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Παράγοντες
επιρροής εξαγωγικής
δραστηριότητας
της Ελλάδας το 2021

Ε

ίναι γεγονός πως το προσκήνιο
των εμπορικών συναλλαγών τα
τελευταία δύο έτη έχει αλλάξει
δραματικά. Η εμφάνιση της πανδημίας του COVID – 19, είχε καταστροφικές συνέπειες παγκοσμίως, οδήγησε
σε μία οικονομική ύφεση και προκάλεσε
πολλές μεταβολές σε όλους τους κλάδους,
κάνοντας όλον τον πλανήτη να αντιδράσει.
Οι μεταβολές που έχουν προκληθεί, μεταξύ άλλων, έχουν επηρεάσει τις εμπορικές
συναλλαγές παγκοσμίως, συνεπώς και της
Ελλάδας.
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διανομής, με αποτέλεσμα να αυξηθούν
σημαντικά οι τιμές των αγαθών.
Ωστόσο, η εξαγωγική δραστηριότητα της
Ελλάδας επηρεάστηκε σημαντικά και από
άλλους παράγοντες, οι οποίοι δεν σχετίζονται άμεσα με τον COVID – 19. Ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι η ενεργειακή
κρίση, η οποία προέκυψε το 2021 σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζοντας σημαντικά και την ελληνική κοινωνία και τις εξαγωγές της χώρας. Επίσης, φαίνεται πως
το 2021, υπήρχε μια συνολική ανάπτυξη
των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών (CCI), γεγονός που θα έπρεπε να
εκμεταλλευτεί η Ελλάδα, καθώς διαθέτει
μία τεράστια πολιτιστική κληρονομιά.

Η εξωστρέφεια τα τελευταία χρόνια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές επιλογές για την Ελλάδα, ώστε να
μπορέσει να ανακάμψει οικονομικά και
να βγει από την κρίση. Οι ελληνικές εξαγωγές μέχρι το 2019 ακολουθούσαν την
εξέλιξη των παγκόσμιων εξαγωγών, σημειώνοντας ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη, ωστόσο η ευνοϊκή αυτή πορεία
διακόπηκε το 2020, όπου η αγορά κατακερματίστηκε, λόγω της πανδημίας.

1. Αλλαγές στην αλυσίδα αξίας

Οι επιρροές της πανδημίας ήταν εμφανείς και το 2021. Συγκεκριμένα, η κοινωνικο – οικονομική κρίση που προέκυψε
προκάλεσε μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά, κάνοντάς την πιο ορθολογιστική, άλλαξε την λειτουργία τής
εφοδιαστικής αλυσίδας και των δικτύων

Είναι αλήθεια ότι ο COVID – 19 άλλαξε
πολύ την ζωή των ανθρώπων. Τα συνεχόμενα lockdown, τα δυσάρεστα αποτελέσματα των κλάδων που επλήγησαν, αλλά
και το άγχος για την επόμενη μέρα, οδήγησαν την πλειοψηφία των ανθρώπων σε
δυσμενείς καταστάσεις.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

=

Παρακάτω λοιπόν περιγράφονται αναλυτικά οι παράγοντες που έχουν διαμορφώσει την εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας το έτος που πέρασε.
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Παρ’ όλη την ψυχολογική πίεση που
υπήρχε, τόσο τα άτομα αλλά και οι εταιρείες στάθηκαν αντιμέτωποι στην πανδημία,
χάρη στα τεχνολογικά μέσα, τα οποία κατέκτησαν σημαντική θέση στην ζωή μας. Η
τεχνολογική υποστήριξη οδήγησε σε πλήθος αλλαγών διάφορους κλάδους. Καθιερώθηκε η τηλε-εργασία και εξαλείφθηκε σε κάποιο βαθμό η γραφειοκρατία, η
οποία αδιαμφισβήτητα ταλάνιζε για χρόνια
την χώρα μας.
Συνέπεια των παραπάνω ήταν η εξοικείωση πολλών ανθρώπων με τις ηλεκτρονικές παραγγελίες – πληρωμές. Η αγοραστική δραστηριότητα άρχισε να συνδέεται
όλο και περισσότερο με την ψηφιοποίηση.
Αρκεί να αναλογιστεί κάποιος, ότι σε περίοδο lockdown, το ποσοστό ηλεκτρονικών
συναλλαγών αυξήθηκε δραματικά, κυρίως
για την αποφυγή τής μετάδοσης της νόσου
COVID-19 μέσω της “χέρι με χέρι” ανταλλαγής χρημάτων.
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διαστικές τους αλυσίδες με σκοπό τη
διαμόρφωση εξειδικευμένων στρατηγικών
που θα τις προστατεύσουν από μελλοντικές κρίσεις. Προσπαθούν να γίνουν πιο
ανθεκτικές, συνεργατικές και δικτυωμένες με πελάτες, προμηθευτές και άλλους
ενδιαφερόμενους. Για να γίνει αυτό, θα
αυξήσουν τις επενδύσεις σε τεχνολογίες
εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως η τεχνητή
νοημοσύνη και ο αυτοματισμός ρομποτικών διαδικασιών, ενώ θα επανεκπαιδεύσουν τους εργαζομένους.

Οι online παραγγελίες αυξήθηκαν με
πρωτοφανείς ρυθμούς. Η ανάγκη για ολοήμερη απασχόληση μέσα στο σπίτι οδήγησε τον καταναλωτή να αγοράζει ό,τι χρειάζεται διαδικτυακά.

Η ξαφνική αυξητική τάση των παραγγελιών, αποτέλεσε μία πρωτόγνωρη εμπειρία
για την ελληνική κοινωνία, η οποία οδήγησε
σε τεράστια πολυπλοκότητα την διαχείριση
των logistics. Ελληνικές και ξένες εταιρείες μεταφορών βρέθηκαν απροετοίμαστες
λόγω του τεράστιου όγκου, με αποτέλεσμα
να είναι δύσκολη η διαχείριση της αποθήκευσης και μεταφοράς εμπορευμάτων. Η
παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα φάνηκε
να έχει πληγεί, με τα αποτυπώματά της να
μην έχουν ακόμα εξαφανιστεί πλήρως το
2021. Οι διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα που προκλήθηκαν από
την πανδημία, από την μία προσέφεραν αρκετές νέες θέσεις εργασίας, αλλά από την
άλλη δημιούργησαν αύξηση των τιμών σε
πολλά αγαθά. Με τις τιμές του πετρελαίου
να αυξάνονται όλο και περισσότερο, καθώς
και με την γενικότερη ενεργειακή κρίση
που επικρατεί, η αύξηση του πληθωρισμού
είναι κάτι που προβληματίζει τους περισσότερους πολίτες.
Η επιρροή της πανδημίας στα logistics
είναι εμφανής, καθώς επέσπευσε και τη
διαδικασία της παραδοσης“last – mile”,
η οποία μπορεί να ήταν έντονη επί σειρά
ετών, θέτοντας προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, ωστόσο ενισχύθηκε με την επέκταση της πανδημίας, η οποία οδήγησε σε
μια ξαφνική, χαοτική έκρηξη της ζήτησης.

Η πανδημία λοιπόν επέσπευσε μια σειρά μεγαλων αλλαγών στην αλυσίδα αξίας,
τόσο παγκοσμίως, όσο και στην Ελλάδα.
Αποδείχθηκε η «ευθραυστότητα» ενός συστήματος, καθώς υπάρχει μεγάλη αλληλεξάρτηση προμηθευτών και εταιρειών. Αυτό
οδήγησε στην ανάπτυξη του κλάδου του
αυτοματισμού, καθώς και των τεχνολογιών
που ανήκουν στο Industry 4.0.

Οι επιχειρήσεις που διέθεταν ιδιόκτητα συστήματα παράδοσης, είχαν ξαφνικά
ένα μεγάλο πλεονέκτημα και άρχισαν να
προσθέτουν χωρητικότητα, να επεκτείνουν
το ωράριο και το προσωπικό και να επεκτείνονται σε περισσότερα προϊόντα. Κατ’
επέκταση της λογικής αυτή, είδαμε πολλούς χώρους να μετατρέπονται σε service
points για μεταφορικές εταιρείες που
ήθελαν να γίνουν πιο ευέλικτες στο τρόπο

Αναγνωρίζοντας λοιπόν τις νέες τάσεις
που δημιουργούνται και στοχεύοντας στην
δημιουργία νέων οργανωσιακών και λειτουργικών δομών, οι επιχειρήσεις αναμένεται να επανασχεδιάσουν τις εφο-
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διαχείρισης των logistics καθώς και να διευρύνουν τα δίκτυα τους. Οι επιχειρήσεις
που δεν διέθεταν δικές τους δυνατότητες
παράδοσης στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στις υπηρεσίες τρίτων ως κύριο κανάλι
προσέγγισης πελατών.

3. Δίκτυα διανομής
Μέχρι τώρα η αλυσίδα αξία συμπεριελάμβανε πολλά στάδια. Ένα προϊόν για να
φτάσει στον τελικό καταναλωτή θα έπρεπε
να περάσει από το στάδιο της μεταποίησης, της συσκευασίας κλπ, ωστόσο παρατηρείται πως πολλά από τα συγκεκριμένα
στάδια δεν υφίστανται πλέον, με το τελικό
προϊόν να φτάνει στον καταναλωτή πολύ
πιο γρήγορα.
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τις αλλαγές
που έχουν προκληθεί και στα δίκτυα διανομής, τα οποία διαμορφώθηκαν με τρόπο τέτοιο ώστε να αποφεύγονται οι προσωπικές
επαφές μεταξύ εμπόρου, ενός ή δύο ενδιαμέσων, και τελικού καταναλωτή. Αυτό, σε
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κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να έβγαλε
τους μικρούς παίκτες (ενδιάμεσους) εκτός
παιχνιδιού, επιτρέποντας μόνο στους μεγάλους παίκτες να παραμείνουν.

4. Αύξηση τιμών
Φαίνεται πως η πανδημία, σε συνδυασμό
με τις μεταβολές στα δίκτυα διανομής και
στην εφοδιαστική αλυσίδα, έχει προκαλέσει πολλές ανατιμήσεις σε διάφορους
κλάδους. Το κύμα ανατιμήσεων έχει ξε-
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κινήσει από το 2020, αλλά συνεχίζει και
υφίσταται ακόμα, ενώ δεν αποκλείεται το
επόμενο διάστημα να ενταθεί. Οι αυξήσεις
τιμών οφείλονται τόσο στα πολύ υψηλά
κόστη των πτώτων υλών και της ενέργειας, όσο και στα υψηλά κόστη των ναύλων
από Ασία. Η ζήτηση για προϊόντα ολοένα
και αυξάνεται και πολλές εταιρείες τροφίμων έχουν ήδη αυξήσει τις τιμές τους (π.χ.
Unilever, Nestle κ.α.), λόγω του υψηλού
κόστους των εμπορευμάτων.

5. Ενεργειακή κρίση
Το 2021, παρατηρήθηκε, ένα φαινόμενο
πρωτόγνωρο στην ελληνική κοινωνία, ένα
πολύ έντονα ασταθές περιβάλλον, όσον
αφορά την αγορά της ενέργειας, το οποίο
αναμένεται να συνεχίσει να υφίσταται και
το 2022. Τα προβλήματα στις αλυσίδες
εφοδιασμού, η αυξημένη ζήτηση, σε συνδυασμό με την περιορισμένη τροφοδοσία
ενέργειας λόγω γεωπολιτικών παραγόντων, έχουν οδηγήσει σε μία ενεργειακή
κρίση, με αποτέλεσμα να εκτοξεύεται η
τιμή του φυσικού αεριού, της ηλεκτρικής
ενέργειας και του πετρελαίου, στα ύψη,
επηρεάζοντας άμεσα τόσο τα νοικοκυριά,
όσο και την δραστηριότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων. Πολλές μεταλλευτικές βιομηχανίες αναγκάστηκαν ήδη να μειώσουν
την παραγωγή τους, ενώ άλλες προχώρησαν σε αναστολή λειτουργίας. Επίσης, θεωρείται πως η απεξάρτηση από τα ορυκτά
καύσιμα έγινε πολύ γρήγορα, διαταράσσοντας όλη την εφοδιαστική αλυσίδας ενέργειας.
Η ενεργειακή κρίση, έχει προκαλέσει
ακόμα μεγαλύτερο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας,
καθώς έχουν αυξηθεί σημαντικά οι εισαγωγές καυσίμων. Οι περισσότεροι οικονομικοί φορείς θεωρούν πως η ενεργειακή κρίση θα συνεχιστεί, γεγονός που θα
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επηρεάσει και άλλους κλάδους, καθώς οι
υψηλές τιμές της ενέργειας θα προκαλέσουν ανατιμήσεις και σε άλλα εμπορεύματα και υπηρεσίες.

6. Ορθολογιστική συμπεριφορά
καταναλωτών
Ο καταναλωτής φαίνεται να προσπαθεί να
εναρμονιστεί με την νέα πραγματικότητα,
περιορίζοντας τις αγορές του. Έτσι, παρατηρείται μία ορθολογιστική συμπεριφορά
περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο της
τελευταίας πενταετίας, η οποία οδηγεί σε
προσαρμογή στην αγοραστική συμπεριφορά, ανάλογα με την διακύμανση της τιμής
των αγαθών. Έτσι, αν συνεχιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις, αναμένεται να τροφοδοτήσουν περαιτέρω την ζήτηση για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και για προϊόντα
χαμηλότερου κόστους.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως προαναφέρθηκε, έχει μπει κανονικά στην ζωή του
καταναλωτή. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις
καλούνται να διαθέτουν τα προϊόντα τους
και μέσω e-shop, δίνοντας την δυνατότητα
ηλεκτρονικών αγορών στους καταναλωτές.
Μεταξύ άλλων, έχει παρατηρηθεί και
μία άλλη αλλαγή στην συμπεριφορά των
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καταναλωτών, η οποία αφορά στην βιωσιμότητα. Η συγκεκριμένη στροφή δεν είναι
μόνο συνέπεια της πανδημίας αλλά και
άλλων μεταβολών, όπως είναι οι ακραίες καιρικές συνθήκες που παρατηρούνται τα τελευταία έτη. Επίσης, η εταιρική
κοινωνική ευθύνη των εταιρειών φαίνεται
να απασχολεί σημαντικά μέρη του πληθυσμού και να επηρεάζει τις καταναλωτικές
προτιμήσεις.
Εν κατακλείδι, η πανδημία ανέδειξε νικητές και χαμένους. Κλάδοι ψυχαγωγίας και εστίασης είδαν συνεχή πτώση στα
οικονομικά τους αποτελέσματα έως και
σήμερα. Αντίθετα, προϊόντα για τα νοικοκυριά που είδαν μεγάλη και συνεχή ανάπτυξη είναι γεγονός ότι οδήγησαν σε υψηλούς κύκλους εργασιών. Καθώς η αγορά
αναπροσαρμόζεται σε μια πιο φυσιολογική κατάσταση και τα ταξίδια αναψυχής, η
προσωπική εστίαση και η ψυχαγωγία επιστρέφουν, κάποιες από αυτές τις διαταραχές θα εξασθενήσουν.

7. CCI (Cultural and Creative
Industries)
Με τον όρο CCI (Cultural and Creative
Industries), αναφερόμαστε σε όλους τους
κλάδους, που οι δραστηριότητές τους βα-
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σίζονται σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και
δημιουργικές αξίες. Οι τομείς αυτοί είναι
απολύτως απαραίτητοι για τη διασφάλιση
της ανάπτυξης της δημιουργικής οικονομίας. Ωστόσο, η πανδημία έχει επηρεάσει
τον πολιτιστικό κλάδο παγκοσμίως, αφού
εμποδίζεται η πρόσβαση των πολιτών στον
τομέα αυτό.

μαντικές ποσότητες μιας εκ των βασικών
πρώτων υλών για τον κλάδο τής ένδυσης,
το βαμβάκι.

Το CCI αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μεγάλη πολιτιστική δύναμη για
την Ελλάδα, αλλά δυστυχώς αυτό δεν αντανακλάται ούτε στις επενδύσεις της, ούτε
στις εξαγωγές της, καθώς η χώρα παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών μακροχρόνια. Εκτός των άλλων,
οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (CCI) αποτελούν πηγή ανάπτυξης και
δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.
Για να μπορέσει να προσφέρει το CCI τα
αναμενόμενα αποτελέσματα, απαιτούνται
μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν
και θα ενισχύσουν την αντίληψη γύρω από
τον συγκεκριμένο κλάδο, παρέχοντας την
κατάλληλη υποστήριξη στους επαγγελματίες, ώστε ο κλάδος να γίνει πιo ανθεκτικός. Θα πρέπει το ανθρώπινο δυναμικό
να αξιοποιηθεί σωστά, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι δεσμοί του κλάδου
αυτού και με άλλους τομείς.
Είναι σημαντικό η ελληνική κοινωνία να
αντιληφθεί την σημασία τόσο του συγκεκριμένου τομέα, αλλά και των υπηρεσιών
γενικότερα, καθώς με αυτόν τον τρόπο οι
εξαγωγές της χώρας θα μπορούσαν να
αναπτυχθούν και να διαδοθεί η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά παγκοσμίως.
Οι επενδύσεις στον κλάδο αυτό θεωρούνται ύψιστης σημασίας, για να μπορέσει
να ανακάμψει η χώρα από την οικονομική
ύφεση, η οποία έχει γίνει ακόμα πιο έντονη λόγω του COVID – 19.
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8. Ανάπτυξη Τοπικής
Βιομηχανίας
Η «οπισθοχώρηση» της Κίνας πέρυσι,
λόγω της πανδημίας, με την χώρα να μην
έχει επανέλθει σε προ COVID-19 επίπεδα
σε ό,τι αφορά την παραγωγική διαδικασία,
βάζει σε τροχιά ανάκαμψης πολλές ευρωπαϊκές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής. Στους παράγοντες
που καθιστούν την παραγωγή από ελληνικές εταιρείες ελκυστική, προστίθεται και
το γεγονός του πολύ μεγάλου κόστους πρώτων υλών από την Κίνα, καθώς και των ναύλων που διατηρούνται σε δυσθεώρητα ύψη.
Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στον
κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, ο οποίος αποτελεί μία σημαντική δύναμη για
την Ελλάδα, καθώς η χώρα παράγει ση=
exportnews.gr

Οι τιμές των πρώτων υλών και του κόστους μεταφορών από την Κίνα, έχουν
εκτοξευθεί στα ύψη, γεγονός που ωφελεί
την Ελλάδα. Κατ’ επέκταση, μειώνεται η
σημασία που είχε παλαιότερα το υψηλό
εργατικό κόστος της χώρας στο συνολικό
κόστος παραγωγής. Ταυτόχρονα, σε αυτή
τη προσπάθεια υποκατάστασης της κινεζικής παραγωγής, η Ελλάδα έχει να ανταγωνιστεί ισχυρές δυνάμεις τού κλάδου, όπως
είναι η Τουρκία, το Μαρόκο και η Τυνησία,
χώρες που επίσης αύξησαν τις εξαγωγές
τους προς ΕΕ. Αν και φαίνεται να υπάρχουν κενά σε ό,τι αφορά την προστασία σε
διακοινοτικό επίπεδο της ευρωπαϊκής παραγωγής από τρίτες χώρες, οι ελληνικές
εταιρείες προσπαθούν να παραμείνουν
ανταγωνιστικές, με την Τουρκία όμως να
έχει καταφέρει να μειώσει συντριπτικά τα
κοστολόγια, έχοντας κάνει σημαντικότατες
επενδύσεις στην βιομηχανία και απολαμβάνοντας ταυτόχρονα γενναιόδωρες κυβερνητικές παρεμβάσεις και μηδενικούς
περιβαλλοντικούς περιορισμούς.
Το εξωστρεφές προφίλ πολλών ελληνικών εταιρειών κλωστοϋφαντουργίας συνιστά μεγάλο όπλο διαχρονικά και ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη συγκυρία. Ωστόσο,
λόγω του πολύ χαμηλού κόστους της Τουρκίας, η μετατόπιση της παραγωγής ρούχων από την Ασία απέφερε επί της ουσίας
όφελος στην Τουρκία και η Ελλάδα απλώς
κατοχυρώνει ό,τι περισσεύει.

Η αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών και την εκρηκτική αύξηση
του κόστους της ενέργειας, οδηγεί πιθανώς σε επισφάλειες στην αγορά, και πιθανόν πολλές εταιρείες σε «λουκέτο». Αν και
λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό του
κόστους αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
σημειώνεται ότι οι τιμές χονδρεμπορικής
αγοράς είχαν ήδη φτάσει από το φθινόπωρο σε πρωτόγνωρα επίπεδα πανευρωπαϊκά, ωθούμενες κυρίως από την υψηλή τιμή
αγοράς φυσικού αερίου αλλά και το υψηλό
κόστος των ρύπων.
Επειδή όμως πάντοτε μέσα στις κρίσεις
κρύβονται ευκαιρίες, οι ελληνικές ΜΜΕ
θα ήταν χρήσιμο να αναζητήσουν την πιθανότητα να ενισχυθούν από τις παρούσες συγκυρίες :
 Δείχνοντας τα κατάλληλα αντανακλαστικά ελιγμών και προσαρμογής στις συνθήκες που δημιουργούνται
 Σύσσωμος ο επιχειρηματικός κόσμος
(επιχειρηματική κοινότητα, φορείς, σύνδεσμοι, επιμελητήρια) σε συνεργασία με
τα Πανεπιστήμια και την Πολιτεία να αξιοποιήσουν την χαρισματική, γεωπολιτική
θέση της χώρας (ως international hub) για
κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της διεθνούς αγοράς.

Συμπέρασμα
Η εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας
το 2021 ήταν βαθιά επηρεασμένη τόσο από
τις συνέπειες του COVID – 19, όσο και από
άλλους κοινωνικο-πολιτικούς παράγοντες.
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