο-
ράς.  Το γεγονός αυτό ευνοεί την οικονομία 
της ΕΕ, καθώς η συνεισφορά των συνολι-
κών εξαγωγών κατά μέσο όρο υπολογίστη-

κε στο 46,1%. Η αντίστοιχη συνεισφορά 
των ελληνικών εξαγωγών στο ΑΕΠ της Ελ-
λάδας είναι συγκριτικά πολύ χαμηλότερη, 
καθώς όπως προαναφέρθηκε, η αύξηση 
του μεγέθους αυτού στο ύψος του 31,8% 
οφείλεται κυρίως στην μείωση του Ακαθά-
ριστου Εγχώριου Προϊόντος.
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Η καχεκτική πορεία των συνολικών ελ-
ληνικών εξαγωγών γίνεται αντιληπτή και 
από το παραπάνω γράφημα, καθώς η εξα-
γωγική δραστηριότητα της Ελλάδας είναι 
πολύ χαμηλότερη συγκριτικά με τον μέσο 
όρο των εξαγωγών των κρατών – μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το διάστη-
μα 2010 - 2020. Η Γερμανία φαίνεται πως 
διαχρονικά συνεισφέρει το μεγαλύτερο 
ποσοστό στις συνολικές εξαγωγές της ΕΕ, 
κατέχοντας μερίδιο 24,37%. Ακολουθεί η 
Γαλλία, η οποία παρουσιάζει επίσης αυξη-
μένο όγκο εξαγωγών την τελευταία δεκαε-
τία, με το μερίδιο της να αγγίζει το 11,5%. 
Τέλος, σημαντική είναι η συμβολή της Ολ-
λανδίας και της Ιταλίας, οι οποίες διαθέ-
τουν το 9,95% και 8,61% αντίστοιχα των 

συνολικών εξαγωγών της ΕΕ. Συγκριτικά 
με τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης,  το μερίδιο της Ελλάδας 
παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, αγγίζο-
ντας μόλις το 1%, καθ’ όλη την εξεταζό-
μενη περίοδο. 

Αναλύοντας τους ξεχωριστούς τομείς των 
εξαγωγών της Ελλάδας, παρατηρείται πως 
διαχρονικά οι υπηρεσίες συνεισφέρουν το 
μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των εξα-
γωγών, κατά μέσο όρο 52,8%, γεγονός που 
αποδεικνύει την προστιθέμενη αξία του 
τριτογενούς τομέα για την ελληνική οικο-
νομία, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα 
ανασυγκρότησης και επέκτασης των εξα-
γωγών προϊόντων.
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Οι εξαγωγές υπηρεσιών της Ελλάδας, 
παρουσίασαν την μεγαλύτερη ανάπτυξη 
κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ωστόσο η 
πανδημία του COVID – 19 έπληξε ιδιαιτέ-
ρως τον συγκεκριμένο κλάδο, με αποτέλε-
σμα το 2020 να σημειώσει μείωση ύψους 
43,4%, φτάνοντας στα €22,86 δις. έσοδα. 
Η συνεισφορά των εξαγωγών υπηρεσιών 
στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών ση-
μείωσε επίσης αξιοσημείωτη συρρίκνωση 
για το 2020, κατά 9% σε σχέση με το 2019. 
Το γεγονός αυτό συντέλεσε σημαντικά 
στην ύφεση που προκλήθηκε το 2020. 

Η σημαντική μείωση που προκλήθηκε 
στις εξαγωγές των υπηρεσιών, υποδηλώνει 
την ευαισθησία του συγκεκριμένου κλάδου 

σε εξωγενείς παράγοντες, όπως συνέβη το 
2020, με την εμφάνιση του COVID–19. Οι 
εξαγωγές αγαθών(συμπεριλαμβανομένου 
των πετρελαιοειδών) κατέγραψαν μικρό-
τερη πτώση, συγκριτικά με τις εξαγωγές 
του τριτογενούς τομέα. 

Όπως παρουσιάζεται, οι εξαγωγές της 
Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των πε-
τρελαιοειδών, ακολουθούν ανοδική πο-
ρεία, συνεισφέροντας στο συνολικό ΑΕΠ 
της χώρας την τελευταία δεκαετία, αύξη-
ση κατά μέσο όρο 15,06%. Οι εξαγωγές 
των αγαθών σημείωσαν ανάκαμψη την 
περίοδο 2017 – 2019, με αποτέλεσμα να 
συμβάλουν στην αύξηση του ΑΕΠ για το 
συγκεκριμένο διάστημα. Ωστόσο, η εμ-
φάνιση της πανδημίας το 2020, προκάλεσε 



=74 exportnews.gr

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 10 χρόνια
ελληνικές εξαγωγές 2010-2020

συρρίκνωση στις εξαγωγές της Ελλάδας, 
ύψους 9,14%, η οποία οφείλεται κυρίως 
στην υποχώρηση των εξαγωγών των καυ-
σίμων και των πρώτων υλών. Αναλυτικότε-
ρα, οι εξαγωγές των πετρελαιοειδών προ-
ϊόντων σημείωσαν πτώση ύψους 36,97%, 
ενώ οι εξαγωγές των πρώτων υλών συρρι-
κνώθηκαν κατά 14,5%.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαγωγές αγα-
θών χωρίς πετρελαιοειδή, η εικόνα τους 
διαφέρει, καθώς σε αντίθεση με τις δύο 
προηγούμενες κατηγορίες, παρουσίασαν 
σημαντική αύξηση, δεδομένων των επι-
πτώσεων που επέφερε η πανδημία. 

Η συνεισφορά των εξαγωγών αγαθών 
χωρίς πετρελαιοειδή στο συνολικό ΑΕΠ 
της χώρας αυξάνεται, τόσο λόγω της ανο-
δικής πορείας που έχει παρατηρηθεί στις 
εξαγωγές, όσο και στην μείωση του ΑΕΠ. 
Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς 
τα πετρελαιοειδή συμβάλλουν κατά μέσο 
όρο στο 10,25% στο ΑΕΠ της χώρας.  Παρά 
τις δυσμενείς συνέπειες του COVID – 19, 
οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή σημείω-
σαν μεγέθυνση, κυρίως λόγω της αύξησης 
των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων 
και μηχανικών συσκευών, όπως αναλύεται 
εκτενέστερα στην συνέχεια. 
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Εμπορικό Ισοζύγιο 

Η εξαγωγική δραστηριότητα αποτέλεσε 
για την ελληνική οικονομία, μία από τις 
αξιοσημείωτα αυξημένες, κατά τη μετά 
κρίση περίοδο, σημειώνοντας σημαντική 
άνθηση κατά την προηγούμενη δεκαετία. 
Σημαντική απόρροια αυτού ήταν η βελτί-
ωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, 
καθώς και η ανάπτυξη των εξαγωγικών 
ροών για προϊόντα στα οποία η Ελλάδα εί-
ναι παραδοσιακός παραγωγός και κατέχει 
συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, η ελ-
ληνική οικονομία, αξιοποιεί σε πολύ μικρό 
βαθμό αυτές τις εξαγωγικές της δυνατότη-
τες και, για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαία 
η περεταίρω στήριξη τους και ο επανα-
προσδιορισμός της στρατηγικής ανάπτυ-
ξής τους.

Παρόλα αυτά, η εξαγωγική δραστηριό-
τητα της Ελλάδας, όπως προαναφέρθηκε, 
έχει αναδείξει αξιοσημείωτη ανάπτυξη 
κατά το διάστημα 2010 – 2020, παρά την 
συρρίκνωση που επήλθε το 2020 λόγω του 
COVID - 19.

Συγκεκριμένα, η αξία των εξαγωγών 
αγαθών και υπηρεσιών το 2020 έφτασε 
τα €53,61 δις, παρουσιάζοντας συνολική 
αύξηση κατά 8,5% από το 2010, με μέσο 
ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 1,52%. Το πο-
σοστό της αύξησης αυτής μεταφράζεται σε 
αξία ύψους €4,20 δις. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι την περίοδο 2010 – 2014 παρατη-
ρήθηκε ανάπτυξη των εξαγωγών, ωστόσο, 
το διάστημα που επακολούθησε, υπήρξε 
συρρίκνωση λόγω της επιβολής των μέ-
τρων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
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και των capital controls που εμπόδισαν 
την εξαγωγική δραστηριότητα της επιχει-
ρηματικής κοινότητας. Μετά το πέρας της 
δύσκολης αυτής περιόδου, οι εξαγωγές 
σημείωσαν αξιομνημόνευτη ανάκαμψη, με 
αποτέλεσμα, το 2019, η Ελλάδα να παρου-
σιάσει την υψηλότερη αξία εξαγωγών μετά 
την κρίση, αγγίζοντας τα €74,26 δις. 

Αυτή η ανοδική πορεία των ελληνικών 
εξαγωγών τα έτη 2016 και 2017 οφεί-
λεται κυρίως στο γεγονός ότι,  πολλές 
εταιρίες  μετέφεραν την έδρα τους στο 
εξωτερικό, ώστε να μπορούν να λειτουρ-
γήσουν εκτός των capital controls που εί-
χαν επιβληθεί στη χώρα, με αποτέλεσμα, 
οι εξαγωγές κεφαλαίου και εξοπλισμού 
να προορίζονται για την ίδια την εταιρία 
τους.  Συνεπώς, το ότι υπολογίζουμε τη 
ρευστοποίηση κεφαλαιουχικής υποδο-
μής και μεταφορά των συναλλαγών εκτός 
του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος, 
δεν μπορεί να πιστωθεί στα θετικά.

Τα θετικά πρόσημα της τελευταίας τρι-
ετίας (2017 – 2019) διακόπηκαν λόγω της 
εμφάνισης της πανδημίας του COVID–19, 
που έχει προκαλέσει άνευ προηγουμέ-
νου επιπτώσεις στο παγκόσμιο οικονομι-
κό σύστημα. Τα περιοριστικά μέτρα που 
θεσπίστηκαν, καθώς και το κλείσιμο των 
συνόρων στις περισσότερες σημαντικές 
οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης και 
της χώρας μας, “πάγωσαν” το εμπόριο, 
με αποτέλεσμα οι συνολικές εξαγωγές να 
συρρικνωθούν κατά 27,81% και να φτά-
σουν τα €53,61 δις. 

Αναφορικά με το εμπορικό ισοζύγιο της 
Ελλάδας κατά το διάστημα 2010 – 2020, 
έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση, 
ύψους 35,91%. Αξιοσημείωτες χρονιές 
ήταν το 2015 και το 2016, οπού το εμπο-

ρικό ισοζύγιο βελτιώθηκε σημαντικά, πα-
ρουσιάζοντας, μετά από πολλά έτη, πλε-
όνασμα ύψους 180 εκατ. και 910 εκατ. 
αντίστοιχα. Το πλεονασματικό εμπορικό 
ισοζύγιο οφείλεται τόσο στην συρρίκνω-
ση των εισαγωγών, όσο και στις υψηλής 
αξίας εξαγωγικές υπηρεσίες που προ-
σφέρει η Ελλάδα. Παρά τα ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα της αύξησης του εμπορι-
κού ισοζυγίου για το 2019, η εμφάνιση της 
πανδημίας διέκοψε την ανοδική αυτή πο-
ρεία. Ως αποτέλεσμα, το 2020 το εμπορικό 
ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά €8,83 δις, σε 
σύγκριση με το 2010 όπου το έλλειμα άγ-
γιζε τα €13,78 δις.

Όπως προαναφέρθηκε, σημαντικό ρόλο 
στην εξαγωγική δραστηριότητα διαδραμα-
τίζει ο τριτογενής τομέας, καθώς η Ελλάδα 
προσφέρει υψηλής αξίας υπηρεσίες. 

Οι εξαγωγικές ροές των υπηρεσιών την 
εξεταζόμενη περίοδο παρουσίασαν ανο-
δική πορεία, με εξαίρεση το 2020, οπού 
ο COVID–19 έπληξε σημαντικά το συγκε-
κριμένο κλάδο. Πιο αναλυτικά, το διάστη-
μα 2016 – 2019 σημείωσαν ραγδαία ανά-
πτυξη ύψους €10,4 δις, ωστόσο το 2020 
παρατηρήθηκε έντονη συρρίκνωση κατά 
43,43%, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές των 
υπηρεσιών να φτάσουν στα €22,86 δις. 
Φαίνεται πως ο συγκεκριμένος κλάδος 
επηρεάστηκε περισσότερο από κάθε άλλο 
λόγω της πανδημίας, καθώς ο τουρισμός 
δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα. Την περί-
οδο 2010 – 2020 υπολογίστηκε συνολική 
μείωση των εξαγωγών του κλάδου κατά 
20,15%, ποσοστό που μεταφράζεται σε 
€5,77 δις. Φαίνεται πως τα αποτελέσμα-
τα του 2020 ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό 
για τη σημαντική αυτή συρρίκνωση, καθώς 
τα περιοριστικά μέτρα εμπόδισαν την ανά-
πτυξη των εξαγωγών του κλάδου. 
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Η εξαγωγική δραστηριότητα του κλά-
δου των υπηρεσιών παραμένει όλη την 
δεκαετία σε υψηλότερα επίπεδα από 
την εισαγωγική, έχοντας ως αποτέλε-
σμα το εμπορικό ισοζύγιο να παρουσι-
άζει διαρκώς πλεόνασμα. Συγκεκριμέ-
να το πλεόνασμα αυξήθηκε κατά 50,82% 
από το 2010 έως το 2019, αγγίζοντας 
το τελευταίο έτος τα €23,35 δις. Η εν-
θαρρυντική ανοδική πορεία του εμπο-
ρικού ισοζυγίου υπηρεσιών διακόπηκε 
το 2020, καθώς σημείωσε συρρίκνωση 
κατά 61,22%, ποσοστό που αντιστοιχεί 
σε €14,3 δις. Ωστόσο, είναι ελπιδοφό-
ρο πως παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις 
της πανδημίας, το ισοζύγιο υπηρεσιών 
παραμένει πλεονασματικό. 

Αναφορικά με τις  ελληνικές εξαγωγές 
αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των πε-
τρελαιοειδών), οι τελευταίες ακολουθούν 

παρόμοια πορεία με αυτή των συνολικών 
εξαγωγών. Πιο αναλυτικά, η αξία τους πα-
ρουσίασε συνολική αύξηση κατά 48% από 
το 2010, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 
4,4%, με αποτέλεσμα το 2020 να φτάσει 
στα €30,75 δις. Το ποσοστό της αύξησης 
αυτής μεταφράζεται σε αξία ύψους €9,97 
δις. Είναι φανερό πως την περίοδο 2010 – 
2012 υπήρξε ραγδαία ανάπτυξη των εξαγω-
γών, ωστόσο, η ανοδική πορεία διακόπηκε 
εξαιτίας των μέτρων που επιβλήθηκαν την 
περίοδο που επακολούθησε. Από το 2016 
κι έπειτα η εξαγωγική δραστηριότητα πα-
ρουσίασε άνθηση, η οποία κορυφώθηκε 
το 2019, αγγίζοντας τα €33,81 δις.

Το 2020 η εξάπλωση της πανδημίας 
οδήγησε σε συρρίκνωση των εξαγωγικών 
ροών κατά 9,14%, με αποτέλεσμα η αξία 
των εξαγωγών να φτάσει στα €30,75 δις. 
Τα πετρελαιοειδή προϊόντα αποτέλεσαν 
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τον σημαντικότερο παράγοντα της μείω-
σης αυτής, καθώς παρουσίασαν πτώση 
κατά 36,97% σε σύγκριση με το 2019. 

Όσον αφορά το εμπορικό ισοζύγιο της 
Ελλάδας, παρατηρείται πως καθ’ όλη την 
εξεταζόμενη περίοδο είναι ελλειμμα-
τικό, καθώς οι εισαγωγές παραμένουν 
σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο από τις 
εξαγωγές. Ωστόσο, το διάστημα 2010 – 
2020 έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση, 
ύψους 38,88%. Ως αποτέλεσμα, το 2020 
το εμπορικό ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 
€17,89 δις, σε σύγκριση με το 2010 όπου 
το έλλειμα άγγιζε τα €29,27 δις.

Σχετικά με τις εξαγωγές της Ελλάδας την 
τελευταία δεκαετία, ακόμα και χωρίς τη 
συμβολή των πετρελαιοειδών προϊόντων, 
παρουσιάζουν ανοδική πορεία. 

Συγκεκριμένα, οι συνολικές εξαγωγές 
της Ελλάδας χωρίς τα πετρελαιοειδή το 
διάστημα 2010 – 2020  έχουν σημειώσει 
συνολική αύξηση ύψους 56,39%, ποσοστό 
που αντιστοιχεί σε αξία €8,66 δις. Παρά 
τις δυσμενείς επιπτώσεις που επέφερε η 
πανδημία η εξαγωγική δραστηριότητα της 
Ελλάδας για το 2020, όχι μόνο δεν επηρεά-
στηκε αρνητικά, αλλά παρουσίασε αύξηση 
των εξαγωγών της ύψους 3,68% φτάνοντας 
τα €24,02 δις. 

Η συνολική αυτή αύξηση των εξαγωγών 
είχε ως απόρροια τη βελτίωση του εμπο-
ρικού ισοζυγίου της Ελλάδας, καθώς την 
τελευταία δεκαετία το έλλειμμα συρρι-
κνώθηκε κατά 33,22%, ποσοστό που με-
ταφράζεται σε €7,45 δις. Ωστόσο, φαί-
νεται πως την εξεταζόμενη περίοδο, το 
εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε αρκετές 
διακυμάνσεις, καθώς, ενώ οι εξαγωγές 
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ακολουθούσαν μία ανοδική πορεία, οι ει-
σαγωγές σημείωσαν αρκετές αυξομειώ-
σεις. Τελικά, το 2020 σημείωσε βελτίωση 
ύψους 14,26%. Η μείωση του ελλείμμα-
τος για το συγκεκριμένο έτος οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στην μείωση των ελλη-
νικών εισαγωγών καθώς, όπως προα-
ναφέραμε, τα περιοριστικά μέτρα και το 
κλείσιμο των συνόρων εμπόδισαν πολλές 
εμπορικές συναλλαγές. 

Οι εξαγωγές αγαθών (συμπεριλαμβανο-
μένων των πετρελαιοειδών) της Ελλάδας 
τείνουν να αυξάνονται, καθώς την τελευ-
ταία δεκαετία έχει καταφέρει να εισέλθει 
σε νέες αγορές, αποκτώντας νέους εξα-
γωγικούς εταίρους, ενώ ταυτόχρονα κατά-
φερε να αυξήσει τα μερίδια εξαγωγών της 
προς τους παραδοσιακούς της εταίρους. 
Διαχρονικά, οι κυριότεροι προορισμοί των 
ελληνικών εξαγωγών είναι η Ιταλία, η Γερ-
μανία, η Τουρκία και η Κύπρος, παρουσιά-

ζοντας κάποιες μικρές διακυμάνσεις  στο 
ύψος των συνολικών εξαγωγών.

Πιο αναλυτικά, τα τελευταία 5 έτη, η Ιτα-
λία αποτελεί τον κυριότερο προορισμό 
των ελληνικών εξαγωγών, με το μερίδιο 
επί του συνόλου να ανέρχεται περίπου στο 
11%. Ακολουθεί η Γερμανία με εξίσου ση-
μαντικό μερίδιο, γύρω στο 7,5%, ενώ στην 
τρίτη θέση εναλλάσσεται η Τουρκία με την 
Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί πως, ενώ το 
μερίδιο αγοράς της Τουρκίας είχε ανοδική 
πορεία έως το 2014, αγγίζοντας το 12,2%, 
σημείωσε σημαντική πτώση από το 2015 
κι έπειτα, ενώ το 2020 δεν βρίσκεται καν 
στους 5 βασικότερους εξαγωγικούς εταί-
ρους της Ελλάδας. 

Οι τρεις βασικότεροι εξαγωγικοί εταί-
ροι της Ελλάδας παρουσιάζουν ανοδική 
τάση την τελευταία δεκαετία. Συγκεκρι-
μένα ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης 
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της Γερμανίας υπολογίστηκε στα 2,3%, με 
την αξία των εξαγωγών προς τη συγκε-
κριμένη χώρα να φτάνει στα €2,39 δις. Οι 
εξαγωγές προς την Κύπρο, από το 2013 
και μετά, έχουν παρουσιάσει ανοδική πο-
ρεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 
4,6%, ενώ το 2020 οι εξαγωγικές ροές της 
Ελλάδας  άγγιξαν τα €1,99 δις.

Όσον αφορά τις εξαγωγές προς την Ιτα-
λία, το 2020 υπολογίστηκαν στα €30,75 
δις, ενώ το διάστημα 2010 – 2020, σημείω-
σαν μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 5,9%. 
Ωστόσο το 2020 η εξαγωγική δραστηριότη-
τα συρρικνώθηκε κατά 10,7% σε σύγκριση 
με το 2019, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, 
οι εμπορευματικές συναλλαγές επηρεά-
στηκαν αρνητικά λόγω της πανδημίας του 
COVID–19.

Σημαντική ανάπτυξη έχουν σημειώσει οι 
εξαγωγές της Ελλάδας προς τη Γαλλία, οι 
οποίες το 2020 άγγιξαν τα €1,78 δις, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση κατά 50,7% συγκρι-
τικά με το 2019. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός 
μεγέθυνσης για το διάστημα 2010-2020 
υπολογίστηκε στο 11,7%. Αντίστοιχη αύ-
ξηση έχουν σημειώσει και οι εξαγωγές 
προς την Ισπανία, με μέσο ετήσιο ρυθμό 
μεγέθυνσης 11,9%.  

Όπως προαναφέρθηκε, η Ελλάδα έχει 
κατορθώσει να εισέλθει σε νέες αγορές 
και να αυξήσει την εξαγωγικής της δρα-
στηριότητα. Συγκεκριμένα, αξιοσημείωτη 
άνθηση έχουν παρουσιάσει οι εξαγωγές 
προς τη Λιβύη και το Λίβανο με μέσο ετήσιο 
ρυθμό μεγέθυνσης 42,6% και 34,8% αντί-

στοιχα. Η σημαντικότερη ανάπτυξη εμφα-
νίζεται το 2012, οπού οι εξαγωγές προς τη 
Λιβύη αυξήθηκαν κατά 389,1%, ενώ προς 
το Λίβανο κατά 350%. Τέλος, αναδυόμενη 
εξαγωγική αγορά για την Ελλάδας φαίνε-
ται πως είναι η Κίνα, καθώς οι εξαγωγές 
της προς τη συγκεκριμένη χώρα αναπτύσ-
σονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 15,3%. 

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς εταίρους 
του κλάδου των υπηρεσιών της Ελλάδας, 
φαίνεται πως αυτοί είναι διαφορετικοί 
από τους εταίρους των αγαθών. Διαχρονι-
κά, ο κύριος προορισμός των υπηρεσιών 
της Ελλάδας είναι οι ΗΠΑ, το ΗΒ και η 
Γερμανία. 

Αναλυτικότερα, η Γερμανία, το 2018, δι-
έθετε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, το 
οποίο υπολογίστηκε σε 10,11%, με τις συ-
νολικές εξαγωγές της Ελλάδας προς την 
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Λόγω της πολυπλοκότητας της μέτρησης των υπηρεσιών, δεν είναι ακόμη διαθέσιμα τα στοιχεία για το 2020. 
Επίσης για τις χώρες Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστραλία διατίθενται στοιχεία μόνο για τα έτη 2013-2018

συγκεκριμένη χώρα να φτάνουν τα €3,75 
δις. Ακολουθούν οι ΗΠΑ, οι οποίες παρά 
τις διακυμάνσεις που παρουσίασαν καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περι-
όδου, το 2018 κατείχαν το 8,44% του συ-
νολικού μεριδίου. Ένας ακόμα σημαντι-
κός εξαγωγικός εταίρος για τον κλάδο των 
υπηρεσιών της  Ελλάδας είναι το ΗΒ, με 
το μερίδιο του, το 2018, να ανέρχεται στο 
6,28% και οι συνολικές εξαγωγές να αγ-

γίζουν τα 2,33 δις. Στη συνέχεια βασικό 
προορισμό των ελληνικών εξαγωγών υπη-
ρεσιών αποτελούν  η Ιταλία, η Γαλλία και η 
Ελβετία με ποσοστά 4%, 3,93% και 3,63% 
αντίστοιχα. Αξιοσημείωτη είναι η ανοδική 
πορεία της Ελβετίας την τελευταία δεκα-
ετία, καθώς οι εξαγωγές προς τη συγκε-
κριμένη χώρα  έχουν αυξηθεί με ετήσιο 
ρυθμό μεγέθυνσης 77,32%.
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Αναφορικά με τις εξαγωγές ανά κατηγο-
ρία προϊόντων φαίνεται πως ο πρωτογενής 
τομέας, σε συνδυασμό με τη μεταποίηση, 
αναδεικνύεται ως ένας από τους μοχλούς 
οικονομικής ανάπτυξης και παραγωγικής 
ανασυγκρότησης της χώρας. Παράλληλα, 
η ανάπτυξη των εξαγωγών του δευτερογε-
νούς τομέα την τελευταία δεκαετία αποτε-
λεί ελπιδοφόρα εξέλιξη για την μετέπειτα 
πορεία της ελληνικής οικονομίας. 

Αναλυτικότερα, τα πετρελαιοειδή προ-
ϊόντα, την τελευταία δεκαετία αποτελούν 
το σημαντικότερο εξαγωγικό αγαθό της 
Ελλάδας, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέ-
θυνσης 5,6%. Όσον αφορά τα υπόλοιπα 
αγαθά που εξάγει η Ελλάδα, κυρίαρχη 
θέση κατέχουν διαχρονικά το αλουμίνιο, 
τα φαρμακευτικά προϊόντα και οι μηχα-
νικές συσκευές. Τα φαρμακευτικά προ-
ϊόντα, φαίνεται πως έχουν σημειώσει τον 
υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το διάστημα 
2010 – 2020, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέ-
θυνσης 12,07%. Αντίστοιχη αύξηση έχουν 
παρουσιάσει και οι εξαγωγές προϊόντων 
ζωικής προέλευσης, με τον μέσο ετήσιο 
ρυθμό μεγέθυνσης να υπολογίζεται στο 
10,3%. Τέλος, οι μηχανικές συσκευές και 
οι πυρηνικοί αντιδραστήρες αυξάνονται 
με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,3%, ενώ, παρά 
την μικρή πτώση που σημείωσαν το 2020, 
συνεχίζουν να συμβάλλουν σημαντικά στις 
συνολικές εξαγωγές της χώρας.

Σχετικά με την εμφάνιση του COVID–19, 
παρά τις δυσμενείς συνέπειες που επέ-
φερε στην παγκόσμια οικονομία, οι εξα-
γωγές αρκετών κλάδων τόσο του πρωτο-
γενούς όσο και του δευτερογενούς τομέα 

όχι μόνο άντεξαν, αλλά ανέδειξαν και θε-
τικούς ρυθμούς μεγέθυνσης.  Συγκεκρι-
μένα, η μεγαλύτερη ανάπτυξη σημειώθηκε 
στον κλάδο των φαρμακευτικών προϊόντων, 
ο οποίος το 2020 αυξήθηκε κατά 49,2% 
αγγίζοντας τα €2,88 δις. Ανάπτυξη παρου-
σιάζει και ο κλάδος των ηλεκτρονικών συ-
σκευών, οπού το 2020 αυξήθηκε κατά 8,5% 
φτάνοντας στα €1,23 δις, καθώς επίσης 
και ο κλάδος των παρασκευασμάτων φρού-
των και λαχανικών σημειώνοντας αύξηση 
9,41%. Τέλος τα τρόφιμα ζωικής προέλευ-
σης και τα παρασκευάσματα φρούτων και 
ξηρών καρπών αυξήθηκαν κατά 16,7% και 
18,7% αντίστοιχα. 

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη που παρου-
σίασαν οι παραπάνω κλάδοι, οι εξαγωγές 
αγαθών στο σύνολο τους μειώθηκαν, κυρίως 
λόγω της συρρίκνωσης των εξαγωγών των 
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πετρελαιοειδών. Συγκεκριμένα, ο κλάδος 
αυτός το 2019 κατείχε το 31,55% των συ-
νολικών εξαγωγών, ενώ το 2020 κατέγραψε 
μείωση ύψους 36,97%, με αποτέλεσμα να 
απωλέσει εξαγωγές αξίας €3,95 δις. 

Αναφορικά με τα μερίδια που κατέχει η 
κάθε κατηγορία προϊόντος, τα πετρελαι-
οειδή, παρά την πτώση που παρουσίασαν 
συνεχίζουν να κατέχουν τη μερίδα του λέ-
οντος με 21,9% επί του συνόλου. Ακολου-

θούν τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία 
διαχρονικά παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 
δυναμική, με αποτέλεσμα το 2020 να κα-
τέχουν το 9,4% των συνολικών εξαγωγών. 
Στη συνέχεια σημαντική εξαγωγική δρα-
στηριότητα παρουσιάστηκε στον κλάδο 
των πυρηνικών αντιδραστήρων και μηχανι-
κών συσκευών, κατέχοντας μερίδιο 5,6%. 
Τέλος, το αλουμίνιο και οι ηλεκτρονικές 
συσκευές συνεισφέρουν στο 5,3% και 4% 
αντίστοιχα, του συνόλου των ελληνικών 
εξαγωγών για το 2020.
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Τίτλος 
προγράμματος 

ή μορφή 
χρηματοδότησης 

Σημεία 
πληροφόρησης 

Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός 
χρηματοδότησης  

Χαρακτηριστικά
χρηματοδότησης 

Επιλέξιμες
επιχειρήσεις

Επιλέξιμα
προϊόντα 

- Προώθηση 
Αγροτικών Προϊόντων 
στην εσωτερική αγορά 
και σε αγορές Τρίτων 
Χωρών 
- Τα προγράμματα 
διακρίνονται σε απλά 
που υποβάλλονται 
από ένα κράτος –
μέλος της Ε.Ε και σε 
πολυπρογράμματα που 
υποβάλλονται από δύο 
ή περισσότερα κράτη-
μέλη της Ε.Ε. 

Υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Τροφίμων 

www.minagric.gr 

1. Κατάθεση 
αιτήσεων μια 
φορά το χρόνο 
απευθείας στην 
Ε.Ε. (H Επιτροπή 
Καταναλωτών, 
Υγείας, Γεωργίας, 
και Τροφίμων 
CHAFEA είναι 
αρμόδια για την 
αξιολόγηση και 
έγκριση των 
προγραμμάτων) 
2. Μέγιστη 
διάρκεια 
προγράμματος: 3 
οικονομικά έτη. 

-Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας 
του γεωργικού τομέα 
της Ένωσης 
-Αύξηση της 
ευαισθητοποίησης 
των καταναλωτών για 
τα πλεονεκτήματα 
των γεωργικών 
προϊόντων και των 
μεθόδων παραγωγής 
της Ένωσης 
-Ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης 
και της αναγνώρισης 
ως προς τα 
συστήματα ποιότητας 
της Ένωσης. 
-Αύξηση 
ανταγωνιστικότητας 
και της κατανάλωσης 
των γεωργικών 
προϊόντων της 
Ένωσης, 
-Η βελτίωση της 
προβολής τους τόσο 
εντός όσο και εκτός 
της Ένωσης 
-Η αύξηση του 
μεριδίου αγοράς των 
εν λόγω προϊόντων, 
με ιδιαίτερη 
έμφαση σε εκείνες 
τις αγορές τρίτων 
χωρών που έχουν 
τις μεγαλύτερες 
δυνατότητες 
ανάπτυξης. 

Ο προϋπολογισμός ανακοινώνεται 
ετήσια από την CHAFEA κατανεμημένος 
ανά ομάδες χώρων-στόχων και 
προϊόντων. Με το νέο θεσμικό 
πλαίσιο, που ισχύει από 01-12-2015, 
(Καν(ΕΕ)1144/2014), αυξάνονται τα 
διαθέσιμα κονδύλια της Ε.Ε. από 61 
εκατ. ευρώ το 2013 σε 200 εκατ. ευρώ 
το 2019. 
1.Για το 2016 διατέθηκαν 16.800.000 
€ για τα πολυπρογράμματα και 
121.300.000 € για τα απλά προγράμματα 
2.Για το 2017 διατέθηκαν 43.000.000 € 
για τα πολυπρογράμματα και 90.000.000 
€ για τα απλά προγράμματα 
3.Για το 2018 διατέθηκαν 79.000.000 
€ για τα πολυπρογράμματα και 
100.000.000 € για τα απλά προγράμματα 
4.Για το 2019, με την πρόσκληση 
του Απριλίου 2019, θα διατεθούν 
90.000.000 € για τα πολυπρογράμματα 
και 100.000.000 € για τα απλά 
προγράμματα 
5.Χρηματοδοτικό σχήμα:
α) Απλά προγράμματα στην εσωτερική 
αγορά
Κοινοτική συμμετοχή: 70% Ιδία 
Συμμετοχή:30%
β) Απλά προγράμματα σε τρίτες χώρες 
και πολυπρογράμματα Κοινοτική 
συμμετοχή: 80% Ιδία Συμμετοχή:20% 
- Σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης 
της αγοράς, απώλειας εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών ή για προτείνουσες 
οργανώσεις που είναι εγκατεστημένες 
σε κράτη μέλη και λαμβάνουν την 
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 
χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα 
με τα άρθρα 136 και 143 ΣΛΕΕ η 
χρηματοδότηση αυξάνεται κατά 5 %. 

Οι επαγγελματικές 
ή διεπαγγελματικές 
οργανώσεις 
εγκατεστημένες σε 
κράτος μέλος και 
αντιπροσωπευτικές του 
σχετικού τομέα ή των 
σχετικών τομέων στο εν 
λόγω κράτος μέλος

-  Οι επαγγελματικές 
ή διεπαγγελματικές 
οργανώσεις που 
αντιπροσωπεύουν τον 
σχετικό τομέα ή τους 
σχετικούς τομείς σε 
επίπεδο Ένωσης 

-  Οι οργανώσεις 
παραγωγών ή ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών, 
όπως αναφέρονται 
στα άρθρα 152 και 156 
του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 και 
αναγνωρίζονται από ένα 
κράτος μέλος 
δ) οι φορείς του 
αγροδιατροφικού τομέα 
που έχουν στόχο την 
ενημέρωση σχετικά με τα 
γεωργικά προϊόντα και την 
προώθηση των τελευταίων 
τελευταίων. 

-Τα προϊόντα που 
περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα I της 
Συνθήκης της ΣΛΕΕ, 
εξαιρουμένου του 
καπνού• 
- Μπίρα, σοκολάτα και 
τα παράγωγα προϊόντα, 
προϊόντα αρτοποιίας, 
ζαχαροπλαστικής, 
ζαχαρώδη 
παρασκευάσματα 
και προϊόντα 
μπισκοτοποιίας, ποτά 
με βάση εκχυλίσματα 
φυτών, ζυμαρικά, 
αλάτι, φυσικά κόμμεα 
και ρητίνες, πολτός 
μουστάρδας, γλυκό 
καλαμπόκι, βαμβάκι. 
Τα αλκοολούχα ποτά 
με προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη 
βάσει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 110/2008 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου

1. Πίνακας δράσεων Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων στην εσωτερική αγορά
και σε αγορές Τρίτων Χωρών
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 10 χρόνια
ελληνικές εξαγωγές 2010-2020

Τίτλος 
προγράμματος 

η μορφή 
χρηματοδότησης

Σημεία 
πληροφόρησης 

Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός 
χρηματοδότη 

Χαρακτηριστικά
χρηματοδότησης 

Επιλέξιμες  
επιχειρήσεις 

Ελάχιστο – 
μέγιστο

ποσό 
χρηματοδότησης  

Ωφελημένοι 
από το 

πρόγραμμα 
Περίοδος 

2012-2016 

Πληροφορίες 
και Αναλυτική 

περιγραφή 

Προώθηση Οίνων 
σε αγορές Τρίτων 
Χωρών 

 Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και Τροφίμων
www.minagric.gr 

1. Τρέχουσα 
προγραμματικ 
ή Περίοδος: 
2014-2018 
2. Κατάθεση 
αιτήσεων 
υπαγωγής: έως 
25 Μαΐου κάθε 
έτους στο Τμήμα 
Οίνου και Αλκο-
ολούχων Ποτών 
του ΥπΑΑΤ 
3. Μέγιστη 
διάρκεια 
προγράμματος : 
3 οικονομικά έτη 
Η περίοδος 
2017-2018 
αποτέλεσε 
την τελευταία 
φάση της Β’ 
Προγραμματικ 
ής περιόδου του 
προγράμματος 
προώθησης 
οίνων σε τρίτες 
χώρες και έχει 
ολοκληρωθεί 
το φυσικό 
αντικείμενο των 
φακέλων που 
παραδόθηκαν. 

1.Αύξηση 
αναγνωρισιμότη-
τας ελληνικού 
κρασιού 
2.Βελτίωση 
εικόνας Ελληνι-
κού κρασιού σε 
επαγγελματίες 
και καταναλωτές 
3.Επανατοπο-
θέτη ση ελληνι-
κών κρασιών σε 
παραδοσιακές 
αγορές 
4.Αναζήτηση 
νέων αγορών 
5.Διασύνδεση 
με σημαντικά 
δίκτυα διανομής 
6.Αύξηση 
Εξαγωγών ποιο-
τικών προϊόντων 
(οίνοι ΠΟΠ 
(Προστατευόμεν 
ης Ονομασίας 
Προέλευσης) 
ΠΓΕ (Προστα-
τευόμεν ης 
Γεωγραφικής 
Ένδειξης) 

Ποικιλιακοί 
Οίνοι 

1.Για την πρώτη 
προγραμματική 
περίοδο (τετραε-
τία 2010-2013), ο 
προϋπολογισμός του 
μέτρου ανήλθε σε 
36,3 εκατομμύρια 
ευρώ. 

2.Για την τρέχουσα 
προγραμματική πε-
ρίοδο 2014-2018: 16 
εκατομμύρια ευρώ 
κατ' έτος 

3. Χρηματοδοτικό 
σχήμα: 
Κοινοτική συμμε-
τοχή: 
50% 
Εθνική
Συμμετοχή: 30% Ιδία 
Συμμετοχή:20% 
Για τη Γ ́ Προγραμ-
ματική Περίοδο, 
2019-2023 θα 
υλοποιηθούν τα 
μέτρα «Ενημέρωσης 
των Κρατών Μελών» 
και η «Προώθηση 
οίνων σε τρίτες 
χώρες» (Καν. (ΕΕ) 
2016/1149, Καν 
(ΕΕ) 2016/1150 
της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του 
Εθνικού Προγράμμα-
τος Στήριξης του 
Αμπελοοινικού το-
μέα για την περίοδο 
2019-2023. Τα προ-
γράμματα πρόκειται 
να προκηρυχθούν. 

Δικαιούχοι του 
μέτρου στήριξης 
είναι επιχει-
ρήσεις (ιδιωτι-
κές, συνεταιρι-
στικές), καθώς 
και επαγγελματι-
κές οργανώσεις, 
οργανώσεις 
παραγωγών, 
διεπαγγελματι-
κές οργανώσεις 
ή δημόσιοι 
οργανισμοί. Σε 
κάθε περίπτωση, 
ένας δημόσιος 
οργανισμός δεν 
μπορεί να κατα-
στεί μοναδικός 
δικαιούχος του 
μέτρου στήριξης. 
Προτιμώνται, 
μεταξύ των 
παραπάνω, πολύ 
μικρές, μικρές 
και μεσαίες 
επιχειρήσεις, 
κατά την έννοια 
της σύστασης 
2003/361/ΕΚ 
της Επιτροπής 
και συλλογικές 
εμπορικές 
ονομασίες. 
Το ελάχιστο ύψος 
παραγωγής μιας 
επιχείρησης 
προκειμένου 
να εγκριθεί ως 
δικαιούχος, 
είναι τα 300 (HL) 
εκατόλιτρα πα-
ραγόμενου οίνου 
κατά έτος 

Ελάχιστο ποσό 
χρηματοδότησης: 
40.000 €

Μέγιστο: δεν 
υφίσταται, αλλά 
εξαρτάται από το 
συνολικό ύψος του
προϋπολογισμού 
των υποβληθέντων 
κατ' έτος
προτάσεων. 

1.Διεπαγγελματι-
κές και 
Συνεταιριστικές 
οργανώσεις: 6 
2.Enterprise 
Greece 
3.Επιμελητήρια σε 
συνεργασία με 
οργανώσεις φο-
ρέων: 4 
4.Ενώσεις νομικών 
προσώπων (υπό τη 
μορφή οργανώσε-
ων φορέων): 14 
5.Μεμονωμένα 
οινοποιεία: 40 
Μέσος όρος απορ-
ρόφησης: άνω του 
75% των επιλέξι-
μων δαπανών 
Αποτελέσματα 
(σύμφωνα με στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ) 
για τις κυριότερες 
χώρες- στόχους 
(ΗΠΑ, Ρωσία, 
Καναδά, Κίνα): 
1. Αύξηση της 
μέσης 
τιμής/λίτρο:22,33 
%. 
2.Αύξηση της 
αξίας 
των εξαγωγών: 
75,38%. 
3.Αύξηση του 
όγκου των 
εξαγωγών: 
43,50%. 

Ομάδες-στόχοι:
α) Διανομείς.
β) Καταναλωτές, πλην 
των νέων και των 
εφήβων που ανα-
φέρονται στη σύσταση 
2001/458/ΕΚ του 
Συμβουλίου.
γ) Διαμορφωτές της 
κοινής γνώμης: δημο-
σιογράφοι ειδικοί σε 
θέματα γαστρονομίας.
δ) Σχολές ξενοδοχει-
ακών υπηρεσιών και 
τροφοδοσίας. 
Επιλέξιμες δαπάνες: 
α) Καταχωρίσεις στο 
γενικό και εξειδικευ-
μένο Τύπο.
β) Διαφήμιση στο 
διαδίκτυο και άλλα 
οπτικοαουστικά μέσα 
επικοινωνίας (τηλε-
όραση, ραδιόφωνο) – 
Δημιουργία ιστοσελίδας.
γ) Παραγωγή έντυπου 
υλικού (φυλλάδια, 
έντυπα, χάρτες).
δ) Επιδείξεις στα 
σημεία πώλησης, γευσι-
γνωσίες, Roadshows
ε) Συμμετοχή σε 
εμπορικές και άλλες 
εκθέσεις, ομαδικά 
εκθεσιακά περίπτερα 
που παρουσιάζουν 
προϊόντα από διάφορα 
κράτη μέλη.
στ) Δημόσιες σχέσεις 
(περιλαμβάνονται 
επισκέψεις υποψήφιων 
αγοραστών στη χώρα 
μας προκειμένου 
να ξεναγηθούν στα 
ελληνικά αμπελοτόπια 
και να γνωρίσουν την 
διαδικασία παραγωγής 
των προς προώθηση 
οίνων
ζ) μελέτες νέων αγορών
η) μελέτες για την 
αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων των 
μέτρων προώθησης και 
ενημέρωσης 

1. Πίνακας δράσεων Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε 
αγορές Τρίτων Χωρών
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

αφιέρωμα για τα 10 χρόνια
ελληνικές εξαγωγές 2010-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Τίτλος προγράμματος 
& 

Μορφή χρηματοδότησης 

Σημεία Πληροφόρησης Σκοπός, Προϋπολογισμός & 
Χαρακτηριστικά της δράσης 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Επιλέξιμες Δαπάνες 

«Εργαλειοθήκη 
ανταγωνιστικότητας μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων» 
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 
(Επιχορήγηση

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
http://www.antagonistikotita.
gr/ epanek/index.asp 
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ:
Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα. 
Τηλέφωνο: 801 11 36 300 ( 
8.00 πμ - 7.00 μμ) 
Εmail: infoepan@mou.gr 
Ιστοσελίδες: www.antagonis-
tikotita.gr www.espa.gr 
Σημεία Πληροφόρησης 
ΕΦΕΠΑΕ &
Εταίρων: www.efepae.gr 

Σκοπός της δράσης είναι η 
ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων για να αναβαθμίσουν 
και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική 
τους θέση στην εσωτερική και 
εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον 
εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητάς τους. 
Ο π/υ της δράσης ανέρχεται σε € 400 
εκατ. Δημόσια Δαπάνη. Οι ενισχύσεις 
της παρούσας δράσης θα διατεθούν 
στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1407/2013 (καθεστώς de 
minimis). 
Η δράση ανακοινώθηκε την 
19.12.2018 και θα παραμείνει 
ανοικτή για υποβολή αιτήσεων 
μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού και το αργότερο 
μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από 
την αρχική δημοσίευσή της. 
Η ηλεκτρονική υποβολή θα 
ξεκινήσει 6.2.2019 και οι αιτήσεις 
χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν 
με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα 
με την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 
Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια 
από € 20 χιλ. - € 200 χιλ. To 
ποσοστό ενίσχυσης συνδέεται 
με τις εξαγωγικές επιδόσεις της 
επιχείρησης και την κατηγορία 
δαπάνης και κυμαίνεται από 50 - 65 
%. 
Η περίοδος υλοποίησης των 
επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να 
υπερβεί τους 24 μήνες. 
Κάθε ΑΦΜ μπορεί να υποβάλει μόνο 
μία μόνο αίτηση χρηματοδότησης σε 
μια μόνο Περιφέρεια. 

Ωφελούμενες επιχειρήσεις: 
1. Μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται νόμιμα στην 
Ελληνική Επικράτεια στους τομείς: 
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία 
Τροφίμων 
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές 
Βιομηχανίες 
• Υλικά / Κατασκευές 
Εφοδιαστική Αλυσίδα 
• Ενέργεια 
• Περιβάλλον 
• ΤΠΕ
• Υγεία / Φάρμακα 
2.Έχουν κλείσει τουλάχιστον
3 χρήσεις
3. Διαθέτουν 1 τουλάχιστον επιλέξιμο 
ΚΑΔ και 
δεν διαθέτουν ΚΑΔ 01, 02, 03 . 
4. Διαθέτουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ 
μισθωτής 
εργασίας το έτος που προηγείται της 
υποβολής του επενδυτικού σχεδίου
5. Δεν εντάσσονται σε ήδη 
οργανωμένο 
ομοιόμορφο δίκτυο διανομής 
προϊόντων ή 
παροχής υπηρεσιών
6. Λειτουργούν αποκλειστικά ως ΑΕ, 
ΕΠΕ, ΟΕ 
ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, 
Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως 
ισχύει, Συνεταιρισμός και να τηρούν 
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία 
του ν.4308/2014, όπως ισχύει. 
7.Δεν αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, 
κατά την έννοια των ενωσιακών 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 
περίπτωση δ του Κανονισμού 
1301/2013 
8.Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση. 
9.Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους 
ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα 
από απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με την οποία μια 
ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη 
και ασυμβίβαστη με την εσωτερική 
αγορά. 

Επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην πρόσκληση της 
δράσης και τα προβλεπόμενα όρια 
δαπάνης: 
1. Μηχανήματα- Εξοπλισμός (έως 
100% π/υ) 
• Παραγωγικός & Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός 
Εργαστηριακός Εξοπλισμός για 
Ποιοτικό 
Έλεγχο 
•Εξοπλισμός για βελτίωση 
Ενεργειακής 
Απόδοσης - Προστασία του 
Περιβάλλοντος. 
Λοιπός Εξοπλισμός 
• Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο 
Λογισμικό 
πλην εξαιρέσεων 
2.Πιστοποίηση Προϊόντων – 
Υπηρεσιών – Διαδικασιών σύμφωνα 
με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και 
προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών 
χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε 
& Κατοχύρωση Πνευματικής 
ιδιοκτησίας – Ευρεσιτεχνίες – 
Μεταφορά τεχνογνωσίας (έως 100% 
π/υ) 
3.Συσκευασία – Ετικέτα – Branding 
(έως 25% π/υ) 
4.Ψηφιακή Προβολή (έως 15.000€) 
5.Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – 
Τεχνικές 
Μελέτες (έως 16.000€ ) Αμιγώς 
επαγγελματικά Μεταφορικά 
Μέσα (έως 50%). Επιπλέον είναι 
επιλέξιμη η μετατροπή κινητήρα 
πετρελαιοκίνητου/ βενζινοκίνητου 
οχήματος σε κινητήρα διπλού 
καυσίμου πετρελαίου – φυσικού 
αερίου (CNG) για επαγγελματικά και 
μικτής χρήσης οχήματα. 
6.Μισθολογικό κόστος νέων 
εργαζομένων (νέο προσωπικό) έως 
20% και μέχρι 30.000 € 15.000€ ανά 
ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ. 
Ως ημερομηνία έναρξης 
επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται 
η ημερομηνία δημοσίευσης της 
πρόσκλησης 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 10 χρόνια
ελληνικές εξαγωγές 2010-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Τίτλος προγράμματος 
& 

Μορφή χρηματοδότησης 
Σημεία Πληροφόρησης Σκοπός, Προϋπολογισμός & 

Χαρακτηριστικά της δράσης 
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Επιλέξιμες Δαπάνες 

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότη-
τας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκ-
παίδευση» 
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 
(Επιχορήγηση) 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
http://www.antagonistikotita.g 
r/epanek/index.asp 
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ:
Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα. 
Τηλέφωνο: 801 11 36 300 ( 
8.00 πμ - 7.00 μμ) 
Εmail: infoepan@mou.gr 
Ιστοσελίδες: www.antagonis-
tikotita.gr www.espa.gr 
Σημεία Πληροφόρησης 
ΕΦΕΠΑΕ &
Εταίρων: www.efepae.gr 

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση 
υφιστάμενων μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται: 
• στο λιανικό εμπόριο
• στην παροχή υπηρεσιών εστίασης 
• στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής 
εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας 
προκειμένου να αναβαθμίσουν το 
επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης 
και λειτουργίας τους. 
Ο π/υ της δράσης ανέρχεται σε € 
60 εκατ. Δημόσια Δαπάνη -από 20 
εκατ. στο εμπόριο, την εστίαση και 
την εκπαίδευση. Οι ενισχύσεις της 
παρούσας δράσης θα διατεθούν στο 
πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1407/2013 (καθεστώς de minimis). 

Η δράση ανακοινώθηκε την 
19.12.2018 και θα παραμείνει 
ανοικτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι 
την 19.4.2019. 
Η ηλεκτρονική υποβολή θα 
ξεκινήσει 6.2.2019 και η αξιολόγηση 
είναι συγκριτική. 
Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 
€ 10 χιλ. - € 150 χιλ. 
Ποσοστό επιχορήγησης 50% του 
επιλέξιμου π/υ. 
Η περίοδος υλοποίησης των 
επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να 
υπερβεί τους 24 μήνες. 
Κάθε ΑΦΜ μπορεί να υποβάλει μόνο 
μία αίτηση χρηματοδότησης σε μία 
μόνο Περιφέρεια. 

Ωφελούμενες επιχειρήσεις: 
1.Μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται νόμιμα στην 
Ελληνική Επικράτεια:
-στο λιανικό εμπόριο 
-στην παροχή υπηρεσιών εστίασης 
-στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής 
εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας 
2.Έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 
χρήσεις 
3.Διαθέτουν έναν τουλάχιστον 
επιλέξιμο ΚΑΔ ως ενεργή κύρια ή 
δευτερεύουσα 
δραστηριότητα και στις 3 χρήσεις 
4.Έχουν το έτος που προηγείται της 
ηλεκτρονικής υποβολής, κατ' 
ελάχιστον: 
-1 ΕΜΕ για τον κλάδο του λιανικού 
εμπορίου, 
-2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης 
και 
-5 ΕΜΕ για τον κλάδο της 
εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας. 
5.Δεν εντάσσονται σε ήδη 
οργανωμένο 
ομοιόμορφο δίκτυο διανομής 
προϊόντων ή 
παροχής υπηρεσιών 
6.Λειτουργούν αποκλειστικά ως ΑΕ,
ΕΠΕ,  ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική 
Επιχείρηση, ΚΟΙΝΣΕΠ του Ν. 
4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός 
και να τηρούν απλογραφικά 
ή διπλογραφικά βιβλία του 
ν.4308/2014, όπως ισχύει. 
7.Δεν αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, 
κατά την έννοια των ενωσιακών 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 
περίπτωση δ του Κανονισμού 
1301/2013 
8.Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση. 
9.Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους 
ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα 
από απόφαση της ΕΕ με την οποία 
μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη 
και ασυμβίβαστη με την εσωτερική 
αγορά. 

Επιλέξιμες δαπάνες: 
1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και 
Περιβάλλων Χώρος. Παρεμβάσεις 
για: 
-́εξοικονόμηση ενέργειας (έως 
100% του π/υ) 
-́αναβάθμιση της υγιεινής και 
ασφάλειας (έως 100% του π/υ) 
-́διευκόλυνση προσβασιμότητας 
ΑμΕΑ (έως 100% του π/υ) 
-́Άλλος Εξοπλισμός για τον 
λειτουργικό εκσυγχρονισμό της 
επιχείρησης (μέχρι 30%) 
2. Μηχανήματα-Εξοπλισμός (έως 
100% του π/υ) για: 
-εξοικονόμηση ενέργειας 
-αναβάθμιση της υγιεινής και 
ασφάλειας 
στους χώρους της επιχείρησης 
-Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού 
ΤΠΕ 
3. Μεταφορικά μέσα 
-μέχρι 25.000 € και έως 30% 
του επενδυτικού σχεδίου για 
επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης 
-έως 100% για επιχειρήσεις 
εκπαίδευσης- κοινωνικής μέριμνας 
-Μετατροπή κινητήρα 
πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου 
οχήματος σε κινητήρα διπλού 
καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – 
φυσικού αερίου (CNG) μέχρι 12.000 
€. 
4.Ψηφιακή Προβολή μέχρι 8.000 € 
5.Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή / 
και β) 
συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα 
με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς 
και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή 
πρότυπα μέχρι 14.000 € (2 πρότυπα 
x 7.000 €) 
6.Μισθολογικό κόστος νέων 
εργαζομένων (νέο προσωπικό) έως 
40% και μέχρι 30.000 € 15.000€ ανά 
ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ. 
7.Έκδοση Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 
και εκπόνηση τεχνικών μελετών 
συνδυασμένη με δαπάνες των 
κατηγοριών 1 ή /και 2 μέχρι 8.000€ 
8.Κατάρτιση προσωπικού σε 
θέματα Πρώτων Βοηθειών 
- Καρδιοαναπνευστικής 
Αναζωογόνησης («80 € ανά 
εργαζόμενο και μέχρι 5 
εργαζόμενους) 
9.Σύνταξη και παρακολούθηση 
επενδυτικού σχεδίου μέχρι 4.000€ 
Ως ημερομηνία έναρξης 
επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται 
η ημερομηνία δημοσίευσης της 
πρόσκλησης 
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

αφιέρωμα για τα 10 χρόνια
ελληνικές εξαγωγές 2010-2020

Τίτλος προγράμματος 
& 

Μορφή χρηματοδότησης 
Σημεία Πληροφόρησης Σκοπός, Προϋπολογισμός & 

Χαρακτηριστικά της δράσης 
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Επιλέξιμες Δαπάνες 

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότη-
τας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκ-
παίδευση» 
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 
(Επιχορήγηση) 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
http://www.antagonistikotita.g 
r/epanek/index.asp 
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ:
Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα. 
Τηλέφωνο: 801 11 36 300 ( 
8.00 πμ - 7.00 μμ) 
Εmail: infoepan@mou.gr 
Ιστοσελίδες: www.antagonis-
tikotita.gr www.espa.gr 
Σημεία Πληροφόρησης 
ΕΦΕΠΑΕ &
Εταίρων: www.efepae.gr 

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση 
υφιστάμενων μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται: 
• στο λιανικό εμπόριο
• στην παροχή υπηρεσιών εστίασης 
• στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής 
εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας 
προκειμένου να αναβαθμίσουν το 
επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης 
και λειτουργίας τους. 
Ο π/υ της δράσης ανέρχεται σε € 
60 εκατ. Δημόσια Δαπάνη -από 20 
εκατ. στο εμπόριο, την εστίαση και 
την εκπαίδευση. Οι ενισχύσεις της 
παρούσας δράσης θα διατεθούν στο 
πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1407/2013 (καθεστώς de minimis). 

Η δράση ανακοινώθηκε την 
19.12.2018 και θα παραμείνει 
ανοικτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι 
την 19.4.2019. 
Η ηλεκτρονική υποβολή θα 
ξεκινήσει 6.2.2019 και η αξιολόγηση 
είναι συγκριτική. 
Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 
€ 10 χιλ. - € 150 χιλ. 
Ποσοστό επιχορήγησης 50% του 
επιλέξιμου π/υ. 
Η περίοδος υλοποίησης των 
επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να 
υπερβεί τους 24 μήνες. 
Κάθε ΑΦΜ μπορεί να υποβάλει μόνο 
μία αίτηση χρηματοδότησης σε μία 
μόνο Περιφέρεια. 

Ωφελούμενες επιχειρήσεις: 
1.Μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται νόμιμα στην 
Ελληνική Επικράτεια:
-στο λιανικό εμπόριο 
-στην παροχή υπηρεσιών εστίασης 
-στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής 
εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας 
2.Έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 
χρήσεις 
3.Διαθέτουν έναν τουλάχιστον 
επιλέξιμο ΚΑΔ ως ενεργή κύρια ή 
δευτερεύουσα 
δραστηριότητα και στις 3 χρήσεις 
4.Έχουν το έτος που προηγείται της 
ηλεκτρονικής υποβολής, κατ' 
ελάχιστον: 
-1 ΕΜΕ για τον κλάδο του λιανικού 
εμπορίου, 
-2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης 
και 
-5 ΕΜΕ για τον κλάδο της 
εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας. 
5.Δεν εντάσσονται σε ήδη 
οργανωμένο 
ομοιόμορφο δίκτυο διανομής 
προϊόντων ή 
παροχής υπηρεσιών 
6.Λειτουργούν αποκλειστικά ως ΑΕ,
ΕΠΕ,  ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική 
Επιχείρηση, ΚΟΙΝΣΕΠ του Ν. 
4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός 
και να τηρούν απλογραφικά 
ή διπλογραφικά βιβλία του 
ν.4308/2014, όπως ισχύει. 
7.Δεν αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, 
κατά την έννοια των ενωσιακών 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 
περίπτωση δ του Κανονισμού 
1301/2013 
8.Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση. 
9.Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους 
ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα 
από απόφαση της ΕΕ με την οποία 
μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη 
και ασυμβίβαστη με την εσωτερική 
αγορά. 

Επιλέξιμες δαπάνες: 
1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και 
Περιβάλλων Χώρος. Παρεμβάσεις 
για: 
-́εξοικονόμηση ενέργειας (έως 
100% του π/υ) 
-́αναβάθμιση της υγιεινής και 
ασφάλειας (έως 100% του π/υ) 
-́διευκόλυνση προσβασιμότητας 
ΑμΕΑ (έως 100% του π/υ) 
-́Άλλος Εξοπλισμός για τον 
λειτουργικό εκσυγχρονισμό της 
επιχείρησης (μέχρι 30%) 
2. Μηχανήματα-Εξοπλισμός (έως 
100% του π/υ) για: 
-εξοικονόμηση ενέργειας 
-αναβάθμιση της υγιεινής και 
ασφάλειας 
στους χώρους της επιχείρησης 
-Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού 
ΤΠΕ 
3. Μεταφορικά μέσα 
-μέχρι 25.000 € και έως 30% 
του επενδυτικού σχεδίου για 
επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης 
-έως 100% για επιχειρήσεις 
εκπαίδευσης- κοινωνικής μέριμνας 
-Μετατροπή κινητήρα 
πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου 
οχήματος σε κινητήρα διπλού 
καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – 
φυσικού αερίου (CNG) μέχρι 12.000 
€. 
4.Ψηφιακή Προβολή μέχρι 8.000 € 
5.Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή / 
και β) 
συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα 
με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς 
και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή 
πρότυπα μέχρι 14.000 € (2 πρότυπα 
x 7.000 €) 
6.Μισθολογικό κόστος νέων 
εργαζομένων (νέο προσωπικό) έως 
40% και μέχρι 30.000 € 15.000€ ανά 
ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ. 
7.Έκδοση Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 
και εκπόνηση τεχνικών μελετών 
συνδυασμένη με δαπάνες των 
κατηγοριών 1 ή /και 2 μέχρι 8.000€ 
8.Κατάρτιση προσωπικού σε 
θέματα Πρώτων Βοηθειών 
- Καρδιοαναπνευστικής 
Αναζωογόνησης («80 € ανά 
εργαζόμενο και μέχρι 5 
εργαζόμενους) 
9.Σύνταξη και παρακολούθηση 
επενδυτικού σχεδίου μέχρι 4.000€ 
Ως ημερομηνία έναρξης 
επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται 
η ημερομηνία δημοσίευσης της 
πρόσκλησης 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Τίτλος προγράμματος 
& 

Μορφή χρηματοδότησης 
Σημεία Πληροφόρησης Σκοπός, Προϋπολογισμός & 

Χαρακτηριστικά της δράσης 
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Επιλέξιμες Δαπάνες 

«Επιχειρούμε ΕΞΩ» 
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από εθνικούς πόρους. 
(Επιδότηση) 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
http://www.antagonistikotita.
gr/ epanek/index.asp 
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ:
Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα. 
Τηλέφωνο: 801 11 36 300 ( 
8.00 πμ - 7.00 μμ) 
Εmail: infoepan@mou.gr 
Ιστοσελίδες: www.antagonis-
tikotita.gr www.espa.gr 
Σημεία Πληροφόρησης 
ΕΦΕΠΑΕ &
Εταίρων: www.efepae.gr 

Σκοπός της Δράσης είναι η 
υποστήριξη των μικρών, πολύ 
μικρών και μεσαίων εξαγωγικών 
μεταποιητικών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται εντός της 
ελληνικής επικράτειας για την 
ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας 
των παραγόμενων προϊόντων 
τους, μέσω της συμμετοχής τους 
σε εμπορικές εκθέσεις που 
διοργανώνονται εκτός ελληνικής 
επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες 
χώρες. 
Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στη 
δράση έχει σκοπό: 
-την προβολή των προϊόντων τους 
στις διεθνείς αγορές, 
-την αύξηση των πιθανοτήτων 
σύναψης επιχειρηματικών 
συνεργασιών, 
-την αύξηση των πωλήσεων και 
-την ενίσχυση του επιχειρηματικού 
τους προφίλ σε διεθνές επίπεδο. Ο 
π/υ της δράσης ανέρχεται σε 
50.000.000,00€ Δημόσια Δαπάνη. 
Η Δράση διέπεται από το Γενικό 
Απαλλακτικό Κανονισμό και η 
ενίσχυση δεν υπάγεται σε σώρευση 
de minimis. 
Η δράση ανακοινώθηκε την 
20.11.2017 και θα παραμείνει 
ανοικτή για υποβολή αιτήσεων 
μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού και το αργότερο 
μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από 
την αρχική δημοσίευσή της 
Η ηλεκτρονική υποβολή ξεκίνησε 
στις 
18.1.2018 και οι αιτήσεις 
χρηματοδότησης αξιολογούνται με 
σειρά προτεραιότητας σύμφωνα 
με την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 
Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής και 
τρίτης αίτησης χρηματοδότησης, 
σε περίπτωση απόρριψης των 
προηγούμενων δύο  αιτημάτων. 
Κάθε επιχείρηση δύναται να 
υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης 
προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ. 
Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται 
σε ποσοστό 50%. 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των 
έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
30 μήνες. 
Κάθε ΑΦΜ μπορεί να υποβάλει μόνο 
μία αίτηση χρηματοδότησης σε μία 
μόνο Περιφέρεια. 

Ωφελούμενες επιχειρήσεις: 
1.Μικρές, πολύ μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται νόμιμα 
στην Ελληνική Επικράτεια και 
αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική 
δραστηριότητα στους τομείς: 
-Αγροδιατροφή / Βιομηχανία 
Τροφίμων
-Πολιτιστικές και Δημιουργικές
Βιομηχανίες 
-Υλικά / Κατασκευές 
-Εφοδιαστική Αλυσίδα 
-Ενέργεια 
-Περιβάλλον 
-́ΠΕ 
-Υγεία / Φάρμακα 
2.Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία 
διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης 
διάρκειας 
3.Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς 
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που 
αφορούν σε προϊόντα που θέλουν 
να προωθήσουν μέσω εμπορικών 
εκθέσεων 
4.Παράγουν / μεταποιούν ήδη 
τα προϊόντα που επιθυμούν να 
προωθήσουν μέσω της συμμετοχής 
τους στις εμπορικές εκθέσεις 
5.Επιτυγχάνουν τουλάχιστον 2% του 
κύκλου εργασιών από εξαγωγές 
προϊόντων που παράγονται/ 
μεταποιούνται 
6.Εμφανίζουν θετικό (μεγαλύτερο 
του μηδενός) αποτέλεσμα προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Δεν 
εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο 
ομοιόμορφο δίκτυο διανομής 
προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών 
7.Λειτουργούν αποκλειστικά ως 
ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική 
Επιχείρηση, ΚΟΙΝΣΕΠ του Ν. 
4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός 
και να τηρούν απλογραφικά 
ή διπλογραφικά βιβλία του 
ν.4308/2014, όπως ισχύει. 
8.Δεν αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, 
κατά την έννοια των ενωσιακών 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 
περίπτωση δ του Κανονισμού 
1301/2013 
9. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση. 
10. Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους 
ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα 
από απόφαση της ΕΕ με την οποία 
μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη 
και ασυμβίβαστη με την εσωτερική 
αγορά. 

Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις 
εκτός Ελληνικής Επικράτειας: 
Επιλέξιμες δαπάνες: 
-Κόστος συμμετοχής και κόστος 
καταχώρισης/εγγραφής στον 
κατάλογο της Έκθεσης 
-Έξοδα μετακίνησης και 
διαμονής έως 4 εκπροσώπων της 
επιχείρησης που θα συμμετάσχουν 
σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως 
αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους 
μετακινήσεις προς και από τον χώρο 
της έκθεσης 
-Διαμονή στη χώρα όπου 
πραγματοποιείται η έκθεση 
-Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος 
κατασκευής/διαμόρφωσης και 
ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. 
οπτικοακουστικός εξοπλισμός) 
-Κόστος αποστολής και 
επιστροφής των εκθεμάτων, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
κόστους ασφάλισης αυτών 
-Αμοιβές εξειδικευμένων 
εξωτερικών συνεργατών 
απαραίτητων για τη διαχείριση/
λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. 
διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου 
κλπ.) 
-Κόστος σχεδιασμού και 
μετάφρασης φυλλαδίου/-ων. 
Ο επιλέξιμος π/υ ανά εμπορική 
έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω 
ποσά: 
-Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση 
στις περιπτώσεις συμμετοχής με 
περίπτερο μέχρι 20 τμ, με ανώτατο 
ποσό δημόσιας επιχορήγησης 10.000 
ευρώ 
-Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση 
στις περιπτώσεις συμμετοχής με 
περίπτερο μέχρι 50 τμ, με ανώτατο 
ποσό δημόσιας επιχορήγησης 17.500 
ευρώ 
-Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση 
στις περιπτώσεις συμμετοχής με 
περίπτερο άνω των 50 τμ, με ανώτατο 
ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 
ευρώ 
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης έως 
και 30 μήνες από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης ένταξης των 
επενδυτικών σχεδίων στη Δράση. 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 10 χρόνια
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Τίτλος προγράμματος 
& 

Μορφή χρηματοδότησης 

Σημεία Πληροφόρησης Σκοπός, Προϋπολογισμός & 
Χαρακτηριστικά της δράσης 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Επιλέξιμες Δαπάνες 

«Ποιοτικός εκσυγχρονισμός» 
Η Δράση συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από εθνικούς 
πόρους. 
(Επιχορήγηση) 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
http://www.antagonistikotita.g 
r/epanek/index.asp 
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ:
Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα. 
Τηλέφωνο: 801 11 36 300 ( 
8.00 πμ - 7.00 μμ) 
Εmail: infoepan@mou.gr 
Ιστοσελίδες: www.antagonis-
tikotita.gr www.espa.gr 
Σημεία Πληροφόρησης 
ΕΦΕΠΑΕ &
Εταίρων: www.efepae.gr 

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των μεσαίων 
επιχειρήσεων, επενδύοντας στον 
παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την 
υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & 
πιστοποίησης. 
Ο π/υ της δράσης ανέρχεται σε €150
εκατ. Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα 
διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1407/2013 (καθεστώς de minimis). 
Η δράση ανακοινώθηκε την 4.6.2018 και θα 
παραμείνει ανοικτή για υποβολή αιτήσεων 
μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 
τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική 
δημοσίευσή της. 
Η ηλεκτρονική υποβολή ξεκίνησε στις 
27.6.2018 και οι αιτήσεις χρηματοδότησης 
αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας 
σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 
Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής και τρίτης 
αίτησης χρηματοδότησης, σε περίπτωση 
απόρριψης των προηγούμενων δύο 
αιτημάτων. 
Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει 
αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού 
από 50.000€ έως 400.000 €. 
Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε 
ποσοστό 50%. 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες 
από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 
Ένταξης. 
Κάθε ΑΦΜ μπορεί να υποβάλει μόνο μία 
αίτηση χρηματοδότησης σε μία μόνο 
Περιφέρεια. 
Η πρόσκληση θα μείνει ανοικτή μέχρι την 
εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού 
και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 
μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. 
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα 
αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας 
σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 
Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων είναι 
σε εξέλιξη. 
Επιδοτούνται επενδυτικά Σχέδια 50.000€ 
έως 400.000 €. 
Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων 
δαπανών. 
Υποβάλλεται μόνο μια αίτηση ανά Α.Φ.Μ., 
αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια. 
Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους (24) μήνες από 
την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 
Ένταξης. 
Το επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να 
παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και 
λειτουργικό όταν το ποσοστό υλοποίησης 
του φυσικού σε συνδυασμό με το οικονομικό 
αντικείμενο αυτού κατά την τελική 
επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο 
του 40% του αρχικώς εγκεκριμένου και 
σε κάθε περίπτωση κάτω του ελάχιστου 
αποδεκτού ορίου των 50.000 €. 

Ωφελούμενες επιχειρήσεις: 
1. Υφιστάμενες Μεσαίες 
Επιχειρήσεις Επιλέξιμοι 
Τομείς Δραστηριότητας που 
δραστηριοποιούνται νόμιμα κατά 
προτεραιότητα στους τομείς: 
-Αγροδιατροφή / Βιομηχανία 
Τροφίμων 
-Ενέργεια 
-Εφοδιαστική Αλυσίδα 
-Πολιτιστικές και Δημιουργικές 
Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 
-Περιβάλλον 
-Τουρισμός 
-Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας ΤΠΕ 
-Υγεία 
-Υλικά – Κατασκευές. 
2.Έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 
διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης 
διάρκειας πριν την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης 
χρηματοδότησης 
3.Διαθέτουν έναν τουλάχιστον 
επιλέξιμο για τη δράση ΚΑΔ ΚΑΔ και 
δεν διαθέτουν ΚΑΔ 01, 02, 03 . 
4.Λειτουργούν ως Α.Ε, Ε.Π.Ε, 
Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ν.Ε.Π.Α., 
Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση του 
Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός και 
να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι 
θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν 
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία 
του ν.4308/2014 
5.Δεν αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, 
κατά την έννοια των ενωσιακών 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 
περίπτωση δ του Κανονισμού 
1301/2013 
6.Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση ή  αναγκαστική 
διαχείριση. 
7.Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους 
ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα 
από απόφαση  της ΕΕ με την οποία 
μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη 
και ασυμβίβαστη με την εσωτερική 
αγορά. 

Επιδοτούμενες Δαπάνες 
1.Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 
100% του επενδυτικού σχεδίου 
2.Συστήματα Πιστοποίησης – 
Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, 
Τυποποίηση και Πιστοποίηση 
Προϊόντων μέχρι 100% του 
επενδυτικού σχεδίου 
3.Μεταφορικά μέσα 
-για επιχειρήσεις με επιλέξιμους 
ΚΑΔ στον τομέα Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: 
μέχρι 20% του Π/Υ του 
επιχορηγούμενου επενδυτικού 
σχεδίου ή δαπάνη μέχρι 25.000 €. 
-για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ στους 
υπόλοιπους Τομείς Δραστηριότητας: 
μέχρι 25.000 € του επιχορηγούμενου 
Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου. 
4.Σύνταξη και παρακολούθηση του 
επενδυτικού σχεδίου μέχρι 4.000 € 
5.Μισθολογικό κόστος εργαζομένων 
(νέο προσωπικό) μέχρι 40% 
και μέχρι 24.000€ για μία (1) 
τουλάχιστον ΕΜΕ. Δεν είναι 
επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και 
συγγενών α’ και β’ βαθμού. 
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της 
πρόσκλησης. 
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Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Επιλέξιμες Δαπάνες 

«Ποιοτικός εκσυγχρονισμός» 
Η Δράση συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από εθνικούς 
πόρους. 
(Επιχορήγηση) 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 
http://www.antagonistikotita.g 
r/epanek/index.asp 
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ:
Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα. 
Τηλέφωνο: 801 11 36 300 ( 
8.00 πμ - 7.00 μμ) 
Εmail: infoepan@mou.gr 
Ιστοσελίδες: www.antagonis-
tikotita.gr www.espa.gr 
Σημεία Πληροφόρησης 
ΕΦΕΠΑΕ &
Εταίρων: www.efepae.gr 

Η δράση στοχεύει στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των μεσαίων 
επιχειρήσεων, επενδύοντας στον 
παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την 
υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & 
πιστοποίησης. 
Ο π/υ της δράσης ανέρχεται σε €150
εκατ. Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα 
διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1407/2013 (καθεστώς de minimis). 
Η δράση ανακοινώθηκε την 4.6.2018 και θα 
παραμείνει ανοικτή για υποβολή αιτήσεων 
μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 
τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική 
δημοσίευσή της. 
Η ηλεκτρονική υποβολή ξεκίνησε στις 
27.6.2018 και οι αιτήσεις χρηματοδότησης 
αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας 
σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 
Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής και τρίτης 
αίτησης χρηματοδότησης, σε περίπτωση 
απόρριψης των προηγούμενων δύο 
αιτημάτων. 
Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει 
αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού 
από 50.000€ έως 400.000 €. 
Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε 
ποσοστό 50%. 
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες 
από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 
Ένταξης. 
Κάθε ΑΦΜ μπορεί να υποβάλει μόνο μία 
αίτηση χρηματοδότησης σε μία μόνο 
Περιφέρεια. 
Η πρόσκληση θα μείνει ανοικτή μέχρι την 
εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού 
και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 
μηνών από την αρχική δημοσίευσή της. 
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα 
αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας 
σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 
Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων είναι 
σε εξέλιξη. 
Επιδοτούνται επενδυτικά Σχέδια 50.000€ 
έως 400.000 €. 
Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων 
δαπανών. 
Υποβάλλεται μόνο μια αίτηση ανά Α.Φ.Μ., 
αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια. 
Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους (24) μήνες από 
την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 
Ένταξης. 
Το επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να 
παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και 
λειτουργικό όταν το ποσοστό υλοποίησης 
του φυσικού σε συνδυασμό με το οικονομικό 
αντικείμενο αυτού κατά την τελική 
επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο 
του 40% του αρχικώς εγκεκριμένου και 
σε κάθε περίπτωση κάτω του ελάχιστου 
αποδεκτού ορίου των 50.000 €. 

Ωφελούμενες επιχειρήσεις: 
1. Υφιστάμενες Μεσαίες 
Επιχειρήσεις Επιλέξιμοι 
Τομείς Δραστηριότητας που 
δραστηριοποιούνται νόμιμα κατά 
προτεραιότητα στους τομείς: 
-Αγροδιατροφή / Βιομηχανία 
Τροφίμων 
-Ενέργεια 
-Εφοδιαστική Αλυσίδα 
-Πολιτιστικές και Δημιουργικές 
Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 
-Περιβάλλον 
-Τουρισμός 
-Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας ΤΠΕ 
-Υγεία 
-Υλικά – Κατασκευές. 
2.Έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 
διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης 
διάρκειας πριν την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης 
χρηματοδότησης 
3.Διαθέτουν έναν τουλάχιστον 
επιλέξιμο για τη δράση ΚΑΔ ΚΑΔ και 
δεν διαθέτουν ΚΑΔ 01, 02, 03 . 
4.Λειτουργούν ως Α.Ε, Ε.Π.Ε, 
Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ν.Ε.Π.Α., 
Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση του 
Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός και 
να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι 
θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν 
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία 
του ν.4308/2014 
5.Δεν αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, 
κατά την έννοια των ενωσιακών 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 
περίπτωση δ του Κανονισμού 
1301/2013 
6.Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση ή  αναγκαστική 
διαχείριση. 
7.Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους 
ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα 
από απόφαση  της ΕΕ με την οποία 
μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη 
και ασυμβίβαστη με την εσωτερική 
αγορά. 

Επιδοτούμενες Δαπάνες 
1.Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 
100% του επενδυτικού σχεδίου 
2.Συστήματα Πιστοποίησης – 
Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, 
Τυποποίηση και Πιστοποίηση 
Προϊόντων μέχρι 100% του 
επενδυτικού σχεδίου 
3.Μεταφορικά μέσα 
-για επιχειρήσεις με επιλέξιμους 
ΚΑΔ στον τομέα Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: 
μέχρι 20% του Π/Υ του 
επιχορηγούμενου επενδυτικού 
σχεδίου ή δαπάνη μέχρι 25.000 €. 
-για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ στους 
υπόλοιπους Τομείς Δραστηριότητας: 
μέχρι 25.000 € του επιχορηγούμενου 
Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου. 
4.Σύνταξη και παρακολούθηση του 
επενδυτικού σχεδίου μέχρι 4.000 € 
5.Μισθολογικό κόστος εργαζομένων 
(νέο προσωπικό) μέχρι 40% 
και μέχρι 24.000€ για μία (1) 
τουλάχιστον ΕΜΕ. Δεν είναι 
επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και 
συγγενών α’ και β’ βαθμού. 
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της 
πρόσκλησης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΕΑΝ

Τίτλος 
προγράμματος 

η μορφή 
χρηματοδότησης 

Σημεία 
πληροφόρησης 

Περίοδος 
διάθεσης, χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός 
χρηματοδότη 

Χαρακτηριστικά

χρηματοδότησης 
Επιλέξιμες

επιχειρήσεις
Διάθεση από τράπεζες

Επιχειρηματική 
Επανεκκίνηση
(Ενδιάμεσο ΤΕΠΙΧ) 
Δάνειο
(κεφάλαιο κίνησης 
και επενδυτικό)
 
Το πρόγραμμα θα 
τερματιστεί με την 
ενεργοποίηση του 
ΤΕΠΙΧ ΙΙ
(εκτιμώμενη περίδος 
διάθεσης 1ο τρίμηνο 
2019), το οποίο θα 
περιλαμβάνει τα 
προγράμματα 

-Δάνειο κεφαλαίου 
κίνησης και 
επενδυτικού σκοπού

-Εγγυοδοσία

-Μικροπιστώσεις 

ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 
www.etean.
com.gr 
http://etean.gr/
PublicPages/S 
YS_PagePreview.
aspx?CON =CMS_
Programs&ID=89 

Οι πόροι της Δράσης 
προέρχονται από 
τις έως σήμερα 
επιστροφές κεφαλαίου 
δανείων του Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας 
Ι, ενώ θα μοχλευτούν 
με ισόποσους πόρους 
από τις συνεργαζόμενες 
Τράπεζες. 

Συνολικά κεφάλαια € 
384 εκατ. (€ 192 εκατ. 
Δημόσια συμμετοχή, € 
192 εκατ, τράπεζες) 

Xρηματοδότηση 
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων για: 

Κεφάλαιο Κίνησης ή 
και δάνεια
επενδυτικού σκοπού 
με 50% άτοκη
χρηματοδότηση 
καθώς το 50% 
του δανείου που 
προέρχεται από το 
ΤΕΠΙΧ είναι άτοκο 

Χαρακτηριστικά 
Δανείων 
Τα προσφερόμενα 
δάνεια είναι δύο 
κατηγοριών: 
1) Δάνεια επιχειρη-
ματικής ανάπτυξης 
ειδικού σκοπού 
(κεφάλαια κίνησης) 
Ύψος δανείου: 
€10.000 έως 
€300.000 ανάλογα 
με τις λειτουργικές 
ανάγκες της επιχει-
ρήσεως 
Διάρκεια αποπληρω-
μής: έως 48 μήνες 
2) Δάνεια επενδυτι-
κού σκοπού 
Ύψος δανείου: 
€10.000 έως 
€800.000 
Διάρκεια αποπλη-
ρωμής: 5- 12 έτη με 
δυνατότητα περιόδου 
χάριτος από 6 μήνες 
έως 2 έτη, ανάλογα 
με το χρόνο υλοποίη-
σης της επένδυσης 
Tα δάνεια αφορούν 
είτε σε ανεξάρτητα 
όσο και σε επεν-
δυτικά σχέδια που 
εντάχθηκαν σε προ-
γράμματα κρατικής 
ενίσχυσης και δεν 
έχουν υλοποιηθεί. 

Επιλέξιμες για χρημα-
τοδότηση είναι οι υφι-
στάμενες και υπό ίδρυση 
πολύ μικρές, μικρές 
και μεσαίες επιχει-
ρήσεις των επιλέξιμων 
οικονομικών κλάδων 
που αναπτύσσουν 
βιώσιμη επιχειρηματική 
δράση στην ελληνική 
επικράτεια. 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
https://www.nbg.gr/el/
business/co-funded- loans/
etean/tepix-epanekkinisi 
Alpha Τράπεζα https://www.
alpha.gr/el/epixeiriseis/
anaptuks 
iaka-programmata/drasi-
tepix 
Τράπεζα Πειραιώς 
https://www.piraeusbank.gr/
el/epiheiriseis- epaggelma-
ties/epiheirimatika- daneia/
kefalaio-anaptyksis/epixeiri-
matiki- epanekkinisi-tepix 
Eurobank 
https://www.eurobank.gr/el/
business/corpora te-banking/
corporate-anagkes/anag-
kes- anaptuksi-epixeirisis/
anaptuksiaka- programmata/
tepix-epixirimatiki-epanaki-
nisi- endiameso 
Τράπεζα Aττικής 
https://www.atticabank.gr/el/
companies/loan s/tepix-i 
Συνεταιριστική Τράπεζα 
Ηπείρου 
http://www.epirusbank.com/
pressreleases/release-3309 
Παγκρήτια Συνεταιριστική 
https://www.pancretabank.
gr/trapeza/enimer osi-
pelaton/etean-tepix 
Συνεταιριστική Τράπεζα 
Kαρδίτσας 
https://bankofkarditsa.com/
site/index.php/pro ionta-
ypiresies/tepix2endiameso 
Συνεταιριστική Τράπεζα 
Χανίων 
https://www.chaniabank.gr/
el/business/loans /etean.
aspx 
Συνεταιριστική Τράπεζα 
Θεσσαλίας 
http://www.bankofthes-
saly.gr/sites/default/
fil es/ΤΕΠΙΧ%20- %20
Επιχειρηματική%20
Επανεκκίνηση.pdf 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 10 χρόνια
ελληνικές εξαγωγές 2010-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΕΑΝ

Τίτλος 
προγράμματος 

ή μορφή 
χρηματοδότησης/ 

(Επικείμενα 
προγράμματα το 
αμέσως επόμενο 

διάστημα) 

Διαχειριστής 
προγράμματος 

Περίοδος 
διάθεσης, χρονικοί 

περιορισμοί 

Διάρθρωση 
κεφαλαίων 

Χαρακτηριστικά 
χρηματοδότησης 

Επιλέξιμες
επιχειρήσεις

Πλεονεκτήματα 

«Made in Greece» ΕΤΕΑΝ / ΤΑΝΕΟ 
www.etean.
com.gr 

Aναμένεται να εκδοθεί 
η σχετική πρόσκληση 
το αμέσως επόμενο 
διάστημα (1ο τρίμηνο 
2019) 

Επιχειρηματικές 
συμμετοχές (fund 
of funds), με 
minimum συμμε-
τοχή 30% ιδιώτες 
επενδυτές και 
maximum 70% 
ΠΔΕ 

-80 εκ. € συνολικά 
κεφάλαια 

-Όριο χρηματοδότησ 
ης από € 200 χι-
λιάδες 

Νέες και 
υφιστάμενες 
μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις 

Πρόσβαση σε 
εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης για τη 
δημιουργία επώνυμων 
ελληνικών προϊόντων 
και ενίσχυση της 
εμπορικής ταυτότητας 
εξαγωγών 

«4η Βιομηχανική 
Επανάσταση» 

ΕΤΕΑΝ / ΤΑΝΕΟ Επιχειρηματικές 
συμμετοχές 
(fund of funds), 
με minimum 
συμμετοχή 30% 
ιδιώτες επενδυτές 
και maximum 70% 
ΠΔΕ 

Νέες και 
υφιστάμενες 
μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις 
όλων των κλάδων 
και ιδιαίτερα 
οι καινοτόμες 
επιχειρήσεις 
όπως η 
ρομποτική, 
ψηφιοποίηση 
κλπ 

Πρόσβαση σε 
εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης για την 
ανάπτυξη κλάδων νέας 
εποχής 

«Πρόγραμμα Eταιρι-
κών ομολόγων» 

www.etean.
com.gr 

Επιχειρηματικές 
συμμετοχές 
(fund of funds), 
με minimum 
συμμετοχή 30% 
ιδιώτες επενδυτές 
και maximum 70% 
ΠΔΕ 

Fund of funds- 
Επιχειρηματικές 
συμμετοχές μέσω 
ομολόγων με δικαίωμα 
απόληψης 
-Όριο χρηματοδότησης 
από € 200 χιλιάδες 
-Συνολικά κεφάλαια € 
640 εκ. 

Αφορά 
μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) όλων των 
κλάδων 

Πρόσβαση σε 
εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης, 
πέραν του τραπεζικού 
δανεισμού 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

αφιέρωμα για τα 10 χρόνια
ελληνικές εξαγωγές 2010-2020

Τίτλος 
προγράμματος 

ή μορφή 
χρηματοδότησης/ 

(Επικείμενα 
προγράμματα το 
αμέσως επόμενο 

διάστημα) 

Διαχειριστής 
προγράμματος 

Περίοδος 
διάθεσης, χρονικοί 

περιορισμοί 

Διάρθρωση 
κεφαλαίων 

Χαρακτηριστικά 
χρηματοδότησης 

Επιλέξιμες
επιχειρήσεις

Πλεονεκτήματα 

«Made in Greece» ΕΤΕΑΝ / ΤΑΝΕΟ 
www.etean.
com.gr 

Aναμένεται να εκδοθεί 
η σχετική πρόσκληση 
το αμέσως επόμενο 
διάστημα (1ο τρίμηνο 
2019) 

Επιχειρηματικές 
συμμετοχές (fund 
of funds), με 
minimum συμμε-
τοχή 30% ιδιώτες 
επενδυτές και 
maximum 70% 
ΠΔΕ 

-80 εκ. € συνολικά 
κεφάλαια 

-Όριο χρηματοδότησ 
ης από € 200 χι-
λιάδες 

Νέες και 
υφιστάμενες 
μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις 

Πρόσβαση σε 
εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης για τη 
δημιουργία επώνυμων 
ελληνικών προϊόντων 
και ενίσχυση της 
εμπορικής ταυτότητας 
εξαγωγών 

«4η Βιομηχανική 
Επανάσταση» 

ΕΤΕΑΝ / ΤΑΝΕΟ Επιχειρηματικές 
συμμετοχές 
(fund of funds), 
με minimum 
συμμετοχή 30% 
ιδιώτες επενδυτές 
και maximum 70% 
ΠΔΕ 

Νέες και 
υφιστάμενες 
μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις 
όλων των κλάδων 
και ιδιαίτερα 
οι καινοτόμες 
επιχειρήσεις 
όπως η 
ρομποτική, 
ψηφιοποίηση 
κλπ 

Πρόσβαση σε 
εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης για την 
ανάπτυξη κλάδων νέας 
εποχής 

«Πρόγραμμα Eταιρι-
κών ομολόγων» 

www.etean.
com.gr 

Επιχειρηματικές 
συμμετοχές 
(fund of funds), 
με minimum 
συμμετοχή 30% 
ιδιώτες επενδυτές 
και maximum 70% 
ΠΔΕ 

Fund of funds- 
Επιχειρηματικές 
συμμετοχές μέσω 
ομολόγων με δικαίωμα 
απόληψης 
-Όριο χρηματοδότησης 
από € 200 χιλιάδες 
-Συνολικά κεφάλαια € 
640 εκ. 

Αφορά 
μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) όλων των 
κλάδων 

Πρόσβαση σε 
εναλλακτικές πηγές 
χρηματοδότησης, 
πέραν του τραπεζικού 
δανεισμού 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΕΑΝ

Τίτλος 
προγράμματος 

ή μορφή 
χρηματο-
δότησης 

Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Χαρακτηριστικά 
χρηματοδότησης 
/ Προγράμματος 

Επιλέξιμες 
επιχειρήσεις 

Ελάχιστο – 
μέγιστο ποσό 

χρηματοδότησης 

Πληροφορίες και 
Αναλυτική περιγραφή 

Ειδικές 
πληροφορίες 

1. Πρόγραμμα 
«Cosme – Εγγυ-
ήσεις 
για δάνεια > για 
ενίσχυση

2. Πρόγραμ-
μα Παροχής 
Εγγυοδοσίας 
για συναλλαγές 
διασυνοριακού 
εμπορίου της 
ΕΤΑΑ (EBRD).

Εθνική 
Tράπεζα - Έως 
30.09.2019 
ή μέχρι 
εξάντλησης των 
διαθέσιμων 
κεφαλαίων. 
Alpha Bank- 
Καταληκτική 
ημερομηνία 
διαθέσεως του 
Προγράμματος 
ορίζεται η 
5.4.2020, 
εκτός εάν ο 
διαθέσιμος 
προϋπολογισμό 
ς εξαντληθεί 
νωρίτερα. 
Eurobank - 
Kαταληκτική 
ημερομηνία 
διαθέσεως του 
Προγράμματος 
ορίζεται η 
30.10.2019, 
εκτός εάν ο 
διαθέσιμος 
προϋπολογισμό 
ς εξαντληθεί 
νωρίτερα

Έως το 2020

α) Επενδύσεις σε 
ενσώματα ή άυλα 
πάγια 

β) Κεφάλαιο κίνησης 
Eγγύηση έως 50% 
επί του ποσού 
του δανείου από 
το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων 
(Ε.Τα.Ε.) 
Διάρκεια εγγυήσεως:
H εγγύηση του 
Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Επενδύσεων 
παρέχεται έως 10 
έτη 

Εγγυοδοσία της 
ΕΤΑΑ υπέρ των 
Ελληνικών Τραπεζών 
για την υποστήριξη 
του διασυνοριακού 
εμπορίου, παροχή 
πιστοδοτήσεων και 
χρηματοδοτήσεων 
από την EBRD.

α) Ανακυκλούμενο 
Κεφάλαιο Κίνησης 
(Όριο), κατ’ 
ελάχιστον ετήσιας 
ανανέωσης και 
μέγιστης 5 ετών. 
β) Κεφάλαιο κίνη-
σης μονιμότερου 
χαρακτήρα, κατ’ 
ελάχιστον ετήσιας 
διάρκειας και μέγι-
στης 6 ετών. 
γ) Χρηματοδότη
ση επενδύσεων 
ελάχιστον ετήσιας 
διάρκειας και μέγι-
στης 10 ετών

Εγγυοδοσία : 100% 
της συναλλαγής.
Διάρκεια
συναλλαγών :
μέχρι τρία έτη. 
Επιλέξιμες
συναλλαγές:
α) Βεβαιώσεις 
Ενυγγύων Πι-
στώσεων (LC) και 
Πιστώσεων σε 
Αναμονή (SBLC) 
β) ανέκκλητες 
υποσχέσει
κάλυψης (IRU)
γ) Έκδοση Αντεγ-
γυητικών Επι-
στολών (Counter 
LG) για έκδοση 
εγγυητικών (LG) 
δ) Προεξόφλη-
ση γραμματίων 
τριτεγγυημένων 
από Ελληνικές 
Τράπεζες
ε) παροχή πίστω-
σης με μετάθεση 
ημερομηνίας 
πληρωμής 
στ) χρηματοδότηση 
για επαναχρηματο-
δότηση εμπορικών 
συναλλαγών

α) Πολύ μικρές, 
μικρές ή μεσαίες 
επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με 
τη Σύσταση 
της Επιτροπής 
2003/361/ΕΚ. 
β) Μη προβλη-
ματικές επιχει-
ρήσεις κατά την 
έννοια Κανονι-
σμού 651/2014 
της ΕΕ. 
γ) Δεν δραστη-
ριοποιούνται σε 
μη επιλέξιμους 
κλάδους. 
δ) Δεν υφίστανται 
ληξιπρόθεσμες 
οφειλές. 
ε) είναι εγκατε-
στημένες στην 
Ελλάδα. 
στ) Πληρούν τα 
λοιπά κριτήρια 
που ορίζει το 
Ε.Τα.Ε (EIF) 

Όλες οι υγιείς 
επιχειρήσεις που 
δεν έχουν σχέση 
με: α) παραγωγή 
όπλων
β) τυχερά παι-
χνίδια 
γ) παραγωγή, 
επεξεργασία, 
διανομή καπνού
δ) επιλεγμένα 
αλκοολούχα
ε) ουσίες που 
απαγορεύονται 
από το διεθνές 
δίκαιο 

1. Έως €150.000 
Ελάχιστο ποσό: 
Εθνική €10.000, 
Eurobank €35.000
Αlpha Bank χωρίς 
ελάχιστο 
ποσό
Πειραιώς € 4.000 
2. 'Aνω των 
€150.000, εφόσον 
η ΜΜΕ δεν πληροί 
κάποιο από τα κρι-
τήρια καινοτομίας 
του Προγράμματος 
InnovFin: 
α) €3.000.000 (ή 
€1.500.000 για 
επιχειρήσεις που 
εκτελούν οδικές 
εμπορευματικές 
μεταφορές), υπό 
την προϋπόθεση 
ότι η διάρκεια του 
δανείου δεν θα 
υπερβαίνει τα πέντε 
έτη ή 
β) €1.500.000 
(ή €750.000 για 
επιχειρήσεις που 
εκτελούν οδικές 
εμπορευματικές 
μεταφορές), υπό 
την προϋπόθεση 
ότι η διάρκεια του 
δανείου δεν θα 
υπερβαίνει τα δέκα 
έτη. 

Μέγιστο ποσό ανά 
συναλλαγή: € 25 
εκατ. ή ισόποσο.

https://www.nbg.gr/el/corpo-
rate/speci alized-lending/solu-
tions/cosme 
https://www.alpha.gr/el/
epixeiriseis/a naptuksiaka- 
programmata/programma- 
egguodosias-cosme 
https://www.eurobank.gr/el/
business/ corporate-banking/
corporate- anagkes/anagkes-
anaptuksi- epixeirisis/anaptuk-
siaka- programmata/cosme 
http://www.piraeusbank.gr/
el/epiheiri seis-epaggelma-
ties/epiheirimatika- daneia/
kefalaio-anaptyksis/cosme- 
piraeus-epixeirein 
http://www.piraeusbank.gr/
el/epiheiri seis-epaggelma-
ties/epiheirimatika- daneia/
kefalaio-anaptyksis/cosme- 
epixeirein-anoikto-pos 
http://www.piraeusbank.gr/
el/epiheiri seis-epaggelma-
ties/epiheirimatika- daneia/
kefalaio-anaptyksis/cosme- 
piraeus-epixeirein-anoikto 
http://www.piraeusbank.gr/
el/epiheiri seis-epaggelma-
ties/epiheirimatika- daneia/
kefalaio-anaptyksis/cosme- 
piraeus-anaptyksiako-kefalaio-
kinisis 
http://www.piraeusbank.gr/
el/epiheiri seis-epaggelma-
ties/epiheirimatika- daneia/
kefalaio-anaptyksis/cosme- 
piraeus-epixeirein-kefalaio-
kinisis- agroefodiwn 
https://www.pancretabank.gr/
busines s/eyropaika-ethnika-
anaptyksiaka- programmata 

https://www.nbg.gr/el/
corporate/i nternational-trade/
guarantee- programmes-for-
international- transactions/
ebrd 
https://www.alpha.gr/el/
epixeiris eis/anaptuksiaka- 
programmata/sunergasia-me- 
ebrd-ifc 
https://www.eurobank.gr/el/
busi ness/corporate- bank-
ing/corporate- anagkes/
sunallages-me-to- eksoteriko-
diethnes- emporio/epibebeosi-
enegguas- pistosis 
http://www.piraeusbank.gr/el/
Me gales-Epiheiriseis/transac-
tion- banking/Trade- Solutions/
Diethnes-Emporio 

Η Εθνική Τράπεζα 
σύναψε με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων την 
πρώτη συμφωνία 
στην Ελλάδα, 
συνολικού ύψους 
€100.000.000, με 
την υποστήριξη 
του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου 
Στρατηγικών 
Επενδύσεων. 
Εθνική € 500 
εκατ.
Alpha € 500 εκατ. 
Eurobank € 650 
εκατ.
Πειραιώς € 500 
εκατ. 
Η χρηματοδότηση 
είναι δυνατή, χάρη 
στην εγγύηση που 
παρέχεται από 
το COSME και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών 
Επενδύσεων 
(«ΕΤΣΕ»), που 
δημιουργήθηκαν 
στο πλαίσιο του 
Επενδυτικού 
Σχεδίου για την 
Ευρώπη. Ο σκοπός 
του ΕΤΣΕ είναι 
να συμβάλλει στη 
χρηματοδότηση 
και την υλοποίηση 
παραγωγικών 
επενδύσεων εντός 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να 
εξασφαλίσει 
αυξημένη 
πρόσβαση σε 
χρηματοδοτήσεις

Πρόγραμμα 
παροχής 
εγγυοδοσίας 
συναλλαγών 
διασυνοριακού 
εμπορίου από 
Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα για την 
Ανασυγκρότηση 
και Ανάπτυξη 
(ΕΤΑΑ) ύψους 
€ 200 εκατ. για 
τις τέσσερις 
συστημικές 
τράπεζες ήτοι € 
50 εκατ. έκαστη. 
To όριο αυξήθηκε 
σε €100 εκατ. για 
εκάστη τράπεζα 
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10 χρόνια
ελληνικές εξαγωγές 2010-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΕΑΝ

Τίτλος 
προγράμματος 

ή μορφή 
χρηματο-
δότησης 

Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Χαρακτηριστικά 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Επιλέξιμες 
επιχειρήσεις 

Ελάχιστο – 
μέγιστο ποσό 

χρηματοδότησης 

Πληροφορίες 
και Αναλυτική 

περιγραφή 

Ειδικές 
πληροφορίες 

3. Πρόγραμ-
μα Παροχής 
Εγγυοδοσίας 
για συναλλαγές 
διασυνοριακού 
εμπορίου της 
ΕΤΕπ (EIB). 

4.  Πρόγραμμα 
χρηματοδότησης 
μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων 
(SMEs) και 
επιχειρήσε-
ων Μεσαίας 
Κεφαλαιοποίησης 
(MidCaps) με 
τη συνεργασία 
της ΕΤΕπ (ΕΙΒ)

Το Πρόγραμμα 
θα παραταθεί 
έως 12/2019 
Διαφέρει 
ανάλογα με τη 
διάρκεια του 
έκαστου

Διαφέρει 
ανάλογα με τη 
διάρκεια του 
έκαστου υπο-
προγράμματος

Εγγυοδοσία της ΕΤΕπ 
υπέρ των Ελληνικών 
Τραπεζών για παροχή 
πιστοδοτήσεων και 
χρηματοδοτήσεων από 
επιλεγμένες Τράπεζες 
Εξωτερικού. 

α) Κεφάλαιο κίνησης 
μονιμότερου 
χαρακτήρα, 
β)Χρηματοδότηση 
αγοράς παγίων
γ) Χρηματοδότηση
επενδυτικών

Εγγυοδοσία : 
1.100% της συναλ-
λαγής εάν πρόκειται 
για εξαγωγή ή για 
συναλλαγές διάρκειας 1 
έτους 2. 85% για λοιπές 
συναλλαγές Διάρκεια 
συναλλαγών : μέχρι τρία 
έτη. 
Επιλέξιμες συναλλαγές : 
α) Βεβαιώσεις Ενεγ-
γύων Πιστώσεων και 
ανέκκλητες υποσχέσεις 
κάλυψης
β) Έκδοση εγγυητικών 
γ) Προεξόφληση γραμ-
ματίων τριτεγγυημένων 
από ελληνικές τράπεζες
δ) Παροχή πίστωσης με 
μετάθεση ημερομηνίας 
πληρωμής 
ε) Χρηματοδότηση 
ελληνικών τραπεζών για 
επαναχρηματοδότηση 

Χρηματοδότηση από την 
ΕΤΕπ μπορεί να ληφθεί 
για δάνεια με διάρκεια 
κυμαινόμενη κατα κα-
νόνα μεταξύ δύο (2) και 
δώδεκα (12) ετών

1. Ανεξάρτητες Μικρές 
και Μεσαίες επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με Σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ 
που δεν έχουν σχέση με: α) 
παραγωγή όπλων 
β) τυχερά παιχνίδια
γ) παραγωγή, επεξεργασία, 
διανομή καπνού
δ) επιλεγμένα αλκοολούχα 
ε) δραστηριότητες που 
αφορούν ζώντα ζώα
στ) real estate
ζ) λοιπούς κωδικούς 
δραστηριότητας που καθο-
ρίζονται από ΕΤΕπ 

α)Έχουν έδρα, λειτουργούν 
και θα επενδύσουν κυρίως 
εντός της ελληνικής επι-
κράτειας
β) Δεν δραστηριοποιούνται 
σε μη επιλέξιμους τομείς, 
όπως αυτοί αναλυτικά ορί-
ζονται από την ΕΤΕπ (ΕΙΒ) 
Και 
δ) Είτε είναι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και απασχο-
λούν λιγότερους από
250 εργαζομένους, υπο-
λογιζόμενους σε Ετήσιες 
Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.). 
ε) Είτε είναι Επιχειρήσεις 
Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης 
(Mid-Caps) που απασχο-
λούν από 250 έως 3.000 ερ-
γαζόμενους, υπολογιζόμε-
νους σε ετήσιες μονάδες 
εργασίας (ΕΜΕ). 
Επιπλέον, σε περίπτωση 
που ο δικαιούχος πληροί 
τα κριτήρια επιλεξιμότη-
τας τα οποία έχει ορίσει η 
ΕΤΕπ για την Πρωτοβουλία 
«Απασχόληση για τους 
Νέους» (Jobs for Youth 
Initiative), παρέχεται ακόμη 
πιο ευνοϊκό επιτόκιο

Μέγιστο ποσό
ανά συναλλαγή:
€ 25 εκατ

1) Εώς και
12,5 εκατ. 
2) Αφορά σε 
επενδύσεις των 
οποίων το κόστος 
κυμαίνεται από 
πολύ μικρά μεγέθη 
ως του ποσού των 
Eυρώ 25 εκατ.

http://www.eib.
org/infocentre/
pre ss/releases/
all/2017/2017-166- 
eib-activates-new-
eur-400m- trade-
finance-facility-
for-greece- to-
help-boost-inter-
national- trade-by-
greek- companies.
htm?lang=-el 
https://www.nbg.
gr/el/corporate/i 
nternational-trade/
guarantee- pro-
grammes-for-inter-
national- transac-
tions/guarantee-eib 

https://www.nbg.
gr/Pages/PageN-
otFoundError.
aspx?requestUrl=
http://www.nbg.gr/
el/corporate/speci
https://www.alpha.
gr/el/epixeiriseis/
anaptuksiaka-
programmata/
xrimatodotisi-
europaikis-trapezas-
ependuseon

https://www.
piraeusbank.gr/
el/epiheiriseis-
epaggelmaties/epi-
heirimatika-daneia/
kefalaio-kinisis

https://www.pancre-
tabank.gr/business/
eyropaika-ethnika-
anaptyksiaka-pro-
grammata

https://www.
piraeusbank.gr/
el/epiheiriseis-ep-
aggelmaties/epiheir-
imatika-daneia

Η Εθνική Τράπεζα 
διατηρεί γραμμή 
ύψους € 250 εκατ. 
Η Τράπεζα 
Πειραιώς 
διατηρεί όριο 
ύψους € 100 εκ

Εθνική 2018
-Covered
Bonds 200
εκατ. ευρώ
-Grouped
Loans
300 εκατ. ευρώ
-Global Loan
215 εκατ. ευρώ 
Alpha
Securitization
250 εκατ. ευρώ 
Global Loan 
443 εκατ. ευρώ
Πειραιώς 
Securitization 
250 εκατ. ευρώ 
Πειραιώς 
Coverd Bond 
350 εκατ. ευρώ
Eurobank Loan 
for SMEs & 
MidCaps 
350 εκατ. ευρώ

Παγκρήτια 
Συναιτεριστική 
Τράπεζα 
50 εκατ. ευρώ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

αφιέρωμα για τα 10 χρόνια
ελληνικές εξαγωγές 2010-2020

Τίτλος 
προγράμματος 

ή μορφή 
χρηματο-
δότησης 

Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Χαρακτηριστικά 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Επιλέξιμες 
επιχειρήσεις 

Ελάχιστο – 
μέγιστο ποσό 

χρηματοδότησης 

Πληροφορίες 
και Αναλυτική 

περιγραφή 

Ειδικές 
πληροφορίες 

3. Πρόγραμ-
μα Παροχής 
Εγγυοδοσίας 
για συναλλαγές 
διασυνοριακού 
εμπορίου της 
ΕΤΕπ (EIB). 

4.  Πρόγραμμα 
χρηματοδότησης 
μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων 
(SMEs) και 
επιχειρήσε-
ων Μεσαίας 
Κεφαλαιοποίησης 
(MidCaps) με 
τη συνεργασία 
της ΕΤΕπ (ΕΙΒ)

Το Πρόγραμμα 
θα παραταθεί 
έως 12/2019 
Διαφέρει 
ανάλογα με τη 
διάρκεια του 
έκαστου

Διαφέρει 
ανάλογα με τη 
διάρκεια του 
έκαστου υπο-
προγράμματος

Εγγυοδοσία της ΕΤΕπ 
υπέρ των Ελληνικών 
Τραπεζών για παροχή 
πιστοδοτήσεων και 
χρηματοδοτήσεων από 
επιλεγμένες Τράπεζες 
Εξωτερικού. 

α) Κεφάλαιο κίνησης 
μονιμότερου 
χαρακτήρα, 
β)Χρηματοδότηση 
αγοράς παγίων
γ) Χρηματοδότηση
επενδυτικών

Εγγυοδοσία : 
1.100% της συναλ-
λαγής εάν πρόκειται 
για εξαγωγή ή για 
συναλλαγές διάρκειας 1 
έτους 2. 85% για λοιπές 
συναλλαγές Διάρκεια 
συναλλαγών : μέχρι τρία 
έτη. 
Επιλέξιμες συναλλαγές : 
α) Βεβαιώσεις Ενεγ-
γύων Πιστώσεων και 
ανέκκλητες υποσχέσεις 
κάλυψης
β) Έκδοση εγγυητικών 
γ) Προεξόφληση γραμ-
ματίων τριτεγγυημένων 
από ελληνικές τράπεζες
δ) Παροχή πίστωσης με 
μετάθεση ημερομηνίας 
πληρωμής 
ε) Χρηματοδότηση 
ελληνικών τραπεζών για 
επαναχρηματοδότηση 

Χρηματοδότηση από την 
ΕΤΕπ μπορεί να ληφθεί 
για δάνεια με διάρκεια 
κυμαινόμενη κατα κα-
νόνα μεταξύ δύο (2) και 
δώδεκα (12) ετών

1. Ανεξάρτητες Μικρές 
και Μεσαίες επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με Σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ 
που δεν έχουν σχέση με: α) 
παραγωγή όπλων 
β) τυχερά παιχνίδια
γ) παραγωγή, επεξεργασία, 
διανομή καπνού
δ) επιλεγμένα αλκοολούχα 
ε) δραστηριότητες που 
αφορούν ζώντα ζώα
στ) real estate
ζ) λοιπούς κωδικούς 
δραστηριότητας που καθο-
ρίζονται από ΕΤΕπ 

α)Έχουν έδρα, λειτουργούν 
και θα επενδύσουν κυρίως 
εντός της ελληνικής επι-
κράτειας
β) Δεν δραστηριοποιούνται 
σε μη επιλέξιμους τομείς, 
όπως αυτοί αναλυτικά ορί-
ζονται από την ΕΤΕπ (ΕΙΒ) 
Και 
δ) Είτε είναι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και απασχο-
λούν λιγότερους από
250 εργαζομένους, υπο-
λογιζόμενους σε Ετήσιες 
Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.). 
ε) Είτε είναι Επιχειρήσεις 
Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης 
(Mid-Caps) που απασχο-
λούν από 250 έως 3.000 ερ-
γαζόμενους, υπολογιζόμε-
νους σε ετήσιες μονάδες 
εργασίας (ΕΜΕ). 
Επιπλέον, σε περίπτωση 
που ο δικαιούχος πληροί 
τα κριτήρια επιλεξιμότη-
τας τα οποία έχει ορίσει η 
ΕΤΕπ για την Πρωτοβουλία 
«Απασχόληση για τους 
Νέους» (Jobs for Youth 
Initiative), παρέχεται ακόμη 
πιο ευνοϊκό επιτόκιο

Μέγιστο ποσό
ανά συναλλαγή:
€ 25 εκατ

1) Εώς και
12,5 εκατ. 
2) Αφορά σε 
επενδύσεις των 
οποίων το κόστος 
κυμαίνεται από 
πολύ μικρά μεγέθη 
ως του ποσού των 
Eυρώ 25 εκατ.

http://www.eib.
org/infocentre/
pre ss/releases/
all/2017/2017-166- 
eib-activates-new-
eur-400m- trade-
finance-facility-
for-greece- to-
help-boost-inter-
national- trade-by-
greek- companies.
htm?lang=-el 
https://www.nbg.
gr/el/corporate/i 
nternational-trade/
guarantee- pro-
grammes-for-inter-
national- transac-
tions/guarantee-eib 

https://www.nbg.
gr/Pages/PageN-
otFoundError.
aspx?requestUrl=
http://www.nbg.gr/
el/corporate/speci
https://www.alpha.
gr/el/epixeiriseis/
anaptuksiaka-
programmata/
xrimatodotisi-
europaikis-trapezas-
ependuseon

https://www.
piraeusbank.gr/
el/epiheiriseis-
epaggelmaties/epi-
heirimatika-daneia/
kefalaio-kinisis

https://www.pancre-
tabank.gr/business/
eyropaika-ethnika-
anaptyksiaka-pro-
grammata

https://www.
piraeusbank.gr/
el/epiheiriseis-ep-
aggelmaties/epiheir-
imatika-daneia

Η Εθνική Τράπεζα 
διατηρεί γραμμή 
ύψους € 250 εκατ. 
Η Τράπεζα 
Πειραιώς 
διατηρεί όριο 
ύψους € 100 εκ

Εθνική 2018
-Covered
Bonds 200
εκατ. ευρώ
-Grouped
Loans
300 εκατ. ευρώ
-Global Loan
215 εκατ. ευρώ 
Alpha
Securitization
250 εκατ. ευρώ 
Global Loan 
443 εκατ. ευρώ
Πειραιώς 
Securitization 
250 εκατ. ευρώ 
Πειραιώς 
Coverd Bond 
350 εκατ. ευρώ
Eurobank Loan 
for SMEs & 
MidCaps 
350 εκατ. ευρώ

Παγκρήτια 
Συναιτεριστική 
Τράπεζα 
50 εκατ. ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΕΑΝ

Τίτλος 
προγράμματος 

ή μορφή 
χρηματο-
δότησης 

Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Χαρακτηριστικά 
χρηματοδότησης 
/ Προγράμματος 

Επιλέξιμες 
επιχειρήσεις 

Ελάχιστο – 
μέγιστο ποσό 

χρηματοδότησης 

Πληροφορίες 
και Αναλυτική 

περιγραφή 

Ειδικές 
πληροφορίες 

5. Πρόγραμμα 
χρηματοδότησης 
Μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων 
(SMEs) με τη 
συνεργασία του 
Institution for 
Growth (IfG). 

6. Εγγυοδοτικό 
πρόγραμμα In-
novfin για ΜΜΕ 
Εγγύηση του 
Ευρωπαϊκού 
Ταμείου 
Επενδύσεων 
για την παροχή 
δανείων προς τις 
Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) καθώς 
και Μικρού 
μεγέθους 
μεσαίας 

12/2021 

Εώς 12/2021 
Alpha Bank - 
καταληκτική 
ημερομηνία 
διαθέσεως του 
Προγράμματος 
ορίζεται η 
5.4.2019, 
εκτός αν ο 
διαθέσιμος 

α) Ανακυκλούμενο 
Κεφάλαιο Κίνησης 
(Όριο), 
β) Κεφάλαιο κίνησης 
μονιμότερου 
χαρακτήρα, 
γ) Χρηματοδότηση 
αγοράς παγίων 

α) επενδύσεις σε 
ενσώματα ή άυλα 
πάγια 
β) κεβάλαιο κίνησης 

Εγγύηση εώς 50% 
επί του ποσού 
του δανείου από 
το Εθνικό Ταμείο 
Επενδύσεων 
(Ε.Τα.Ε.) 
Διάρκεια Εγγυήσεως 
: 
Η εγγύηση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων, 
παρέχεται εώς δέκα 
(10) έτη.

α) Ανακυκλούμενο 
Κεφάλαιο Κίνησης 
(Όριο) 
β) Κεφάλαιο κίνη-
σης μονιμότερου 
χαρακτήρα 
γ) Χρηματοδότηση 
αγοράς παγίων 

α) Επενδυτικό 
δάνειο : από 12
εώς 120 μήνες 
β) Κεφάλαιο
Κινήσεως
Αναπτυξιακού
Σκοπού : από 12 
εώς 72 μήνες 
γ)  Κεφάλαιο
Κινήσεως 
αποπληρωτέο
στη λήξη : από 12 
εώς 36 μήνες 
δ) Κεφάλαιο
Κινήσεως-
Αλληλόχρεος
λογαριασμός :
με 12μηνες 
ανακυκλήσεις και 
δυνατότητα ετήσιας 
ανανεώσεως, με 
μέγιστη συνολική 
διάρκεια τα τρία 
(3) έτη. 

-Έχουν έδρα, λειτουργούν 
και θα επενδύσουν εντός 
της ελληνικής επικράτειας
-Δεν δραστηριοποιούνται 
σε μη επιλέξιμους τομείς
-Είναι Ανεξάρτητες Μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με Σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, 
με ετήσιο τζίρο ή σύνολο 
Ενεργητικού έως €30εκατ. 

Το πρόγραμμα απευ-
θύνεται σε καινοτόμες 
Μικρομεσαίες Επιχειρή-
σεις (ΜΜΕ) καθώς και σε 
Μικρού μεγέθους μεσαίας 
κεφαλαιοποιήσεως - 
Small MidCaps όλων των 
οικονομικών κλάδων και 
κάθε νομικής μορφής, 
βάσει των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας του Προ-
γράμματος 

Έως και 5 € εκατ. 

Από 25.000 ευρώ 
εώς 7.500.000 ευρώ

https://www.piraeus-
bank.gr/el/E piheir-
iseis- Epaggelmaties/
Epiheirimatika- Daneia/
Kefalaio- Anaptyksis/
daneia-elliniko- ependi-
tiko-tameio-ifg 
https://www.eurobank.
gr/el/busi ness/corpo-
rate- banking/corpo-
rate- anagkes/anagkes-
anaptuksi- epixeirisis/
anaptuksiaka- pro-
grammata/elliniko- 
ependutiko-tameio 

https://www.capital.gr/
epixeiriseis

https://www.alpha.gr/
el/epixeiris

https://www.piraeus-
bank.gr/el/epiheiri

Η Τράπεζα 
Πειραιώς διατηρεί 
όριο ύψους 100 
εκατ. ευρώ

ΕΤΕ : συμφωνία 
ύψους 100 εκατ. 
ευρώ 
Η χρηματοδότηση 
υποστηρίζεται 
από το 
χρηματοοικονομικό 
εργαλείο με 
τη μορφή του 
μηχανισμού 
εγγυήσεων 
“InnovFin SME 
Guarantee 
Facility”, με την 
οικονομική στήριξη 
της ευρωπαϊκής 
ένωσης στο πλαίσιο 
του προγράμματος 
“ορίζοντας 2020 
χρηματοοικονομικά 
εργαλεία” και 
του ευρωπαϊκού 
ταμείου 
στρατηγικών 
επενδύσεων 
(ΕΤΣΕ)  που 
δημιουργήθηκε 
στο πλαίσιο του 
επενδυτικού 
σχεδίου για την 
Ευρώπη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΕΑΝ

Τίτλος 
προγράμματος 

ή μορφή 
χρηματο-
δότησης 

Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Χαρακτηριστικά 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Επιλέξιμες 
επιχειρήσεις 

Ελάχιστο – 
μέγιστο ποσό 

χρηματοδότησης 

Πληροφορίες 
και Αναλυτική 

περιγραφή 

Ειδικές 
πληροφορίες 

7. Πρόγραμμα 
Παροχής 
Εγγυοδοσίας 
για συναλλαγές 
διασυνοριακού 
εμπορίου από 
τον οργανισμό 
International 
Finance Corpo-
ration (IFC). 

8) 
Επιβεβαιώσεις 
Ενεγγύων 
Πιστώσεων 
(LC), και 
Πιστώσεων σε 
Αναμονή (SBLC), 
Εξαγωγών, 
Έκδοση 
Εγγυητικών 
Επιστολών (LG) 
από τις ελληνικές 
τράπεζες 
με λήψη 
Αντεγγυητικών 
επιστολών 
(Counter LG) που 
καλύπτονται από 
τους οργανισμούς 
ΕΤΑΑ (EBRD) και 
IFC.

Ανοικτό 

Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη 
ημερομηνία 
λήξης του 
προγράμματος.

Εγγυοδοσία του IFC 
υπέρ Ελληνικών 
Τραπεζών για την 
υποστήριξη του 
Διασυνοριακού 
εμπορίου . 

Εγγυοδοσία των 
οργανισμών 
για λογαριασμό 
ξένων τραπεζών 
προκειμένου οι 
ελληνικές τράπεζες 
να αναλάβουν το 
ρίσκο τους υπέρ 
των πελατών 
τους (ελληνικές 
εξαγωγικές 
επιχειρήσεις)

Εγγυοδοσία :
100% της συναλλαγής.
Διάρκεια συναλλαγών: 
έως 3 έτη. 
Επιλέξιμες συναλλαγές:
α) Βεβαιώσεις Ενεγγύων 
Πιστώσεων (LC) και 
Πιστώσεων σε Αναμονή 
(SBLC) 
β) ανέκκλητες
υποσχέσεις κάλυψης 
(IRU) 
γ) Έκδοση Αντεγγυητι-
κών Επιστολών (Counter 
LG) για έκδοση εγγυητι-
κών (LG) 
δ) Προεξόφληση γραμ-
ματίων τριτεγγυημένων 
από Ελληνικές Τράπεζες
ε) παροχή πίστωσης με 
μετάθεση ημερομηνίας 
πληρωμής 
στ) χρηματοδότηση από 
Ελληνικές Τράπεζες για 
επαναχρηματοδότηση
εμπορικών συναλλαγών

Επιλέξιμες συναλλαγές:
α) Βεβαιώσεις από 
ελληνικές τράπεζες 
ενεγγύων πιστώσεων 
(LC) και Πιστώσεων 
σε Αναμονή (SBLC) 
εξαγωγών 
β) έκδοση εγγυητικών 
(LG) με την λήψη Αντεγ-
γυητικών Επιστολών 
(Counter LG)

Όλες οι υγιείς 
επιχειρήσεις που 
δεν έχουν σχέση 
με : α) παραγωγή 
όπλων
β) τυχερά παι-
χνίδια 
γ) παραγωγή, 
επεξεργασία, 
διανομή καπνού
δ) επιλεγμένα 
αλκοολούχα
ε) ουσίες που 
απαγορεύονται 
από το διεθνές 
δίκαιο 

Αφορά
επιχειρήσεις 
που οι
συναλλαγές τους 
δεν σχετίζονται 
με 
-παραγωγή 
όπλων
-τυχερά παιχνίδια
-παραγωγή, 
επεξεργασία, 
διανομή καπνού 
-επιλεγμένα 
αλκοολούχα 
-ουσίες που 
απαγορεύονται 
από το διεθνές 
δίκαιο 

Μέγιστο ποσό ανά 
συναλλαγή:
Δεν υφίσταται όριο 

Εξετάζεται κατά 
περίπτωση

https://www.
alpha.gr/el/
epixeiris eis/
epaggelmaties-
kai- epixeiriseis/
diethnes- empo-
rio/sunergasia-
me-ebrd-ifc 
https://www.eu-
robank.gr/el/busi 
ness/corporate- 
banking/corpo-
rate- anagkes/
sunallages-me-
to- eksoteriko-di-
ethnes- emporio/epi-
bebeosi-enegguas- 
pistosis 

Πρόγραμμα παροχής 
εγγυοδοσίας 
συναλλαγών 
διασυνοριακού 
εμπορίου από το 
IFC ύψους 400 
εκατομμυρίων € 
για τις τέσσερις 
συστημικές τράπεζες 
ήτοι
100 εκατομμύρια € 
έκαστη

Διευκόλυνση της 
ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικών 
εξαγωγικών 
επιχειρήσεων 
παρέχοντάς τους 
την δυνατότητα να 
: διευρύνουν τις 
πωλήσεις τους προς 
αλλοδαπούς πελάτες 
που εδρεύουν σε 
αναπτυσσόμενες 
χώρες, να παρέχουν 
μεγαλύτερη 
εμπορική πίστωση 
χρησιμοποιώντας 
εργαλεία και 
μεθόδους  
διασυνοριακών 
συναλλαγών που 
εξασφαλίζουν τις 
εισπράξεις τους
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

αφιέρωμα για τα 10 χρόνια
ελληνικές εξαγωγές 2010-2020

Τίτλος 
προγράμματος 

ή μορφή 
χρηματο-
δότησης 

Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Χαρακτηριστικά 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Επιλέξιμες 
επιχειρήσεις 

Ελάχιστο – 
μέγιστο ποσό 

χρηματοδότησης 

Πληροφορίες 
και Αναλυτική 

περιγραφή 

Ειδικές 
πληροφορίες 

7. Πρόγραμμα 
Παροχής 
Εγγυοδοσίας 
για συναλλαγές 
διασυνοριακού 
εμπορίου από 
τον οργανισμό 
International 
Finance Corpo-
ration (IFC). 

8) 
Επιβεβαιώσεις 
Ενεγγύων 
Πιστώσεων 
(LC), και 
Πιστώσεων σε 
Αναμονή (SBLC), 
Εξαγωγών, 
Έκδοση 
Εγγυητικών 
Επιστολών (LG) 
από τις ελληνικές 
τράπεζες 
με λήψη 
Αντεγγυητικών 
επιστολών 
(Counter LG) που 
καλύπτονται από 
τους οργανισμούς 
ΕΤΑΑ (EBRD) και 
IFC.

Ανοικτό 

Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη 
ημερομηνία 
λήξης του 
προγράμματος.

Εγγυοδοσία του IFC 
υπέρ Ελληνικών 
Τραπεζών για την 
υποστήριξη του 
Διασυνοριακού 
εμπορίου . 

Εγγυοδοσία των 
οργανισμών 
για λογαριασμό 
ξένων τραπεζών 
προκειμένου οι 
ελληνικές τράπεζες 
να αναλάβουν το 
ρίσκο τους υπέρ 
των πελατών 
τους (ελληνικές 
εξαγωγικές 
επιχειρήσεις)

Εγγυοδοσία :
100% της συναλλαγής.
Διάρκεια συναλλαγών: 
έως 3 έτη. 
Επιλέξιμες συναλλαγές:
α) Βεβαιώσεις Ενεγγύων 
Πιστώσεων (LC) και 
Πιστώσεων σε Αναμονή 
(SBLC) 
β) ανέκκλητες
υποσχέσεις κάλυψης 
(IRU) 
γ) Έκδοση Αντεγγυητι-
κών Επιστολών (Counter 
LG) για έκδοση εγγυητι-
κών (LG) 
δ) Προεξόφληση γραμ-
ματίων τριτεγγυημένων 
από Ελληνικές Τράπεζες
ε) παροχή πίστωσης με 
μετάθεση ημερομηνίας 
πληρωμής 
στ) χρηματοδότηση από 
Ελληνικές Τράπεζες για 
επαναχρηματοδότηση
εμπορικών συναλλαγών

Επιλέξιμες συναλλαγές:
α) Βεβαιώσεις από 
ελληνικές τράπεζες 
ενεγγύων πιστώσεων 
(LC) και Πιστώσεων 
σε Αναμονή (SBLC) 
εξαγωγών 
β) έκδοση εγγυητικών 
(LG) με την λήψη Αντεγ-
γυητικών Επιστολών 
(Counter LG)

Όλες οι υγιείς 
επιχειρήσεις που 
δεν έχουν σχέση 
με : α) παραγωγή 
όπλων
β) τυχερά παι-
χνίδια 
γ) παραγωγή, 
επεξεργασία, 
διανομή καπνού
δ) επιλεγμένα 
αλκοολούχα
ε) ουσίες που 
απαγορεύονται 
από το διεθνές 
δίκαιο 

Αφορά
επιχειρήσεις 
που οι
συναλλαγές τους 
δεν σχετίζονται 
με 
-παραγωγή 
όπλων
-τυχερά παιχνίδια
-παραγωγή, 
επεξεργασία, 
διανομή καπνού 
-επιλεγμένα 
αλκοολούχα 
-ουσίες που 
απαγορεύονται 
από το διεθνές 
δίκαιο 

Μέγιστο ποσό ανά 
συναλλαγή:
Δεν υφίσταται όριο 

Εξετάζεται κατά 
περίπτωση

https://www.
alpha.gr/el/
epixeiris eis/
epaggelmaties-
kai- epixeiriseis/
diethnes- empo-
rio/sunergasia-
me-ebrd-ifc 
https://www.eu-
robank.gr/el/busi 
ness/corporate- 
banking/corpo-
rate- anagkes/
sunallages-me-
to- eksoteriko-di-
ethnes- emporio/epi-
bebeosi-enegguas- 
pistosis 

Πρόγραμμα παροχής 
εγγυοδοσίας 
συναλλαγών 
διασυνοριακού 
εμπορίου από το 
IFC ύψους 400 
εκατομμυρίων € 
για τις τέσσερις 
συστημικές τράπεζες 
ήτοι
100 εκατομμύρια € 
έκαστη

Διευκόλυνση της 
ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικών 
εξαγωγικών 
επιχειρήσεων 
παρέχοντάς τους 
την δυνατότητα να 
: διευρύνουν τις 
πωλήσεις τους προς 
αλλοδαπούς πελάτες 
που εδρεύουν σε 
αναπτυσσόμενες 
χώρες, να παρέχουν 
μεγαλύτερη 
εμπορική πίστωση 
χρησιμοποιώντας 
εργαλεία και 
μεθόδους  
διασυνοριακών 
συναλλαγών που 
εξασφαλίζουν τις 
εισπράξεις τους

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΕΑΝ

Τίτλος 
προγράμματος 

ή μορφή 
χρηματο-
δότησης 

Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Χαρακτηριστικά 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Επιλέξιμες 
επιχειρήσεις 

Ελάχιστο – 
μέγιστο ποσό 

χρηματοδότησης 

Πληροφορίες 
και Αναλυτική 

περιγραφή 

Ειδικές 
πληροφορίες 

9. Πρόγραμμα 
«ΟΑΕΠ- 
Εξωστρέφεια» 
Χρηματοδότησης 
Ασφαλισμένων 
Εξαγωγών από 
τον ΟΑΕΠ. 

10. Πρόγραμμα 
για την 
απασχόληση και 
την κοινωνική 
καινοτομία της 
Ευρωπαΐκής 
Επιτροπής

Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη 
ημερομηνία 
λήξης του 
προγράμματος.

Έως το 2020

Χρηματοδότηση 
ασφαλισμένων 
εξαγωγικών 
επιχειρηματικών 
απαιτήσεων . 

Εγγυοδοσία του 
ευρωπαϊκού ταμείου 
επενδύσεων (EIF) σε 
χρηματοπιστωτικούς 
μεσολαβητές για 
μικροπιστώσεις (Mi-
crofinance) ειδικών 
ομάδων 

Eγγυήσεις συνολικού 
προϋπολογισμού 
919.469.000 €

Το πρόγραμμα είναι ένας 
άριστος συνδυασμός 
ασφάλισης εξαγωγικών 
πιστώσεων και χρηματο-
δότησης. 
Για τα ασφαλισμένα 
τιμολόγια με χρόνο 
πίστωσης από 1-4 
μήνες, παρέχεται η 
δυνατότητα σε κάθε 
εξαγωγέα που συμμε-
τέχει στο πρόγραμμα να 
χρηματοδοτηθεί σε πο-
σοστό 80% επί της αξίας 
του τιμολογίου μετά την 
παράδοση του προϊόντος 
στον αγοραστή. Η χρη-
ματοδότηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και για 
μεμονωμένα τιμολόγια 
ανάλογα με τις ανάγκες 
της επιχείρησης 

Εγγυοδοσία EIF 80% της 
χρηματοδότησης. Όροι 
χορήγησης (ποσό, διάρ-
κεια, επιτόκιο, έξοδα) 
που καθορίζονται από 
τον εκάστοτε πάροχο 
Μικροδανείων. 

Δεν απαιτούνται εξα-
σφαλίσεις

Εξαγωγικές επι-
χειρήσεις που 
ασφαλίζουν 
τις εξαγωγικές 
πιστώσεις τους 
στον ΟΑΕΠ. 

Μικροεπιχει-
ρηματίες αυτό 
απασχολούμενος 
νεαρής ηλικίας 
μειονότητες γυ-
ναίκες αγροτικές 
κοινότητες

Ανακυκλούμενο 
ποσό χρηματο-
δότησης έως 1 
εκατομμύριο € με 
δυνατότητα αύξησης 
του ποσού υπό 
προϋποθέσεις.

Ελάχιστο ποσό 
1.000 €
Μέγιστο ποσό 
25.000 €

Το πρόγραμμα 
λειτουργεί σε 
συνεργασία με τις 
τράπεζες Alpha, 
Attica, Eurobank, 
Εθνική, Πειραιώς και 
τις Συνεταιριστικές 
Καρδίτσας, 
Παγκρήτια, 
Σερρών και 
Χανίων
Παρέχει δυνατότητα 
χρηματοδότησης, 
εφόσον η 
επιχείρηση πληροί 
τις προϋποθέσεις 
του ΟΑΕΠ και 
τα τραπεζικά 
κριτήρια πιστωτικής 
αξιολόγησης.

Στόχοι του 
προγράμματος:
α) να δώσουν 
προσοχή στις 
ευάλωτες ομάδες, 
όπως οι νέοι, 
β) την προώθηση 
της ισότητας μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, 
γ) την καταπολέμηση 
διακρίσεων, 
δ)  την προώθηση 
ενός υψηλού 
επιπέδου ποιότητας 
και βιώσιμης 
απασχόλησης.

Εθνική τράπεζα : 
συμφωνία ύψους
40 εκατ ευρώ. 

Eurobank : 
συμφωνία ύψος
10 εκατ € 

Παγκρήτια 
συνεταιριστική : 
συμφωνία ύψους 15 
εκατομμύρια €
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΕΑΝ

Τίτλος 
προγράμματος 

ή μορφή 
χρηματο-
δότησης 

Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Χαρακτηριστικά 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Επιλέξιμες 
επιχειρήσεις 

Ελάχιστο – 
μέγιστο ποσό 

χρηματοδότησης 

Πληροφορίες 
και Αναλυτική 

περιγραφή 

Ειδικές 
πληροφορίες 

11. Πρόγραμμα
« ΕΘΝΙΚΗ 
Αλυσίδα Αξίας 
» της ΕΤΕ για 
την στήριξη 
των ελληνικών 
επιχειρήσεων 
που συμμετέχουν 
σε παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας 
(Value Chain 
Financing) 

12. 
Χρηματοδότηση 
παραγγελίας,/
Ενέγγυας 
Πίστωσης 
Εξαγωγών πριν 
την φόρτωση των 
αγαθών

13. Πρόωρες 
καταβολές 
Ενέγγυων 
Πιστώσεων σε 
Προμηθευτές

Δεν υφίσταται 
χρονική 
περίοδος 
διάθεσης του 
προγράμματος 

Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη 
ημερομηνία 
λήξης του 
προγράμματος.

Δεν υφίστανται 
χρονικοί 
περιορισμοί

-Πιστοδότηση και 
χρηματοδότηση 
αγοράς πρώτων 
υλών. 
-Χρηματοδότηση 
προμηθευτών. 
-Προεξόφληση 
επιχειρηματικών 
απαιτήσεων 
εξαγωγών 

Ανακυκλούμενο 
κεφάλαιο κίνησης 
(όριο) για ενίσχυση 
της ρευστότητας 
κατά την παραγωγική 
διαδικασία

-Αγορά πρώτων υλών 
από το εσωτερικό 
και το εξωτερικό με 
έκδοση ενέγγυων 
πιστώσεων 

α) Καλύπτει 
το σημαντικό 
χρηματοδοτικό κενό 
μεταξύ υποχρεώσεων 
και απαιτήσεων με 
χρηματοδότηση όλης 
της εφοδιαστικής 
αλυσίδας μέχρι ένα 
έτος. 
β)Συγχρονίζει τις 
υποχρεώσεις σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις 
βοηθώντας στον 
προγραμματισμό των 
ταμειακών ροών. 
γ) Δημιουργεί 
πρόσθετη ρευστότητα 
με προεξόφληση των 
απαιτήσεων
δ) Βοηθά στην αύξηση 
του κύκλου εργασιών 

1. Βεβαιωμένη 
παραγγελία ή Ενέγγυα 
Πίστωση εξαγωγών. 
2. Ποσοστό 
χρηματοδότησης 
επί της αξίας της 
προσκομιζόμενης  
παραγγελίας ή της 
Ενέγγυας Πίστωσης 
ανάλογα με το 
εγκεκριμένο όριο του 
πελάτη

1) Πιστοδότηση για 
την απαλοιφή του 
κινδύνου χώρας και 
αντισυμβαλλομένου 
προς τους προμηθευτές
2) Πληρωμή 
προμηθευτών τοις 
μετρητοίς για την 
εξασφάλιση εκπτώσεων 
στις τιμές μονάδας
του εμπορεύματος
3) Εξόφληση μέχρι
ένα έτος. 
4) Δεν επιβαρύνει 
τους ισολογισμούς 
των επιχειρήσεων με 
δανεισμό 

Υγιείς και 
αναπτυσσόμενες 
εξωστρεφείς 
επιχειρήσεις 
κάθε μεγέθους. 

Εξαγωγικές 
επιχειρήσεις 
κάθε μεγέθους 

Υγιείς 
εξωστρεφείς 
επιχειρήσεις 
κάθε μεγέθους 
που έχουν 
προοπτική 
αύξησης κύκλου 
εργασιών

Εξαρτάται από τα 
οικονομικά στοιχεία 
της επιχείρησης. 

Βάσει της 
πιστοληπτικής 
ικανότητας 
του πιστούχου 
(εξαγωγική 
επιχείρηση) 

Ανάλογα με τα 
οικονομικά στοιχεία 
της επιχείρησης 
και την πιστωτική 
αξιολόγηση

Το πρόγραμμα 
προσαρμόζει τις 
τραπεζικές λύσεις 
στις ανάγκες 
της επιχείρησης 
δημιουργώντας 
προστιθέμενη αξία 
στην εφοδιαστική και 
χρηματοοικονομική 
αλυσίδα. Συνδυάζει 
ένα ευρύ φάσμα 
χρηματοδοτικών 
λύσεων με 
συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. Βελτιώνει 
τις ταμειακές ροές 
και αποδεσμεύει 
ρευστότητα.

Προσφέρει 
στην εξαγωγική 
επιχείρηση 
ρευστότητα 
διευκολύνοντας 
την παραγωγική 
διαδικασία με έναν 
δομημένο τρόπο 
χρηματοδότησης και 
μπορεί να συνδυαστεί 
με άλλα προϊόντα 
χρηματοδότησης π.χ. 
ΟΑΕΠ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Το προϊόν βοηθά 
στην αποφυγή 
προκαταβολών 
ή πληρωμή 
της μετρητοίς 
διασφαλίζοντας 
ρευστότητα για 
ανελαστικές 
υποχρεώσεις. 
Συνδυάζεται με 
Προγράμματα 
παροχής 
εγγυοδοσίας Διεθνών 
Οργανισμών.
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

αφιέρωμα για τα 10 χρόνια
ελληνικές εξαγωγές 2010-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΕΑΝ

Τίτλος 
προγράμματος 

ή μορφή 
χρηματο-
δότησης 

Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Χαρακτηριστικά 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Επιλέξιμες 
επιχειρήσεις 

Ελάχιστο – 
μέγιστο ποσό 

χρηματοδότησης 

Πληροφορίες 
και

Αναλυτική 
περιγραφή 

Ειδικές πληροφορίες 

14. Πρόωρες 
καταβολές 
ενέγγυων 
πιστώσεων 
εξαγωγών 

15. 
Προεξοφλητική 
χρηματοδότηση 
(Forfaiting) 
επιχειρηματικών 
απαιτήσεων 
εξαγωγών.

16. Αντίστροφη 
προεξοφλητική 
χρηματοδότηση 
(Approved In-
voice Discount-
ing) 

Δεν υφίστανται 
χρονικοί 
περιορισμοί

Δεν υφίστανται 
χρονικοί 
περιορισμοί

Δεν υφίστανται 
χρονικοί 
περιορισμοί

Προχρηματοδότηση 
παραγγελίας
Πρόωρη καταβολή 
γεγενημένων 
επιχειρηματικών 
απαιτήσεων που 
καλύπτονται από 
βεβαιωμένες 
ενέγγυες πιστώσεις 
εξαγωγών. 

Ρευστοποίηση 
επιχειρηματικών 
απαιτήσεων τακτής 
λήξης.

Εξόφληση 
διακανονισμένων 
τιμολογίων
προς προμηθευτές
πρώτων υλών 

1) Βεβαίωση για 
την απαλοιφή του 
κινδύνου χώρας και 
αντισυμβαλλομένου προς 
τους εξαγωγείς
2) Πληρωμή εξαγωγέων 
τοις μετρητοίς 
παρέχοντας δυνατότητα 
να προσφέρουν στους 
πελάτες τους εμπορική 
πίστωση βελτιώνοντας την 
ανταγωνιστικότητα τους.
3) Εμπορική πίστωση μέχρι 
ένα έτος 
4) Δεν δεσμεύονται όρια 
των επιχειρήσεων, δεν 
επιβαρύνονται ισολογισμοί 
με δανεισμό

Επιχειρηματικές απαιτήσεις 
που καλύπτονται: 
Από εγγυητικές, ενέγγυες 
πιστώσεις, πιστώσεις σε 
αναμονή, τριτεγγυημένα 
αξιόγραφα. 
Απαλοιφή κινδύνου χώρας 
και αντισυμβαλλομένου. 
Λήξης: μέχρι ένα έτος. 
Μορφή χρηματοδότησης: 
προεξόφλησή χωρίς 
αναγωγή. 
Δεν δεσμεύονται όρια
των επιχειρήσεων,
δεν επιβαρύνονται
οι Ισολογισμοί με δανεισμό.

Ανέκκλητη δέσμευση 
(Commitment): 
Αγοράς και εξόφλησης 
τιμολογίων συγκεκριμένου 
ύψους προς προμηθευτές
ως εξασφάλιση για 
την παροχή εμπορικής 
πίστωσης.
Διάρκεια συναλλαγών :
μέχρι ένα έτος. 
Μορφή χρηματοδότησης : 
100% 
Προεξόφληση χωρίς 
αναγωγή στον προμηθευτή
Απαλοιφή κινδύνου χώρας 
και ελληνικής επιχείρησης 
χωρίς να δεσμεύονται τα 
όρια των προμηθευτών. 

Εξαγωγικές 
επιχειρήσεις που 
πωλούν έναντι 
εξαγωγικών 
ενέγγυων 
πιστώσεων 

Εξαγωγικές 
επιχειρήσεις 
που διαθέτουν 
επιχειρηματικές 
απαιτήσεις 
τακτής λήξης.

Κάθε επιχείρηση 
με σταθερούς 
προμηθευτές. 

Εξαρτάται από 
την χώρα και την 
τράπεζα έκδοσης 
της εξαγωγικής 
πίστωσης 

Δεν υφίσταται, 
εξαρτάται από την 
χώρα γένεσης τις 
απαίτησης. 

Ανάλογα με τα 
οικονομικά στοιχεία 
της επιχείρησης. 

Το προϊόν εξασφαλίζει 
1) την απαλοιφή 
του πιστωτικού 
κινδύνου αγοράς και 
αντισυμβαλλομένου, 
2) την ρευστοποίηση 
των για γεγενημένων 
απαιτήσεων, 
3) συνδυάζεται με 
προχρηματοδότηση για 
την προετοιμασία της 
παραγγελίας 
4) βοηθά στην βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας 
και την διείσδυση σε 
νέες αγορές

Το προϊόν καλύπτει 
μεμονωμένες 
επιχειρηματικές 
απαιτήσεις ή συμβάσεις 
πλαισίου που αφορούν 
σε τακτές και 
επαναλαμβανόμενες 
πωλήσεις στο 
εξωτερικό. Συνδυάζεται 
με προγράμματα 
παροχής εγγυοδοσίας.

Το προϊόν καλύπτει 
εξαγωγικές 
επιχειρήσεις με 
σταθερούς στρατηγικούς 
προμηθευτές και 
επαναλαμβανόμενες 
αγορές. Παρέχει 
πρόσβαση σε εμπορική 
πίστωση με ελεγχόμενο 
κόστος αποδεσμεύοντας 
ρευστότητα. 
Δίνεται δυνατότητα 
συγχρονισμού 
υποχρεώσεων με τις 
απαιτήσεις. Βοηθά στην 
αύξηση του κύκλου 
εργασιών που απαιτεί 
προσθέτει ρευστότητα. 
Συνδυάζεται με τα 
προγράμματα διεθνών 
οργανισμών.

Τίτλος 
προγράμματος 

ή μορφή 
χρηματο-
δότησης 

Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Χαρακτηριστικά 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Επιλέξιμες 
επιχειρήσεις 

Ελάχιστο – 
μέγιστο ποσό 

χρηματοδότησης 

Πληροφορίες 
και Αναλυτική 

περιγραφή 

Ειδικές 
πληροφορίες 

11. Πρόγραμμα
« ΕΘΝΙΚΗ 
Αλυσίδα Αξίας 
» της ΕΤΕ για 
την στήριξη 
των ελληνικών 
επιχειρήσεων 
που συμμετέχουν 
σε παγκόσμιες 
αλυσίδες αξίας 
(Value Chain 
Financing) 

12. 
Χρηματοδότηση 
παραγγελίας,/
Ενέγγυας 
Πίστωσης 
Εξαγωγών πριν 
την φόρτωση των 
αγαθών

13. Πρόωρες 
καταβολές 
Ενέγγυων 
Πιστώσεων σε 
Προμηθευτές

Δεν υφίσταται 
χρονική 
περίοδος 
διάθεσης του 
προγράμματος 

Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη 
ημερομηνία 
λήξης του 
προγράμματος.

Δεν υφίστανται 
χρονικοί 
περιορισμοί

-Πιστοδότηση και 
χρηματοδότηση 
αγοράς πρώτων 
υλών. 
-Χρηματοδότηση 
προμηθευτών. 
-Προεξόφληση 
επιχειρηματικών 
απαιτήσεων 
εξαγωγών 

Ανακυκλούμενο 
κεφάλαιο κίνησης 
(όριο) για ενίσχυση 
της ρευστότητας 
κατά την παραγωγική 
διαδικασία

-Αγορά πρώτων υλών 
από το εσωτερικό 
και το εξωτερικό με 
έκδοση ενέγγυων 
πιστώσεων 

α) Καλύπτει 
το σημαντικό 
χρηματοδοτικό κενό 
μεταξύ υποχρεώσεων 
και απαιτήσεων με 
χρηματοδότηση όλης 
της εφοδιαστικής 
αλυσίδας μέχρι ένα 
έτος. 
β)Συγχρονίζει τις 
υποχρεώσεις σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις 
βοηθώντας στον 
προγραμματισμό των 
ταμειακών ροών. 
γ) Δημιουργεί 
πρόσθετη ρευστότητα 
με προεξόφληση των 
απαιτήσεων
δ) Βοηθά στην αύξηση 
του κύκλου εργασιών 

1. Βεβαιωμένη 
παραγγελία ή Ενέγγυα 
Πίστωση εξαγωγών. 
2. Ποσοστό 
χρηματοδότησης 
επί της αξίας της 
προσκομιζόμενης  
παραγγελίας ή της 
Ενέγγυας Πίστωσης 
ανάλογα με το 
εγκεκριμένο όριο του 
πελάτη

1) Πιστοδότηση για 
την απαλοιφή του 
κινδύνου χώρας και 
αντισυμβαλλομένου 
προς τους προμηθευτές
2) Πληρωμή 
προμηθευτών τοις 
μετρητοίς για την 
εξασφάλιση εκπτώσεων 
στις τιμές μονάδας
του εμπορεύματος
3) Εξόφληση μέχρι
ένα έτος. 
4) Δεν επιβαρύνει 
τους ισολογισμούς 
των επιχειρήσεων με 
δανεισμό 

Υγιείς και 
αναπτυσσόμενες 
εξωστρεφείς 
επιχειρήσεις 
κάθε μεγέθους. 

Εξαγωγικές 
επιχειρήσεις 
κάθε μεγέθους 

Υγιείς 
εξωστρεφείς 
επιχειρήσεις 
κάθε μεγέθους 
που έχουν 
προοπτική 
αύξησης κύκλου 
εργασιών

Εξαρτάται από τα 
οικονομικά στοιχεία 
της επιχείρησης. 

Βάσει της 
πιστοληπτικής 
ικανότητας 
του πιστούχου 
(εξαγωγική 
επιχείρηση) 

Ανάλογα με τα 
οικονομικά στοιχεία 
της επιχείρησης 
και την πιστωτική 
αξιολόγηση

Το πρόγραμμα 
προσαρμόζει τις 
τραπεζικές λύσεις 
στις ανάγκες 
της επιχείρησης 
δημιουργώντας 
προστιθέμενη αξία 
στην εφοδιαστική και 
χρηματοοικονομική 
αλυσίδα. Συνδυάζει 
ένα ευρύ φάσμα 
χρηματοδοτικών 
λύσεων με 
συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. Βελτιώνει 
τις ταμειακές ροές 
και αποδεσμεύει 
ρευστότητα.

Προσφέρει 
στην εξαγωγική 
επιχείρηση 
ρευστότητα 
διευκολύνοντας 
την παραγωγική 
διαδικασία με έναν 
δομημένο τρόπο 
χρηματοδότησης και 
μπορεί να συνδυαστεί 
με άλλα προϊόντα 
χρηματοδότησης π.χ. 
ΟΑΕΠ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Το προϊόν βοηθά 
στην αποφυγή 
προκαταβολών 
ή πληρωμή 
της μετρητοίς 
διασφαλίζοντας 
ρευστότητα για 
ανελαστικές 
υποχρεώσεις. 
Συνδυάζεται με 
Προγράμματα 
παροχής 
εγγυοδοσίας Διεθνών 
Οργανισμών.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 10 χρόνια
ελληνικές εξαγωγές 2010-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΕΑΝ

Τίτλος 
προγράμματος 

ή μορφή 
χρηματο-
δότησης 

Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Χαρακτηριστικά 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Επιλέξιμες 
επιχειρήσεις 

Ελάχιστο – 
μέγιστο ποσό 

χρηματοδότησης 

Πληροφορίες 
και Αναλυτική 

περιγραφή 

Ειδικές πληροφορίες 

17. Αξίες προς 
είσπραξη με 
φορτωτικά 
έγγραφα

18. Eξαγωγικό 
factoring 

Δεν υφίσταται 
συγκεκριμένη 
περίοδος 
διάθεσης.

Δεν υφίσταται 
συγκεκριμένη 
περίοδος 
διάθεσης.

(Για εισαγωγείς)
Παρέχει διασφάλιση 
όσον αφορά την 
παράδοση των 
αγαθών για τον 
προμηθευτή και 
την εφαρμογή   
προκαθορισμένου 
τρόπου πληρωμής 
τους για τον 
εισαγωγέα. 
(Για εξαγωγείς) 
Διασφάλιση 
παράδοσης του 
εμπορεύματος με 
τους όρους που η 
επιχείρηση έχει 
συμφωνήσει με 
πελάτες εξωτερικού.

Aποτελεσματική 
διαχείριση 
και είσπραξη 
απαιτήσεων, 
συντελώντας 
στην τήρηση των 
συμφωνημένων 
χρόνων είσπραξης.
Χρηματοδότηση, 
διαχείριση και 
είσπραξη των 
απαιτήσεων από 
οφειλέτες της 
επιχείρησης στην 
Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 
Αξιολόγηση και 
ασφάλιση οφειλετών 
εξωτερικού

Χρηματοδότηση 
των εξωστρεφών 
επιχειρήσεων μέσω 
άμεσης προεξόφλησης 
των ανοικτών επί 
πιστώσει απαιτήσεων 
με παράλληλη ασφάλιση 
των εγκεκριμένων 
απαιτήσεων στην 
υπηρεσία. 
Χωρίς αναγωγή

Μικρομεσαίες 
κι μεγάλες 
επιχειρήσεις 

Mικρομεσαίες 
και μεγάλες 
επιχειρήσεις 

Ανάλογα με τα 
στοιχεία της 
επιχείρησης 

(Για εισαγωγείς)
-Μείωση του χρόνου και 
του κόστους διαχείρισης 
μίας αξίας. -Ευρύ φάσμα 
ανταποκριτών σε όλες τις 
αγορές αποφεύγοντας την 
διαμεσολάβηση τρίτων 
τραπεζών. -Παρακολούθηση 
των υποχρεώσεων 
επιχείρησης και 
ενημερωτικές καταστάσεις.
(Για εξαγωγείς) 
-Ακριβής αποτύπωση 
των συμφωνημένων όρων 
στην εντολή είσπραξης 
προς την ξένη τράπεζα. 
-Παρακολούθηση των 
σταδίων παράδοσης 
φορτωτικών εγγράφων, 
αποδοχής/ έκδοσης 
πιστοποιητικών τίτλων
και είσπραξης
με ενημέρωση σας.
- Άμεση πίστωση 
εισερχομένων διατραπεζικών 
πληρωμών.

Έως 100% κάλυψη του 
πιστωτικού κινδύνου. 
Κάλυψη σε περίπτωση 
πτώχευσης του εξαγωγέα. 
Μεγαλύτερος χρόνος 
πίστωσης. 
Εξόφληση σε 
προκαθορισμένα όρια.
 Περιορισμός κόστους.
Χρηματοδότηση των 
απαιτήσεών σας κατα τη 
γέννηση τους. 
Βελτίωση ρευστότητας 
επιχείρησης. 
Αύξηση διαπραγματευτικής 
ισχύος. 
Διεύρυνση κύκλου εργασιών 
επιχείρησης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΤΕΑΝ

Τίτλος 
προγράμματος 

ή μορφή 
χρηματο-
δότησης 

Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός 
χρηματοδότησης 
/ Προγράμματος 

Χαρακτηριστικά 
χρηματοδότησης / 

Προγράμματος 

Επιλέξιμες 
επιχειρήσεις 

Ελάχιστο – 
μέγιστο ποσό 

χρηματοδότησης 

Πληροφορίες 
και

Αναλυτική 
περιγραφή 

Ειδικές πληροφορίες 

19. Eνέγγυες 
πιστώσεις 

20. Reverse 
factoring

Δεν υφίσταται 
συγκεκριμένη 
περίοδος 
διάθεσης.

Σύγχρονη 
μορφή του 
χρηματοδοτικού 
εργαλείου 
(Αντίστροφο 
Factoring 
(ή Reverse 
Factoring), για 
αποδέσμευση 
κεφαλαίου 
κίνησης, 
αξιοποιώντας 
τη δυνατότητα 
καλύτερων 
όρων πίστωσης 
από τους 
προμηθευτές

-Μέσο πληρωμής 
για μεγαλύτερη 
διασφάλιση 
εμπορικών 
συναλλαγών 
-Διασφάλιση 
φόρτωσης 
εμπορεύματος εντός 
προκαθορισμένου 
χρόνου, με όρους 
και προϋποθέσεις 
που συμφωνούνται 
μεταξύ αγοραστή 
και προμηθευτή. 
Έμμεσος τρόπος 
χρηματοδότησης 
με την παροχή 
μεγαλύτερης 
εμπορικής 
πίστωσης στον 
αγοραστή 

Βελτίωση του δείκτη 
των ταμειακών 
ροών. 
Εξασφάλιση 
χρηματοδότησης 
προμηθευτών με 
προνομιακούς 
όρους 

-Ο Αγοραστής (Applicant 
of the Credit) υπογράφει 
συμβόλαιο με τον πωλητή 
και στη συνέχεια κάνει 
αίτηση στην Τράπεζά του 
για το άνοιγμα Ενέγγυας 
Πίστωσης. 
-Η Τράπεζα του Αγοραστή 
(Issuing Bank) εγκρίνει το 
άνοιγμα της πίστωσης και 
τη στέλνει στην Τράπεζα του 
Πωλητή (Beneficiary). 
-Η Τράπεζα του Πωλητή 
(Advising Bank) ενημερώνει 
τον πελάτη της για το 
περιεχόμενο της Ενέγγυας 
Πίστωσης. 
-Ο πωλητής εξετάζει τις 
λεπτομέρειες της ενέγγυας 
πίστωσης και αν αυτές δεν 
ταιριάζουν με το συμβόλαιο 
που έχει υπογραφεί τότε 
ζητάει τροποποιήσεις. 
-Ο Πωλητής αποδέχεται 
τους όρους της πίστωσης, 
μεταφέρει τα εμμπορεύματα 
και στέλνει τα απαραίτητα 
έγγραφα στην τράπεζα του 
(advising bank)

Μεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις

Mικρομεσαίες 
και μεγάλες 
επιχειρήσεις 

Ανάλογα με την 
επιχείρηση

Ανάλογα με την 
επιχείρηση 

Για εισαγωγείς
Οι εμπορικές ενέγγυες 
πιστώσεις αποτελούν 
εργαλεία τα οποία 
διασφαλίζουν την 
παράδοση του 
εμπορεύματος εντός 
του προκαθορισμένου 
χρόνου και με όρους 
και προϋποθέσεις που 
συμφωνούν εντολέας 
(εισαγωγέας) και 
δικαιούχος (αλλοδαπός 
προμηθευτής).
Δίνουν τη δυνατότητα 
λόγω της εξασφάλισης 
που παρέχουν 
της πληρωμής να 
αποφεύγονται οι 
προκαταβολές.
Για εξαγωγείς 
Διασφάλιση
κατάλληλων όρων στις
Πιστώσεις Εξαγωγών 
της επιχείρησης
και την ασφαλή 
εκτέλεση τους. 
Πλεονεκτήματα 
ενέγγυων πιστώσεων
Εγγύηση πληρωμής για 
πωλητή 
Εγγύηση για αγοραστή 
ότι η πληρωμή θα 
πραγματοποιηθεί μόνο 
εφόσον τηρηθούν οι 
όροι της ενέγγυας 
πίστωσης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Ηλεκτρονικές πλατφόρμες τραπεζών για ενίσχυση εξαγωγικής 
δραστηριότητας επιχειρήσεων

Τίτλος υπηρεσίας Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός
υπηρεσίας 

Χαρακτηριστικά 
υπηρεσίας 

Επιλέξιμες 
επιχειρήσεις

Πληροφορίες 
και Αναλυτική 

περιγραφή 

Ειδικές 
πληροφορίες

1. «Alpha Web
International Trade» 

2. Διαδικτυακή πύλη 
«Alpha International 
Trade»

Δεν υφίστανται 

χρονικοί περιορισμοί 

διάθεσής του 

Δεν υφίστανται 

χρονικοί περιορισμοί 

διάθεσής της 

υπηρεσίας  

On-line συναλλαγές 

διεθνούς εμπορίου 

Πύλη επιχειρηματικής 

επέκτασης στο 

εξωτερικό 

Λύση ολοκληρωμένης 

διαχείρισης 

εμπορικών 

συναλλαγών 

-On-line 

διεκπεραίωση 

εργασιών εισαγωγών- 

εξαγωγών, ενέγγυων 

πιστώσεων 

-On-line ενημέρωση 

σε κάθε στάδιο της 

συναλλαγής 

-Eντοπισμός αγοράς 

– στόχου -Εντοπισμός 

συνεργατών σε 

όλο τον κόσμο -- 

Εργαλείο υπολογισμού 

δασμών – φόρων – 

κόστους εξαγωγών / 

εισαγωγών κλπ 

-Πρόσβαση σε 25.000 

έρευνες αγοράς ανά 

χώρα / κλάδο -Οn-

line ενημέρωση για 

πάνω από 200 χώρες 

- Επικαιροποίηση 

δεδομένων (τιμές 

συναλλάγματος κλπ) 

Μικρές - μεσαίες και 

μεγάλες επιχειρήσεις 

Μικρoμεσαίες και 

μεγάλες επιχειρήσεις 

-Ηλεκτρονική 

διαχείριση εισαγωγών 

-Ενημέρωση επί των 

εργασιών διεθνούς 

εμπορίου –εξαγωγή 

στατιστικών στοιχείων 

-Ηλεκτρονική 

τήρηση αρχείων 

και ιστορικότητας 

συναλλαγών 

-Δυνατότητα 

δημιουργίας 

εγκριτικών 

επιπέδων ανάλογα 

με χαρακτηριστικά 

εταιρίας 

Δωρεάν πρόσβαση 

σε μεγάλο μέρος 

των υπηρεσιών της 

πλατφόρμας 

https://www.alpha.

gr/el/epixeiriseis/ 

myalpha/diethnes-

emporio/alpha- web-

international-trade 

https://www.alpha.

gr/el/epixeiriseis/ 

myalpha/diethnes-

emporio/alpha- in-

ternational-trade 

Δημιουργία προφίλ 

στη διαδικτυακή πύλη 

www.alphainterna-

tionaltrade.gr για 

πρόσβαση σε διεθνές 

δίκτυο συνεργατών 24 

ώρες το 24ωρο 
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Τίτλος υπηρεσίας Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός
υπηρεσίας 

Χαρακτηριστικά 
υπηρεσίας 

Επιλέξιμες 
επιχειρήσεις

Πληροφορίες 
και Αναλυτική 

περιγραφή 

Ειδικές 
πληροφορίες

1. «Alpha Web
International Trade» 

2. Διαδικτυακή πύλη 
«Alpha International 
Trade»

Δεν υφίστανται 

χρονικοί περιορισμοί 

διάθεσής του 

Δεν υφίστανται 

χρονικοί περιορισμοί 

διάθεσής της 

υπηρεσίας  

On-line συναλλαγές 

διεθνούς εμπορίου 

Πύλη επιχειρηματικής 

επέκτασης στο 

εξωτερικό 

Λύση ολοκληρωμένης 

διαχείρισης 

εμπορικών 

συναλλαγών 

-On-line 

διεκπεραίωση 

εργασιών εισαγωγών- 

εξαγωγών, ενέγγυων 

πιστώσεων 

-On-line ενημέρωση 

σε κάθε στάδιο της 

συναλλαγής 

-Eντοπισμός αγοράς 

– στόχου -Εντοπισμός 

συνεργατών σε 

όλο τον κόσμο -- 

Εργαλείο υπολογισμού 

δασμών – φόρων – 

κόστους εξαγωγών / 

εισαγωγών κλπ 

-Πρόσβαση σε 25.000 

έρευνες αγοράς ανά 

χώρα / κλάδο -Οn-

line ενημέρωση για 

πάνω από 200 χώρες 

- Επικαιροποίηση 

δεδομένων (τιμές 

συναλλάγματος κλπ) 

Μικρές - μεσαίες και 

μεγάλες επιχειρήσεις 

Μικρoμεσαίες και 

μεγάλες επιχειρήσεις 

-Ηλεκτρονική 

διαχείριση εισαγωγών 

-Ενημέρωση επί των 

εργασιών διεθνούς 

εμπορίου –εξαγωγή 

στατιστικών στοιχείων 

-Ηλεκτρονική 

τήρηση αρχείων 

και ιστορικότητας 

συναλλαγών 

-Δυνατότητα 

δημιουργίας 

εγκριτικών 

επιπέδων ανάλογα 

με χαρακτηριστικά 

εταιρίας 

Δωρεάν πρόσβαση 

σε μεγάλο μέρος 

των υπηρεσιών της 

πλατφόρμας 

https://www.alpha.

gr/el/epixeiriseis/ 

myalpha/diethnes-

emporio/alpha- web-

international-trade 

https://www.alpha.

gr/el/epixeiriseis/ 

myalpha/diethnes-

emporio/alpha- in-

ternational-trade 

Δημιουργία προφίλ 

στη διαδικτυακή πύλη 

www.alphainterna-

tionaltrade.gr για 

πρόσβαση σε διεθνές 

δίκτυο συνεργατών 24 

ώρες το 24ωρο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Ηλεκτρονικές πλατφόρμες τραπεζών για ενίσχυση εξαγωγικής 
δραστηριότητας επιχειρήσεων

Τίτλος
υπηρεσίας 

Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός
υπηρεσίας 

Χαρακτηριστικά υπηρεσίας Επιλέξιμες 
επιχειρήσεις

Πληροφορίες 
και Αναλυτική 

περιγραφή 

Ειδικές πληροφορίες

3. Διαδικτυακή 
πλατφόρμα
“EXPORT GATE” 

https://www.export 
gate.gr/en 

Δεν 

υφίστανται 

χρονικοί 

περιορισμοί 

διάθεσής της 

υπηρεσίας  

Με την βραβευμένη 

διαδικτυακή πύλη 

διεθνούς εμπορίου 

exportgate.gr βοηθάμε 

τις ελληνικές και 

κυπριακές επιχειρήσεις 

να δικτυώνονται στην 

παγκόσμια αγορά και 

να αναζητούν συνέργιες 

για τα προϊόντα τους 

σε όλο τον κόσμο. 

Δίνεται πρόσβαση σε 

εξελιγμένα εργαλεία και 

πήγες εξειδικευμένης 

πληροφόρησης για 

δυναμική ανάπτυξη 

της εμπορικής του 

δραστηριότητας.

Trade Portal exportgate.gr 

Εξερεύνηση νέων αγορών και 

χωρών ενδιαφέροντος.

Ενημέρωση για 

επιχειρηματικές ευκαιρίες σε 

χώρες ενδιαφέροντος.

Ενημέρωση για εμπορικά 

θέματα και διεθνείς 

κανονισμούς.

Trade Club

Δυνατότητα δικτύωσης με 

αξιόπιστους συνεργάτες στο 

εξωτερικό μέσω του ψηφιακού 

δικτύου διεθνούς εμπορίου στο 

οποίο συμμετέχουν μεγάλες 

διεθνείς τράπεζες. 

Διενέργεια επιχειρηματικών 

συναλλαγών με πάνω από 

15.000 επιχειρήσεις - πελάτες 

συνεργαζόμενων τραπεζών σε 

40 χώρες. 

Πρόσβαση σε κατάλογο 

αξιόπιστων επιχειρηματικών 

συνεργατών. 

Στοχευμένες επιχειρηματικές 

προτάσεις βάσει του προφίλ της 

επιχείρησης.

Πολύ μικρές, 

μικρές, 

μικρομεσαίες 

και μεγάλες 

επιχειρήσεις 

Πρόσβαση μέσω 

της δημιουργίας 

προφίλ από τις 

ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις. 

Trade Portal

Trade Club 

exportgate.gr 

exportgate.gr 

Ενημέρωση τάσεων και 

εξελίξεων στην παγκόσμια 

αγορά για πάνω από 180 

χώρες. 

Διερεύνηση νέων 

επιχειρηματικών ευκαιριών 

παγκοσμίως.

Απόκτηση τεχνογνωσίας 

από εξειδικευμένους 

συμβούλους (Ask the 

Experts). 

Ενημέρωση για 

χρηματοδοτικές λύσεις 

και υπηρεσίες που  

ταιριάζουν στις ανάγκες 

της επιχείρησης και 

διευκολύνουν την εξαγωγική 

της δραστηριότητα. 

Αίτηση ένταξης στο νέο 

διεθνές επιχειρηματικό 

δίκτυο Trade Club Alliance 

μέσα από τη στρατηγική 

συνεργασία της Eurobank με 

την Banco Santander.

Δικτύωση με πιθανούς 

συνεργάτες από όλο τον 

κόσμο. Τα μέλη του ex-

portgate.gr χρησιμοποιούν 

σύγχρονα εργαλεία 

δικτύωσης για να εντοπίζουν 

πιθανούς συνεργάτες για τα 

προϊόντα τους στο εξωτερικό
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Τίτλος
υπηρεσίας 

Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός
υπηρεσίας 

Χαρακτηριστικά
υπηρεσίας 

Επιλέξιμες 
επιχειρήσεις

Πληροφορίες 
και Αναλυτική 

περιγραφή 

Ειδικές πληροφορίες

5.
Go
International

5. Δικτυακή 

πλατφόρμα 

«we.trade» 

Εurobank 

6. i-bank Trade 

Finance 

Δεν 

υφίστανται 

χρονικοί 

περιορισμοί 

διάθεσής του 

προϊόντος.

Δεν 

υφίστανται 

χρονικοί 

περιορισμοί 

διάθεσής του 

προϊόντος.

Δεν 

υφίστανται 

χρονικοί 

περιορισμοί 

διάθεσής του 

προϊόντος.

Δικτύωση ελληνικών 

εξαγωγικών επιχειρήσεων 

με πιθανούς εισαγωγείς από 

το εξωτερικό. Πρόγραμμα Go 

International υπό την αιγίδα 

του ελληνικού Υπουργείου 

Εξωτερικών, σε συνεργασία 

με τους μεγαλύτερους 

εξαγωγικούς κι άλλους φορείς 

της Ελλάδας όπως :

  -Πανελλήνιος Σύνδεσμος 

Εξαγωγέων (ΠΣΕ)

 - Σύνδεσμο Εξαγωγέων 

Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) 

Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης 

(ΣΕΚ) 

Σύνδεσμος επιχειρήσεων και 

βιομηχανιών (ΣΕΒ)

  -Σύνδεσμος ελληνικών 

τουριστικών επιχειρήσεων 

(ΣΕΤΕ)

Ψηφιακή πλατφόρμα trade 

finance βασισμένη σε 

τεχνολογία blockchain-Δίκτυο 

επιχειρηματικής διασύνδεσης 

που φέρνει σε επαφή 

επιχειρήσεις προερχόμενες 

από 50 χώρες για εμπορικές 

συναλλαγές) 

On-line συναλλαγές & 

Υπηρεσίες Διασυνοριακού 

Εμπορίου 

Κάθε Επιχειρηματική 

αποστολή περιλαμβάνει : 

Β2Β επιχειρηματικές 

συναντήσεις σε μορφή 

Partenariat

Επιχειρηματικά φόρουμ 

συνεργασίας

Παροχή ψηφιακής λύσης 

αιχμής για διεθνείς 

εμπορικές συναλλαγές 

Έναρξη λειτουργίας 

πλατφόρμας από 

Οκτώβριο 2018 

Ολοκληρωμένη λύση 

on-line διαχείρισης, 

παρακολούθησης 

και ολοκλήρωσης 

συναλλαγών 

διασυνοριακού εμπορίου 

Εξατομικευμένες 

αναφορές 

Μικρoμεσαίες 

και μεγάλες 

επιχειρήσεις 

Μικρές - 

μεσαίες και 

μεγάλες 

επιχειρήσεις 

www.go-interna-

tional.gr

Ηλεκτρονική 

διαχείριση 

συναλλαγών. 

Ψηφιακά 

έγγραφα και 

παραστατικα. 

Ιστορικότητα 

συναλλαγών. 

Ευέλικτο 

εγκριτικό 

μοντέλο

 Υλοποίηση προγράμματος σε συνεργασία με 

εξαγωγικούς κι άλλες φορείς στην Ελλάδα. 

Πραγματοποίηση 880 επιχειρηματικών 

Αποστόλων σε 27 χώρες. Από το 2010 

έχουν πραγματοποιηθεί 8 επιχειρηματικές 

αποστολές Go international: Βουκουρέστι, 

Ρουμανία 2010, Λευκωσία, Κύπρος 2011, 

Βελιγράδι Σερβία 2011 Βουκουρέστι 

Ρουμανία 2012, Μόσχα Ρωσία 2013, Αθήνα, 

Ελλάδα 2016  Κρήτη, Ελλάδα 2017 και 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2018. Σε 13.000 και 

πλέον B2B συναντήσεις έχουν φέρει σε 

επαφή: 

740 ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσες

1.070 αγοραστές από 37 χώρες του 

εξωτρικού - Ρωσία, Κίνα, Καναδά, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Σουηδία, 

Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, Αυστρία, 

Ρουμανία, Σερβία, Κύπρο, Πολωνία, Ιράκ, 

Κροατία, Ουγγαρία, Ιορδανία, Βοσνία, 

Σλοβενία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Λίβανο, 

Αίγυπτο, Σύρια, ΗΠΑ, Φιλανδία, Πορτογαλία, 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ελβετία, 

Βουλγαρία, Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Μαρόκο, 

-Εφαρμογή τεχνολογίας blockchain για 

ευρεία κάλυψη διεθνών αγορών 

-Δυνατότητα εξασφάλισης συναλλαγής 

από τράπεζες αλλά και τραπεζικής 

χρηματοδότησης.

https://www.nbg.gr/el/corporate/

international-trade/trade-finance/import-

solutions
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Τίτλος
υπηρεσίας 

Περίοδος 
διάθεσης, 
χρονικοί 

περιορισμοί 

Σκοπός
υπηρεσίας 

Χαρακτηριστικά
υπηρεσίας 

Επιλέξιμες 
επιχειρήσεις

Πληροφορίες 
και Αναλυτική 

περιγραφή 

Ειδικές πληροφορίες

5.
Go
International

5. Δικτυακή 

πλατφόρμα 

«we.trade» 

Εurobank 

6. i-bank Trade 

Finance 

Δεν 

υφίστανται 

χρονικοί 

περιορισμοί 

διάθεσής του 

προϊόντος.

Δεν 

υφίστανται 

χρονικοί 

περιορισμοί 

διάθεσής του 

προϊόντος.

Δεν 

υφίστανται 

χρονικοί 

περιορισμοί 

διάθεσής του 

προϊόντος.

Δικτύωση ελληνικών 

εξαγωγικών επιχειρήσεων 

με πιθανούς εισαγωγείς από 

το εξωτερικό. Πρόγραμμα Go 

International υπό την αιγίδα 

του ελληνικού Υπουργείου 

Εξωτερικών, σε συνεργασία 

με τους μεγαλύτερους 

εξαγωγικούς κι άλλους φορείς 

της Ελλάδας όπως :

  -Πανελλήνιος Σύνδεσμος 

Εξαγωγέων (ΠΣΕ)

 - Σύνδεσμο Εξαγωγέων 

Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) 

Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης 

(ΣΕΚ) 

Σύνδεσμος επιχειρήσεων και 

βιομηχανιών (ΣΕΒ)

  -Σύνδεσμος ελληνικών 

τουριστικών επιχειρήσεων 

(ΣΕΤΕ)

Ψηφιακή πλατφόρμα trade 

finance βασισμένη σε 

τεχνολογία blockchain-Δίκτυο 

επιχειρηματικής διασύνδεσης 

που φέρνει σε επαφή 

επιχειρήσεις προερχόμενες 

από 50 χώρες για εμπορικές 

συναλλαγές) 

On-line συναλλαγές & 

Υπηρεσίες Διασυνοριακού 

Εμπορίου 

Κάθε Επιχειρηματική 

αποστολή περιλαμβάνει : 

Β2Β επιχειρηματικές 

συναντήσεις σε μορφή 

Partenariat

Επιχειρηματικά φόρουμ 

συνεργασίας

Παροχή ψηφιακής λύσης 

αιχμής για διεθνείς 

εμπορικές συναλλαγές 

Έναρξη λειτουργίας 

πλατφόρμας από 

Οκτώβριο 2018 

Ολοκληρωμένη λύση 

on-line διαχείρισης, 

παρακολούθησης 

και ολοκλήρωσης 

συναλλαγών 

διασυνοριακού εμπορίου 

Εξατομικευμένες 

αναφορές 

Μικρoμεσαίες 

και μεγάλες 

επιχειρήσεις 

Μικρές - 

μεσαίες και 

μεγάλες 

επιχειρήσεις 

www.go-interna-

tional.gr

Ηλεκτρονική 

διαχείριση 

συναλλαγών. 

Ψηφιακά 

έγγραφα και 

παραστατικα. 

Ιστορικότητα 

συναλλαγών. 

Ευέλικτο 

εγκριτικό 

μοντέλο

 Υλοποίηση προγράμματος σε συνεργασία με 

εξαγωγικούς κι άλλες φορείς στην Ελλάδα. 

Πραγματοποίηση 880 επιχειρηματικών 

Αποστόλων σε 27 χώρες. Από το 2010 

έχουν πραγματοποιηθεί 8 επιχειρηματικές 

αποστολές Go international: Βουκουρέστι, 

Ρουμανία 2010, Λευκωσία, Κύπρος 2011, 

Βελιγράδι Σερβία 2011 Βουκουρέστι 

Ρουμανία 2012, Μόσχα Ρωσία 2013, Αθήνα, 

Ελλάδα 2016  Κρήτη, Ελλάδα 2017 και 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2018. Σε 13.000 και 

πλέον B2B συναντήσεις έχουν φέρει σε 

επαφή: 

740 ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσες

1.070 αγοραστές από 37 χώρες του 

εξωτρικού - Ρωσία, Κίνα, Καναδά, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Σουηδία, 

Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία, Αυστρία, 

Ρουμανία, Σερβία, Κύπρο, Πολωνία, Ιράκ, 

Κροατία, Ουγγαρία, Ιορδανία, Βοσνία, 

Σλοβενία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Λίβανο, 

Αίγυπτο, Σύρια, ΗΠΑ, Φιλανδία, Πορτογαλία, 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ελβετία, 

Βουλγαρία, Ταϊλάνδη, Μαλαισία, Μαρόκο, 

-Εφαρμογή τεχνολογίας blockchain για 

ευρεία κάλυψη διεθνών αγορών 

-Δυνατότητα εξασφάλισης συναλλαγής 

από τράπεζες αλλά και τραπεζικής 

χρηματοδότησης.

https://www.nbg.gr/el/corporate/

international-trade/trade-finance/import-

solutions
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Τίτλος 
χρηματοδότησης

Σημεία 
πληροφόρησης

Σκοπός 
χρηματοδότησης

Γενικές 
πληροφορίες 

χρηματοδότησης

Χρονικοί 
περιορισμοί

Επιλέξιμες 
Δαπάνες

Ωφελημένοι 
από το 

πρόγραμμα μέχρι 
(30/11/2016) 

Αναλυτικές 
περιγραφές των 
προγραμμάτων 

χρηματοδότησης 

Ειδικές πληροφορίες

Πρόγραμμα 
Κρατικής Ενίσχυσης 
«Εξωστρέφεια – 
Ανταγωνιστικότητα
των 
Επιχειρήσεων», 
στο πλαίσιο του 
Ε.Π. Α.Ε. 
του ΕΣΠΑ 2007- 

2013. 

Γεν. Γραμματεία 
Βιομηχανίας 
www.ggb.gr 
και τον ΕΦΕΠΑΕ 
www.efepae.
gr. Επιπλέον 
ενημέρωση 
από τους 
διαδικτυακούς 
τόπους www.
ypoian.gr, www.

Ενίσχυση της 
εξωστρέφειας των 
ΜμΕ: Προωθεί 
την ενίσχυση της 
εξωστρεφούς 
επιχειρηματικότη-
τας ως βασικής 
επιλογής για την 
αναβάθμιση της 
παραγωγικής 
βάσης της χώρας 
προς αγαθά 
και υπηρεσίες 
υψηλής προστι-
θέμενης 

Τα παρεχόμενα 
από το Πρόγραμμα 
κίνητρα έχουν την 
μορφή χρηματοδο-
τικών ενισχύσεων 
για την υλοποίηση 
συγκεκριμένων 
επιχειρηματικών 
σχεδίων. Η χρη-
ματοδότηση, μετά 
την ολοκλήρωση 
του έργου, αφορά 
μη επιστρεπτέες 
επιχορηγήσεις επι-
λέξιμων δαπανών. 
Το ποσοστό ενίσχυ-
σης κυμαίνεται από 
40% έως 45% για 
κάθε επιχείρη-
ση, ανάλογα με 
το μέγεθος της, 
και έως 50% για 
κάθε μικρομεσαία 
επιχείρηση εάν 
συμμετέχει σε 
συνεργασίες.
Το συνολικό ποσό 
Δημόσιας
Δαπάνης
ανέρχεται μέχρι
και τα 
45.000.000,00€.
το οποίο
αντίστοιχα κατα-
νέμεται ως
εξής:
-κατά 50% για
τα επιχειρηματικά 
σχέδια
μεμονωμένα ή 
συνεργατικά που 
υποβάλλονται από 
υφιστάμενες πολύ 
μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις,
-κατά 30% για
τα επιχειρηματικά 
σχέδια, μεμονω-
μένα ή συνεργατικά 
που υποβάλλονται 
από μεσαίες 
επιχειρήσεις
-και 20% για τα 
επιχειρηματικά 
σχέδια, μεμονωμέ-
να ή συνεργατικά 
που υποβάλλονται 
από μεγάλες 
επιχειρήσεις υπό 
τους όρους και 
τις προϋποθέσεις 
του παρόντος 
Προγράμματος.

1. Κλειστό 
πρόγραμμα 
για υποβολή 
προτάσεων. 
Υποβολή 
προτάσεων 
από 10-03- 
2011 έως 
14- 06-2011. 
Επιλεξιμότη-
τα δαπανών 
έως 31-12-
2015 

Ενισχύονται 
έργα προϋπο-
λογισμού ύψους 
επένδυσης από 
30.000,00 € έως 
250.000,00 €. Το 
ποσοστό ενίσχυ-
σης Δημόσιας 
Χρηματοδότη-
σης κυμαίνεται 
από 40% έως 
45% για κάθε 
επιχείρηση, 
ανάλογα με το 
μέγεθος της, 
και έως 50% για 
κάθε μικρομε-
σαία επιχείρηση 
εάν συμμετέχει 
σε συνεργασίες. 
Καλύπτεται ένα 
ευρύ φάσμα 
ενεργειών 
όπως: 
-Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός για 
τα τελικά στάδια 
της παραγω-
γής, Δαπάνες 
πληροφορικής 
/ τηλεπικοινω-
νιών, 
-Ενέργειες 
σχεδιασμού, πι-
στοποίησης και 
συμμόρφωσης 
προϊόντων και 
συσκευασίας 
-Ενέργειες προ-
βολής σε αγορές 
– στόχους, 
-Ενέργειες 
Τεχνικής και 
Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης 
-Ενέργειες 
Προστασίας ή 
απόκτησης και 
χρήσης πατε-
ντών, πνευματι-
κής ιδιοκτησίας 
και μεταφοράς 
τεχνογνωσίας σε 
ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο
-Ενέργειες για 
ενσωμάτωση 
εξειδικευμένου   
προσωπικού 
και ανθρωπίνων 
πόρων

Τρέχουσες ολοκλη-
ρώσεις 467 επιχει-
ρήσεις με Συνολικό 
Επιχορηγούμενο 
π/υ 52.274.949,26 
€ και Συνολική Δ.Δ. 
23.782.693,31 €. 
Υφιστάμενες ή υπό 
δημιουργία μεταποι-
ητικές δραστηριότη-
τες, οι δραστηριότη-
τες επιχειρηματικής 
αξιοποίησης του 
περιβάλλοντος και 
οι επιλεγμένες 
δραστηριότητες 
(υφιστάμενες ή υπό 
δημιουργία) παροχής 
υπηρεσιών. 

Με το πρόγραμμα : 
́́Προωθείται 
η ενίσχυση της 
εξωστρεφούς 
επιχειρηματικότη-
τας την αναβάθμιση 
της παραγωγικής 
βάσης της χώρας 
προς αγαθά και 
υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης 
αξίας. 
́́Ενισχύονται και 
υποστηρίζονται 
οι ΜμΕ και υπό 
προϋποθέσεις 
οι μεγάλες 
επιχειρήσεις, που 
δραστηριοποιούνται 
στους κλάδους 
της μεταποίησης, 
των κατασκευών, 
των υπηρεσιών 
και επιλεγμένων 
κλάδων του 
εμπορίου για την 
έναρξη/συνέχιση 
της εξωστρεφούς 
ανταγωνιστικότητας 
και επιχειρηματικής 
τους δράσης. 
́́Οι μεγάλες 
και οι εμπορικές 
επιχειρήσεις είναι 
επιλέξιμες υπό την 
προϋπόθεση ότι 
εκτός από το δικό 
τους επενδυτικό 
σχέδιο θα συνεργα-
στούν σε εξωστρε-
φείς δραστηριότη-
τες με τουλάχιστον 
δύο (2) πολύ μικρές, 
μικρές ή μεσαίες 
επιχειρήσεις και 
με τουλάχιστον μία 
(1) πολύ μικρή ή 
μεσαία επιχείρη-
ση, οι εμπορικές 
επιχειρήσεις. 
Υποστηρίζονται και 
Ομάδες (τουλάχι-
στον τριών) Πολύ 
Μικρών, Μικρών 
και Μεσαίων επιχει-
ρήσεων με επιπλέον 
επιχορήγηση υπό 
την προϋπόθεση 
ότι εκτός από το 
δικό τους διακριτό 
επενδυτικό σχέδιο, 
θα συνεργαστούν 
και μεταξύ τους με 
στόχο την ανάληψη 
εξωστρεφούς 
δραστηριότητας. 

́́Το Πρόγραμμα ενισχύει, μέσω 
επιχορήγησης, επιχειρήσεις που προ-
σφέρουν ή σκοπεύουν να προσφέρουν 
προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας στις διεθνείς 
αγορές και στοχεύει στη βελτίωση 
της διεθνούς ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικών επιχειρήσεων. Στο 
πρόγραμμα έχουν ενσωματωθεί και-
νοτομικά στοιχεία όπως, το δικαίωμα 
συμμετοχής - για πρώτη φορά - από 
ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριο-
τήτων, - κατασκευές, χονδρεμπόριο, 
υπηρεσίες (π.χ υπηρεσίες υγείας) -, 
η παροχή κινήτρων για τον σχεδιασμό 
και την ανάληψη κοινών ενεργειών 
εξωστρεφούς προσανατολισμού από 
τις επιχειρήσεις. 
́́Οι καινοτομίες αυτές επιδιώκουν 
όχι απλά την στήριξη των επιχειρήσε-
ων, αλλά την αφετηρία ενός δυναμι-
κού κινήματος εξωστρέφειας που θα 
αλλάξει τις αντιλήψεις του Επιχειρείν 
στη χώρα μας. 
́Παράλληλα, δίνονται κίνητρα στις 
επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν 
στο Πρόγραμμα, να αναπτύξουν 
μεταξύ τους συνεργασίες που θα τους 
δώσουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν 
εμπειρίες και να δημιουργήσουν 
συνέργειες, ενισχύοντας την αντα-
γωνιστική τους θέση στις διεθνείς 
αγορές. Ενισχύονται οι πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες μεταποιητικές 
επιχειρήσεις και -υπό προϋπο-
θέσεις- οι μεγάλες και εμπορικές 
επιχειρήσεις.
-Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 
προτάσεις που υποβλήθηκαν προέ-
κυψαν 65 συνεργατικά σχήματα, στα 
οποία συμμετέχουν 156 επιχειρήσεις, 
εκ των οποίων εντάχθηκαν τελικά 
56 συνεργατικά σχήματα στα οποία 
συμμετέχουν 136 επιχειρήσεις με 
κυριότερη κοινή ενέργεια την συμ-
μετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό. 
Εξετάζοντας τις συνεργασίες ανα 
κατηγορία σημειώνεται ότι, στο 
πρόγραμμα συμμετέχουν 11 μεγάλες 
επιχειρήσεις που έχουν μεταξύ άλλων 
ως προϋπόθεση να συνεργαστούν 
με δύο τουλάχιστον μεταποιητικές 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις,  
43 εμπορικές επιχειρήσεις που 
έχουν μεταξύ άλλων ως προϋπόθεση 
συνεργαστούν με μία τουλάχιστον 
μεταποιητική μικρομεσαία επιχεί-
ρηση και δύο συνεργατικά σχήματα 
που αποτελούνται από τουλάχιστον 
τρεις μεταποιητικές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. -Εντός του έτους 2017 
θα πραγματοποιηθεί από την ΓΓΒ  
απολογιστική συνολική αξιολόγηση 
του προγράμματος, προκειμένου να 
εξαχθούν τα απαρίτητα συμπεράσμα-
τα και οι κατευθύνσεις πολιτικής.
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Τίτλος 
χρηματοδότησης

Σημεία 
πληροφόρησης

Σκοπός 
χρηματοδότησης

Γενικές 
πληροφορίες 

χρηματοδότησης

Χρονικοί 
περιορισμοί

Επιλέξιμες 
Δαπάνες

Ωφελημένοι από 
το πρόγραμμα 

μέχρι 
(30/11/2016) 

Αναλυτικές 
περιγραφές των 
προγραμμάτων 

χρηματοδότησης 

Ειδικές 
πληροφορίες

Πρόγραμμα Κρα-
τικής Ενίσχυσης 
Πρόγραμμα 
«Εξωστρέφεια – 
Ανταγωνιστικότητ 
α των Επιχειρήσε-
ων (ΙΙ) στο πλαίσιο 
του Ε.Π. Α.Ε. 
του ΕΣΠΑ 2007- 
2013. 

Γεν. Γραμματεία 
Βιομηχανίας www.
ggb.gr 
και τον ΕΦΕΠΑΕ 
www.efepae.
gr. Επιπλέον 
ενημέρωση από 
τους διαδικτυα-
κούς τόπους www.
ypoian.gr, www.
antagonistikotit 
a.gr, www.
espa.gr, www.
StartupGreece. 
gov.gr 

Το Πρόγραμμα 
υποστηρίζει την 
εξωστρεφή και 
ανταγωνιστική 
παρουσία των ελλη-
νικών επιχειρήσεων 
σε διεθνές επίπεδο, 
ιδιαίτερα των ΜΜΕ. 
Βασικός στόχος 
του προγράμματος 
είναι η δημιουργία 
προϋποθέσεων και 
δυνατοτήτων για την 
ενίσχυση της εξω-
στρεφούς επιχειρη-
ματικότητας νέων 
και υφιστάμενων, 
κυρίως μεταποιητι-
κών, Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων 
αλλά και μεγάλων 
επιχειρήσεων 
σε επιλεγμένους 
κλάδους οικονο-
μικών δραστηριο-
τήτων (κατασκευές, 
παροχή υπηρεσιών, 
χονδρεμπόριο, 
υγεία, πολιτισμός), 
ως κεντρική επιλογή 
για την παραγω-
γική αναβάθμιση 
της οικονομίας 
προς αγαθά και 
υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης 
αξίας, με ποιότητα, 
περιβαλλοντική 
ευαισθησία, ενσω-
μάτωση γνώσης και 
καινοτομίας

Τα παρεχόμενα από 
το Πρόγραμμα κίνη-
τρα έχουν την μορφή 
χρηματοδοτικών 
ενισχύσεων για την 
υλοποίηση συγκεκρι-
μένων επιχειρημα-
τικών σχεδίων. Η 
χρηματοδότηση, μετά 
την ολοκλήρωση του 
έργου, αφορά μη 
επιστρεπτέες επιχο-
ρηγήσεις επιλέξιμων 
δαπανών. 
Το συνολικό ποσό 
Δημόσιας Δαπάνης 
ανέρχεται μέχρι και 
τα 38.244.442,41 €. 
Τα ποσοστά ενίσχυ-
σης κυμαίνονται
από 30% έως 55 % 

1. Κλειστό 
πρόγραμμα 
για υποβολή 
προτάσεων. 
Υποβολή 
προτάσεων 
από 05-08- 
2013 έως 
10- 10-2013. 
Επιλεξιμότητα 
δαπανών έως 
31-12-2015 

Ο επιλέξιμος 
προϋπολογισμός 
των επενδυτικών 
σχεδίων κυμαίνεται 
από €20.000,00 € 
έως €200.000,00 
€, ή 100.000 € για 
συγκεκριμένους 
κλάδους. 
Οι επιλέξιμες 
ενέργειες αφορούν 
νέα προϊόντα / 
υπηρεσίες ή εν γένει 
προϊόντα / υπηρε-
σίες σε νέες αγορές 
και περιλαμβάνουν 
επενδύσεις που 
εντάσσονται στις 
εξής κατηγορίες: 
•Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός – Ειδι-
κές Εγκαταστάσεις
•Ενέργειες 
πληροφορικής / 
τηλεπικοινωνιών 
•Ενέργειες σχεδια-
σμού, πιστοποίησης 
και συμμόρφωσης 
προϊόντων και 
συσκευασίας. 
•Ενέργειες (πλην 
μελετών) προβολής 
σε αγορές – στόχους. 
•Ενέργειες Τεχνικής 
και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης. 
•Ενέργειες (πλην 
μελετών) προστασίας 
ή απόκτησης και 
χρήσης πατεντών, 
πνευματικής ιδιο-
κτησίας και μετα-
φοράς τεχνογνωσίας 
σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο. 
•Ενέργειες ανάπτυ-
ξης εξειδικευμένου 
προσωπικού και 
ανθρωπίνων πόρων 
(μόνο για νέες, 
μικρές και πολύ 
μικρες επιχειρήσεις 
•Λοιπές Ενέργειες 
(μόνο για νέες 
μικρές και πολύ μι-
κρές επιχειρήσεις). 

Τρέχουσες ολοκλη-
ρώσεις 408 επιχει-
ρήσεις με Συνολικό 
Επιχορηγούμενο 
π/υ 36.304.638,92€ 
και Συνολική Δ.Δ. 
15.575.159,51€.
Οι επιλέξιμες 
επιχειρήσεις θα 
υλοποιούν επενδυ-
τικά σχέδια που θα 
τις βοηθήσουν να 
καταστούν παρούσες 
και ανταγωνιστικές 
στις διεθνείς αγορές 
δια μέσου ενεργειών 
απόκτησης διεθνών 
πιστοποιήσεων, 
προβολής και προ-
ώθησης σε τρίτες 
χώρες, σύγχρονων 
συστημάτων και 
μεθόδων marketing, 
σχεδιασμού 
και ανάπτυξης 
προϊόντων, υπηρεσι-
ών και συσκευασίας, 
εκσυγχρονισμού 
εξοπλισμού κτλ. 

Επιλέξιμες είναι όλες 
οι νέες και υφιστάμενες 
πολύ μικρές, μικρές, 
μεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις, που 
δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα και έκαναν 
έναρξη λειτουργίας 
πριν από την 1η 
Αυγούστου του 2012 
στους κλάδους της 
μεταποίησης, των 
κατασκευών, των 
υπηρεσιών καθώς και 
επιλεγμένους κλάδους 
του εμπορίου. 
- Ισχύουν επιπλέον 
ειδικές προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας ή / 
και ύψους ποσοστού 
ενίσχυσης ανάλογα 
με το μέγεθος της 
επιχείρησης, το αν το 
επενδυτικό σχέδιο πε-
ριλαμβάνει συνεργασίες 
με άλλες επιχειρήσεις, 
κ.α. -Ο επιλέξιμος 
προϋπολογισμός 
των επενδυτικών 
σχεδίων κυμαίνεται 
από €20.000,00 
έως €200.000,00 , ή 
100.000 € για συγκε-
κριμένους κλάδους. 
-Για την κάλυψη της 
ιδιωτικής συμμετοχής, 
οι επενδυτές μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν 
ιδίους πόρους ή/και 
τραπεζικό δάνειο. 
Το δάνειο που θα 
χρησιμοποιηθεί μπορεί 
να υποστηρίζεται από 
τα χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία του ΕΣΠΑ, όπως 
π.χ. παροχή εγγύησης 
της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη 
επενδυτικού δανείου 
ή λήψη εγγυητικής 
επιστολής, παροχή επι-
χειρηματικών δανείων 
με χαμηλό επιτόκιο και 
ευνοϊκούς όρους. 

Πρόκειται για τη 
δεύτερη φάση του 
συγκεκριμένου 
προγράμματος, 
σε συνέχεια 
της επιτυχούς 
προκήρυξης 
της προηγούμε-
νης φάσης. Το 
Πρόγραμμα 
υποστηρίζει την 
εξωστρεφή και 
ανταγωνιστική 
παρουσία των 
ελληνικών 
επιχειρήσεων σε 
διεθνές επίπεδο, 
ιδιαίτερα των 
ΜΜΕ. 
- Εντός του έτους 
2017 θα πραγμα-
τοποιηθεί από τη 
ΓΓΒ απολογι-
στική συνολική 
αξιολόγηση του 
Προγράμματος, 
προκειμένου 
να εξαχθούν 
απαραίτητα 
συμπεράσματα 
& κατευθύνσεις 
πολιτικής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΑΕ)
Κλειστά προγράμματα και παρατίθενται μόνο για γενική ενημέρωση

Τίτλος 
χρηματοδότησης

Σημεία 
πληροφόρησης

Σκοπός 
χρηματοδότησης

Γενικές 
πληροφορίες 

χρηματοδότησης

Χρονικοί 
περιορισμοί

Επιλέξιμες 
Δαπάνες

Ωφελημένοι 
από το 

πρόγραμμα 
μέχρι 

(30/11/2016) 

Αναλυτικές 
περιγραφές των 
προγραμμάτων 

χρηματοδότησης 

Ειδικές 
πληροφορίες

ΕΤΕΑΝ Α.Ε.: 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΙΕ-
ΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΗΤΑΣ 
(ΤΕΠΙΧ Ι) 
ΔΡΑΣΗ - ΥΠΟΤΑ-
ΜΕΙΟ: «ΕΞΩΣΤΡΕ-
ΦΕΙΑ

2011-2015 
Δράση ενεργή έως 
30-6-2015. 

Κρατική ενίσχυση: 
Δάνεια προς ΜμΕ με 
χαμηλό επιτόκιο
για την υλοποίηση 
επενδυτικών σχε-
δίων με στόχο την 
εξωστρέφεια (συ-
μπεριλαμβανομένων 
ενταγμένων σε προ-
γράμματα κρατικών 
ενισχύσεων ή στον 
Επενδυτικό Νόμο)

Συνεργαζόμενη 
τράπεζα: Eurobank 
Επιτόκιο: 4,23%. 
Διάρκεια δανείων: 
5- 10 έτη. 
Διαστήματα απο-
πληρωμής δόσεων: 
ανά τρίμηνο.
Δυνατότητα χο-
ρήγησης περιόδου 
χάριτος έως 2 έτη 
(εντόκως). Δια-
χειριστικό κόστος 
(φακέλου): 800€. 

ΜΜΕ με τους 
ακόλουθους 
ΚΑΔ:
ΚΑΔ 10 (συ-
γκεκριμένοι 
κωδικοί) – 33 
(δηλαδή όλη 
μεταποίηση, 
εκτός από 
ορισμένους μη 
επιλέξιμους 
κωδικούς 
10 και 11 οι 
οποίοι δεν 
χρηματοδο-
τού νταν από 
ΕΤΠΑ αλλά 
από ΕΤΑΑ), 
35.30.21, 
41- 43, 46, 
58-59, 61, 
επιλεγμένες 
δραστηριότητε 
ς των κωδικών 
62, 63, 70, 71, 
74, 82, 86, 96. 

30.000 ευρώ 
– 300.000 
ευρώ 

Απολογιστικά 
στοιχεία δράσης 
«Εξωστρέφεια» 
του ΤΕΠΙΧ:  
-  Καταληκτική 
ημερομηνία 
συμβασιοποίη-
σης 
δανείων: 31-7-
2015.   
-  Τελική σχέση 
συνεπένδυσης 
με τράπεζα 
(Eurobank): 1:1. 
- 
 Τελικός Π/Υ δη-
μόσιας δαπάνης 
43,78 εκ ευρώ
- Τε-
λικό δεσμευμένο 
ποσό για την 
χρηματοδότηση 
της δράσης 
(απο ΤΕΠΙΧ και 
τράπεζα): 87.57 
εκ. ευρώ
-  Συ-
νολικός αριθμός 
αιτήσεων 386. 
- 
Τελικός αριθμός 
συμβασιοποιημέ-
νων δανείων: 223
- 
Αριθμός εκταμι-
ευμένων δανείων 
31.10. 2016: 222

Πληροφορίες www.
etean.gr
Δράση ενεργή έως 
30-6-2015. 

Επιλέξιμες δαπάνες: 
-αγορά και εγκατά-
σταση μηχανολογικού 
εξοπλισμού. Συστήματα 
διαχείρισης αποθηκών, 
εμπορευμάτων, αποθε-
μάτων, αυτοματισμού, 
ελέγχου, σύγχρονα τη-
λεπικοινωνιακά συστή-
ματα, εφαρμογές CRM, 
ηλεκτρονικό επιχειρείν 
ebusiness, ηλεκτρο-
νικoύ καταστήματος 
– αγορών, ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός, GPS, 
webcams, PDA’s κλπ
-Δαπάνες διασφάλισης 
ποιότητας, πιστο-
ποίησης προϊόντων, 
υιοθέτησης συστημά-
των περιβαλλοντικής 
διαχείρισης.
-Δαπάνες προβολής 
σε αγορές-στόχους, 
εγκαταστάσεων καθώς 
και δαπάνες διαμόρ-
φωσης περιβάλλοντος 
χώρου, μέχρι 20% του 
προϋπολογισμού του 
επενδυτικού σχεδίου. 
-Δαπάνες αγοράς, πρώ-
των υλών, εμπορευ-
μάτων, συσκευασιών 
και υπηρεσιών, που 
σχετίζονται απολύτως 
με το επενδυτικό σχέ-
διο, τα νέα προϊόντα και 
τις νέες αγορές μέχρι 
20% του προϋπολογι-
σμού του επενδυτικού 
σχεδίου.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 10 χρόνια
ελληνικές εξαγωγές 2010-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΑΕ)
Κλειστά προγράμματα και παρατίθενται μόνο για γενική ενημέρωση

Τίτλος και μορφή 
χρηματοδότησης 

Πληροφόρησης Χαρακτηριστικά της δράσης 

«Αναβάθμιση πολύ 
μικρών & μικρών 
επιχειρήσεων με την 
ανάπτυξη των ικανο-
τήτων τους στις νέες 
αγορές» 
Η Δράση συγχρη-
ματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και από εθνικούς 
πόρους. 
(Επιδότηση) 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχει-
ρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ) 

http://www.antagonistikotita.
gr/e panek/index.asp 
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ:
Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα. 
Τηλέφωνο: 801 11 36 300 ( 
8.00 πμ - 7.00 μμ) 
Εmail: infoepan@mou.
gr Ιστοσελίδες: www.
antagonistikotita.gr www.
espa.gr 
Σημεία Πληροφόρησης 
ΕΦΕΠΑΕ &
Εταίρων: www.efepae.gr 

Ενίσχυση υφισταμένων πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων με στόχο να αναπτυ-
χθούν σε νέες αγορές.
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται 
σε 310 εκατομμύρια €.
Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης δια-
τίθενται στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1407/2013 (καθεστώς de minimis).

Η δράση ανακοινώθηκε  11.2.2016. 

Η υποβολή ξεκίνησε 7 Απριλίου 2016 
έκλεισε 8 Ιουλίου 2016.

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 
15.000 έως 200.000 € με την προϋπόθεση 
να μην υπερβαίνουν το συνολικό κύκλο 
εργασιών του 2015.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των 
επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται 
κατά 10% φτάνοντας στο 50% σε περίπτω-
ση πρόσληψης νέου προσωπικού. 

Υποβάλλεται μόνο μία επενδυτική πρόταση 
ανα ΑΦΜ, αποκλειστικά σε μία μόνο 
περιφέρεια. 

Η περίοδος υλοποίησης επένδυσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από 
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
ένταξης. 

Κλειστό πρόγραμμα, παρατίθεται για 
γενικότερη ενημέρωση

Ωφελούμενες επιχειρήσεις:
1. Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
νόμιμα στους τομείς. Αγρο διατροφή / βιο-
μηχανία τροφίμων. Ενέργεια. Εφοδιαστική 
αλυσίδα. Πολιτιστικές και δημιουργικές 
βιομηχανίας ΠΔΒ. Περιβάλλον. Τεχνολογί-
ες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ. 
Υγεία. 
Υλικά – κατασκευές.
2. Έχουν κλεισμένος δύο ή περισσότερες 
διαχειριστικές χρήσης μέχρι 31 Δεκεμ-
βρίου 2015.
3. Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν 
στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων 
και έχουν συσταθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
2015.
4. Διαθέτουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 
δραστηριότητα σε ένα τουλάχιστον επιλέξι-
μο για την δράση ΚΑΔ
5. Λειτουργούν ως Α.Ε. ΕΠΕ ΟΕ ΕΕ, ΙΚΕ, 
ΝΕΠΑ, Ατομική επιχείρηση, κοινωνική 
συνεταιριστική επιχείρηση του Ν.4430 
/ 2016, Συνεταιρισμός και να τηρούν η 
να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον 
εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά 
βιβλία του Ν.4308 / 2014
6. Δεν αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά 
την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 
τρία παράγραφος τρία περίπτωση Δ του 
κανονισμού 1301 / 2013
7. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθά-
ριση η αναγκαστική διαχείριση. 
8. Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση 
κρατικής ενίσχυσης

. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις 
και περιβάλλων χώρος μέχρι 
40%. 
2.Εγκαταστάσεις προστασίας 
περιβάλλοντος και εξοικονό-
μησης ενέργειας και ύδατος 
μέχρι 100%. 3. Μηχανήματα 
εξοπλισμός μέχρι 90%.
Άϋλες δαπάνες μέχρι 100% για 
100.000 €.
-Ανάπτυξη και Πιστοποίηση 
συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης.
-Ενέργειες για την κατοχύ-
ρωση ευρεσιτεχνιών και την 
προστασία της πνευματικής 
ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρω-
παϊκό και διεθνές επίπεδο ή 
για την απόκτηση και χρήση 
πατεντών και για τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας.
-Προβολή – προώθηση των 
επιχειρήσεων σε αγορές 
στόχους. -Δαπάνες τεχνικής 
υποστήριξης για την σύναψη 
συμβάσεων συνεργασίας με 
οίκους του εξωτερικού η 
Κοινών Επιχειρήσεων Joint 
Ventures, που αφορούν νέες 
αγορές ή νέα προϊόντα / 
υπηρεσίες. -Πιστοποίηση και 
τυποποίηση τελικών προϊό-
ντων / υπηρεσιών σύμφωνα με 
αναγνωρισμένα πρότυπα. 
Μισθολογικό κόστος εργαζο-
μένων
(υφιστάμενου ή /και νέου προ-
σωπικού) μέχρι 40% του π/υ 
του επιχειρηματικού σχεδίου 
ή μέχρι 24.000 ευρώ για δύο 
ετήσιες μονάδες εργασίας 
(ΕΜΕ
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χθούν σε νέες αγορές.
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται 
σε 310 εκατομμύρια €.
Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης δια-
τίθενται στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 
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Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 
15.000 έως 200.000 € με την προϋπόθεση 
να μην υπερβαίνουν το συνολικό κύκλο 
εργασιών του 2015.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των 
επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται 
κατά 10% φτάνοντας στο 50% σε περίπτω-
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Η περίοδος υλοποίησης επένδυσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από 
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
ένταξης. 

Κλειστό πρόγραμμα, παρατίθεται για 
γενικότερη ενημέρωση
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1. Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
νόμιμα στους τομείς. Αγρο διατροφή / βιο-
μηχανία τροφίμων. Ενέργεια. Εφοδιαστική 
αλυσίδα. Πολιτιστικές και δημιουργικές 
βιομηχανίας ΠΔΒ. Περιβάλλον. Τεχνολογί-
ες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ. 
Υγεία. 
Υλικά – κατασκευές.
2. Έχουν κλεισμένος δύο ή περισσότερες 
διαχειριστικές χρήσης μέχρι 31 Δεκεμ-
βρίου 2015.
3. Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν 
στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων 
και έχουν συσταθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
2015.
4. Διαθέτουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 
δραστηριότητα σε ένα τουλάχιστον επιλέξι-
μο για την δράση ΚΑΔ
5. Λειτουργούν ως Α.Ε. ΕΠΕ ΟΕ ΕΕ, ΙΚΕ, 
ΝΕΠΑ, Ατομική επιχείρηση, κοινωνική 
συνεταιριστική επιχείρηση του Ν.4430 
/ 2016, Συνεταιρισμός και να τηρούν η 
να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον 
εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά 
βιβλία του Ν.4308 / 2014
6. Δεν αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά 
την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 
τρία παράγραφος τρία περίπτωση Δ του 
κανονισμού 1301 / 2013
7. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθά-
ριση η αναγκαστική διαχείριση. 
8. Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση 
κρατικής ενίσχυσης

. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις 
και περιβάλλων χώρος μέχρι 
40%. 
2.Εγκαταστάσεις προστασίας 
περιβάλλοντος και εξοικονό-
μησης ενέργειας και ύδατος 
μέχρι 100%. 3. Μηχανήματα 
εξοπλισμός μέχρι 90%.
Άϋλες δαπάνες μέχρι 100% για 
100.000 €.
-Ανάπτυξη και Πιστοποίηση 
συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης.
-Ενέργειες για την κατοχύ-
ρωση ευρεσιτεχνιών και την 
προστασία της πνευματικής 
ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρω-
παϊκό και διεθνές επίπεδο ή 
για την απόκτηση και χρήση 
πατεντών και για τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας.
-Προβολή – προώθηση των 
επιχειρήσεων σε αγορές 
στόχους. -Δαπάνες τεχνικής 
υποστήριξης για την σύναψη 
συμβάσεων συνεργασίας με 
οίκους του εξωτερικού η 
Κοινών Επιχειρήσεων Joint 
Ventures, που αφορούν νέες 
αγορές ή νέα προϊόντα / 
υπηρεσίες. -Πιστοποίηση και 
τυποποίηση τελικών προϊό-
ντων / υπηρεσιών σύμφωνα με 
αναγνωρισμένα πρότυπα. 
Μισθολογικό κόστος εργαζο-
μένων
(υφιστάμενου ή /και νέου προ-
σωπικού) μέχρι 40% του π/υ 
του επιχειρηματικού σχεδίου 
ή μέχρι 24.000 ευρώ για δύο 
ετήσιες μονάδες εργασίας 
(ΕΜΕ

Λοιπές Δράσεις
Συντονισμός Ομάδας Δράσης (Task Force for 
Greece) (Ιούλιος 2011)

Αποσκοπούσε στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τις εξαγωγές που στηριζόταν σε τρεις πυλώνες. Τη 
διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης, την προώθηση των εξαγωγών και την απλοποίηση των διαδικασιών για την 
πραγματοποίηση εξαγωγών

Δημιουργία του Οργανισμού Enterprise 
Greece (Ενοποίηση ΟΠΕ και Invest in Greece) 
(Φεβρουάριος 2014)

Αποσκοπεί στην προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε επενδυτές και επιχειρηματικούς εταίρους μέσω 
ενός ενιαίου, εξωστρεφούς φορέα

Διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού 
συστήματος διοίκησης (Μαρ. 2016 – Οκτ 2020) 

Με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών για την προώθηση της εξωστρέφειας

Σύσταση (διυπουργικής) Επιτροπής 
Εξωστρέφειας & Επιχειρησιακής Ομάδας 
Εξωστρέφειας (Μάρτιος 2016)

Αποσκοπεί στη διαμόρφωση συστήματος ενισχύσεων της εξωστρέφειας και τη βελτίωση του προγραμματισμού, 
της παρακολούθησης & αποτίμησης δράσεων εξωστρέφειας

Διαχείριση κρίσεων (Μαρ 2016 – Οκτ 2017) Σε ανταπόκριση προς σχετικά αιτήματα των φορέων εκπροσώπησης των εξαγωγέων, το σύστημα διοίκησης 
προβλέπει την ανάπτυξη ενός πλαισίου διαχείρισης κρίσεων για τη συντονισμένη αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών ή καταστάσεων που επηρεάζουν δυσμενώς την εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας

Σύσταση ομάδας για τη βελτίωση του 
προγραμματισμού, της παρακολούθησης & 
αποτίμησης δράσεων εξωστρέφειας (Σεπ 2016 
– Οκτ 2020) 

Συμβασιοποίηση τεχνικής βοήθειας μεταξύ Ε. Επιτροπής και GIZ

Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος & 
διαδικτυακής πύλης εξωστρέφειας (Νοε. 2016 
– Δεκ. 2019)  

Στόχος είναι η πληρέστερη αποτύπωση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της εξαγωγικής 
δραστηριότητας, μέσω της δημιουργίας νέων αλλά και της συμπλήρωσης υφιστάμενων βάσεων δεδομένων 
και υπαρχόντων εργαλείων διαδικτυακής ενημέρωσης των εξαγωγέων (όπως η πύλη “Agora” του ΥΠ.ΕΞ.) και, 
κυρίως, της εξασφάλισης της διασύνδεσης / διαλειτουργικότητας αυτών σε μία ενιαία, δυναμική διαδικτυακή 
πύλη ενημέρωσης

Αναβάθμιση υπηρεσιών Ηelpdesk (Νοε. 2016 
– Μαρ. 2019)

Η δράση αφορά στη λήψη τεχνικής βοήθειας για ανάλυση και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
helpdesk όσον αφορά την επάρκεια, την ανάδειξη πεδίων που δεν καλύπτονται, τη χρηστικότητα και την 
εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, με τελικό στόχο τη διατύπωση προτάσεων για βελτιστοποίησή τους. 
Παράλληλα, τα παραδοτέα της τεχνικής βοήθειας ενσωματώθηκαν στις τελικές προδιαγραφές της νέας 
υπηρεσίας helpdesk του Enterprise Greece, για την οποία έχει ήδη κατατεθεί πρόταση χρηματοδότης
μέσω του ΕΣΠΑ

Εκπόνηση οδηγών επιχειρηματικότητας(Ιαν 
2017 – Σε εξέλιξη) 

Στόχος είναι (μέσω διαμόρφωσης κατάλληλου μεθοδολογικού πλαισίου) η ομοιογένεια και τυποποίηση των 
διαδικασιών των Αρχών Εξωτερικού (Γραφείων Ο.Ε.Υ.) για τη συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση 
των διεθνών αγορών, καθώς και για την παροχή στοιχείων στους ενδιαφερόμενους με τρόπο συνεκτικό, 
ολοκληρωμένο και εύκολα προσβάσιμο

Αναβάθμιση λειτουργίας γραφείων 
Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) 
(Ιαν 2017 – Σε εξέλιξη) 

Μείωση του κόστους, διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, συνεχή βελτίωση του Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι ιδιωτικοί φορείς που εκπροσωπούν την 
επιχειρηματική κοινότητα θα βρίσκονται σε διαρκή και ανοικτό διάλογο με τους φορείς δημόσιας πολιτικής

Προδιαγραφές για προγράμματα κατάρτισης σε 
θέματα εξωστρέφειας (Σεπ. 2017 – Ιαν 2018)

Η δράση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλαισίου προδιαγραφών και κριτηρίων βάσει των οποίων θα 
αξιολογούνται και θα εγκρίνονται προτάσεις πιστοποιημένων φορέων κατάρτισης για δημόσια χρηματοδότηση 
προγραμμάτων εκπαίδευσης, καθώς και προγραμμάτων συμβουλευτικής (επί τόπου – στην έδρα της 
επιχείρησης) σε εξαγωγικές και εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις. Η υλοποίηση της δράσης αυτής 
συνεπάγεται την παραλαβή της τεχνικής βοήθειας, τα πορίσματα της οποίας πρόκειται να αξιολογηθούν και να 
αξιοποιηθούν από τη Διυπουργική Επιτροπή για την Εξωστρέφεια

Θέσπιση Υφυπουργείου για την Οικονομική 
Διπλωματία και Εξωστρέφεια (Ιούλιος 2019) 

Αποσκοπεί στην προαγωγή της οικονομικής διπλωματίας και της εξωστρέφειας της χώρας

Υλοποίηση σεμιναρίων και εθνική συμμετοχή 
σε διεθνείς εκθέσεις κάτω από τη συνεργασία 
του Enterprise Greece και του Υφυπουργείου 
για την Οικονομική Διπλωματία και 
Εξωστρέφεια 

Πραγματοποίηση σεμιναρίων μέσα στο 2020 (Doing Business in), που εξηγούν πως κάποιος μπορεί να ασκήσει 
επιχειρηματικότητα σε διάφορες χώρες και εθνική συμμετοχή σε πέντε ψηφιακές εκθέσεις και στην έκθεση στη 
Σανγκάη δια ζώσης
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 10 χρόνια
ελληνικές εξαγωγές 2010-2020

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω στοι-
χεία που επεξεργάστηκε η ομάδα 
της DK MARKETING, την οποία ευ-
χαριστώ πάρα πολύ δημοσίως για την 

συγκεκριμένη έρευνα, συμπεραίνουμε πως, 
η εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας 
παραμένει σε αρκετά χαμηλό επίπεδο, δε-
δομένων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
που διαθέτει, κυρίως λόγω της γεωγραφι-
κής θέσης της χώρας και των δυνατοτήτων 
της οικονομίας της. Συγκρίνοντας τις επι-
δόσεις των ελληνικών εξαγωγών με αυτές 
των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, παρατηρείται πως, παρά τις πολλαπλές 
προσπάθειες που έχουν γίνει για την ενί-
σχυσή τους, εξακολουθούν να υστερούν σε 
σημαντικό βαθμό. Πιο αναλυτικά, οι ελλη-
νικές εξαγωγές μειώθηκαν σημαντικά κατά 
την περίοδο της οικονομικής κρίσης, γεγο-
νός που οφείλεται τόσο στην ίδια την κρίση, 
όσο και στην επιβολή των μέτρων του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου και των capital 
controls που εμπόδισαν την εξαγωγική δρα-
στηριότητα της επιχειρηματικής κοινότητας. 

Η πολύ χαμηλή έως καχεκτική επίδοση των 
ελληνικών εξαγωγών αντικατοπτρίζεται στην 
χαμηλή συμμετοχή τους στο ΑΕΠ, η οποία, 
την τελευταία δεκαετία υπολογίζεται κατά 
μέσο όρο σε 31,8%. Παρά την ανοδική τάση 

Δημήτρης Καραβασίλης:
Η πορεία των ελληνικών 
εξαγωγών 2010 - 2020, 
σχολιασμός και προτάσεις

Δημήτρης Καραβασίλης,
CEO & Founder

DK CONSULTANTS GROUP
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του ποσοστού συμβολής των εξαγωγών ως 
προς το ΑΕΠ, τα αποτελέσματα δεν είναι 
αρκετά ενθαρρυντικά, καθώς το υψηλό πο-
σοστό των εξαγωγών/ΑΕΠ οφείλεται κυ-
ρίως στη μείωση του συνολικού ΑΕΠ της 
χώρας και όχι τόσο στην αύξηση των συ-
νολικών εξαγωγών της. 

Επίσης, φαίνεται πως η χαμηλή εξα-
γωγική δραστηριότητα της Ελλάδας, 
ευθύνεται για το χρόνιο ελλειμματικό 
εμπορικό ισοζύγιο, παρόλο που έχουν 
παρατηρηθεί σημαντικές προσπάθειες 
ανάκαμψης, με τις εξαγωγές να παρου-
σιάζουν αξιοσημείωτη άνθηση το 2019, 
οδηγώντας σε πλεονασματικό εμπορικό 
ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. Ωστόσο, 
αξίζει να σημειωθεί πως το εμπορικό ισο-
ζύγιο αγαθών παρουσιάζεται ελλειμματικό 
καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο. 

Διαχρονικά ο τριτογενής τομέας, συνει-
σφέρει στο μεγαλύτερο ποσοστό των συ-
νολικών εξαγωγών, παρέχοντας υψηλής 

αξίας υπηρεσίες, κυρίως χάρη στο αν-
θρώπινο δυναμικό της Ελλάδας. Κατά συ-
νέπεια, το πλεόνασμα που προέκυψε στο 
εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 
οφείλεται στην υψηλή εξαγωγική δρα-
στηριότητα του τριτογενούς τομέα. 

Η εμφάνιση της πανδημίας του COVID 
– 19, περιόρισε την ενθαρρυντική πορεία 
του πλεονασματικού εμπορικού ισοζυγί-
ου, με την σημαντικότερη συρρίκνωση να 
παρουσιάζεται στις εξαγωγές των υπηρε-
σιών. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει την 
ευαισθησία του συγκεκριμένου κλάδου 
σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι 
η υγειονομική κρίση που μαστίζει τόσο 
την ελληνική, όσο και την παγκόσμια αγο-
ρά. Σε αντίθεση με τον τριτογενή τομέα, η 
εξαγωγική δραστηριότητα των αγαθών 
(χωρίς τα πετρελαιοειδή) επέδειξε αν-
θεκτικότητα, καθώς το 2020 συνέχισε να 
παρουσιάζει ανοδική πορεία. 

Αυτό που πρέπει να μας 
απασχολήσει έντονα 
είναι το SCALE UP….
και ο περιορισμός της 
μεγάλης θνησιμότητας 
των Ελληνικών 
παραδοσιακών 
επιχειρήσεων
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Μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρί-
σης στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν 
διάφορες δράσεις με στόχο την αναδι-
άρθρωση της οικονομίας και τον επα-
ναπροσδιορισμό της στρατηγικής ανά-
πτυξης των εξαγωγών. Οι δράσεις αυτές 
αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλά-
δας, στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας, 
καθώς και στην προσέλκυση Άμεσων Ξέ-
νων Επενδύσεων.

Οι δράσεις που έχουν λάβει χώρα για την 
ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας 
της Ελλάδας, φαίνεται πως μέχρι στιγμής 
δεν έχουν επιφέρει τα επιθυμητά αποτε-
λέσματα. Επιπλέον, τα νέα δεδομένα που 
επέφερε η πανδημία του COVID-19 ανέδει-
ξαν τις παθογένειες του παγκόσμιου εμπο-
ρικού συστήματος, καθιστώντας αναγκαία 
την αναπροσαρμογή και τον επαναπροσδι-
ορισμό του εξαγωγικού στρατηγικού πλά-
νου της πολιτείας και των επιχειρήσεων 
και όχι απλά την ψηφιοποίηση των εργα-
λείων που ήδη διαθέτουν.

Η ελληνική επιχειρηματικότητα πρέπει 
αν μη τι άλλο, να διεισδύσει στα νέα κα-
νάλια διανομής και να προσαρμοστεί στις 
εξελίξεις που προκύπτουν σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Έτσι, είναι ζωτικής σημασίας η 
δραστηριοποίηση μέσω του ηλεκτρονι-
κού εμπορίου, που έχει αυξηθεί ραγδαία 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό θα 
επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά  μέσω της 
στενής παρακολούθησης των μεταβολών 
του δυναμικού οικονομικού περιβάλλοντος 
και των τάσεων που προκύπτουν στις διά-
φορες αγορές. 

Επίσης, καθοριστικός παράγοντας ανά-
πτυξης της εξωστρέφειας είναι η καθί-
δρυση του brand name “Ελλάδα”, το 
οποίο θα συμβάλλει αδιαμφισβήτητα στην 
ουσιαστική τοποθέτηση και ανάδειξη των 
ποιοτικών ελληνικών αγαθών και υπηρε-
σιών στο παγκόσμιο οικονομικό στερέω-
μα. Η στοχευμένη προώθηση και προβολή 
είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί από 
εξειδικευμένους φορείς με την κατάλλη-

Η ευκαιρία και το momentum για τη χώρα μας 
είναι μοναδικό, τώρα πρέπει να δράσουμε άμεσα, 
χωρίς εγωισμούς, ιδεοληψίες και κυρίως χωρίς 

κακοπροαίρετη κριτική προς οποιαδήποτε πρωτοβουλία

114



= 115

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

αφιέρωμα για τα 10 χρόνια
ελληνικές εξαγωγές 2010-2020

λη εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα απαραίτη-
τη θεωρείται η χάραξη στρατηγικής τόσο 
ανά προϊόν όσο και ανά υπηρεσία αναλό-
γως με την αγορά – στόχο.

Επιπλέον, οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις 
έχουν οδηγήσει σε ένα νέο αυτοματοποι-
ημένο περιβάλλον, το οποίο καθιστά τόσο 
την παραγωγή όσο και την εφοδιαστική 
αλυσίδα πιο ευέλικτη. Συγκεκριμένα, η εμ-
φάνιση της τεχνολογίας του 5G, δημιουρ-
γεί νέα δεδομένα συμβάλλοντας στη βελ-
τίωση της αποδοτικότητας των εταιριών 
που σχετίζεται με την παρακολούθηση, την 
αποθήκευση δεδομένων στα cloud, τις επι-

κοινωνίες και άλλες λειτουργίες. Συνεπώς, 
η ελληνική οικονομία οφείλει να προσαρ-
μοστεί στην νέα ανακατάταξη, πραγματο-
ποιώντας μεγάλα βήματα μπροστά, καθώς 
κανένας κλάδος δεν θα μείνει άθικτος από 
τις εξελίξεις που παρατηρούνται.

Η εξάλειψη των οικονομικών εμποδί-
ων εισόδου και η αναγνώριση των εμπο-
ρικών δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο 
αποτελούν βασική προϋπόθεση για την 
ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών. Πα-
ράλληλα είναι σημαντική η απλοποίηση 
των εξαγωγικών διαδικασιών και η αντιμε-
τώπιση της γραφειοκρατίας, με σκοπό την 
διευκόλυνση των ελληνικών επιχειρήσεων 
να δραστηριοποιηθούν στη διεθνή αγορά.
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Η συνεργασία των δημόσιων και ιδιωτι-
κών οργανισμών με το Υπουργείο Εξωτε-
ρικών και το Enterprise Greece κρίνεται 
αναγκαία προκειμένου να αντλήσουν τις κα-
τάλληλες πληροφορίες όσον αφορά τις δι-
αδικασίες και τους κανονισμούς που απαι-
τούνται για την εξαγωγή των προϊόντων/
υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων σε 
διεθνές επίπεδο. Αντίστοιχα, το Υπουργείο 
Εξωτερικών και το Enterprise Greece 
οφείλουν να αναπροσαρμόσουν την τα-
κτική τους και το Στρατηγικό Πλάνο των 
Ελληνικών Εξαγωγών, αξιοποιώντας την 
εμπειρία και τους πόρους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Ταμείου Ανάκαμψης.  
Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας όλων των 
Δημόσιων και Ιδιωτικών οργανισμών θα 
μπορέσουν να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη 
όλων των διαθέσιμων εμπειριών, πρακτι-
κών εφαρμογών και χρηματοδοτικών εργα-
λείων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό που 
πρέπει να μας απασχολήσει έντονα είναι 
το SCALE UP… και ο περιορισμός της με-
γάλης θνησιμότητας των ελληνικών παρα-
δοσιακών επιχειρήσεων. Η είσοδος, μέσω 
επενδύσεων και εξαγορών μεγάλων Ελληνι-
κών Ομίλων, Πολυεθνικών εταιριών ή/και με 
τοποθετήσεις μεγάλων επενδυτών σε αυτές, 
αποδεικνύει ότι η Ελλάδα και οι ελληνικές 
επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικότατο ρόλο ως κόμβοι μεταποίη-
σης και επανεξαγωγής προϊόντων, ουσια-
στικά, ένα εξαγωγικό hub μεταξύ Ανατο-
λής -  Δύσης και Βορρά – Νότου, καθώς 
και να γίνει το κέντρο του Νότου σε επί-
πεδο Υπηρεσιών προς εξαγωγή. Για αυτήν 
την αναβάθμιση είναι, φυσικά, απαραίτητη 
η μεγέθυνση του τριτογενούς τομέα, όπως 
ο Τουρισμός, η Δημιουργική Βιομηχανία, η 
Επιστημοσύνη, το ταλέντο και οι ιδιαίτερες 
ικανότητες και μοναδικότητα των Ελλήνων 
σχεδιαστών, πληροφορικών, μηχανικών, 
αγγειοπλαστών κ.α. 

Καθοριστικός 
παράγοντας 
ανάπτυξης
της εξωστρέφειας 
είναι η καθίδρυση 
του brand name 
“Ελλάδα”,
το οποίο θα 
συμβάλλει 
αδιαμφισβήτητα 
στην ουσιαστική 
τοποθέτηση 
και ανάδειξη 
των ποιοτικών 
ελληνικών αγαθών 
και υπηρεσιών 
στο παγκόσμιο 
οικονομικό
στερέωμα
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Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω 
χρειάζεται θέληση, τόλμη, αποφασιστι-
κότητα, και γρήγορη εφαρμογή, σε συν-
δυασμό με την σωστή επικοινωνία όλων 
των εμπλεκομένων. Η ευκαιρία και το 
momentum για τη χώρα μας είναι μονα-
δικό. Τώρα πρέπει να δράσουμε άμεσα, 
χωρίς εγωισμούς, ιδεοληψίες και κυρίως 
χωρίς κακοπροαίρετη κριτική προς οποια-
δήποτε πρωτοβουλία. Τα συντεχνιακά συμ-
φέροντα του παρελθόντος, η μερίδα των 
ανθρώπων που βρίσκονται παντού γύρω 
μας και βρίσκουν πρόβλημα σε κάθε πι-

θανή λύση, δεν χωρούν στην νέα αυτή 
θεώρηση για το μέλλον μας, των παιδιών 
μας και τελικά του έθνους μας. 

Ας τολμήσουμε και ας κάνουμε και λάθη. 
Η Ελλάδα έχει σημαντικό πλεονέκτημα…Η 
Ευρώπη και αυτή με την σειρά της, πρέπει 
να κατανοήσει ότι το ενδοκοινοτικό εμπό-
ριο ΔΕΝ είναι εξαγωγές…είναι απλά εμπό-
ρι. Η τοποθέτηση και η ζήτηση ευρωπαϊ-
κών προϊόντων και υπηρεσιών προς τρίτες 
χώρες θα δώσουν την λύση στα προβλήμα-
τα και την ευρωπαϊκή «φαγούρα». 
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Ποιος είναι ο ρόλος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στη Στήριξη Μεταρρυθμίσεων;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ειδική Γε-
νική Διεύθυνση για τη στήριξη των μεταρ-
ρυθμίσεων των χωρών μελών. Η Γενική 
Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Με-
ταρρυθμίσεων (ΓΔ REFORM /DG REFORM) 
δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2020 και 
ανέλαβε την αποστολή την οποία εκτελού-
σε προηγουμένως η Υπηρεσία Στήριξης 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS). Η 
DG REFORM βοηθά τα Κράτη Μέλη της ΕΕ 
στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλο-
ποίηση των μεταρρυθμίσεων τους: για να 
διαμορφώσουν καλύτερη δημόσια διοίκη-
ση, να  πραγματοποιήσουν την ψηφιακή και 
την πράσινη μετάβαση, καθώς και να αξιο-
ποιήσουν στον μέγιστο βαθμό τον Μηχανι-
σμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα 
ταμεία συνοχής, αλλά και εθνικούς πόρους.  

Κατόπιν σχετικού αιτήματος από τα Κρά-
τη Μέλη (ΚΜ), κινητοποιούμε τη βέλτιστη 
γνώση και εμπειρία από τους εσωτερικούς 
μας εμπειρογνώμονες, διεθνείς οργανι-
σμούς, εταιρείες συμβούλων και επαγ-
γελματίες του δημοσίου ή του ιδιωτικού 
τομέα προκειμένου να βοηθήσουμε τα 

Mario Nava:
Η DG REFORM 
της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στηρίζει
το Εμπόριο  

Mario Nava, Γενικός Διευθυντής
της DG REFORM, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Συνέντευξη με τον κ. Mario Nava, Γενικό Διευθυντή της DG REFORM, Ευρωπαϊκή Επιτροπή   
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Συνέντευξη με τον κ. Mario Nava, Γενικό Διευθυντή της DG REFORM, Ευρωπαϊκή Επιτροπή   

ΚΜ να υλοποιήσουν αυτές τις μεταρρυθ-
μίσεις, καθώς και να ανταλλάξουν μεταξύ 
τους βέλτιστες πρακτικές και να μάθουν το 
ένα από το άλλο. Η στήριξη μας παρέχε-
ται πρωτίστως μέσω του νέου Μέσου Τε-
χνικής Υποστήριξης (Technical Support 
Instrument -TSI) με προϋπολογισμό 864 
εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021-
27, δηλαδή περίπου 115 εκατομμύρια ανά 
έτος. Το TSI τέθηκε σε ισχύ στις 19 Φε-
βρουαρίου 2021, στο πλαίσιο του Προϋ-
πολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021 
ως 2027. Στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 
για το 2021 στο πλαίσιο του TSI, έχουμε 
επιλέξει 226 έργα τεχνικής υποστήριξης. 
Οι βασικές μεταρρυθμιστικές προκλήσεις 
που επισημαίνονται στα αιτήματα των Κρα-
τών Μελών είναι η πράσινη μετάβαση και 
η ψηφιακή μετάβαση.

Η DG REFORM είναι εταίρος της Ελλάδας 
εδώ και χρόνια. Σε ποιους τομείς έχετε 
βοηθήσει τις Ελληνικές Αρχές να 
υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις;

Από το 2015, η DG REFORM και η Ελλάδα 
έχουν συνεργαστεί σε περίπου 190 έργα για 
την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, συνεχίζο-
ντας το έργο της Ειδικής Ομάδας Δράσης 
για την Ελλάδα (Task Force for Greece). 

Η υποστήριξή μας έχει καλύψει καίριους 
τομείς πολιτικής, από το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, την ενέργεια, τη φορολογική 
πολιτική, τη διαχείριση των δημοσίων οι-
κονομικών, την οικονομία, την αγορά ερ-
γασίας, έως και την παιδεία, την υγεία και 
τις κοινωνικές υπηρεσίες. Έχουμε συμ-
βάλει σε σημαντικά μεταρρυθμιστικά επι-
τεύγματα, όπως:

 απλοποίηση της αδειοδότησης επεν-
δύσεων σε βασικούς τομείς ανάπτυξης 

 ανάπτυξη των τοπικών αγορών ηλε-
κτρισμού και φυσικού αερίου σύμφωνα με 
τα πρότυπα της ΕΕ 

 προώθηση των ηλεκτρονικών πληρω-
μών για να καταπολεμηθεί η φορολογική 
απάτη 

 σύσταση μίας λειτουργικής Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

 πανελλαδική εφαρμογή του Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος, και 

 ενοποίηση των συνταξιοδοτικών τα-
μείων σε ένα Ενιαίο Ταμείο Συντάξεων. 

Προκειμένου να 
υποστηρίξουν μία 
ανθεκτική ανάκαμψη, 
τα Κράτη Μέλη πρέπει 
να αξιοποιήσουν το 
δυναμικό και την 
προοπτική του εμπορίου 
και των εξαγωγών
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Πώς στηρίζει το Εμπόριο η DG REFORM; 

Προκειμένου να υποστηρίξουν μία ανθε-
κτική ανάκαμψη, τα Κράτη Μέλη πρέπει να 
αξιοποιήσουν το δυναμικό και την προο-
πτική του εμπορίου και των εξαγωγών. Η 
ΕΕ έχει εδώ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: 
είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας στην πα-
γκόσμια εμπορική σκηνή, καθώς και η με-
γαλύτερη ενιαία αγορά του κόσμου με 440 
εκατομμύρια καταναλωτές. 

Η DG REFORM έχει συνεργαστεί με εθνι-
κές Αρχές και φορείς προώθησης εμπορίου 
και επενδύσεων για να στηρίξει την ατζέντα 
για το Εμπόριο. Μπορώ να σας δώσω κά-

ποια παραδείγματα έργων τεχνικής υπο-
στήριξης, τα οποία αναδεικνύουν καίρια 
θέματα για την προώθηση των εξαγωγών:

 Πώς να αξιοποιηθεί η ψηφιοποίηση

 Πώς να υιοθετηθούν προσεγγίσεις ει-
δικά προσαρμοσμένες στις περιφέρειες 

 Πώς να παρασχεθούν εργαλεία τα 
οποία να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να εξάγουν 

Στο Βέλγιο, η DG REFORM, με τη βοή-
θεια συμβούλων, υποστήριξε τον Οργανι-
σμό Επενδύσεων και Εμπορίου της Φλάν-
δρας (FIT), που είναι ο περιφερειακός 
οργανισμός προώθησης του εμπορίου και 
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των επενδύσεων της Φλαμανδικής Κυ-
βέρνησης να αναπτύξει μία αρχιτεκτονική 
επιχειρήσεων για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
(AI). Βάσει αυτής της δουλειάς που έγινε, 
ο FIT θα χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύ-
νη για να σχεδιάζει καινοτόμα προϊόντα 
και υπηρεσίες με σκοπό την προώθηση 
των διεθνών επενδύσεων και του διεθνούς 
εμπορίου για τις επιχειρήσεις που έχουν 
την έδρα τους στη Φλάνδρα. 

Στη Γαλλία, η DG REFORM συνεργάζε-
ται με τη νεοσυσταθείσα Εθνική Υπηρεσία 
Εδαφικής Συνοχής. Σε συνεργασία με τον 
ΟΟΣΑ, η υποστήριξη εστιάζει στην παρο-
χή καλύτερων δεδομένων, ώστε οι περι-
φέρειες και η Υπηρεσία να καταρτίσουν 
τη νέα γενιά στρατηγικών προγραμμάτων, 
όπως τις περιφερειακές στρατηγικές δι-
εθνοποίησης με επίκεντρο τις εξαγωγές 
και την προσέλκυση επενδύσεων. 

Στην Ελλάδα, παρέχουμε υποστήριξη 
σε σχέση με το εμπόριο εδώ και αρκετά 
χρόνια. Κυρίως εστιάζεται στην παροχή 
εργαλείων για τη διευκόλυνση του εμπο-
ρίου και την υποστήριξη των ΜΜΕ για να 
κάνουν εξαγωγές. 

Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για 
το πώς έχει στηρίξει η DG REFORM τις 
Ελληνικές εξαγωγές; 

Στην Ελλάδα, παρείχαμε τεχνική υποστή-
ριξη στις Ελληνικές Αρχές σε θέματα Προ-
ώθησης των Εξαγωγών σε δύο φάσεις: η 
πρώτη ήταν από τον Ιανουάριο του 2017 ως 
τον Αύγουστο του 2018 και η δεύτερη από 
τον Απρίλιο του 2019 ως τον Οκτώβριο του 
2020. Η υποστήριξή μας, η οποία υλοποιή-
θηκε από την GIZ, επικεντρώθηκε κυρίως 
σε εργαλεία που βοηθούν τους εξαγωγείς 
να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα στο εξωτερικό. 

Εδώ συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός 
της εθνικής ψηφιακής πλατφόρμας για 
πληροφορίες σχετικά με τις εξαγωγές 
και το help desk του Enterprise Greece. 
Βάσει της δικής μας υποστήριξης, οι Ελ-
ληνικές Αρχές εξασφάλισαν χρηματοδό-
τηση τόσο για την ανάπτυξη της ψηφια-
κής πλατφόρμας όσο και για τη σύσταση 
και επέκταση του Help Desk της Ελληνι-
κής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξαγωγικού 
Εμπορίου μέσω των διαρθρωτικών ταμεί-
ων της ΕΕ. Χαιρόμαστε που οι Ελληνικές 
Αρχές προκήρυξαν τον διαγωνισμό για την 

Θα υποστηρίξουμε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών 
και τους συνεργάτες του στην Οικονομική Διπλωματία 
ώστε να διαμορφώσουν ένα ενιαίο, λειτουργικό 
πλαίσιο οικονομικής διπλωματίας το οποίο, μεταξύ 
άλλων, θα βοηθήσει να βελτιωθεί η στήριξη των 
εξαγωγικών ΜΜΕ
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υλοποίηση της πλατφόρμας το περασμέ-
νο καλοκαίρι και πρόκειται να συνάψουν 
τη σχετική σύμβαση. Το Help Desk ήδη 
λειτουργεί, και το 2020 απάντησε σε 932 
εταιρείες σε συγκεκριμένες ερωτήσεις 
σχετικές με θέματα εξαγωγών, και παρεί-
χε 77 εξατομικευμένες συμβουλευτικές 
συνεδρίες σε νέες εξαγωγικές επιχειρή-
σεις, ενώ θα διευρύνει περαιτέρω τη λει-
τουργία του με επιπλέον υπηρεσίες.  

Το έργο υποστήριξης βοήθησε επίσης 
τις Ελληνικές Αρχές να αποκτήσουν πρό-
σβαση σε διεθνή εργαλεία και μεθοδολο-
γίες που χρησιμοποιούνται για τον εντο-
πισμό δυνητικών αγορών με εξαγωγική 
προοπτική και τομέων που προσφέρονται 
για εξαγωγές. Ως αποτέλεσμα του έργου, 
οι Αρχές έχουν πλέον στη διάθεσή τους 
ένα Σχέδιο Δράσης για την είσοδο Ελλη-
νικών καλλυντικών στην αγορά των ΗΠΑ, 
και ένα Σχέδιο Δράσης για την προώθηση 
Ελληνικών υπηρεσιών Πληροφορικής στη 
Γερμανική αγορά. Τέτοια Σχέδια Δράσης 
μπορούν να επαναληφθούν για την είσοδο 
άλλων προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλες 
αγορές με εξαγωγικές δυνατότητες. Τέλος, 
εξίσου σημαντικό, το έργο βοήθησε και με 
προτάσεις για τον σχεδιασμό μηχανισμών 
για τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα 
εξαγωγών σε περιφερειακό επίπεδο.  

Σε συνέχεια αυτής της υποστήριξης, η 
DG REFORM και το Ελληνικό Υπουργείο 
Εξωτερικών θα εγκαινιάσουν σύντομα 
μία νέα συνεργασία: θα υποστηρίξου-
με το Υπουργείο και τους συνεργάτες του 
στην Οικονομική Διπλωματία, μεταξύ των 
οποίων την Enterprise Greece, να δια-
μορφώσουν ένα ενιαίο, λειτουργικό πλαί-

σιο οικονομικής διπλωματίας, το οποίο, 
μεταξύ άλλων, θα βοηθήσει να βελτιωθεί 
η στήριξη των εξαγωγικών ΜΜΕ. Θα συ-
νεργαστούμε με τον RVO, τον Ολλανδικό 
Οργανισμό Επιχειρήσεων και προώθη-
σης εμπορίου, που θα είναι ο πάροχος σε 
αυτό το έργο. 

Η DG REFORM παρείχε επίσης στο παρελ-
θόν υποστήριξη στην Τελωνειακή Υπηρεσία 
(ΑΑΔΕ) στον τομέα της Διευκόλυνσης του 
Εμπορίου.  Αρχικά, από τον Ιούλιο του 2016 
ως τον Οκτώβριο του 2017, παρείχαμε υπο-
στήριξη στην εφαρμογή του Οδικού Χάρτη 
Διευκόλυνσης Εμπορίου με στόχο τη μεί-
ωση του χρόνου και του κόστους των εξα-
γωγών. Κατά την ίδια περίοδο, ολοκληρώ-
θηκαν κάποιες δράσεις του Οδικού Χάρτη 
επίσης με την τεχνική υποστήριξη της DG 
REFORM, όπως η ηλεκτρονική υποβολή 
των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την 
τελωνειακή διασάφηση και ένα κείμενο 
οραματισμού και το σχέδιο δράσης για την 
ανάπτυξη και υλοποίηση της Ενιαίας Θυρί-
δας (Single Window-SW) για το Πληροφο-
ριακό Σύστημα Εμπορίου. Η υποστήριξη 
της DG REFORM συνεχίστηκε σε αυτό το 
πεδίο μεταξύ Φεβρουαρίου 2019 και Φε-
βρουαρίου 2020. Ειδικότερα, βοηθήσαμε 
τις Ελληνικές Αρχές να ανασχεδιάσουν και 
να απλουστεύσουν ορισμένες προ-τελω-
νειακές διαδικασίες και να απλοποιήσουν 
τις συντονισμένες διαδικασίες ελέγχων, με 
απώτερο σκοπό όλες αυτές να συνδεθούν 
στην Ενιαία Θυρίδα για το Εμπόριο. Με 
χαρά πληροφορηθήκαμε ότι οι Ελληνικές 
Αρχές προκήρυξαν τον περασμένο Οκτώ-
βριο διαγωνισμό για την ανάπτυξη της Ενι-
αίας Θυρίδας για το Εμπόριο με χρηματο-
δότηση τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία.
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Κώστας Φραγκογιάννης:
Οι δράσεις μας στοχεύουν
στην εξωστρέφεια
και στο όφελος
της επιχειρηματικότητας

Έχει περάσει ήδη ένας 
χρόνος από το ξέσπα-
σμα της πρωτόγνωρης 
υγειονομικής κρίσης 

που μαστίζει όλη την υφήλιο. 
Η χώρα μας, επίσης βιώνει τις 
επιπτώσεις αυτής της κρίσης, 
ωστόσο λάβαμε άμεσα και με-
θοδικά μέτρα ανάσχεσης της 
πανδημίας αλλά και μέτρα στή-
ριξης της οικονομίας. Παρόλο 
που βρισκόμαστε σε «πόλεμο», 
η επιμονή μας και το απόθεμα 
δυνάμεών μας είναι τεράστιο: 
ως κυβέρνηση, ως επιχειρημα-
τική κοινότητα, ως πολίτες. 

Η επιδημιολογική κρίση έφε-
ρε όμως στο προσκήνιο νέα 
δεδομένα και προκλήσεις, που 
έρχονται να διαμορφώσουν ένα 
νέο σκηνικό στο διεθνές εμπό-
ριο, δημιουργώντας παράλληλα 
ευκαιρίες.

Σε ό,τι αφορά τα νέα δεδο-
μένα, αναδείχθηκε η αξία της 
ασφάλειας και ομαλής λειτουρ-
γίας της εφοδιαστικής αλυσί-

Κώστας Φραγκογιάννης,
Υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία
και την Εξωστρέφεια
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δας, καθιστώντας έτσι σημαντικό να υπάρ-
χει διαφοροποίηση και εμπλουτισμός των 
προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών.

Ειδικότερα η αστάθεια στη παραγωγή 
και διάθεση προϊόντων του πρωτογενούς 
τομέα, έχει αυξήσει τη ζήτηση σχετικών 
αγαθών σε μακρινές ή και αναπτυσσόμε-
νες αγορές. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, 
προϊόντα όπως τα κατεψυγμένα λαχανικά, 
τα τυροκομικά προϊόντα και τα ψάρια ιχθυ-
οκαλλιέργειας συνεχίζουν να καταγράφουν 
ικανοποιητικές επιδόσεις.

Έντονη ζήτηση έχει παρατηρηθεί επίσης 
σε φαρμακευτικά και ιατρικά προϊόντα 
καθώς και προϊόντα προσωπικής και οι-
κιακής υγιεινής, αλλά και σε σειρά προ-
ϊόντων που μπορούν να διευκολύνουν τη 
καθημερινή ζωή σε συνθήκες κοινωνικής 
αποστασιοποίησης και δυσκολίας μετακι-
νήσεων, όπως για παράδειγμα συσκευές 
και λογισμικό πληροφορικής και προϊόντα 
κινητής τηλεφωνίας.

Σημαντικό νέο δεδομένο είναι η αύξηση 
των απευθείας και με ηλεκτρονικό τρόπο 
πωλήσεων, χωρίς να μεσολαβούν σημεία 
λιανικής πώλησης.

Σε αυτό το διάστημα, πολλοί θα περί-
μεναν να δουν κάμψη των εξαγωγών μας, 
ως αποτέλεσμα των αντίξοων συνθηκών. 
Ωστόσο με τα σημερινά δεδομένα φαίνε-
ται ότι οι έλληνες εξαγωγείς αντιστέκονται 
και παρά τις δυσκολίες καταφέρνουν και 
στηρίζουν την Ελληνική οικονομία διατη-
ρώντας θέσεις εργασίας και αυξάνοντας 
τις πωλήσεις των προϊόντων τους στις ξέ-
νες αγορές.

Στη διάρκεια του περασμένου χρόνου και 
με δεδομένη την έξαρση και επίμονη εξά-
πλωση του Covid-19 τόσο σε ευρωπαϊκό 
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Ελλη-

νικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις μετά τον 
αρχικό προβληματισμό για τις εξελίξεις 
των πωλήσεων τους, αντιμετώπισαν με συ-
γκρατημένη αισιοδοξία την αυξητική τάση 
των εξαγωγών συγκεκριμένων προϊόντων.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αντιλαμβάνε-
ται την ανάγκη να στηριχθεί σε συνθήκες 
πανδημίας η εξαγωγική προσπάθεια και 
προσφέρει στις εξωστρεφείς επιχειρή-
σεις τα κατάλληλα εργαλεία. Αρχικά, η 
στέγαση όλων των όψεων της εξωστρέ-
φειας στο Υπουργείο Εξωτερικών έχει ως 
αποτέλεσμα τον καλύτερο συντονισμό των 
δράσεών μας, προς όφελος της επιχειρη-
ματικότητας. Επίσης εξασφαλίζει την κα-
λύτερη αξιοποίηση των πόρων που έχουμε 
στη διάθεσή μας.

Yλοποιούμε ένα 
οργανωμένο 
μεταρρυθμιστικό 
επιχειρηματικό 
σχέδιο που θα 
καταστήσει τον 
Οργανισμό Ασφάλισης 
Εξαγωγικών  Πιστώσεων 
ουσιαστικό σύμμαχο
των ανταγωνιστικών 
και εξωστρεφών
επιχειρήσεων
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Ειδικότερα, το Enterprise Greece προ-
σφέρει νέα ψηφιακά εργαλεία, όπως η 
πλατφόρμα b to match, που διευκολύ-
νουν την πρόσβαση των ελλήνων εξαγω-
γέων σε αγορές του εξωτερικού και τους 
φέρνουν σε επαφή με πιθανούς πελάτες. 
Επίσης διοργανώνει σε συνεργασία με τα 
Γραφεία ΟΕΥ webinars πληροφόρησης για 
ξένες αγορές σε σειρά κλάδων ενώ διε-
ρευνά τη δυνατότητα συνεργασιών προκει-
μένου να διευρυνθούν τα κανάλια διανομής 
από B2B σε B2C, προκειμένου το προϊόν 
να φτάνει κατευθείαν στον καταναλωτή.

Παράλληλα εργαζόμαστε στη κατεύθυνση 
της υλοποίησης ενός οργανωμένου μεταρ-
ρυθμιστικού επιχειρηματικού σχεδίου που 
θα καταστήσει τον Οργανισμό Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Πιστώσεων ουσιαστικό σύμ-
μαχο των ανταγωνιστικών και εξωστρεφών 
επιχειρήσεων. 

Πολύ σημαντικό είναι ότι, παρά την παν-
δημία, παρατηρούμε έντονο επενδυτικό 
ενδιαφέρον σε σημαντικούς τομείς, όπως 
στην ενέργεια, στον τουρισμό και στις υπο-
δομές, ενώ εξαιρετικές προοπτικές ανοί-
γονται στους τομείς της τεχνολογίας, των 
ψηφιακών υπηρεσιών, της διαχείρισης 

των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυ-
σίδας, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι ένας 
σημαντικός εταίρος για την Ανατολική Με-
σόγειο, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι το 
Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οι-
κονομία, το οποίο αναμένεται να δώσει τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την αξιοποί-
ηση των κονδυλίων που θα λάβει η Ελλάδα 
μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αναγνωρί-
ζει την αναγκαιότητα στήριξης της εξαγω-
γικής προσπάθειας, θέτοντας ως στόχο οι 
εξαγωγές να ανέλθουν στο 50,5% του ΑΕΠ 
το 2030.

Εντός αυτού του πλαισίου θα κινηθούν 
και οι δικές μας προσπάθειες στο Υπουρ-
γείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με τα 
υπόλοιπα συναρμόδια Υπουργεία, τους 
εμπλεκόμενους Φορείς και τον επιχειρη-
ματικό κόσμο.

Στόχος είναι οι 
εξαγωγές να 
ανέλθουν στο 
50,5% του ΑΕΠ 
το 2030
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Σπήλιος Λιβανός: Ήρθε η ώρα 
της εξωστρέφειας για την 
αγροδιατροφική παραγωγή μας

Σπήλιος Λιβανός,
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
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Η δεκαετία της οικονομικής κρί-
σης κατέστησε σχεδόν αναγκα-
στική τη στροφή των ελληνικών 
επιχειρήσεων προς τις διεθνείς 

αγορές, την ενίσχυση της εξωστρέφει-
ας και των εξαγωγικών δραστηριοτήτων 
τους. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον κλάδο 
των αγροδιατροφικών προϊόντων, όπου η 
φήμη τους, χωρίς υπερβολή, έχει διαδο-
θεί και φθάσει σε κάθε γωνιά του κόσμου, 
έγινε πλήρως αντιληπτό ότι το πεδίον δό-
ξης ήταν, είναι και θα παραμείνει λαμπρό. 
Ταυτόχρονα, η πανδημία του κορωνοϊού 
έφερε εκ νέου στο προσκήνιο την ακρο-
γωνιαίας σημασίας για τις κοινωνίες 
μας ανάγκη ενίσχυσης της επισιτιστικής 
ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα, έστρεψε 
τους καταναλωτές σε περισσότερο υγιει-
νές και ασφαλείς διατροφικές επιλογές, 
κάτι που οδήγησε και σε αύξηση των εξα-
γωγών μας σε νωπά φρούτα και λαχανικά 
σε σχέση με την περσινή χρονιά. 

Οι συνθήκες και οι όροι πρόσβασης στις 
ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές γίνονται 
όλο και πιο απαιτητικοί και ανταγωνιστι-
κοί. Γνωρίζουμε καλά ότι ακόμα και αν ένα 
προϊόν είναι ποιοτικό, τυποποιημένο, βιώ-
σιμο και ασφαλές, ο δρόμος για να φθάσει 
και να βρει θέση στις «καλές» προθήκες 
και τα ράφια  του εξωτερικού εξακολουθεί 
να είναι πολυπαραγοντικός, μακρύς και 
γεμάτος εμπόδια. Δεν φθάνουν τα ευχολό-
για και οι καλές προθέσεις. Όπως, επίσης, 
δεν μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μεμο-
νωμένων και αποσπασματικών ενεργει-
ών ενός φορέα. Απαιτείται συγκροτημένη 
στρατηγική, σχέδιο δράσης, συντονισμός 
και συνεργασία, και πάνω απ’ όλα όραμα 
και ρεαλισμός. 

 Στο παρελθόν, είχαμε συνηθίσει το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-

φίμων κατά κανόνα να χαρακτηρίζεται από  
μία μονοσήμαντη, μονοδιάστατη, εσω-
στρεφή, κυρίως διαχειριστικής φύσης  
δραστηριότητα,  σχεδόν αποκλειστικά συν-
δεδεμένη με τις έννοιες των επιδοτήσεων 
και των αποζημιώσεων. Παρά το γεγονός 
ότι τα αγροδιατροφικά προϊόντα και τρό-
φιμα αποτελούν τις περισσότερες φορές 
σημαντικό ποσοστό των διμερών εμπορι-
κών σχέσεων της χώρας μας, η εξωστρέ-
φεια του ΥΠΑΑΤ έχουμε συνηθίσει να πε-
ριορίζεται στη διαχείριση των ενωσιακών 
κονδυλίων που προορίζονται για την προ-
ώθηση και προβολή συγκεκριμένων προ-
ϊόντων, τη συμμετοχή μόνο σε εγχώριες 
αγροδιατροφικές εκθέσεις και την κατά 
περίπτωση επεξεργασία υγειονομικών και 
φυτοϋγεινομικών πρωτοκόλλων. 

Πιστεύω ότι όλη αυτή η προσέγγιση έχει 
έρθει η ώρα να αλλάξει. Σε όσα γίνονται 
μέχρι σήμερα, να προσθέσουμε ορισμένα 
νέα, σίγουρα βήματα, που θα μας ανεβά-
σουν επίπεδο. Με σχέδιο και αποφασι-
στικότητα, να επενδύσουμε δυναμικά στην 
εξωστρέφεια. Ο επαναπροσδιορισμός της 
ταυτότητας του Υπουργείου και εν γένει 
του μοντέλου της αγροτικής ανάπτυξης 
της χώρας μας, που αποτελεί κύρια προ-
τεραιότητά μου, περνάει αναπόδραστα 
μέσα από μια νέα αντίληψη και προσέγ-
γιση σχετικά με τον εξαγωγικό προσανα-
τολισμό της αγροδιατροφικής παραγωγής 
μας. Αυτή η προσπάθεια που ξεκινάμε, 
βασίζεται κυρίως 3 πυλώνες:

Πρώτον, στον πυρήνα του σχεδίου μας, 
βρίσκεται η πρωτοβουλία μας για την «Ελ-
ληνική Διατροφή», ένα ολιστικό μείγμα 
συντονισμένων πολιτικών και δράσεων 
για την περαιτέρω ενίσχυση της ποιότη-
τας, της ασφάλειας και της προβολής των 
συγκριτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτη-
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μάτων των ελληνικών αγροδιατροφικών 
προϊόντων. Ο επαναπροσδιορισμός της 
επωνυμίας και του περιεχομένου της Ελ-
ληνικής Διατροφής μπορεί να εφοδιάσει 
το διαβατήριο των ελληνικών εξαγώγιμων 
προϊόντων με όλα τα απαιτούμενα διακρι-
τικά χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής και διε-
θνούς ανταγωνιστικότητας.

Δεύτερον, ταυτόχρονα, εφαρμόζουμε μια 
πολυεπίπεδη στρατηγική συντονισμού και 
αναδιοργάνωσης των εργαλείων εξαγωγι-
κής υποστήριξης των αγροδιατροφικών 
προϊόντων μας. Εντός του ΥΠΑΑΤ, συστή-
νουμε μια διατομεακή ομάδα εργασίας 
όπου όλες οι σχετιζόμενες με αρμοδιότη-
τες εξωστρέφειας διευθύνσεις και τμήματα 
θα συνεργάζονται και θα συμβάλλουν από 
κοινού στον προσδιορισμό των χωρών στό-
χων, τον συσχετισμό τους με τα αντίστοιχα 
προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτού-
μενα πρωτόκολλα, αλλά και στοχευμένες 
δράσεις προώθησης και προβολής τους. 
Επιπλέον, επιδιώκουμε τη δυναμικότερη 
και εντονότερη σε αποτύπωμα παρουσία 
του Υπουργείου σε διεθνείς αγροδιατροφι-
κές εκθέσεις, λειτουργώντας ως ιμάντας 
προβολής των Ελλήνων παραγωγών και 
επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλά-
δου στο εξωτερικό.

Και τρίτον, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με 
όλους τους φορείς που μπορούν να βοη-
θήσουν ουσιαστικά προς αυτή την κατεύ-
θυνση.  Το κυριότερο, επιδιώκουμε την 
ενίσχυση του συντονισμού και της συνερ-
γασίας του ΥΠΑΑΤ με το Υπουργείο Εξω-
τερικών ειδικότερα στον τομέα της οικο-
νομικής διπλωματίας, αξιοποιώντας τις σε 
μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτες έως σήμε-
ρα δυνατότητες που παρέχουν οι Πρεσβεί-
ες μας, τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπο-
ρικών Υποθέσεων ανά τον κόσμο, αλλά και 

την πολύτιμη τεχνογνωσία και υποστήριξη 
του Enterprise Greece. 

 Πολύτιμη μπορεί να είναι και η συμβολή 
και συνεισφορά των εξαγωγικών φορέων 
και συνδέσμων αγροδιατροφικών προϊό-
ντων και τροφίμων της χώρας. Ιδιαίτερη 
βαρύτητα εξάλλου προσδίδω και στην εμ-
βάθυνση και καλλιέργεια στενότερων δι-
μερών σχέσεων με τους εταίρους μας από 
την ΕΕ αλλά και τρίτες χώρες, είτε με κατ’ 
ίδιαν συναντήσεις με ομολόγους μου είτε 
με τους Πρεσβευτές τους στην Ελλάδα, 
ενώ διερευνούμε και τη δυνατότητα με-
ταφοράς βέλτιστων πρακτικών και τεχνο-
γνωσίας από φορείς άλλων κρατών με την 
υποστήριξη ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών 
πόρων. 

Με σχέδιο και σίγουρα βήματα, η αγρο-
διατροφική παραγωγή μας μπορεί να μπει 
δυνατά στο δρόμο της εξωστρέφειας.
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Γιάννης Σμυρλής:
Νέα εποχή
στην Οικονομική Διπλωματία 

Ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου 2021, 
με τον νέο Οργανισμό του Υπουργεί-
ου Εξωτερικών δημιουργήσαμε μία 
ενιαία, συνεκτική δομή-υπό την επο-

πτεία της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Σχέσε-
ων και Εξωστρέφειας- που ενσωματώνει όλες 
τις οργανικές μονάδες που φέρουν την ευθύ-
νη της οικονομικής εξωστρέφειας, και ενώνει 
εποικοδομητικά, υπό μία στέγη, το χειρισμό δι-
μερών και πολυμερών σχέσεων. Κάτι που δεν 
είχε γίνει ποτέ μέχρι σήμερα, και που σηματο-
δοτεί μία νέα εποχή στην οικονομική διπλωμα-
τία της Ελλάδας.

Έτσι, στο ΥΠΕΞ, έχοντας πλέον στην ίδια οι-
κογένεια, την Enterprise Greece και τον Ορ-
γανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 
(Ο.Α.Ε.Π), δύο αμιγώς εξωστρεφείς και δυνα-
μικούς οργανισμούς, το δίκτυο των Πρεσβειών 
και των Γραφείων Οικονομικών Εμπορικών 
Υποθέσεων (ΟΕΥ), και ενσωματώνοντας πα-

Στόχος της Κυβέρνησης, από την έναρξη της θητείας της υπήρξε ο 
σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας κομβικής μεταρρύθμισης για την 
εξωστρέφεια της χώρας μας. Η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού κ. Κ. 
Μητσοτάκη για το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν σαφής. Να ανασχεδιάσουμε 
την οικονομική διπλωματία κατά τα πρότυπα αναπτυγμένων χωρών, για την 
αποτελεσματικότερη προώθηση των οικονομικών συμφερόντων της χώρας 
και των ελληνικών επιχειρήσεων.

Γιάννης Σμυρλής
Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου 
Εξωτερικών, Πρόεδρος Enterprise Greece
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ράλληλα τις αρμοδιότητες της Διεθνούς 
Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής στο 
ΥΠΕΞ, προχωράμε σε έναν καινοτόμο συν-
δυασμό εργαλείων και μέσων. Δημιουργού-
με μία ενιαία πύλη εξωστρέφειας.

Συγκεκριμένα, ήδη μέσω της Enterprise 
Greece διαθέτουμε σημαντικά εργαλεία 
και τεχνογνωσία για την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας, όπως ψηφιακά εργαλεία, 
στατιστικά στοιχεία, πρόσβαση σε βάσεις 
δεδομένων, δίκτυο συνεργαζόμενων φο-
ρέων, χρηματοδότηση κ.α. Με την καθο-
δήγηση ειδικών συμβούλων, εργαζόμαστε 
για την εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρ-
φωση των εξαγωγέων, νέων και παλαιών, 
στα νέα δεδομένα. Αξίζει να αναφερθούμε 
στην πολύ σημαντική συνεργασία της EG, 
και θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες 
συνεργασίες, με την Εbay, τη μεγαλύτερη 
δηλαδή διαδικτυακή αγορά παγκοσμίως. 

Ανοίγουμε με τον τρόπο αυτό, ένα νέο, 
ευρύτατο πεδίο δράσης για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά τον  Ο.Α.Ε.Π,  κινούμαστε 
άμεσα στην κατεύθυνση του εκσυγχρονι-
σμού του θεσμικού πλαισίου του, για την 
παροχή σειράς νέων προϊόντων ασφάλισης 
και χρηματοδότησης εξαγωγών και τεχνι-
κών έργων σε νέες αγορές με πολύ αντα-
γωνιστικούς όρους.  

Παράλληλα, κεντρική προτεραιότητά μας 
αποτελεί η στενή συνεργασία Κυβέρνησης 
– Περιφερειών – Φορέων – Επιμελητηρίων 
- Επιχειρήσεων, ώστε μέσα από στοχευ-
μένες δράσεις οικονομικής διπλωματίας 
να προωθήσουμε τα ελληνικά προϊόντα 
και υπηρεσίες στις διεθνείς αγορές και να 
καθιερώσουμε την Ελλάδα ως επενδυτικό 
προορισμό.
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Επιπροσθέτως, προγραμματίζεται άμε-
σα η σύγκληση του «Συμβουλίου Εξω-
στρέφειας» και σχεδιάζεται η  αναδι-
άρθρωση των Γραφείων ΟΕΥ σε όλο τον 
κόσμο, ώστε να παρέχουμε ουσιαστική 
βοήθεια και στήριξη στον Έλληνα εξαγω-
γέα σε σημαντικές αγορές, όπως το Μεξι-
κό, η Ινδονησία και η Νιγηρία, οι οποίες 
παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και ση-
μαντικές δυνατότητες επέκτασης για την 
ελληνική επιχειρηματικότητα, αλλά στις 
οποίες προς το παρόν δεν έχουμε θεσμι-
κή παρουσία. Ταυτοχρόνως, επιδίωξή μας 
αποτελεί η παγίωση των ελληνικών προϊ-
όντων σε μεγάλες αγορές, όπως οι ΗΠΑ, ο 
Καναδάς και η Αυστραλία. 

Γνωρίζοντας ότι οι ελληνικές εταιρεί-
ες είναι κατά βάση μικρομεσαίες, επιδι-
ώκουμε να υποστηρίξουμε τις σημερινές 
αγορές μας και παράλληλα να ανοίξουμε 
νέες.  Την ίδια ώρα, θέλουμε να στηρίξου-
με περισσότερο την μικρομεσαία εξαγωγι-
κή επιχείρηση αλλά και τις μεγάλες εται-
ρείες μας που είτε θέλουν να αναλάβουν 
π.χ. τεχνικά έργα σε δύσκολες αγορές είτε 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σε 
κάποιες χώρες. 

Σχετικά με την αναδιάρθρωση των Γρα-
φείων ΟΕΥ και της προώθησης των εξα-
γωγών μας, λάβαμε και αξιοποιούμε την 
τεχνική βοήθεια που μας παρείχε ο γερμα-
νικός Οργανισμός Διεθνούς Συνεργασίας 
GIZ.  Σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους 
φορείς, αντλούμε πολύτιμη τεχνογνωσία 
για να εφαρμόσουμε βέλτιστες πρακτι-
κές, καθώς είναι δεδομένη η βούλησή μας 
για τη δημιουργία ενός ισχυρού εθνικού 
Brand Name για τα ελληνικά προϊόντα και 
τις ελληνικές υπηρεσίες, καθώς βέβαια  
και  η επίτευξη οικονομιών κλίμακας στην 
εξαγωγική διαδικασία. Στόχος μας είναι 

πρώτον η αύξηση των εξαγωγών σε 48% 
ως ποσοστό επί του ΑΕΠ έως το 2023, από 
37% το 2019, και δεύτερον η ολοκλήρω-
ση 20 στρατηγικών επενδύσεων μέσα στο 
2021. Περαιτέρω,  ξεκινούμε το σχεδια-
σμό  ενός Εθνικού Μητρώου Εξαγωγικών 
Επιχειρήσεων, πάντα σε συνεργασία με 
όλους τους αρμόδιους φορείς.

Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω 
ότι η εξωστρέφεια της χώρας είναι μία 
πολύ σύνθετη και δύσκολη υπόθεση, που 
απαιτεί επιμονή, επαγγελματισμό, αυ-
στηρή τήρηση προδιαγραφών, ξεκάθαρη 
στρατηγική και σημαντικά κεφάλαια. Και 
όλοι εμείς, πολιτική ηγεσία και υπηρεσια-
κά στελέχη, που υπηρετούμε τον ίδιο σκο-
πό μέσω της νέας δομής του ΥΠΕΞ, συ-
νενώνουμε και αξιοποιούμε όλες μας τις 
δυνάμεις για να ανοίξουμε ένα δυναμικό 
κεφάλαιο της οικονομικής διπλωματίας, 
που θα δίνει στη χώρα μας περισσότερες  
και πιο ουσιαστικές δυνατότητες να αντα-
ποκριθεί ακόμη και στις πιο δύσκολες δι-
εθνείς προκλήσεις.
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Κύριε Επστάιν, βρίσκεστε στην 
Ελλάδα πολλά χρόνια και μάλιστα 
δραστηριοποιήστε εδώ επιχειρηματικά, 
πραγματοποιώντας μάλιστα και εξαγωγές 
βρεφικών και παιδικών ειδών από την 
χώρα μας. Πως ξεκίνησε η εμπλοκή σας 
με τις μεταρρυθμίσεις προώθησης των 
ελληνικών εξαγωγών;

Σωστά. Η Ελλάδα αποτελεί την βάση μου 
από το 2003, καθώς έχω παντρευτεί Ελλη-
νίδα και έχουμε κάνει εδώ οικογένεια. Προ-
σωπικά, από τα χρόνια της μαθητείας μου 
έχω συνδεθεί άμεσα με το διεθνές εμπόριο, 
κάτι που ασφαλώς συνεχίστηκε και μετά τον 
ερχομό μου στην Ελλάδα.

Εκ φύσεως και θέσεως, λοιπόν, παρα-
κολοθούσα πάντοτε στενά και γνώριζα από 
πρώτο χέρι τις προκλήσεις και τις αγωνίες 
των εξαγωγικών επιχειρήσεων στην Ελλά-
δα. Το γεγονός ότι η οικονομική κρίση δημι-
ουργούσε ολοένα και περισσότερες πληγές 
στον παραγωγικό ιστό της χώρας και στο 
χρηματοπιστωτικό της σύστημα, καθιστού-
σε προφανές ότι απαιτούνται δράσεις υπο-
στήριξης και προώθησης των εξαγωγών. 

Δρ. Ρίχαρντ Επστάιν:
Προώθηση ελληνικών 
εξαγωγών με γερμανική 
τεχνογνωσία

Ο Δρ. Ρίχαρντ Επστάιν, project manager 
της GIZ στα προγράμματα τεχνικής 
υποστήριξης για την προώθηση των 
εξαγωγών στην Ελλάδα, 2017-2020.
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Και στο πεδίο αυτό υπήρξε 
ελληνογερμανική συνεργασία, σωστά;

Ακριβώς. Το 2016 ξεκίνησε στην Ελλάδα 
η εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου προώ-
θησης των εξαγωγών, στο πλαίσιο και του 
Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Προ-
σαρμογής. Στόχος ήταν η ενδυνάμωση των 
αρμόδιων υπηρεσιών υποστήριξης εξω-
στρεφών επιχειρήσεων, προκειμένου να 
ενισχυθεί η εξαγωγική βάση της χώρας, 
συνεισφέροντας έτσι και στην αύξηση του 
μεριδίου των εξαγωγών στο ΑΕΠ της χώρας. 

Και στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνί-
ας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας - της 
ηγέτιδας χώρας σε εξαγωγές στην ΕΕ-, οι 
γερμανικές αρχές προσφέρθηκαν να συν-
δράμουν τις προσπάθειες προώθησης των 
ελληνικών εξαγωγών. Μάλιστα συνεισέφε-
ραν και πόρους από το γερμανικό υπουρ-
γείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέρ-
γειας (BMWi), οι οποίοι προστέθηκαν στα 
κονδύλια του Προγράμματος Στήριξης Δι-
αρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSP), που 
υλοποιούσε η νυν Γενική Διεύθυνση Στήρι-
ξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, η DG 
REFORM της Κομισιόν.

Το έργο της τεχνικής υποστήριξης για την 
προώθηση των εξαγωγών ανατέθηκε το 
2017 στον γερμανικό οργανισμό διεθνούς 

συνεργασίας GIZ, που διατηρεί παρουσία 
σε περισσότερες από 120 χώρες του κό-
σμου. Εκεί ξεκινάει και η δική μου άμεση 
εμπλοκή με ένα project που συνδέει και 
τις δύο –πλέον- πατρίδες μου.

Ποιες ήταν οι προτεραιότητες και ποιά 
τα ως τώρα αποτελέσματα στο πεδίο 
συμμετοχής της GIZ;

Από τις αρχές του 2017 ως τα τέλη του 
2020, η GIZ βασίστηκε στην γερμανική τε-
χνογνωσία και σε βέλτιστες διεθνές πρα-
κτικές προκειμένου να υποστηρίξει μία 
σειρά δράσεων όπως:

 Η ανάπτυξη εθνικής πύλης ενημέρω-
σης εξαγωγέων

 Η δημιουργία help-desk εξαγωγέων 
στο Enterprise Greece

 Η βελτίωση του διυπουργικού συντο-
νισμού για την υλοποίηση δράσεων εξω-
στρέφειας

 Η ένταξη του διεθνούς εμπορίου στα 
πεδία του ελληνικού εκπαιδευτικού συ-
στήματος

 Η αξιοποίηση μεθοδολογίας του Δι-
εθνούς Κέντρου Εμπορίου (ITC) για την 
αναγνώριση εξαγωγικών προοπτικών για 
τα ελληνικά προϊόντα, ανά κλάδο και ανά 
χώρα-στόχο

 Η περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας 
ανάλυσης αγορών (market intelligence) 
από τις αρμόδιες αρχές

 Η καταγραφή της εξαγωγικής βάσης 
της χώρας, με στόχο την μελλοντική δημι-
ουργία Μητρώου Εξαγωγέων

Οι εξαγωγικές 
προοπτικές της 
Ελλάδας  είναι 
αναμφισβήτητες
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 Η εκπόνηση σχεδίων δράσης για την 
υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσης στις 
ξένες αγορές

 Η μεταφορά και η διάδοση εξαγωγικής 
τεχνογνωσίας σε επίπεδο Περιφερειών

 Η ενίσχυση του ρόλου και της εργαλει-
οθήκης προϊόντων του Οργανισμού Ασφά-
λισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)

Ήδη το help-desk  εξαγωγέων βαδίζει 
προς την πλήρη λειτουργικότητά του, ενώ 
σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η ανά-
πτυξη και της εθνικής πύλης ενημέρωσης 
από το Enterprise Greece. Στο πεδίο βελ-
τίωσης διυπουργικού συντονισμού απο-
φασίστηκε η μεταφορά των αρμοδιοτήτων 
προώθησης εξαγωγών και των αρμόδιων 
υπηρεσιών υπό την σκέπη του Υπουργείο 
Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), καθώς και η δημι-
ουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Εξω-
στρέφειας.

Παράλληλα, το ΥΠΕΞ και το Enterprise 
Greece έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα 
ανανεωμένο οπλοστάσιο εργαλείων και 
βάσεων δεδομένων, που επιτρέπουν την 
πιο συστηματική αναγνώριση εξαγωγικών 
ευκαιριών και την ακόμα πιο στοχευμένη 
χάραξη εξαγωγικής στρατηγικής.

Μιλήσατε για διεθνείς καλές πρακτικές. 
Υπάρχει τελικά συνταγή επιτυχίας για 
την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων;

Μπορώ να πω ότι η πρόοδος υπήρξε με-
γαλύτερη, ταχύτερη και πιο διαρκής στα 
πεδία εκείνα για τα οποία είχε εξασφα-
λιστεί πολιτική στήριξη, καθώς και η δι-

ακριτότητα και ο επιμερισμός ρόλων και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων 
φορέων, συμπεριλαμβανομένης της ενερ-
γού συμμετοχής και των εκπροσώπων του 
ιδιωτικού τομέα.

Αντίθετα, η έλλειψη συνέχειας στην δη-
μόσια διοίκηση συχνά ακυρώνει τις αδι-
αμφισβήτητες ικανότητες του προσωπικού 
και προκαλεί καθυστερήσεις στην υλοποί-
ηση των σχεδιασμών και των στρατηγικών, 
σε βαθμό που κάποιες να κινδυνεύουν να 
καταστούν ανεπίκαιρες ή να απαιτείται 
πλέον η αναπροσαρμογή τους.

Στη GIZ είμαστε 
πολύ περήφανοι που 
τα προγράμματα 
τεχνικής 
υποστήριξης στην 
Ελλάδα, όπως 
η Προώθηση 
των Εξαγωγών, 
συγκαταλέγονται 
μεταξύ των 
παραδειγμάτων 
καλών πρακτικών 
της DG REFORM
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Όπως έχει δείξει και η διεθνής εμπει-
ρία, η μετουσίωση συναινέσεων στο πεδίο 
της εξωστρέφειας είναι αναγκαίο να βασι-
στεί πλέον στη συνεκτικότητα των στρατη-
γικών στόχων και κατευθύνσεων πάνω στο 
αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας, συνδέο-
ντας τις εξαγωγές, με την βιομηχανική και 
αγροτική παραγωγή, τις νέες τεχνολογίες, 
τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Μπορείτε να μας δώσετε μερικά 
παραδείγματα;

Θα αναφέρω τις περιπτώσεις των δρά-
σεων που προώθησαν πρόσφατα το 
Enterprise Greece, ο ΟΑΕΠ και τα Υπουρ-
γεία Ανάπτυξης και Εξωτερικών. Στην 
περίπτωση του Enterprise Greece, δημι-
ουργώντας ομάδες εργασίας με εξειδικευ-
μένα και έμπειρα στελέχη, αρχικά και του 
Υπουργείο Ανάπτυξης και στη συνέχεια και 
του ΥΠΕΞ, όπως της Β1 Διεύθυνσης, κατέ-
στη δυνατή η αξιολόγηση των κατάλληλων 
καλών διεθνών πρακτικών και η προσαρ-
μογή τους στην ελληνική πραγματικότητα, 
προκειμένου να προσφέρονται πλέον ακό-
μα πιο βελτιωμένες υπηρεσίες υποστήρι-
ξης στους Έλληνες εξαγωγείς.

Αντίστοιχα, στον ΟΑΕΠ. Με σαφές στρα-
τηγικό όραμα, η διοίκηση του Οργανισμού 
όχι μόνο αξιοποίησε αποτελεσματικά την 
τεχνική βοήθεια, αλλά και ενίσχυσε πε-
ραιτέρω τις διεθνείς συνεργασίες, στοχεύ-
οντας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων που 
να καλύπτουν σύγχρονες ανάγκες των εξα-
γωγικών επιχειρήσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, σημαντικό παρά-
δειγμα είναι το ίδιο το TSI (Technical 
Support Instrument), όπως ονομάζεται 
πλέον το πρώην SRSP. Με επίκεντρο - ει-
δικά στη δεδομένη περίοδο - την αντιμε-
τώπιση και των συνεπειών της πανδημικής 
κρίσης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία 
και χρησιμότητα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο 
ότι όλες οι χώρες της ΕΕ, ακόμα και οι πιο 
προηγμένες, αξιοποιούν το συγκεκριμένο 
εργαλείο και τους πόρους του.

Και από την πλευρά της GIZ, να σημει-
ώσω ότι είμαστε πολύ περήφανοι που τα 
προγράμματα τεχνικής υποστήριξης στην 
Ελλάδα, όπως η Προώθηση των Εξαγωγών, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των παραδειγμά-
των καλών πρακτικών της DG REFORM.

Τελικά έχουν μέλλον οι ελληνικές 
εξαγωγές;

Οι εξαγωγικές προοπτικές της χώρας 
είναι αναμφισβήτητες. Τις αναγνωρίζουν 
οι διεθνείς οργανισμοί, τις καταγράφουν 
επενδυτικά κεφάλαια, τις διατρανώνουν οι 
Έλληνες εξαγωγείς. Το ίδιο το Διεθνές Κέ-
ντρο Εμπορίου υπολογίζει ανεκμετάλλευ-
τες εξαγωγικές προοπτικές τουλάχιστον 
12 δις δολαρίων. Η πραγμάτωση αυτών των 
προοπτικών – μόνο από τον τομέα των αγα-
θών - θα φέρει το ποσοστό των ελληνικών 
εξαγωγών πάνω από το 50% του ΑΕΠ, με 
πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική 
οικονομία και την βιώσιμη ανάπτυξης της. 

Η GIZ GmbH, ανήκει εξολοκλήρου στην Γερμανική Ομοσπονδία, αποτελώντας τον βραχίονα της διεθνούς 
συνεργασίας, με παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες του κόσμου.

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργειας (BMWi) της Γερμανίας συνέδραμε και 
οικονομικά στα προγράμματα τεχνικής υποστήριξης μαζί με την αρμόδια υπηρεσία της Κομισιόν (DG REFORM).
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Βίκυ Μακρυγιάννη:
Πως θα ενισχύσουμε
το εξαγωγικό μας δυναμικό

Η προσαρμογή στις νέες 
εμπορικές πρακτικές 

διεθνώς είναι το κλειδί
για να αξιοποιήσουμε

τις ευκαιρίες
που παρουσιάζονται

σε κάθε κρίση

Η πορεία των ελληνικών 
εξαγωγών από το 2010 έως 
το 2020:

Παρά τις δυσμενείς οικονο-
μικές συγκυρίες, καθώς και 
την πανδημία που ενέσκηψε 
το τελευταίο έτος, οι ελληνι-
κές εξαγωγές γνώρισαν αύξη-
ση της τάξης του 48,5% από 
το 2010 έως το 2020 -πλησι-
άζοντας, για πρώτη φορά, το 
2019, τα 34 δις ευρώ. Μόνο 
τον Μάρτιο του 2020, την πε-
ρίοδο εκδήλωσης του πρώτου 
σοκ της πανδημίας, οι εξαγω-
γές κατέγραψαν πτώση περί το 
-3,4%. Πολύ γρήγορα, όμως, 
η αυξητική πορεία επανήλθε 
και εδραιώθηκε. 

Βίκυ Μακρυγιάννη,
Senior Advisor ΣΕΒ
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Η πρόοδος αυτή, όμως, δεν πρέπει να μας 
καθησυχάζει γιατί οι προκλήσεις παραμέ-
νουν πολλές. Οι εταίροι μας συνεχίζουν να 
αυξάνουν τις εξαγωγές τους, με ταχύτερο 
ρυθμό. Σε ποσοστά αύξησης, βρισκόμαστε  
στην 11η θέση, σε σχέση με τους εταίρους 
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε 
στις νέες προκλήσεις που παρουσιάζο-
νται στο διεθνές εμπόριο, είναι επιτα-
κτική ανάγκη να βελτιώσουμε περαιτέρω 
τις δικές μας επιδόσεις και να προσεγγί-
σουμε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εν-
δεικτικά, να αναφέρω πως στην Ελλάδα, το 
2020, οι εξαγωγές αγαθών διαμορφώνονται 
περίπου στο 18,1% του ΑΕΠ, όταν το αντί-
στοιχο μέγεθος είναι 25,8% στην Πορτογα-
λία και 24,9% στην Ιταλία, αλλά και 57,6% 
στο Βέλγιο και 64,9% στην Ιρλανδία, χώρες 
δηλαδή με παρόμοια οικονομικά χαρακτη-
ριστικά με την Ελλάδα. 

Τι κάνει ο ΣΕΒ για τις εξαγωγές;

Ο ΣΕΒ, στηρίζει  έμπρακτα τον Έλληνα 
εξαγωγέα. Αξίζει να σημειωθεί, άλλωστε, 

Ο ΣΕΒ διοργανώνει ανά 
τακτικά χρονικά διαστήματα, 
ψηφιακά εξαγωγικά 
εργαστήρια, τα οποία έχουν 
ως στόχο να καλύψουν μια 
σειρά σημαντικών θεμάτων 
για τις εξαγωγές, όπως  
το διεθνές branding, το 
ψηφιακό marketing, τις 
νέες αγορές στόχους, την 
αναζήτηση των κατάλληλων 
συνεργατών, την προστασία 
πνευματικών δικαιωμάτων
και εμπορικών σημάτων
και τις διαπραγματεύσεις
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ότι οι επιχειρήσεις μέλη μας, εκτιμάται ότι 
καλύπτουν πάνω από το 45% της εξαγωγι-
κής δραστηριότητας της χώρας. 

Οι ανάγκες των Ελληνικών εξαγωγικών 
εταιριών ποικίλλουν ανάλογα με το μέγε-
θος τους, την εμπειρία τους, τους εξαγω-
γικούς τους στόχους και τις αγορές στις 
οποίες δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν 
να δραστηριοποιηθούν. Για αυτό και εμείς 
στον ΣΕΒ αναπτύξαμε το «ExportReady», 
το πλέγμα παροχής υπηρεσιών, που σκο-
πό έχει την κάλυψη αυτών των αναγκών με 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξατομίκευση. 
Στόχος μας είναι οι εταιρείες να αποκτή-
σουν καλύτερη εσωτερική οργάνωση, 
πληρέστερη ενημέρωση για αγορές-στό-
χους, με επαρκή στοιχεία για το πολιτικό 
και οικονομικό ρίσκο, τις καταναλωτικές 
τάσεις, τα εμπόδια εισόδου στην εκάστο-
τε αγορά, καθώς και τους πιθανούς αντα-
γωνιστές. Και το κυριότερο: να αποκτή-
σουν ευκαιρίες δικτύωσης με δυνητικούς 
πελάτες στις αγορές του εξωτερικού, μέσα 
από τη συμμετοχή τους στις επιχειρημα-
τικές αποστολές που διοργανώνουμε μαζί 
με τους υπόλοιπους εξαγωγικούς φορείς, 
με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξω-
τερικών, του Enterprise Greece και της 
Eurobank. Οι αποστολές, που δυστυχώς 
έχουν παγώσει τον τελευταίο χρόνο, γίνο-
νται κατά προτίμηση σε νέες και αναπτυσ-
σόμενες αγορές με περίπου μία στις δυο 
επιχειρήσεις από αυτές που συμμετέχουν, 
είτε να έχει κλείσει εμπορική συμφωνία 
σε αγορά-στόχο, είτε να βρίσκεται σε προ-
χωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δεν 
μείναμε με σταυρωμένα χέρια. Διοργανώ-
νουμε ανά τακτικά χρονικά διαστήματα, 
ψηφιακά εξαγωγικά εργαστήρια, τα οποία 
έχουν ως στόχο να καλύψουν μια σειρά 
σημαντικών θεμάτων για τις εξαγωγές, 
όπως  το διεθνές branding, το ψηφιακό 

marketing, τις νέες αγορές στόχους, την 
αναζήτηση των κατάλληλων συνεργατών, 
την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων 
και εμπορικών σημάτων και τις διαπραγ-
ματεύσεις. Οι εισηγητές είναι άνθρωποι 
της αγοράς με σημαντική εμπειρία ο κα-
θένας στο αντικείμενό του. Αυτό δίνει στα 
στελέχη των εξαγωγικών επιχειρήσεων 
πρακτικές γνώσεις, τις οποίες θα μπορέ-
σουν να εφαρμόσουν άμεσα στο εργασιακό 
τους περιβάλλον, με θετικά αποτελέσμα-
τα. Οφείλω να πω, πως η ανταπόκριση των 
επιχειρήσεων στα σεμινάρια αυτά είναι 
εντυπωσιακή.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τον όμιλο 
Fitch, προσφέρουμε σε όλα τα μέλη μας 
μια εις βάθος εξατομικευμένη πληροφό-
ρηση, μέσω γενικών και κλαδικών μελε-
τών, για 200  αγορές-στόχους  των  Ελλή-
νων εξαγωγέων, για τις παγκόσμιες τάσεις 
ανά κλάδο καθώς και για σημαντικά έργα, 
στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν ελ-
ληνικές εταιρίες ανά την υφήλιο. 

Τέλος, θέλω αναφέρω ότι τον Οκτώβριο 
του 2018 πήραμε την πρωτοβουλία και 
ενώσαμε δυνάμεις με όλους τους εξα-
γωγικούς φορείς της χώρας: ΣΕΒ, ΣΕΒΕ, 
ΕΒΕΑ, ΠΣΕ, Enterprise Greece, ΣΕΚ. 
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Προχωρήσαμε στη σύσταση Συντονιστικής 
Ομάδας Εξωστρέφειας, η οποία εξετάζει 
και υποβάλει προς την κυβέρνηση τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγι-
κές επιχειρήσεις. 

Ποιες είναι οι αγορές-στόχοι για τον 
ΣΕΒ;

Οι εξαγωγείς συχνά έχουν εδραιωμένη 
πρόσβαση και επαφές στην Ευρώπη και 
τις κοντινές σε αυτήν περιοχές. Αντιμετω-
πίζουν όμως δυσκολίες σε νέες αγορές, 
συνεπώς έχουμε εστιάσει το ενδιαφέρον 
μας, στις αγορές της Ν.Α. Ασίας και της 
Υποσαχάριας Αφρικής. Θέλω να σας ανα-
φέρω μερικά στοιχεία από τις αναλύσεις 
του ExportReady που απεικονίζουν τις 
προοπτικές στις περιοχές αυτές. 

Όσον αφορά την Ν.Α. Ασία, εκτιμάται ότι 
στην ανερχόμενη παγκόσμια μεσαία τάξη, 
το 88% θα είναι κάτοικοι Ασιατικών χω-
ρών. Η μεσαία τάξη προβλέπεται να φθά-
σει τα 3,5 δις, το 2030. 

Τις ίδιες προοπτικές έχει και η Αφρική.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το 34% 
του πληθυσμού της Αφρικής, έχει διπλα-
σιάσει τις καταναλωτικές του δαπάνες σε 
λιγότερο από 20 χρόνια. Υπολογίζεται ότι, 
μέχρι το 2060, η μεσαία τάξη στις χώρες 
της Υποσαχάριας Αφρικής  θα ανέλθει στο 
1.1 δις. και ότι έως το 2050, το ήμισυ του 

παγκόσμιου πληθυσμού θα συγκεντρωθεί 
σε εννέα χώρες, εκ των οποίων οι  πέντε 
βρίσκονται στην Υποσαχάρια Αφρική. 

Και οι δύο γεωγραφικές περιοχές, στην 
πλειονότητά τους, έχουν τρία βασικά χα-
ρακτηριστικά: οικονομική άνθηση, νέο 
σε ηλικία πληθυσμό, αυξανόμενες κα-
ταναλωτικές και αναπτυξιακές ανάγκες. 
Οφείλουμε, συνεπώς, να μελετήσουμε 
αυτές τις νέες αγορές, να κατανοήσουμε 
τις καταναλωτικές τους συνήθειες και να  
εκμεταλλευτούμε κατάλληλα τις ευκαιρίες 
που δημιουργούνται. 

Δεν είναι τυχαίο ότι κυβερνήσεις και 
επιχειρήσεις από όλον τον κόσμο, σπεύ-
δουν να ενισχύσουν τους διπλωματικούς, 
στρατηγικούς και εμπορικούς δεσμούς 
τους με τις δύο αυτές περιοχές. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι από το 2010 έως το 2016, 
άνοιξαν περισσότερες από 320 πρεσβείες 
στην Υποσαχάρια Αφρική.

Την κατεύθυνση αυτή, οφείλει να ακο-
λουθήσει και η Ελλάδα. To Υπουργείο 
Εξωτερικών έχει δώσει έμφαση στην ενί-
σχυση των σχέσεων μας με τις χώρες της 
Αφρικής και της Ασίας.  Όμως, οι ελληνι-
κές πρεσβείες ιδιαίτερα στην Υποσαχάρια 
Αφρική πρέπει να ενισχυθούν ακόμα πε-
ρισσότερο. Σήμερα έξι πρεσβείες, καλύ-
πτουν 49 χώρες  και μόνο μία, η Πρεσβεία 
της Νότιας Αφρικής, διαθέτει Οικονομικό 
και Εμπορικό Ακόλουθο.
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Ποιες είναι οι νέες τάσεις στην 
εξωστρέφεια;

Οι αναλύσεις μας στο πλαίσιο του 
ExportReady αναδεικνύουν τέσσερις κρί-
σιμες τάσεις στην εξωστρέφεια, ως απόρ-
ροια της πανδημίας, στις οποίες οι ελληνι-
κές εξαγωγικές επιχειρήσεις οφείλουν να 
προσαρμοστούν γρήγορα: 

Πρώτον, απαιτείται μεγαλύτερη εστίαση 
και προσαρμογή στο περιφερειακό εμπό-
ριο παρά στο διεθνές. Είναι γεγονός ότι 
το εξαγωγικό εμπόριο μετασχηματίζεται 
γρήγορα, με τις αλυσίδες εφοδιασμού να 
αναπτύσσονται πλέον γύρω από περιοχές 
που διευκολύνουν τις μεταφορές παρά σε 
περιοχές χαμηλού κόστους παραγωγής. 
Ενδεικτικά, οι αναλύσεις της Fitch σημει-
ώνουν ότι ενώ η Κίνα θα διατηρήσει τον 
κυρίαρχό της ρόλο ως παγκόσμιος μετα-
ποιητικός κόμβος, χώρες όπως το Μεξι-
κό, η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, το 
Μαρόκο, το Βιετνάμ, κτλ., αναμένεται να 
επωφεληθούν σημαντικά από περιφερει-
ακές συναλλαγές. Επίσης, οι δυσκολίες 
στις αλυσίδες εφοδιασμού έφεραν απρό-
βλεπτες ανατροπές στη διάθεση προϊό-
ντων της «βαριάς» βιομηχανίας διεθνώς 
(πχ. μέταλλα, δομικά υλικά, κτλ.). Οι ελ-
ληνικές εξαγωγές όμως, μπορούν να απο-
κτήσουν ακόμα μεγαλύτερο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα σε προορισμούς με ευκολίες 
πρόσβασης  (χερσαίοι και θαλάσσιοι). 

Η δεύτερη πρόκληση αφορά στο ύψος 
και εύρος των αγορών, στη διαθεσιμότητα 
εισοδήματος στα μεσαία νοικοκυριά, αλλά 
και στο προφίλ των καταναλωτών με περισ-
σότερους αγοραστές μικρότερης ηλικίας. 

Η νέα τάση, ειδικά στην Ε.Ε., κατευθύνε-
ται σε περισσότερο υγιεινά προϊόντα, σε 
συσκευασίες ατομικής κατανάλωσης και 
σε εύκολη οικιακή χρήση. Η αλλαγή αυτή 
μπορεί να ευνοήσει τα ελληνικά προϊόντα, 
με προοπτικές μεγαλύτερης στροφής προς 
τη μεσογειακή διατροφή και στην ποιότητα.

Τρίτον, οι συνθήκες που δημιούργησε 
η πανδημία επιτάχυναν τη στροφή κατα-
ναλωτών, προμηθευτών και εμπόρων σε 
ψηφιακά κανάλια συναλλαγών και επικοι-
νωνίας. Ήδη, από τα στοιχεία του πρώτου 
lockdown γνωρίζουμε ότι ο Απρίλιος του 
2020 έκλεισε με αύξηση 171% των ηλε-
κτρονικών πωλήσεων σε σχέση με το ίδιο 
διάστημα πέρυσι. Τα δεδομένα της τρέ-
χουσας περιόδου ακόμα δεν έχουν οριστι-
κοποιηθεί, αλλά οι πρώτες ενδείξεις θέ-
λουν το 2020 να έχει κλείσει με την αξία 
των ηλεκτρονικών πωλήσεων αυξημένη 
κατά τουλάχιστον €3.2 δισεκατομμύρια. 

Η προσαρμογή λοιπόν, στις νέες εμπο-
ρικές πρακτικές διεθνώς είναι το κλειδί 
για να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται σε κάθε κρίση. 

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο ΣΕΒ, 
θα συνεχίσει να συμβάλλει στο μετασχη-
ματισμό της χώρας σε μία παραγωγική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία. 
Μέσω των υπηρεσιών ExportReady θα συ-
νεχίσουμε να συμβάλλουμε τόσο με υπη-
ρεσίες προς τα μέλη μας,  όσο και με προ-
τάσεις για δομικές μεταρρυθμίσεις που θα 
κάνουν την ελληνική οικονομία περισσό-
τερο εξωστρεφή και ανταγωνιστική. 
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Γιώργος Κωνσταντόπουλος:
Την δεκαετία 2010 - 2020,
οι έλληνες εξαγωγείς 
διευρύναμε την εξαγωγική 
μας βάση και το διεθνές μας 
πελατολόγιο

Τα τελευταία δέκα χρόνια οι Έλ-
ληνες εξαγωγείς δοκιμάστηκαν 
και κλήθηκαν να διορθώσουν 
παθογένειες του ελληνικού επι-

χειρηματικού και οικονομικού γίγνεσθαι 
για να συνεχίσουν να είναι διεθνώς αντα-
γωνιστικοί. Το αποτέλεσμα τους δικαιώ-
νει και επιβεβαιώνει ότι το επιχειρημα-
τικό δαιμόνιο του Έλληνα είναι ικανό να 
υπερκεράσει κάθε εμπόδιο. Από το 2010 
έως το 2020 οι εξαγωγές αυξήθηκαν 
κατά 45% και έφτασαν τα 30,7 δις ευρώ 
το 2020 έναντι 21,2 δις ευρώ το 2010, με 
το 2019 να επιτυγχάνουμε την επίδοση-
ρεκόρ των 33,8 δις ευρώ. Μην ξεχνάμε 
ότι αναφερόμαστε σε μία δεκαετία κατά 
την οποία βιώσαμε μία οικονομική κρί-
ση, τον κίνδυνο εξόδου από την Ευρώ-
πη, τα capital controls, την πανδημία 
του COVID-19, το Brexit και άλλα πολ-
λά γεγονότα που αποτέλεσαν τροχοπέδη 
στην ανάπτυξη των εξαγωγών. Από την 
άλλη πλευρά, μέσα σε αυτό το διάστη-
μα διευρύναμε την εξαγωγική μας βάση 

Γιώργος Κωνσταντόπουλος,
Πρόεδρος ΣΕΒΕ
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και το διεθνές μας πελατολόγιο. Ενδεικτι-
κά να αναφέρω ως παραδείγματα τα γαλα-
κτοκομικά προϊόντα, τα οποία αυξήθηκαν 
κατά 159,9% στο διάστημα 2010-2020, 
τα φρούτα που αυξήθηκαν κατά 54,4%, 
καθώς και τα φαρμακευτικά προϊόντα τα 
οποία αυξήθηκαν κατά 177,0%. Αντίστοι-
χα, οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν τόσο προς 
ευρωπαϊκούς προορισμούς, όπως η Ιταλία 
κατά 66,9%, η Γερμανία κατά 22,3% και η 
Γαλλία κατά 168,3%, όσο και σε Τρίτες Χώ-
ρες όπως οι ΗΠΑ κατά 16,6%, η Κίνα κατά 
169,8% και η Ιαπωνία κατά 851,6%. Χαρα-
κτηριστικό της εκπληκτικής πορείας των 
εξαγωγών είναι το γεγονός ότι η εξαγωγι-
κή μας επίδοση, δηλαδή το ποσοστό των 
εξαγωγών αγαθών ως προς το ΑΕΠ, από 
9,4% το 2010 έφτασε το 18,5% το 2020. 

Σε όλη αυτή την προσπάθεια θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι έχουμε βάλει το λιθα-
ράκι μας και εμείς ως ΣΕΒΕ, γεγονός που 
αποδεικνύεται από τη συνεχή αύξηση των 
μελών μας. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπούμε 
περισσότερες από 750 εταιρείες και επι-
χειρηματικούς ομίλους σε όλη την ελληνι-
κή επικράτεια με συνολικό κύκλο εργασι-
ών 25 δις ευρώ, 55.000 εργαζόμενους και 
16 δις ευρώ τζίρο εξαγωγών, που αντιστοι-
χούν σε άνω του 50% των ελληνικών εξα-
γωγών αγαθών, χωρίς να υπολογίζονται 
στα παραπάνω στοιχεία τα έμμεση μέλη 
ενώσεων που είναι μέλη του Συνδέσμου 
ως φορείς σε όλη την Ελλάδα. Με συνε-
χείς παρεμβάσεις και προτάσεις αντιμε-
τωπίζουμε από κοινού τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εξαγωγείς και 
ενισχύουμε την εξωστρέφειά τους. Μά-
λιστα, οι παρεμβάσεις και οι προτάσεις 
προκύπτουν μετά από ενδελεχή έρευνα 
και μελέτη μέσω του Ινστιτούτου Εξαγω-
γικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του 
ΣΕΒΕ. Παράλληλα, στα μέλη μας παρέχου-
με πληθώρα υπηρεσιών όπως στατιστικά 

στοιχεία και δυνητικό πελατολόγιο και 
διαθέτουμε ένα δυναμικό help-desk που 
εξυπηρετεί καθημερινά δεκάδες αιτήμα-
τα. Μέσω του SEVE Academy εκπαιδεύου-
με και καταρτίζουμε το εργατικό δυναμικό 
της χώρας σε θέματα εξαγωγών και επι-
χειρηματικότητας εν γένει έχοντας ιδιαί-
τερα έντονη δραστηριότητα τα τελευταία 
χρόνια. Έχοντας ως στρατηγικό στόχο την 
ενίσχυση της εξωστρέφειας έχουμε προ-
χωρήσει και στη σύσταση συνεργατικών 
σχημάτων, των λεγόμενων cluster, ώστε να 
αντιμετωπίσουμε από κοινού τον αυξανό-
μενο διεθνή ανταγωνισμό, με χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα το cluster ακτινιδίου 
και το cluster αγροτεχνολογίας.

Οι προκλήσεις όμως δε σταματούν. Η 
νέα δεκαετία θα είναι ακόμη πιο απαι-
τητική, ο διεθνής ανταγωνισμός εντεινό-
μενος και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
προσαρμοστούν γρήγορα και αποτελε-
σματικά στις αλλαγές αυτές. Η λέξη κλειδί 
είναι η «συνεργασία». Κρίνεται απαραίτη-
το λοιπόν να αναπτυχθεί ένας λειτουργικός 
συνεργατικός μηχανισμός μεταξύ επιχει-
ρήσεων, Πολιτείας και ακαδημαϊκών ιδρυ-
μάτων στο πλαίσιο του τριπλού έλικα της 
καινοτομίας. Όλες οι κυβερνήσεις από το 
2010 μέχρι και σήμερα τονίζουν τη σημα-
σία της εξωστρέφειας για την οικονομία, 

Η λέξη κλειδί είναι
η "συνεργασία"
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ωστόσο πρέπει να προχωρήσουμε στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση παθογενει-
ών όπως είναι η υπερφορολόγηση και η 
ελλιπής χρηματοδότηση. Στο κομμάτι αυτό 
χρειαζόμαστε σύμμαχο την Πολιτεία και με 
μεγάλη μας χαρά βλέπουμε ότι αυτό γίνεται 
πραγματικότητα. Είναι πλέον κοινά απο-
δεκτό ότι η εξωστρέφεια είναι ο βασικός 
πυλώνας της οικονομίας και με βάση αυ-

τήν την παραδοχή πρέπει να δομήσουμε 
τη στρατηγική της επόμενης δεκαετίας. 
Χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο παραγωγικό 
μοντέλο επικεντρωμένο σε προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
ώστε με την ορθή αξιοποίηση του νέου 
ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, να θέ-
σουμε τις βάσεις για μία σύγχρονη παρα-
γωγική και εξωστρεφή οικονομία.
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Χριστίνα Σακελλαρίδη:
Την τελευταία δεκαετία
οι εξαγωγές υπήρξαν              
το φωτεινό σημάδι                  
σ' έναν σκοτεινό ουρανό

Χριστίνα Σακελλαρίδη
Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων
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Κατ’ αρχήν θα ήθελα να χαιρετίσω 
και συγχαρώ τον Δημήτρη Καρα-
βασίλη για την ενεργό συμμετο-
χή του και για την στήριξη που 

παρέχει στους Εξαγωγείς μας μέσω του 
ExportNews που κλείνει ήδη 2 χρόνια λει-
τουργίας.

Ευχαριστώ για την πρόσκλησή του και τη 
φιλοξενία των προτάσεων του ΠΣΕ στην 
έκδοση του ExportNews  «10 Χρόνια Ελ-
ληνικές Εξαγωγές».

Η δεκαετία που αναφέρεται ο φίλος κύ-
ριος Καραβασίλης είναι η πιο δύσκολη 
δεκαετία για το σύνολο της Οικονομίας 
μας. Η οικονομική ζωή του τόπου μας άλ-
λαξε. Αντιμετωπίσαμε Μνημόνια, Capital 
Controls, κλεισιματα επιχειρήσεων & κα-
ταστημάτων, ανεργία, και πολλές οικονο-
μικές δυσμενείς καταστάσεις.

Παρ’ όλα αυτά οι εξαγωγές υπήρξανε «το 
Φωτεινό Σημάδι σ’ένα Σκοτεινό Ουρανό» 
όπως είχε αναφέρει ο τ. Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας κύριος Κάρολος Παπούλιας.

Δεν θα αναφερθώ λεπτομερώς στα τόσο 
δύσκολα & σκοτεινά χρόνια της Χώρας μας 
αλλά θα πρέπει να τονίσω ότι παρόλες τις 
μεγάλες αντιξοότητες οι Ελληνες Εξαγω-
γείς κατόρθωσαν να μετατρέψουν το προ-
σανατολισμό ενός μέρους της Οικονομίας 
μας προς την Εξαγωγή αγαθών, με αποτέ-
λεσμα να στραφούν πολλές επιχειρήσεις 
κυρίως Μικρομεσαίες στις εξαγωγές από 
ανάγκη. Εκτότε όμως έχουν στραφεί στις 
εξαγωγές από επιλογή.

Ο ΠΣΕ όλα αυτά τα χρόνια εστάθει στο 
πλευρό των εξαγωγέων με σειρά από πα-
ρεμβάσεις και επιλύσεις των κρίσιμων θε-
μάτων τους π.χ. Επιστροφές ΦΠΑ, Τελω-
νειακά Θέματα, Συνεργασίες με αρμόδια 
Υπουργεία και Οργανισμούς που άπτονται 
των θεμάτων της Εξωστρέφειας.

Συγχρόνως συνέβαλε με τη Μελέτη και 
Υλοποίηση Ερευνητικών Marketing στις 
Ξένες Αγορές σε συνεργασία με την Τρά-
πεζα Eurobank οργανώνοντας Συνέδρια σε 
7 Χώρες του Εξωτερικού και υποστηρίζο-
ντας διασύνδεση προσφοράς – ζήτησης με 
πολλές χώρες για λογαριασμό των μελών 
του ΠΣΕ για διάφορα προϊόντα.

Παράλληλα επέκτεινε το Δίκτυο Συνερ-
γατών και Υποστηρικτών των Ελλήνων 
Εξαγωγέων στα πεδία της δικτύωσης με 
παρόχους λύσεων Trade Finance, Ασφα-
λιστικών Καλύψεων & άλλων υποστηρι-
κτικών προς τις εξαγωγές υπηρεσιών.

Οι εξαγωγές τα προηγούμενα δύσκολα 
χρόνια κατάφεραν να κρατήσουν ενα θετι-
κό momentum για την Οικονομία μας το 
οποίο επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια της 
περσινής εξαιρετικά δύσκολης χρονιάς.

Αποτέλεσμα παρά τις αντίξοες συνθήκες 
που επικράτησαν στο Διεθνές Εμπόριο 
μετά το πρωτοφανές πλήγμα από τις επι-
πτώσεις της Πανδημίας οι Ελληνες Εξα-
γωγείς διατήρησαν τις θέσεις τους τροφο-
δοτώντας απρόσκοπτα τις Διεθνείς Αγορές, 
παράδειγμα είναι η αύξηση κατά 3,2% για 
τις Ελληνικές Εξαγωγές προϊόντων (χωρίς 
τα πετρελαιοειδή) το 2020. Σύνολο Εξαγω-
γών 30,71 δις. ευρώ.

Δυναμική ανάκαμψη επέδειξαν οι Ελληνι-
κές Εξαγωγές τον Φεβρουάριο του 2021 με 
την αύξηση να διαμορφώνεται σε 8,5% πα-
ρόλα τα προβλήματα που δημιουργεί η παν-
δημία του Κορωνοϊου στο Διεθνές Εμπόριο.
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Ενθαρρυντικά μηνύματα έρχονται και απο 
το «μέτωπο» του εμπορικού ισοζυγίου με 
το έλλειμμα το εξεταζόμενο διάστημα να 
περιορίζεται δραστικά κατά 33,2%.

Επιπλέον για πρώτη φορά εξαγγέλθηκαν 
μέτρα από τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη που συνιστούν μια άτυπη «Δι-
ακύρηξη για την Εξωστρέφεια» που δημι-
ουργούν νέες ευκαιρίες για τις εξωστρε-
φείς επιχειρήσεις. 

Οι Εξαγωγείς έχουν μετατρέψει την «Κρί-
ση σε Ευκαιρία» ανοίγοντας & καινουριες 
Αγορές και εξάγοντας καινοτόμα προϊόντα.

«Οι Οιωνοί είναι ευνοϊκοί, η 
στήριξη οχι μόνο της Πολιτείας 
αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εγγυόνται την επιτυχία των 
στόχων μας ήτοι το ποσοστό της 
συμμετοχής των εξαγωγών μας 
στο ΑΕΠ από 38% να ανέλθει εως 
το 2023 στο 48%», όπως τόνισε 
και ο Πρωθυπουργός.

Ευχόμαστε να πετύχουμε τους στόχους 
μας παραμένοντας ένας από τους κυριους 
Πυλώνες στήριξης της Οικονομίας μας 
συμβάλλοντας στην τόνωση της απασχόλη-
σης και στη δημιουργία νέου πλούτου που 
τόσο έχει ανάγκη ο τόπος.  

Χριστίνα Σακελλαρίδη,
Πρόεδρος ΠΣΕ
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ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ,
μια σημαντική πρωτοβουλία
για το μέλλον των ελληνικών 
εξαγωγικών επιχειρήσεων

Η ανησυχία και η ανάγκη ενα-
σχόλησης με τα κοινά μιας 
ομάδας ανήσυχων Ελλήνων 
Επιχειρηματιών δημιούργησε 

πρόσφορο έδαφος για τη σύσταση ενός 
ζωντανού, κοινού χώρου έκφρασης και 
δράσης, την πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ 
ΜΑΣ. Η ένταξη των Μελών στην ΕΛΛΑ-
ΔΙΚΑ ΜΑΣ γίνεται με βάση αυστηρά κρι-
τήρια, που αφορούν τις μεταποιητικές 
επιχειρήσεις που «επιλέγουν να μένουν 
Ελλάδα», δηλαδή έχουν Έδρα στην Ελ-
λάδα, η Παραγωγή του 51% των επωνύ-
μων προϊόντων της εταιρίας που πωλείται 
στη χώρα να μεταποιείται σε Εργοστάσια 
στην Ελλάδα και η 50% +1 των μετοχών να 
ανήκει σε Έλληνες ή μόνιμους κατοίκους 
της χώρας. Το απαύγασμα των κριτηρί-
ων αυτών συμπυκνώθηκε σε δύο κρίσιμα 
επιχειρήματα: Οι «Ελλα-δικές» επιχει-
ρήσεις βλέπουν τη χώρας σα ΒΑΣΗ των 
εγχωρίων και διεθνών δραστηριοτήτων 
τους και όχι απλά σα μια ακόμα ΑΓΟΡΑ. 

Φορέας πιστοποίησης των Μελών της 
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι η EUROCERT, που 
δημιούργησε το «Πρότυπο ETHOS», το 
οποίο έχει εκπονηθεί λαμβάνοντας υπό-
ψιν τις 10 Αρχές του UN Global Compact, 
σε συνεργασία με το CSR HELLAS, το Ελ-
ληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνι-
κή Ευθύνη. Το «Πρότυπο ETHOS» αφορά 
στο κοινωνικό προφίλ και στη δέσμευση 
των διοικήσεων των εταιριών στην τήρη-
ση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
του σεβασμού προς όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, τους εργαζόμενους, την κοινωνία, 
τον πελάτη και το περιβάλλον. 

Τα Μέλη της Κοινότητας έχοντας 3 βασι-
κούς πυλώνες για την επίτευξη των στρα-
τηγικών στόχων τους και με γνώμονα το 
κοινό αξιακό υπόβαθρο και την αντίληψη 
για το εθνικό συμφέρον δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στην παρέμβαση στο δημόσιο διά-
λογο. Στο πλαίσιο αυτό, ικανοποιώντας τον 
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πρώτο πυλώνα, πραγματοποιούνται συ-
στηματικά συναντήσεις με παράγοντες της 
Οικονομίας όσο και με εκπροσώπους της 
Πολιτείας κατά τις οποίες παρουσιάζονται 
οι θέσεις της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ 
ΜΑΣ και επικοινωνούνται τα ζητήματα που 
απασχολούν τις αμιγώς Ελληνικές Επιχει-
ρήσεις. Οι συναντήσεις αυτές στο σύνολό 
τους έχουν εποικοδομητικό και ουσιαστι-
κό χαρακτήρα δημιουργώντας έναν ανοι-
χτό δίαυλο επικοινωνίας της Πρωτοβου-
λίας με εκπροσώπους της Πολιτείας, που 
λειτουργεί άμεσα και αποτελεσματικά.

Ο ομοιογενής χαρακτήρας των εταιρι-
ών-Μελών επιτρέπει τη σύμπραξη και 
την πραγματοποίηση Συνεργειών, που 
αποτελεί καινοτόμο στοιχείο το οποίο 
χαρακτηρίζει την Πρωτοβουλία. Συγκε-
κριμένα, πραγματοποιούνται Συνέργειες 
κοινού προμηθευτή (όπως ρεύματος, τη-
λεφωνίας και μακροχρόνιας μίσθωσης 
οχημάτων),  συνέργειες στην εσωτερική 
αγορά εταιριών που ανήκουν στον ίδιο 
κλάδο (παρουσία σε εκθέσεις) και συνέρ-
γειες σε αγορές του εξωτερικού με κοινό 
εκπρόσωπο καθώς και δημιουργία κοινών 
περιπτέρων σε παγκόσμιες εκθέσεις.   

Έχοντας ως τρίτο πυλώνα την εκπαίδευ-
ση του καταναλωτικού κοινού και την καλ-
λιέργεια του αισθήματος αξιοπιστίας και 
ασφάλειας απέναντι στα άριστης ποιότη-
τας ελληνικά προϊόντα, το σήμα «ΕΛΛΑ-
ΔΙΚΑ ΜΑΣ» είναι σήμερα τοποθετημένο 
σε 2 δις προϊόντα, σε φορτηγά, σε έντυ-
πα, σε εκθεσιακά περίπτερα και διαφη-
μίσεις των Μελών στοχεύοντας στη στα-
διακή ενίσχυση της παρουσίας και της 
αναγνωσιμότητάς του. 

Η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ με μότο «Πρώτη 
φορά ενωθήκαμε και γίναμε παράδειγ-
μα» από την αρχή της πανδημίας ένωσε τις 
δυνάμεις της, όπως όλοι οι Έλληνες, για 
να αντιμετωπίσει τις πρωτόγνωρες συνθή-
κες του COVID-19.  Συγκεκριμένα, το 2020 
ήταν μια σημαντική χρονιά για την Πρωτο-
βουλία καθώς υλοποίησε την πρώτη, ολο-
κληρωμένη διαφημιστική καμπάνια της 
με την υπογραφή της Cream.  Επιπλέον, η 
Κοινότητα έχει προχωρήσει σε συνεργασία 
με την POCKEE, τη mobile εφαρμογή δη-
μιουργώντας ένα αποκλειστικό πρόγραμμα 
επιβράβευσης για τους καταναλωτές. 
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Από 18 Νοεμβρίου μέχρι 1η Δεκεμβρίου 
ολοκλήρωσε την πρώτη σημαντική ενέρ-
γεια στο Λιανεμπόριο σε συνεργασία με 
την αλυσίδα My market ενώ και το 2021, 
από τις 3 Μαρτίου μέχρι και τις 6 Απρι-
λίου, προχώρησε σε συνεργασία με την 
Δ.Θανόπουλος Α.Ε με  σκοπό την περαι-
τέρω προβολή και προώθηση του σήμα-
τος της Πρωτοβουλίας στο καταναλωτικό 
κοινό. Με κεντρικό μήνυμα της ενέργειας 
«Το ‘ψαξες;», το κοινό είχε τη δυνατότητα 

να αναζητήσει κατά τη διάρκεια των αγο-
ρών του το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» στις 
συσκευασίες των προϊόντων που ανήκουν 
στα Μέλη της Πρωτοβουλίας, αλλά και να 
ενημερωθεί για την Κοινότητα.

Την τελευταία δεκαετία παρατηρούμε 
άνοδο των εξαγωγών που σημαίνει ότι τα 
ελληνικά προϊόντα διεκδικούν σημαντι-
κές αξιώσεις και την περαιτέρω διείσδυ-
σή τους στις παγκόσμιες αγορές, αναδει-
κνύοντας διεθνώς τον παραγωγικό πλούτο 
της χώρας. Η έλευση της πανδημίας με-
τέβαλλε ωστόσο το σκηνικό των εξαγω-
γών καθώς μεταξύ άλλων «πάγωσε» τις 
διεθνείς εκθέσεις που αποτελούν δίοδο 
επικοινωνίας και προώθησης των πρω-
τότυπων ελληνικών προϊόντων, όπως 
πολλά από αυτά που παράγουν τα Μέλη 
της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.  Με πυρήνα τις 
εξαγωγές προϊόντων είναι σημαντικό να 
αναδειχθεί περαιτέρω η εξωστρεφής ελ-
ληνική οικονομία, καθώς πάντα υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης, που θα οδηγήσουν 
στην ενδυνάμωση του διεθνούς προφίλ 
της Ελλάδας αλλά και στη δημιουργία 
πρόσφορου εδάφους για επενδύσεις από 
το εξωτερικό. Στο μέτωπο των εξαγωγών 
η χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες στη συ-
νεργασία με κατάλληλα δίκτυα του εξωτε-
ρικού, δεδομένο που θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη από την Πολιτεία. Είναι αναγκαίο 
για τις αγορές του εξωτερικού εκτός από 
την ύπαρξη εταιρικών προγραμμάτων συ-
νεργασίας με clusters, να είναι άμεση η 
ενεργοποίηση και συνεργασία με τις πρε-
σβείες αλλά και με τους ΟΕΥ. Η εφαρμο-
γή των ανωτέρω έχει θετική επίδραση στη 
βελτίωση της ποιότητας, στη μείωση του 
κόστους και στην αύξηση της εμπορευ-
σιμότητας των προϊόντων, δηλαδή στην 

Την τελευταία δεκαετία 
παρατηρούμε άνοδο 
των εξαγωγών που 
σημαίνει ότι τα ελληνικά 
προϊόντα διεκδικούν 
σημαντικές αξιώσεις και 
την περαιτέρω διείσδυσή 
τους στις παγκόσμιες 
αγορές, αναδεικνύ-οντας 
διεθνώς τον παραγωγικό 
πλούτο της χώρας
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ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Τέλος, 
θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για 
την Κυβέρνηση η ουσιαστική  υποστήριξη 
των επιχειρήσεων που στοχεύουν στις δι-
εθνείς αγορές, αλλά και για τον επιχειρη-
ματικό κόσμο η διαρκής εκπαίδευσή του 
σε εξαγωγικά ζητήματα για την απόκτηση 
τεχνογνωσίας με στόχο την άμεση και απο-
δοτική εφαρμογή της.

Η χρονιά αυτή έθεσε τις βάσεις για την 
ακόμα πιο ολοκληρωμένη παρουσία της 
ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ μέσω των προϊόντων των 
Μελών της στις διεθνείς αγορές. Ακολου-
θώντας τα δεδομένα της εποχής, προ-
γραμματίζονται B2B συναντήσεις για τις 
ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές σε 
σταθερή συνεργασία με το Enterprise 
Greece, αλλά και μέσω άλλων συνεργα-
τών. Η επιτροπή Εξαγωγών της Πρωτο-
βουλίας, που αποτελείται από ιδιοκτήτες 
και στελέχη των εταιριών-Μελών, συντο-
νίζει συνέργειες για παρουσία σε στοχευ-
μένες αγορές, που προκύπτουν με βάση 
τις προτεραιότητες που ιεραρχούνται κατά 
περίπτωση. 

Επίσης, τα Μέλη της Πρωτοβουλίας εκ-
φράζουν ομαδικά και έγκαιρα την αμέρι-
στη συμπαράσταση στους συμπολίτες που 
βρίσκονται σε ανάγκη. Από την αρχή της 
πανδημίας, υποστήριξαν με την αποστολή 
προϊόντων τους τις Ένοπλες Δυνάμεις στον 
Έβρο, συνέδραμαν στο έργο των διεπιστη-
μονικών ομάδων του Δήμου Αθηναίων, συ-
νεργάστηκαν με την Κ.Ε.Δ.Ε, ενίσχυσαν τη 
πολυσήμαντη δράση του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού και ανταποκρίθηκαν στην 
πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, Κυριά-
κου Μητσοτάκη, για αποστολή ανθρωπι-

στικής βοήθειας προς το λαό του Λιβάνου, 
συνεισφέροντας σε αυτόν 24 τόνους προ-
ϊόντων. Επιπλέον, πολλά Μέλη είναι στα-
θεροί αρωγοί στην Τράπεζα Τροφίμων. Στο 
τέλος του 2020, η ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ «εγκαι-
νίασε» και με την υπογραφή Συμφώνου 
μια νέα στρατηγική, διαχρονική συνεργα-
σία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω 
της οποίας τα Μέλη καλύπτουν ένα μεγάλο 
μέρος από τις ανάγκες των 11 Σπιτιών του 
Οργανισμού πανελλαδικά ετησίως. 

Το μέγιστο πολλαπλασιαστικά ανταπο-
δοτικό όφελος για την Ελλάδα, οι στοχευ-
μένες δράσεις στο πλαίσιο των συνεργει-
ών των Μελών εντός κι εκτός συνόρων 
καθώς και η ανάδειξη του παραγωγικού 
και επιχειρηματικού πολιτισμού της χώ-
ρας μας, αποτελούν τους βασικούς στό-
χους για τη συμβολή στην Ελληνική Οι-
κονομία και Κοινωνία, στηρίζοντας κατά 
το μέγιστο δυνατό τον Έλληνα Πολίτη.
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Αλκιβιάδης Καλαμπόκης:
Οι εξαγωγείς θα πρέπει
να επαναπροσδιορίσουν
τους στόχους τους

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 
1994, με πρωτοβουλία των επιχειρηματιών και εξαγωγέων 
της Κρήτης και με τη συνεργασία και την υποστήριξη της 
Περιφέρειας Κρήτης, του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού 
Εμπορίου, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και των 
Επιμελητηρίων της Κρήτης. Η δράση του είναι αναμφισβήτητα 
γνωστή και το έργο του αναγνωρισμένο από όλους τους φορείς 
που δραστηριοποιούνται στο εξαγωγικό εμπόριο. Σήμερα 
αριθμεί 160 κρητικές εξαγωγικές επιχειρήσεις – μέλη, που 
δραστηριοποιούνται στους κλάδους των Τροφίμων – Ποτών, 
Φυσικών καλλυντικών, Δομικών υλικών, Λαϊκής Τέχνης κ.α.
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Κύριο όραμα και πρόταση του ΣΕΚ 
από την ίδρυσή του ήταν η συνέ-
νωση των δυνάμεων των εμπλε-
κόμενων φορέων της Κρήτης, για 

την ανάδειξη των δυνατών περιφερειακών 
χαρακτηριστικών του νησιού. Οι συντε-
ταγμένες και συντονισμένες προωθητικές 
δράσεις σε επίπεδο Περιφέρειας, απόλυ-
τα στηριζόμενες σε πρακτικές Regional 
Marketing, λειτουργούν θετικά και πολλα-
πλασιαστικά για την προώθηση των ελλη-
νικών προϊόντων στο εξωτερικό, δίνοντάς 
τους προστιθέμενη αξία. 

Το μεγαλύτερο επίτευγμα του ΣΕΚ, λοι-
πόν, ήταν η πρώτη ενωμένη και συντεταγ-
μένη παρουσία των Κρητικών εξαγωγικών 
επιχειρήσεων σε μεγάλα εκθεσιακά γεγο-

νότα του εξωτερικού, κάτω από την επω-
νυμία Region of Crete, και μάλιστα σε μια 
περίοδο που δεν υπήρχε καν ο αιρετός 
θεσμός της Περιφέρειας. Το μοντέλο ενι-
αίας παρουσίας έχει υλοποιηθεί επιτυχώς 
σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις τροφίμων – 
ποτών (ANUGA, SIAL, GULFOOD, FANCY 
FOOD κ.α.), προσελκύοντας πλειάδα εμπο-
ρικών συνεργατών που ενδιαφέρονται για 
τα κρητικά προϊόντα. Αυτό είχε σαν αποτέ-
λεσμα τη διαμόρφωση μιας νέας εξαγωγι-
κής κουλτούρας και τη διεύρυνση της εξα-
γωγικής βάσης της Περιφέρειας Κρήτης, 
με τελικό θετικό πρόσημο τη συνεχιζόμενη 
αύξηση των Κρητικών εξαγωγών. 

Πλέον όλες οι Περιφέρειες της Ελλάδας 
κινούνται με αυτή τη λογική, χρησιμοποι-
ώντας όλα τα πλεονεκτήματα του Περιφε-
ρειακού Marketing. Έτσι, αναδεικνύονται 
τα ξεχωριστά πλεονεκτήματα της κάθε Πε-
ριφέρειας, η εικόνα των Περιφερειών είναι 
καλύτερη, άρα και η εικόνα συνολικά της 
Ελλάδας είναι καλύτερη. 

Η αύξηση των εξαγωγών αποτελεί κα-
θοριστικό παράγοντα για την ανάκαμψη 
της Ελληνικής οικονομίας. Τα ελληνικά 
προϊόντα υψηλής παραγωγικής ποιότη-
τας αλλά και διατροφικής αξίας πρέπει να 
αναδείξουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτή-
ματα για να αποκτήσουν την αναγνώριση 
και τη φήμη που τους αρμόζει τόσο στην 
εσωτερική αγορά, όσο και σε τρίτες χώ-
ρες. Η ποιότητα όμως ενός προϊόντος δεν 
αρκεί, κι αυτό αποτελεί ακόμα ένα επί-
τευγμα του ΣΕΚ, ότι άλλαξε τη νοοτροπία 
των εξαγωγικών επιχειρήσεων και πλέον 
βλέπουμε ότι επενδύουν σε νέες μοντέρ-
νες συσκευασίες, διεθνείς πιστοποιήσεις 
όπως το IFS, BRC κ.α., νέες παραγωγικές 
μονάδες, στις νέες τάσεις της παγκόσμιας 
αγοράς, τη συμμετοχή σε εκθέσεις κ.α. 

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Πρόεδρος Συνδέσμου
Εξαγωγέων Κρήτης 
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Ταυτόχρονα, επιπρόσθετη αξία προσδί-
δουν οι βιολογικές καλλιέργειες και τα πι-
στοποιημένα προϊόντα ΠΟΠ & ΠΓΕ. Με το 
συνδυασμό των παραπάνω οι επιχειρήσεις 
αποκτούν καλύτερο εξαγωγικό προφίλ, 
οδηγώντας στην πραγματική παραγωγική 
διαδικασία, στη δημιουργία θέσεων εργα-
σίας, στην αύξηση του εθνικού πλούτου, 
δηλαδή στην ανάπτυξη της χώρας μας.

Ωστόσο, οι προσπάθειες για την καθιέ-
ρωση ενός προϊόντος στο εξωτερικό δεν 
σταματούν στα παραπάνω. Μεγάλη βα-
ρύτητα θα πρέπει να δοθεί στο εθνικό 
branding, το οποίο κατά τις εξαγωγές έχει 
εξίσου μεγάλη σημασία με αυτό που πραγ-
ματικά παράγεται και πωλείται. Η καλή 
εικόνα επηρεάζει ολοένα και περισσότε-
ρο την απόφαση της αγοράς (μέσω συναι-
σθήματος) και οι χώρες αποκτούν “brand 
value” (π.χ. Made in Greece). Η ενίσχυση 
της εικόνας των ελληνικών προϊόντων και 
υπηρεσιών μπορεί να λειτουργήσει ως μο-
χλός πίεσης προς τις ξένες αλυσίδες που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας για την 

είσοδο των ελληνικών προϊόντων σε αυτές. 
Για τη δημιουργία του εθνικού branding 
είναι απαραίτητος ο συντονισμός σε εθνι-
κό επίπεδο όλων των εμπλεκόμενων στην 
εξωστρέφεια, συμπεριλαμβανομένου δη-
λαδή και του Τουρισμού. 

Μια ανάλογη προσπάθεια σε περιφε-
ρειακό επίπεδο έκανε η Αγροδιατροφική 
Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης με το 
σήμα «ΚΡΗΤΗ». Το σήμα ΚΡΗΤΗ είναι ένα 
επιπρόσθετο σήμα των ατομικών σημάτων 
της εκάστοτε εταιρείας που πιστοποιεί ότι 
το συγκεκριμένο προϊόν είναι κρητικής 
προέλευσης και τηρεί τους αυστηρούς κα-
νόνες παραγωγής, συσκευασίας, αποθή-
κευσης και μεταφοράς που έχει ορίσει η 
Αγροδιατροφική Σύμπραξη για την από-
κτηση του σήματος. 

Η εξέλιξη της εικόνας των αγροτικών 
προϊόντων ευθύνεται στο μεγαλύτερο 
βαθμό για την σταθερή αύξηση των ελ-
ληνικών εξαγωγών. Η ενίσχυση του αγρο-
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τικού τομέα με στοχευμένες  προωθητικές 
ενέργειες του κλάδου, που θα χρηματοδο-
τούνται με αυστηρά κριτήρια από Ελλάδα 
και Ευρώπη, θα βοηθήσει στην αύξηση 
των ποσοστών εξαγωγικών συναλλαγών 
φέρνοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα 
στην ελληνική οικονομία.  

Η Κρήτη ως περιφερειακός πόλος εξα-
γωγικής ανάπτυξης έχει παίξει σημαντικό 
ρόλο στην ενίσχυση της ελληνικής εξω-
στρέφειας. Επίσης, ως γαστρονομικός 
αγροτουριστικός προορισμός, συνεισφέ-
ρει σ’ ένα μεγάλο μέρος του συνολικού 
ποσοστού του αγροτικού τομέα ετησίως. 
Δε θα πρέπει όμως να μείνει απαρατήρητο 
ότι η Κρήτη δεν αποτελεί μόνο περιφέρεια 
εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Στο νησί 
δραστηριοποιούνται κορυφαίες εταιρείες 
παραγωγής και μεταποίησης βιομηχανι-
κών προϊόντων, όπως είναι τα πλαστικά, 
με παγκόσμια εξαγωγική δράση. Κάποια 
από τα προϊόντα αυτών των εταιρειών είναι 

παγκοσμίως πατενταρισμένα και εμπερι-
έχουν καινοτόμες ιδέες, εφαρμοσμένες 
στην παραγωγική διαδικασία με όφελος 
στον τελικό χρήστη. 

Τον τελευταίο χρόνο αντιμετωπίζουμε 
μια κατάσταση πρωτόγνωρη, η οποία έχει 
σημαντικές συνέπειες, και ήρθαμε αντι-
μέτωποι με μια νέα πρόκληση. Η επίδρα-
ση στην οικονομία μας, μια οικονομία ήδη 
επιβαρυμένη από μια κρίση πολλών ετών, 
είναι πολύ μεγάλη και θα πρέπει να παρ-
θούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενί-
σχυση των επιχειρήσεων. 

Ένα φαινόμενο που δημιούργησε η παν-
δημία και παρατηρείται έντονα παγκοσμί-
ως είναι μια συνεχώς αυξανόμενη ανά-
γκη για σωστή, υγιεινή διατροφή. Πολλοί 
καταναλωτές αλλάζουν τις διατροφικές 
τους συνήθειες και αναζητούν προϊόντα 
αναβαθμισμένου ποιοτικού προφίλ. Προ-
τιμούν προϊόντα πιστοποιημένα, ασφαλή, 
με σταθερή γεύση και αξία. 
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Με γνώμονα αυτό, οι εξαγωγείς θα πρέ-
πει να ενεργοποιήσουν όλες τους τις δυ-
νάμεις και να επαναπροσδιορίσουν τους 
στόχους τους. Πρέπει να δημιουργηθούν 
βραχυπρόθεσμες στρατηγικές, πιο τε-
χνοκρατικές, με συγκεκριμένους στόχους 
και μετρήσιμα αποτελέσματα. Πρέπει να 
προσδιοριστούν οι αγορές – στόχοι και οι 
διατροφικές ανάγκες που δημιουργούν τα 
νέα διατροφικά πρότυπα, με την παράλλη-
λη διατήρηση των παραδοσιακών αγορών 
που έχουν ήδη κατακτηθεί. Η ποιοτική 
ανωτερότητα των προϊόντων μας μπορεί να 
καλύψει τις νέες ανάγκες και έτσι ανοίγει 
ένα παράθυρο ελπίδας για τον τομέα των 
εξαγωγών μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ναι 
μεν οι δυσκολίες είναι πολλές, αλλά κάθε 
κρίση σαφώς και δημιουργεί νέες ευκαι-
ρίες ανάπτυξης.

Παράλληλα, οι Κρητικές εξαγωγικές 
επιχειρήσεις πρέπει να κερδίσουν το στοί-
χημα της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή 
που έχει επιβάλλει ραγδαία η πανδημία 
στην καθημερινότητά μας. Πιο συγκεκρι-
μένα, η συμμετοχή σε ψηφιακές εκθέσεις, 

η παρουσία των Κρητικών επιχειρήσεων 
σε όλα τα σύγχρονα κοινωνικά και επαγ-
γελματικά δίκτυα, η ψηφιοποίηση πολλών 
από τις μέχρι πρότινος καθημερινές εργα-
σίες, πρέπει να αποτελέσουν εφόδια των 
επιχειρήσεων για την πλήρη προσαρμογή 
τους στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.

Εξετάζοντας τα στοιχεία των εξαγωγών 
της Κρήτης για το 2020, αισιοδοξία φέρ-
νει το γεγονός ότι παρατηρήθηκε θετικό 
πρόσημο, για πρώτη φορά μετά το 2015. 
Συγκεκριμένα, η αύξηση αγγίζει το 13,8% 
σε αξία και το 9,2% σε ποσότητα, με τις 
εξαγωγές να φτάνουν τα 463,2 εκ. ευρώ, 
έναντι των 406,9 εκ. ευρώ το περυσινό 
αντίστοιχο διάστημα. 

Μετά από μια 4ετή συνεχόμενη πτώση, 
το θετικό αυτό πρόσημο στις Κρητικές 
εξαγωγές αποτελεί ένα ελπιδοφόρο μή-
νυμα για την επιχειρηματικότητα του τό-
που μας. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, την 
υγειονομική και οικονομική κρίση, οι επι-
χειρήσεις κατάφεραν να ανεβάσουν ψηλά 
τον πήχη και η Κρήτη, ως Περιφερειακός 
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πόλος εξαγωγικής ανάπτυξης, εξακολου-
θεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυ-
ση της ελληνικής εξωστρέφειας. 

Για την ενίσχυση αυτής της προσπάθει-
ας των εξαγωγέων, από πλευράς της Κυ-
βέρνησης θα πρέπει να υπάρξουν ειδικά 
προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότη-
τας των εξαγωγικών επιχειρήσεων και 
χρηματοδότηση των δράσεων εξωστρέ-
φειας. Απαραίτητη είναι η διάχυση και δι-
ασπορά των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
που απευθύνονται στις εξαγωγές με βάση 
την πραγματική παραγωγική διάρθρωση 
της χώρας και η έμμεση χρηματοδότηση 
μέσω φορολογικών απαλλαγών για δαπά-
νες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 
Η απαλοιφή της γραφειοκρατίας των κατά 
τόπους Δ.Ο.Υ. για την επιστροφή του εξα-
γωγικού Φ.Π.Α είναι ένα κίνητρο για τις 
εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

Αυτή η κρίσιμη στιγμή δεν μας επιτρέπει 
να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθό-
ντος, αλλά θα πρέπει να τα μελετήσουμε, 
να εξετάσουμε τα σωστά παραδείγματα 
από τις ανταγωνίστριες χώρες, να προσαρ-
μοστούμε, να είμαστε ευέλικτοι και να δού-
με πώς αυτό μπορεί να αποτυπωθεί τελικά 
σε πράξεις.  Πιστεύουμε ότι τώρα είναι 
πιο απαραίτητο από ποτέ για την κυβέρ-
νηση και τους εξαγωγείς να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους και να συνεργαστούν προ-

κειμένου να ενισχύσουν τις εξαγωγές, να 
δημιουργήσουν ένα διεθνώς αναγνωρι-
σμένο brand – name για την Ελλάδα και 
να τονωθεί η οικονομία μας.

Η διαρκής ενημέρωση, η ανταλλαγή από-
ψεων με μοναδικό γνώμονα την ανάπτυξη 
της εξωστρέφειας των εξαγωγικών επιχει-
ρήσεων και την προώθηση των Κρητικών 
προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, 
είναι καθημερινή πρακτική του Συνδέσμου 
Εξαγωγέων Κρήτης. Ο ΣΕΚ, κατά τη διάρ-
κεια των 25 ετών λειτουργίας του, οργα-
νώνει επιτυχώς δράσεις για την προβολή 
των Κρητικών προϊόντων στις αγορές του 
εξωτερικού και την καθιέρωση της πα-
ραδοσιακής Κρητικής διατροφής στην 
καθημερινότητα των ξένων καταναλωτών 
και αναζητά συνεχώς ευκαιρίες για νέες 
επιχειρηματικές συναλλαγές των Κρητών 
εξαγωγέων για την ενίσχυση του εξαγωγι-
κού εμπορίου του νησιού. 

Η χάραξη εξαγωγικών στρατηγικών με 
κύριο άξονα την ανάδειξη των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων και των ποιοτικών ιδιαι-
τεροτήτων του συνόλου των προϊόντων της 
κάθε Περιφέρειας, αποτελεί μονόδρομο κι 
εμείς στο ΣΕΚ με τις μικρές δυνάμεις μας, 
έχουμε αποδείξει ότι αν υπάρχει θέληση, 
όραμα αλλά και επιμονή ο στόχος μπορεί 
να γίνει πράξη. 

Μεγάλη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στο 
εθνικό branding, το οποίο κατά τις εξαγωγές 
έχει εξίσου μεγάλη σημασία με αυτό που 
πραγματικά παράγεται και πωλείται
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EKT – Έρευνα: O ψηφιακός 
μετασχηματισμός κεντρική 
στρατηγική για οκτώ στις 
δέκα ελληνικές επιχειρήσεις
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί κεντρική στρατηγική 
ανάπτυξης για οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις με δραστηριότητες 
Έρευνας & Ανάπτυξης στην Ελλάδα, ενώ έξι στις δέκα εταιρείες 
(το 60%) σχεδιάζουν να υιοθετήσουν την τηλεργασία και μετά 
την πανδημία.



= 159

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

BUSINESS

Επίσης, η ενίσχυση των ψηφι-
ακών δεξιοτήτων του προσω-
πικού αποτελεί προτεραιότητα 
για την πλειονότητα των επιχει-

ρήσεων, ενώ οι τομείς στους οποίους δί-
νεται έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία, 
αφορούν τη συνεχή βελτίωση και ανά-
πτυξη νέων προϊόντων, την ενίσχυση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και την εφαρμο-
γή συστημάτων ERP και CRM. Παράλλη-
λα, πρωτοπόρες ψηφιακές τεχνολογίες, 
όπως οι τεχνολογίες στους τομείς της κυ-
βερνοασφάλειας και του υπολογιστικού 
νέφους, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη ση-
μασία για τις εγχώριες επιχειρήσεις.

Αυτά είναι ορισμένα από τα σημαντικότε-
ρα ευρήματα της νέας στατιστικής έρευ-
νας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης 
και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) 
που υλοποιήθηκε στα τέλη του 2020 και 
τα οποία δημοσιεύονται στην έκδοση «Ο 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελλη-
νικών επιχειρήσεων, 2020: Η επίδρα-
ση της πανδημίας COVID-19». Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ετήσι-
ας στατιστικής έρευνας για την Έρευνα & 
Ανάπτυξη (Ε&Α) στις ελληνικές επιχει-
ρήσεις, που διενεργεί το ΕΚΤ ως αρμόδια 
Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού 
Συστήματος.

Αναλυτικότερα, η πλειονότητα των επι-
χειρήσεων (82%) δηλώνει ότι δίνει έμ-
φαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, 
αξιολογώντας τον ως πολύ σημαντική ή ση-
μαντική συνεχή αναπτυξιακή στρατηγική. 
H ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
του προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα 
για την πλειονότητα των επιχειρήσεων 

(πολύ σημαντική στρατηγική για το 43% 
και σημαντική στρατηγική για το 41%).

H έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες 
αφορά όλους τους τομείς επιχειρηματι-
κής λειτουργίας: την συνεχή βελτίωση και 
ανάπτυξη αγαθών ή υπηρεσιών (41% των 
επιχειρήσεων), την αναδιοργάνωση των 
διαδικασιών της επιχείρησης-συστήματα 
ERP (32%), την ενίσχυση της εφοδιαστι-
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αλυσίδας (27%) και την εφαρμογή συστη-
μάτων CRM (26%). Παράλληλα, πρωτοπόρες 
ψηφιακές τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες 
στους τομείς της κυβερνοασφάλειας (37%) 
και του υπολογιστικού νέφους (36%), αξιο-
λογούνται ως οι σημαντικότερες για την ανά-
πτυξη των επιχειρήσεων.

Το 40% του συνόλου των επιχειρήσε-
ων θεωρεί ως πολύ σημαντική πρακτική 
για την επέκταση τους σε νέες αγορές τη 
λειτουργία ιστότοπου και το 34% των επι-
χειρήσεων θεωρεί πολύ σημαντική την 
αλληλεπίδραση με τους πελάτες μέσω 
των ζωντανών συζητήσεων και κοινωνι-
κών δικτύων. Ακόμα, σε ποσοστό 27% οι 
επιχειρήσεις θεωρούν ως πολύ σημαντική 
στρατηγική την ενίσχυση των ψηφιακών 
καναλιών επικοινωνίας (Social Media, 
Apps κ.α. ) με σκοπό την συνεχή βελτίωση 
της επικοινωνίας με τους πελάτες τους.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν 
ότι η πανδημία έχει επηρεάσει σε μικρό ή 
μεγάλο βαθμό συνολικά την επιχειρηματική 
δραστηριότητα στο 90% των επιχειρήσεων 
με δραστηριότητες Ε&Α στη χώρα μας. Ως 
κύριες στρατηγικές, σχεδόν εννέα στις 
δέκα επιχειρήσεις υιοθέτησαν μεθόδους 
τηλεργασίας για την απασχόληση του 
προσωπικού τους, έξι στις δέκα επιχει-
ρήσεις έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον 
ψηφιακό τους μετασχηματισμό και σχε-
δόν τρεις στις δέκα άλλαξαν το επιχει-
ρησιακό τους μοντέλο για την παραγωγή 
αγαθών ή υπηρεσιών προσαρμοσμένων 
στις νέες συνθήκες.

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετώπισε 
η πλειoνότητα των επιχειρήσεων, αφο-
ρούσαν τις αναγκαστικές απουσίες του 
προσωπικού λόγω παιδικής μέριμνας ή 
επειδή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού, τις καθυστερήσεις στις ει-
σπράξεις από πελάτες και τις αυξημένες 
διοικητικές υποχρεώσεις.

Οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι πολλές από 
τις νέες ψηφιακές διαδικασίες που χρη-
σιμοποίησαν για την απρόσκοπτη λειτουρ-
γία τους, θα παραμείνουν και μετά από την 
πανδημία, με κυριότερες την υιοθέτηση ή 
ενίσχυση των ψηφιακών μέσων επικοινω-
νίας (84%), την υιοθέτηση της τηλεργασί-
ας (60%) και την αυτοματοποίηση των δια-
δικασιών λήψης αποφάσεων (44%).
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Ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης έτυχε η 
σειρά μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων 
που εφαρμόστηκε σε εθνικό και ευρωπαϊ-
κό επίπεδο. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις 
που συμμετείχαν στην έρευνα (91%), δή-
λωσαν ότι είχαν επιτυχή πρόσβαση σε 
πληροφορίες για τα προγράμματα στήρι-
ξης των επιχειρήσεων που σχετίζονται 
με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
πανδημίας, ενώ ως πλέον χρήσιμα μέτρα 
προτάσσουν τις φορολογικές και ασφαλι-
στικές ελαφρύνσεις και τις πιστοδοτικές 
διευκολύνσεις.

Η έρευνα διεξήχθη με ηλεκτρονικά ερω-
τηματολόγια που συμπληρώθηκαν από 631 
επιχειρήσεις. Το 60% των επιχειρήσεων 
που συμμετείχαν, ήταν στην Αττική και το 
20% στη Β. Ελλάδα. Το 77% ήταν μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις με αριθμό απασχολού-
μενων μικρότερο από 250 άτομα.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση 
https://metrics.ekt.gr/publications/456



=162 exportnews.gr

BUSINESS

O ψηφιακός μετασχηματισμός 
αποτελεί πλέον τη βασική προ-
τεραιότητα της πλειοψηφίας των 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η 

ενσωμάτωση του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού αλλά και της διαρκούς αναβάθμισης 
των ψηφιακών εργαλείων καταλαμβάνει 
σημαντική θέση στη στρατηγική των επι-
χειρήσεων και ενσωματώνεται στο επι-
χειρησιακό τους μοντέλο. Αποτελεί πλέ-
ον προϋπόθεση για την αναβάθμισή τους 

προκειμένου να παρέχουν προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έτσι ώστε 
να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών και 
να παρακολουθούν έξυπνα και γρήγορα τις 
ανάγκες της αγοράς, ώστε  να προσαρμό-
ζονται γρήγορα σε αυτές. Αυτή είναι πλέον 
μια κεντρική στρατηγική ανάπτυξης για τη 
συντριπτική πλειοψηφία  των επιχειρήσε-
ων στην Ελλάδα. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι 
επιχειρήσεις έχουν θέσει ως πρωταρχικό 
στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών ικα-
νοτήτων του προσωπικού τους στη χρήση 
νέων ψηφιακών εργαλείων. 

H έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες 
αφορά όλους τους τομείς επιχειρηματι-
κής λειτουργίας: τη συνεχή βελτίωση και 
ανάπτυξη αγαθών ή υπηρεσιών (41% των 
επιχειρήσεων), την αναδιοργάνωση των 
διαδικασιών της επιχείρησης-συστήμα-
τα ERP (32%), την ενίσχυση της εφοδια-
στικής αλυσίδας (27%) και την εφαρμο-
γή συστημάτων CRM (26%). Παράλληλα, 
πρωτοπόρες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως 
οι τεχνολογίες στους τομείς της κυβερνο-
ασφάλειας (37%) και του υπολογιστικού 

Γιώργος Καϊσμαρίδης:
Πολλές από τις νέες
ψηφιακές διαδικασίες
που χρησιμοποίησαν
οι επιχειρήσεις,
θα παραμείνουν
και μετά την πανδημία

Γιώργος Καϊσμαρίδης
Director Management Consultants,

Private Sector ICAP A.E.
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Γιώργος Καϊσμαρίδης:
Πολλές από τις νέες
ψηφιακές διαδικασίες
που χρησιμοποίησαν
οι επιχειρήσεις,
θα παραμείνουν
και μετά την πανδημία

νέφους (36%), αξιολογούνται ως οι σημα-
ντικότερες για την ανάπτυξη των επιχει-
ρήσεων.

Οι ψηφιακές λύσεις μπορούν να συμβά-
λουν ουσιαστικά στην ανάληψη επιχειρη-
ματικών αποφάσεων και να λειτουργήσουν 
ως εργαλεία έγκαιρης και έγκυρης προει-
δοποίησης για την ευθυγράμμιση της επι-
χείρησης στους στόχους που έχει θέσει και 
τα αποτελέσματα που επιδιώκει. 

Μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
δημιουργείται μια μοναδική ευκαιρία για 
μια επιχείρηση να συγκεντρώσει τα πλού-
σια δεδομένα που διαθέτει και να τα αξιο-
ποιήσει, με τρόπο που θα τη βοηθήσουν να 
βελτιώσει τον τρόπο που λειτουργεί και να 
καινοτομήσει σε προϊόντα και υπηρεσίες. 

Η αλήθεια είναι ότι για να καινοτομήσουν 
οι επιχειρήσεις και να γίνουν περισσότερο 
εξωστρεφείς, χρειάζονται δεδομένα που 
είτε προέρχονται από το επιχειρησιακό 
τους περιβάλλον, είτε συλλέγουν από την 
αγορά και τους πελάτες τους. Ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός μέσα από μια στρατηγι-
κή, αποτελεί προτεραιότητα, έτσι ώστε να 
λαμβάνονται αποφάσεις και να γίνονται 
διορθωτικές ενέργειες με επιτυχία.

Η κατάσταση της πανδημίας φαίνεται 
πως έχει εξοικειώσει τόσο πολύ τις επι-
χειρήσεις με την τηλεργασία, που το 60% 
των επιχειρήσεων με δραστηριότητες 
έρευνας & Ανάπτυξης σκοπεύει να καθιε-
ρώσει αυτό το μοντέλο εργασίας ως μια νέα 
πραγματικότητα.

Το γεγονός ότι, σημαντικό πλήθος επι-
χειρήσεων αναβάθμισε σημαντικά τον 
τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται στην 
ιστοσελίδα τους και ανέπτυξε εργαλεία 

με έμφαση στις διαδραστικές συνομιλίες 
και συζητήσεις και μεταφορά μηνυμάτων 
στους πελάτες, επιβεβαιώνει την τάση για 
ψηφιακό μετασχηματισμό στο επιχειρησι-
ακό μοντέλο της κάθε επιχείρησης, σκοπό 
την συνεχή βελτίωση της επικοινωνίας και 
εξυπηρέτησης των πελατών τους.

Σχεδόν εννέα στις δέκα επιχειρήσεις, πε-
ριέλαβαν στην επιχειρησιακή τους λειτουρ-
γία την τηλεργασία,  για την απασχόληση του 
προσωπικού τους, έξι στις δέκα επιχειρή-
σεις έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφι-
ακό τους μετασχηματισμό και σχεδόν τρεις 
στις δέκα άλλαξαν το επιχειρησιακό τους 
μοντέλο για την προσαρμογή νέων αγαθών ή 
υπηρεσιών στα καινούρια δεδομένα.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι πολλές από τις 
νέες ψηφιακές διαδικασίες που χρησιμο-
ποίησαν οι επιχειρήσεις για την απρόσκο-
πτη λειτουργία τους, θα παραμείνουν και 
μετά από την πανδημία, με κυριότερες την 
υιοθέτηση ή ενίσχυση των ψηφιακών μέ-
σων επικοινωνίας, την υιοθέτηση της τη-
λεργασίας και την αυτοματοποίηση των δι-
αδικασιών λήψης αποφάσεων.

Η ψηφιακή εποχή για τον επιχειρηματι-
κό κόσμο είναι εδώ και η προσαρμογή των 
επιχειρήσεων κρίνεται επιβεβλημένη.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
για να είναι πετυχημένος
πρέπει να βασίζεται στην ορθή 
λειτουργεία των δομών, των 
διαδικασιών, και της στρατηγικής 
που οφείλουν να επικαιροποϊούν 
οι ελληνικές επιχειρήσεις
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ
Τα «SuperFoods»
ως καταναλωτική τάση

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο αυξάνεται η 
φήμη των «superfoods» όπου χάρη στην θρεπτική αξία τους, 
υπόσχονται θαύματα. Η Καταναλωτική τάση της εποχής για ένα 
πιο υγιεινό τρόπο ζωής επιτάσσει την επιλογή τέτοιων τροφών 
στη διατροφή των καταναλωτών. Τα superfoods εμφανίζονται στις 
λίστες τροφών με την μορφή φρούτων, λαχανικών, μπαχαρικών, 
πράσινων σκονών, ράβδων πρωτεϊνών και πολλών άλλων ειδών.

Της Σεβίννας Μαστρογιάννη
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Η λέξη superfood έχει εισβάλλει 
σε οτιδήποτε σχετίζεται με σω-
στή διατροφή, υγεία, ευεξία. Τα 
προϊόντα superfoods προωθού-

νται μέσα από διαφημιστικές εκστρατείες 
πολλών εταιριών τροφίμων στα μέσα μαζι-
κής ενημέρωσης αλλά και στο διαδίκτυο.

Οι εταιρείες τροφίμων κερδίζουν εκα-
τομμύρια στην επισήμανση αυτών των προ-
ϊόντων ως superfoods και το μέγεθος της 

παγκόσμιας αγοράς superfoods εκτιμήθη-
κε σε 137 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018. 

Τι είναι τα superfoods;

Η αλήθεια είναι ότι ενώ ο όρος 
«superfoods» περιγράφει τροφές με υψη-
λή διατροφική αξία και σημαντικά οφέλη 
στην υγεία των ανθρώπων, δεν υπάρχει 
καθορισμένος επιστημονικός ορισμός και 
κανένας κανονισμός σχετικά με τη χρήση 
του όρου στις ετικέτες συσκευασίας. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει ακόμη 
και τη χρήση αυτού του όρου στις ετικέτες, 
εκτός εάν συνοδεύεται από ρητή περιγρα-
φή του θρεπτικού περιεχομένου του προ-
ϊόντος. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα 
τρόφιμα υπερτροφές αμφισβητούνται για 
τις ευεργετικές τους ιδιότητες στην υγεία, 
απεναντίας παρέχουν υψηλή διατροφι-
κή αξία στον οργανισμό. Τα πιο δημοφιλή 
τρόφιμα που βρίσκονται στην κορυφή της 
λίστας των superfoods περιέχουν μεγάλη 
συγκέντρωση βιταμινών, ιχνοστοιχείων, 
μετάλλων, ισχυρών αντιοξειδωτικών και 
άλλων θρεπτικών συστατικών, σε μικρό 
όγκο τροφίμου και έχουν συγκεκριμένα 
οφέλη για την υγεία, τα οποία πιστοποιού-
νται από κλινικές μελέτες.
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Τα πιο δημοφιλή Superfoods

Αν και επίσημα δεν έχει αποδειχθεί ο 
όρος Superfoods, τα τρόφιμα αυτά, συ-
νεχίζουν να εμφανίζονται διαδικτυακά σε 
μηχανές αναζήτησης και μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης, αλλά και να συστήνονται 
από επιστήμονες υγείας και διατροφής. 
Στην λίστα με τα κορυφαία superfoods 
βρίσκονται τρόφιμα φυτικής αλλά και ζωι-
κής προέλευσης.

Η Κορυφαία Λίστα superfoods 
περιλαμβάνει:

Φρούτα: Βατόμουρα, ρόδι , μούρα 
γκοτζτι και ακαι, αβοκάντο

Λαχανικά : λάχανο, τεύτλα 

Σπόρους : σπόροι τσία, λιναρόσποροι

Μπαχαρικά : σπιρουλίνα , κακάο, 
κουρκουμά

Βότανα: μάκα, τζιντζερ, σκόρδο, 
πράσινο τσάι

Δημητριακά: κινόα 

Ψάρι: σολομό

 Να σημειωθεί ότι αυτά δεν είναι τα 
μόνα τρόφιμα που έχουν χαρακτηριστεί 
ως superfoods, η λίστα περιλαμβάνει κι 
αλλά πολλά τρόφιμα.

Superfoods: Θαύμα της φύσης ή 
διατροφική τάση ;

Στο ερώτημα αν τελικά τα superfoods 
είναι ένα θαύμα της φύσης ή απλώς μια 
διατροφική τάση η πιο σωστή απάντηση 
που μπορεί να δοθεί είναι ότι σε καμία 
περίπτωση ένα superfood από μόνο του 
δεν κάνει θαύματα. Μπορεί η ανάγκη στο 
σύγχρονο τρόπο ζωής και διατροφής να 
γέννησε τον όρο των superfoods αλλά σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμά-
ται η θρεπτική αξία τροφών που δεν έχουν 
χαρακτηρισθεί ως υπερτροφές. Αυτό που 
πρέπει να γίνει αντιληπτό στους κατανα-
λωτές είναι ότι η κατανάλωση υπερτροφών 
θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με μια 
συνολικά ισορροπημένη διατροφή. Επίσης, 
υπάρχουν πολλές τροφές που δεν αναφέ-
ρονται ως superfoods αλλά η ένταξη τους 
στην διατροφή, είναι εξίσου ευεργετική με 
αυτή των υπερτροφών. Η καλύτερη διατρο-
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Η Σεβίνα Μαστρογιάννη είναι πτυχιούχος της σχολής Διατροφής και Διαιτολογίας του Ανώτατου 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης από το έτος 2006.  Από το 2006 έως τώρα δραστη-
ριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο της Διατροφής.

Έχει ασχοληθεί με την ενημέρωση του κοινού μέσω της τηλεόρασης , του ραδιοφώνου και WEBTV  
σε διάφορα κανάλια καθώς διατηρούσε και μόνιμη παρουσία στο ΤVCRETA κατά τα έτη 201O-2014, 
στην εκπομπή «Πρώτη Θέση». 

Έχει συμμετάσχει σε πολλές εθελοντικές δραστηριότητες ενημερώσεις, δράσεις και δράσεις με 
θέμα την διατροφή.  Έχει αρθρογραφήσει και εξακολουθεί να αρθρογραφεί σε περιοδικά, εφημερί-
δες και επιστημονικά site υγείας. Επίσης  επιδιώκει  επαγγελματικές  συνεργασίες  με  ο,τι  σχετίζεται  
στον κλάδο της  διατροφής  (εστιατόρια, σουπερ μαρκετ, εταιρίες τροφίμων κ.α) με απώτερο στόχο 
την προώθηση για  μια  καλύτερη  διατροφική  στάση  στο  τρόπο ζωής.

Έχει πραγματοποιήσει  μιλίες  εκπαιδευτικού  χαρακτήρα  σε  αθλητικούς ομίλους, σχολεία, 
και τηλεόραση  καθώς  έχει ασχοληθεί  και  με  την  παρουσίαση  Ημερίδας  του  πανελλήνιου  
συλλόγου  Διατροφής. Παράλληλα παρακολούθησε και εξακολουθεί να παρακολουθεί πλήθος 
σεμιναρίων που αφορούν τη  διατροφή  παιδιών  και  ενηλίκων.  Τα  τελευταία  χρόνια  μέσα  από  
τα  μέσα  κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί στοχεύει στην σωστή και έγκυρη ενημέρωση σε 
θέματα δίαιτας και διατροφής.

Διατηρεί το  διαιτολογικό  της  γραφείο στο  γυμναστήριο  ROYAL FITNESS  από  το 2009 έως και  
σήμερα  με  αίσθημα ευθύνης  απέναντι στον  διαιτώμενο-ασθενή.

φική τάση, που μπορεί να 
επιλέξουν οι καταναλω-
τές για την υγεία τους εί-
ναι μια συνολικά ισορρο-
πημένη διατροφή που θα 
περιλαμβάνει γενικότερα 
την επιλογή πιο καθαρών 
και μη επεξεργασμένων 
τροφών, αλλά και των 
superfoods» με μέτρο.

Σε αυτό που πρέπει να 
πεισθούν οι καταναλω-
τές είναι ότι τα «δια-
τροφικά θαύματα» στην 
υγεία τους θα προκύ-
ψουν από την υιοθέτηση 
καλύτερων διατροφικών 
συνηθειών στον τρόπο 
ζωής τους με σωστή και 
έγκυρη ενημέρωση.
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Το Σωματείο GS1 Association -Greece, στηρίζοντας τις Ελληνικές 

επιχειρήσεις, γιατί είναι οι Ελληνικές Επιχειρήσεις, αποφάσισε, κατά την 

ετήσια τακτική του Γενική Συνέλευση 2020, ακόμη μεγαλύτερη μείωση 

των ετήσιων συνδρομών του με εφαρμογή 01/06/2020 έως 

31/05/2021  μειωμένες κατά 10%, έναντι της προηγούμενης πολιτικής 

συνδρομών του 2019, όπου επίσης είχε ήδη εφαρμοστεί 10% ,

σε μια προσπάθεια στήριξης και ανταπόδοσης σε αυτή τη δύσκολη 

περίοδο που διανύουμε, αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα ότι:

Είμαστε ΜΑΖΙ σε κάθε κίνηση!


