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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στα πλαίσια της διπλωματικής μελέτης του 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Ο λόγος εκπόνησης της εργασίας είναι η προσπάθεια για 

ενημέρωση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την εξαγωγική 

δραστηριότητα της Ελλάδας , τις  προοπτικές ανάπτυξης και τις εξωστρεφείς δράσεις που 

αναπτύσσονται, με τη δημιουργία παράλληλα ενός εξαγωγικού επιχειρηματικού σχεδίου. 

Σκοπός της εργασίας είναι να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, 

ως οδηγό για την επέκταση των δραστηριοτήτων των ελληνικών μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές και πιο συγκεριμένα στο εξαγωγικό εμπόριο. Γίνεται 

μια λεπτομερής αναφορά τόσο στην παρούσα κατάσταση της ελληνικής οικονομίας όσο 

και σε εξωστρεφείς δράσεις με προοπτικές επιτυχίας. Για την ολοκλήρωση της εργασίας 

χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ηλεκτονικές πηγές, επιστημονικά άρθρα, οικονομικές 

αναλύσεις, στατιστικές έρευνες και κάποιες βιβλιογραφικές αναφορές.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην 

ολοκλήρωση της διπλωματικής μου  μελέτης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον 

επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Δημήτριο Σουμπενιώτη για την έμπνευση και την 

ουσιαστική βοήθεια που μου προσέφερε με τις οδηγίες, τα κίνητρα και την καθοδήγηση 

του κατά της διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας και τον καθηγητή κ. Ιωάννη 

Χατζηδημητρίου για την άψογη συνεργασία και τις πολύτιμες συμβουλές του. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο εξαγωγικό 

σχέδιο ανάπτυξης για ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Παρουσιάζονται οι 

πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο των εξαγωγών, τα εμπόδια που υψώνονται εξαιτίας της 

δύσκολης οικονομικής συγκυρίας στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας,  οι προοπτικές 

ανάπτυξης και η ανάγκη για εξωστρέφεια. Ολοκληρώνεται με έναν αναλυτικό οδηγό για 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να παρουσιάσει τα στάδια που απαιτούνται προς την 

υλοποίηση ενός εξαγωγικού εγχειρήματος. 

Η διπλωματική εργασία αποτελείται από 4 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια 

θεωρητική παρουσίαση των εννοιών της διεθνοποίησης και της παγκοσμιοποίησης και 

του τρόπου με τον οποίο επηρρέασαν το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Γίνεται 

ακόμη αναφορά στις πολυεθνικές επιχειρήσεις, τη σύσταση τους και την επίδρασή τους 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των Εξαγωγών ως στρατηγικής άσκησης 

διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι εξαγωγών, τα 

κίνητρα που ωθούν στην επιλογή της συγκεκριμένης στρατηγικής, καταγράφονται τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εξαγωγικής δραστηριότητας και εντοπίζονται 

τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την άσκησή της.  

Το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην ανάγκη εξωστρέφειας των ελληνικών 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στηρίζεται σε αποτελέσματα σημαντικών ερευνών από 

διάφορους φορείς, παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία της παρούσας κατάστασης στον 

τομέα των εξαγωγών, αναφέρει προοπτικές για ανάπτυξη και καταγράφει όλες τις πιθανές 

πηγές χρηματοδήτησης και τους φορείς στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 

προσπάθεια για προώθηση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας,  

Η μελέτη ολοκληρώνεται στο τέταρτο κεφάλαιο με τη δημιουργία ενός εξαγωγικού 

σχεδίου για ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως οδηγό στην προσπάθεια για 

ανάπτυξη, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα. Παρουσιάζονται βασικά βήματα για την 

προετοιμασία των επιχειρήσεων πριν την υλοποίση της εξαγωγής, όπως είναι ο 

Εξαγωγικός Επιχειρηματικός Σχεδιασμός της επιχείρησης (Export Business Plan)  και ο 

Εξαγωγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ (Export Marketing Plan)  και δίνονται βασικές 

κατευθύνσεις για τα απαραίτητα διαδικαστικά, νομικά, τελωνειακά και φορολογικά 

ζητήματα που προκύπτουν.  

 



3 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Πίνακας Περιεχομένων 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................................................................... 6 

1. Η Διεθνοποίηση των αγορών και οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις .............................................. 7 

1.1. Εισαγωγικές έννοιες ..................................................................................................... 7 

1.2. Η έννοια της παγκοσμιοποίησης .................................................................................. 8 

1.2.1. Παράγοντες που συντελούν στην παγκοσμιοποίηση ................................................... 9 

1.2.2. Σημασία και συνέπειες της παγκοσμιοποίησης .......................................................... 10 

1.3. Η διεθνοποίηση των αγορών και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων .................. 11 

1.4. Πολυεθνικές επιχειρήσεις ........................................................................................... 12 

1.5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πολυεθνικών επιχειρήσεων ........................ 14 

1.5.1. Πλεονεκτήματα των ΠΕΕ ........................................................................................... 14 

1.5.2. Μειονεκτήματα των ΠΕΕ ........................................................................................... 15 

2. Στρατηγικές Άσκησης Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων : Εξαγωγές .................. 17 

2.1. Η σημασία της εξαγωγικής δραστηριότητας .............................................................. 17 

2.2. Μέθοδοι άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων ....................................................... 18 

2.2.1. Άμεσες εξαγωγές ........................................................................................................ 18 

2.2.1.1. Μέθοδοι άμεσων εξαγωγών ....................................................................................... 19 

2.2.2. Έμμεσες εξαγωγές ...................................................................................................... 20 

2.2.2.1. Μέθοδοι έμμεσων εξαγωγών ...................................................................................... 21 

2.3. Κίνητρα και παράγοντες ενασχόλησης με το εξαγωγικό εμπόριο ............................. 22 

2.4. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εξαγωγικής δραστηριότητας ....................... 23 

2.4.1.      Πλεονεκτήματα εξαγωγικής δραστηριότητας ............................................................. 24 

2.4.2. Μειονεκτήματα εξαγωγικής δραστηριότητας ............................................................ 25 

2.5. Προβλήματα και εμπόδια της εξαγωγικής δραστηριότητας ....................................... 25 

3. Εξαγωγική δραστηριότητα και εξωστρέφεια για την ανάπτυξη των ελληνικών ΜμΕ .......... 27 

3.1. Ελληνικές εξαγωγικές επιδόσεις ................................................................................ 28 

3.1.1. Έρευνα ΠΣΕ ............................................................................................................... 28 



4 

 

3.1.2. Έρευνα ΣΕΒΕ ............................................................................................................. 32 

3.2. Το προφίλ του Έλληνα εξαγωγέα ............................................................................... 35 

3.2.1. Μέγεθος επιχειρήσεων- Νομική μορφή ..................................................................... 36 

3.2.2. Κλάδος δραστηριότητας ............................................................................................. 37 

3.2.3. Έδρα ........................................................................................................................... 39 

3.3. Προβλήματα και Προοπτικές στην άσκηση εξαγωγικού εμπορίου ........................... 40 

3.3.1. Προβλήματα και Εμπόδια .......................................................................................... 41 

3.3.1.1. Χρονοβόρες Διαδικασίες για τις εξαγωγές ................................................................. 41 

3.3.1.2. Διοικητικό Κόστος για τις εξαγωγές .......................................................................... 42 

3.3.1.3. Νομικά Ζητήματα ....................................................................................................... 42 

3.3.1.4. Ζητήματα Ενημέρωσης .............................................................................................. 42 

3.3.1.5. Διαδικαστικά Ζητήματα ............................................................................................. 43 

3.3.2. Κίνητρα και Προοπτικές............................................................................................. 45 

3.4. Η στήριξη στις εξωστρεφείς δράσεις-Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ ............................... 47 

3.4.1. Μηχανισμοί Χρηματοδότησης ................................................................................... 48 

3.4.2. Καινοτόμα Χρηματοδοτικά Μέσα 2014-2020 ........................................................... 51 

3.4.3. Task Force for Greece ................................................................................................ 53 

4. Export Plan για ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ........................................................... 55 

4.1. Η σημασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού για επιτυχημένες εξαγωγές ................. 55 

4.2. Εξαγωγικός Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (Export Business Plan) ............................ 56 

4.3. Εξαγωγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ (Export Marketing Plan) .......................................... 61 

4.3.1. Προσδιορισμός των αγορών στόχων (target markets) ................................................ 61 

4.3.2. Ανάπτυξη Στρατηγικής Εξαγωγικού Μάρκετινγκ ...................................................... 62 

4.3.2.1. Εξειδίκευση του προϊόντος και ικανοποίηση του πελάτη .......................................... 63 

4.3.2.2. Τιμολόγηση του προϊόντος προς εξαγωγή ................................................................. 65 

4.3.2.3. Προώθηση του προϊόντος σε ξένες αγορές ................................................................ 66 

4.3.2.4. Διείσδυση σε ξένες αγορές ......................................................................................... 68 

4.4. Μεταφορικά και Συνοδευτικά Έγγραφα .................................................................... 71 

4.4.1. Συνοδευτικά Έγγραφα ................................................................................................ 71 



5 

 

4.4.2. Έντυπα συμπληρούμενα από τους μεταφορείς .......................................................... 74 

4.5. Νομικά , Τελωνειακά και Φορολογικά Ζητήματα ..................................................... 79 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ....................................................................................................................... 85 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................................ 87 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ........................................................................................................................... 91 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ........................................................................................................................... 97 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ .......................................................................................................................... 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η αυξανόμενη αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση των αγορών και οικονομιών των 

χωρών έχει οδηγήσει σε μια ενδυνάμωση του ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο 

ωθώντας έναν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων να στρέφονται σε νέα εγχειρήματα 

ξεπερνώντας τα εθνικά όρια και με κατεύθυνση τις διεθνείς αγορές. Ο κορεσμός της 

εγχώριας αγοράς, η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στην τοπική αγορά, η 

παγκοσμιοποίηση των εμπορικών συναλλαγών, οδηγούν τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση 

νέων πεδίων δράσης. Η προτεινόμενη μέθοδος έναρξης των διεθνών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων μιας εταιρείας είναι οι Εξαγωγές καθώς αποτελούν σχετικά την 

απλούστερη στρατηγική επέκτασης. 

Το σύγχρονο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον διανύει μια περίοδο αστάθειας και 

η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των οικονομικών αναταραχών. Παρα τις προσπάθειες 

που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για έξοδο της χώρας μας από το κλίμα ανασφάλειας 

και οικονομικής δυσχέρειας, οι προκλήσεις είναι ακόμα πολλές για την επίτευξη των 

στόχων ανάκαμψης που έχουν τεθεί. Οι προοπτικές για εγχώρια επιχειρηματική δράση 

είναι περιορισμένες, για αυτό και είναι απαραίτητη η αναζήτηση διεξόδων σε επιλογές 

που ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας όπου οι δυνατότητες είναι μεγαλύτερες και οι 

πιθανότητες επιτυχίας αυξημένες. Στο επίκεντρο αυτής της αναζήτησης έχουν θέσει τις 

προσπάθειές τους και οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλέον αποτελούν, τη 

συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και συνθέτουν τον παραγωγικό 

ιστό της, εντάσσοντας σταδιακά στην επιχειρησιακή τους στρατηγική τις εξαγωγές, όχι 

σαν συγκυριακή μόνο προσέγγιση, αλλά και ως αναπτυξιακή επιλογή. 

Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής μελέτης είναι η παροχή χρήσιμων 

πληροφοριών για τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, η ανάδειξη των 

πλεονεκτημάτων των Εξαγωγών, η αναφορά σε εξωστρεφείς δράσεις και χρηματοδοτικά 

προγράμματα και ο σχεδιασμός ενός εξαγωγικού οδηγού για τις ελληνικές μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που στοχεύουν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα στρέφοντας τις 

προσπάθειες του στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς αγορές. 
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1. Η Διεθνοποίηση των αγορών και οι Πολυεθνικές 

Επιχειρήσεις 

1.1. Εισαγωγικές έννοιες 
 

Το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον είναι περισσότερο ανταγωνιστικό από ποτέ. 

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι οικονομικές συναλλαγές επεκτείνονται πλέον 

σε παγκόσμιο επίπεδο, με εντυπωσιακή αύξηση της ισχύος και της πολυπλοκότητας των 

διασυνδέσεων και της εξάρτησης μεταξύ των αγορών και των οικονομιών διαφορετικών 

χωρών.   

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης των αγορών και της διεθνοποίησης των 

οικονομικών δραστηριοτήτων που διανύουμε αλλά και των ραγδαίων αλλαγών και 

εξελίξεων, όλες οι επιχειρήσεις-ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου δραστηριότητας, 

προέλευσης ,θεσμικής ή κεφαλαιακής σύνθεσης ή διοικητικής δομής- αντιμετωπίζουν το 

πρόβλημα της επιλογής μοντέλου διεθνοποίησης για να επεκταθούν στο παγκόσμιο 

επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Το πρώτο και αποφασιστικό βήμα για τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης είναι η κατανόηση των λόγων που την ωθούν να στραφεί στις διεθνείς 

αγορές.  Η επίγνωση και κατανόηση των λόγων αυτών έχουν καθοριστικό ρόλο στο 

σχεδιασμό και το περιεχόμενο των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν τόσο σε επίπεδο 

στρατηγικής ανάπτυξης, όσο και σε επίπεδο οργανωτικών και λειτουργικών 

παρεμβάσεων και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού .  Η απόφαση για διεθνοποίηση των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης πρέπει να είναι σαφής και αιτιολογημένη.  

Καθώς επεκτείνονται διεθνώς οι επιχειρήσεις μιας χώρας, αυξάνεται η διεθνοποίηση 

των δραστηριοτήτων τους, κατά συνέπεια αυξάνεται και ο βαθμός αλληλεξάρτησής τους 

με οικονομίες άλλων χωρών που οδηγεί με τη σειρά του στην αύξηση του βαθμού 

παγκοσμιοποίησης της οικονομίας της. 
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1.2. Η έννοια της παγκοσμιοποίησης 
 

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών αποτελεί το σημαντικότερο οικονομικό γεγονός του 

20
ου

 αιώνα. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο φαινόμενο, μια συνειδητή επιδίωξη με 

ιδιαίτερο νόημα και μπορεί να περιγραφεί ως τη συνεχή διαδικασία ενδυνάμωσης του 

βαθμού αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των αγορών των χωρών του κόσμου, που 

ταυτόχρονα οδήγησε και στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας , στην ενίσχυση δηλαδή 

του βαθμού αλληλεξάρτησης των εθνικών οικονομιών (Χατζηδημητρίου 2003). 

Αποτέλεσμα αυτής της ενίσχυσης είναι να επηρεάζεται η λειτουργία των τοπικών αγορών 

θετικά ή αρνητικά από γεγονότα που συμβαίνουν σε αγορές και οικονομίες διαφορετικών 

χωρών σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων. Οι τοπικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως 

μεγέθους επηρεάζονται από τα τεκταινόμενα σε μακρινές και φαινομενικά άσχετες χώρες. 

Η κερδοφορία και η βιωσιμότητα όλων των επιχειρήσεων επηρεάζεται άμεσα και έμμεσα 

από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές. 

Η παγκοσμιοποίηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα εθνικά σύνορα παύουν να 

αποτελουν εμπόδιο για την κυκλοφορία των προϊόντων και κεφαλαίου (Grant 1996). 

Είναι η διασύνδεση των εθνικών οικονομιών σε μια αλληλεξάρτηση της παγκόσμιας 

οικονομίας και την ανάπτυξη ενός κοινού συνόλου των παγκόσμιων εικόνων (Nazombe 

1995). Είναι, επίσης, ο μετασχηματισμός της παγκόσμιας οικονομίας σε εκείνη τη μορφή 

όπου όχι μόνο η παραγωγή αλλά και οι συναλλαγές και η χρηματοδότηση οργανώνονται 

και διαρθρώνονται σε παγκόσμια κλίμακα.  

Η παγκοσμιοποίηση έχει θεωρηθεί ως μέσο για την πρόοδο, τη δημιουργία πλούτου, 

την επέκταση των ευκαιριών και την παροχή ενός προστατευτικού περιβάλλοντος για την 

επιχειρηματικότητα και τις επιχειρήσεις. Δημιουργεί, επίσης πρόσβαση σε πολύ 

καλύτερες ευκαιρίες για αξιοπρεπή εργασία, καθώς και στην προώθηση της ανάπτυξης 

με την κοινωνική δικαιοσύνη στο πλαίσιο των ανοικτών οικονομιών και ανοικτών 

κοινωνιών (Somavia 2001). 
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1.2.1. Παράγοντες που συντελούν στην παγκοσμιοποίηση 
 

Πολλές είναι οι τάσεις και εξελίξεις στις οποίες θα μπορούσε να αποδοθεί η επικράτηση 

της παγκοσμιοποίησης ως ένα φαινόμενο στην παγκόσμια σκηνή και αρκετοί είναι οι 

παράγοντες που έχουν αναφερθεί ως αιτία για την εμφάνιση της τις τελευεταίες δυο 

δεκαετίες. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι οι εξής: 

1. Η χαλάρωση των ελέγχων των κινήσεων του διεθνούς κεφαλαίου. 

2. Ο περιορισμός των εμπορικών φραγμών και των τιμολογίων για αγαθά και 

υπηρεσίες μεταξύ των εθνών.  

3. Η άνοδος του ευρωπαϊκού μοντέλου συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής του 

ευρώ. 

4. Η ταχεία πρόοδος και ανάπτυξη της τεχνολογίας.  

5. Η διάδοση των επιχειρηματικών και οικονομικών γνώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.  

6. Η αλματώδης τεχνολογική εξέλιξη και καινοτομίες σε συγκοινωνίες, μεταφορές, 

πληροφορική και τηλεπικοινωνίες (Internet) που οδήγησε με τη σειρά της σε 

μεγάλη μείωση του κόστους και αύξηση της ταχύτητας διακίνησης των 

συντελεστών παραγωγής διεθνώς. 

7. Η επικράτηση παγκοσμίως των τάσεων για Οικονομική Ολοκλήρωση. 

8. Οι διεθνείς συμφωνίες σταδιακής απελευθέρωσης διεθνών συναλλαγών,  

προϊόντων,  υπηρεσιών, κεφαλαίων και τεχνολογίας: : G.A.T.T., Π.Ο.Ε. 

9. Το άνοιγμα των αγορών των Χωρών του πρώην Σοβιετικού Μπλοκ. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν στη διευκόλυνση της διεθνοποίησης και 

συνετέλεσαν στη ραγδαία αύξηση της αξίας των διεθνών συναλλαγών και στη διεύρυνση 

των καναλιών. Το αποτέλεσμα της επίδρασης τους ήταν η ενίσχυση των 

αλληλεξαρτήσεων και της αλληλεπίδρασης των αγορών και των οικονομιών των χωρών 

του κόσμου επεκτείνοντας τον όρο της παγκοσμιοποίησης σε Παγκόσμιο Χωριό (Global 

Village) (Χατζηδημητρίου 2003). 
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1.2.2. Σημασία και συνέπειες της παγκοσμιοποίησης 
 

Είναι πλέον σαφές στους περισσότερους παρατηρητές ότι η απομάκρυνση από την 

παγκοσμιοποίηση και αποδέσμευση από την παγκόσμια οικονομία δεν είναι ο δρόμος για 

την οικονομική ευημερία και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Ακόμη και οι επικριτές 

της παγκοσμιοποίησης, αναγνωρίζουν ότι οι χώρες που καταφεύγουν στην αυτάρκεια και 

στον ανεξάρτητο δρόμο προς την ευημερία δεν έχουν εμφανή αποτελέσματα των 

προσπάθειών τους. Οι περισσότεροι έχουν πλέον εγκαταλείψει τις προσπάθειες αυτές και 

έχουν στραφεί σε μια κατεύθυνση παγκόσμιας ολοκλήρωσης. Βέβαια, οι θεσμικές δομές 

που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση συνεχίζουν να αναπτύσσονται, με αυξανόμενη 

επίδραση όπως υποδεικνύεται από τη δραματική αύξηση στη διεθνή ροή των αγαθών και 

των υπηρεσιών (Macesich 2003). Οι σημαντικότερες συνέπειες της παγκόσμιας 

ολοκλήρωσης αναφέρονται παρακάτω: 

1. Οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του μεγέθους και του τομέα της δραστηριοποίησής 

τους καθώς και τα νοικοκυριά επηρεάζονται από τις οικονομικές, κοινωνικές και 

πολιτικές εξελίξεις παγκοσμίως. 

2. Έχουν επέλθει ριζικές μεταβολές στις συνθήκες ανταγωνισμού όπως: 

a) Ενίσχυση του διεθνούς ή εισαγόμενου ανταγωνισμού 

b) Έλλειψη κρατικής προστασίας από τον διεθνή ανταγωνισμό 

c) Ραγδαία εντατικοποίηση των συνθηκών ανταγωνισμού στις τιμές και 

στην ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στις 

τοπικές και διεθνείς αγορές. 

d) Συνεχής αύξηση της σημασίας της καινοτομίας και της βελτίωσης της 

παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας για την 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 

3. Αύξηση της σημασίας που έχει η εικόνα της Εθνικής Οικονομίας στις Διεθνείς 

Αγορές Κεφαλαίων για την ευημερία των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. 
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1.3. Η διεθνοποίηση των αγορών και των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων 

 

Η διεθνοποίηση, αποτελεί  την διαδικασία εκείνη της αύξησης της συμμετοχής του 

οργανισμού της πολυεθνικής επιχείρησης σε  δραστηριότητες εκτός συνόρων  (Καρατζιάς 

2008). Το μέτρο της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων ποικίλει αισθητά, τόσο σε όρους 

γεωγραφικής εξάπλωσης των δραστηριοτήτων, όσο και σε τι βαθμό οι δραστηριότητες 

αυτές ενσωματώνονται εκτός συνόρων (Dunning and Lundan  2008). Όσο πιο πολλές 

διεθνοποιημένες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στις αγορές μιας χώρας και όσο 

υψηλότερος είναι ο βαθμός διεθνοποίησής τους, τόσο πιο ισχυρές είναι οι ευνοϊκές ή 

δυσμενείς επιδράσεις των διεθνών εξελίξεων στις τοπικές αγορές και την τοπική 

οικονομία. Όταν αναφερόμαστε σε Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες εννοούμε 

αυτές όπου εμπλέκονται άτομα, επιχειρήσεις ή οργανισμοί από δυο ή περισσότερες χώρες 

ξεπερνώντας τα εθνικά σύνορα με επέκταση σε άλλες χώρες (Χατζηδημητρίου 2003). Οι 

διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες διακρίνονται στις παρακάτω τέσσερις γενικές 

κατηγορίες:  

1. Διεθνές Εμπόριο Προϊόντων, που περιλαμβάνει τις αγορές και πωλήσεις 

προϊόντων μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών δυο χωρών 

2. Διεθνές Εμπόριο Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει τις αγορές και πωλήσεις 

υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών δύο χωρών. 

3. Διεθνείς Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, που περιλαμβάνει τις αγορές χρεογράφων 

που γίνονται από τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς μια 

χώρας σε αγορές άλλων χωρών καθώς και τις καταθέσεις σε νομίσματα άλλων 

χωρών. 

4. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, που περιλαμβάνουν τη μεταφορά κεφαλαίων από μια 

χώρα σε κάποια άλλη με σκοπό τη δημιουργία εκεί μιας νέας επιχείρησης ή την 

εξαγορά του συνόλου ή μέρους του μετοχικού κεφαλαίου μιας τοπικής 

επιχείρησης (Χατζηδημητρίου 2003). 

 

Ανάλογα με την κατηγορία στην οπόια δραστηριοποιείται μια επιχείρηση διεθνώς, θα 

πρέπει να επιλέξει και την κατάλληλη στρατηγική άσκησης των εξαγωγικών της 

δραστηριοτήτων: 
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1. Συμφωνίες Παραγωγής. 

2. Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιωμάτων εκμετάλλευσης-Licencing: πώληση της 

άδειας χρήσης μιας πατέντας ή άλλης εισροής ή εκροής τεχνογνωσίας. 

3. Συμφωνίες Διεθνούς Δικαιόχρησης- International Franchising: πώληση του 

δικαιώματος χρήσης ενός εμπορικού σήματος και προμήθεια στον αγοραστή 

ενδιάμεσων και συμπληρωματικών αγαθών και υπηρεσιών. 

4. Διοικητικά Συμβόλαια- Management Contracts. 

5. Εισαγωγές και Εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών. 

6. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

 

 

 

1.4. Πολυεθνικές επιχειρήσεις 
 

Πολυεθνική ή διακρατική επιχείρηση είναι η επιχείρηση εκείνη η οποία 

δραστηριοποιείται στο τομέα των  Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) και η οποία έχει 

στην ιδιοκτησία της, ή ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο, δραστηριότητες προστιθέμενης 

αξίας σε περισσότερες από μια χώρες. (Dunning and Lundan 2008) . Ο παραπάνω 

αποτελεί τον βασικό ορισμό, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και ο πιο διαδεδομένος και 

ευρύτερα αποδεκτός τόσο σε ακαδημαϊκούς όσο και επιχειρηματικούς και κυβερνητικούς 

κύκλους και οργανισμούς (π.χ. Organization for Economic Co-operation and 

Development) (Μελάς 2005). Σήμερα, υπάρχει μια αποδεκτή θεωρία των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων. Αυτή είναι η θεωρία διεθνοποίησης από την σκοπιά της επιχείρησης, όπως 

κατατέθηκε από τον Dunning, και περιλαμβάνει τόσο παράγοντες που σχετίζονται με την 

χώρα, όσο και παράγοντες που σχετίζονται καθαρά με την επιχείρηση (Rugman 1999). 

Σύμφωνα με αυτή την θεωρία της πολυεθνικής επιχείρησης, ως πολυεθνική, ορίζεται η 

επιχείρηση ανάλογων περιουσιακών στοιχείων που σκοπό έχει την διάθεση και παραγωγή 

αγαθών και προϊόντων στο εξωτερικό, σε περισσότερες από μια χώρες (Καλογερέσης 

2003). Ο ορισμός αυτός αποτελεί το κατώφλι της δραστηριότητας των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων και είναι ευρέως αποδεκτός από τους ακαδημαϊκούς, επιχειρησιακούς, 

κυβερνητικούς και διεθνείς κύκλους καθώς αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων που τις διαφοροποιούν από άλλες επιχειρήσεις. 
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Η θεωρία των πολυεθνικών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί την οικονομική επιστήμη ως 

βάση, αλλά η εφαρμογή τους από τους αντίστοιχους μάνατζερ, απαιτεί την χρήση 

αναλύσεων από αρχές, εκτός της επιστήμης αυτής. Τέτοιες αρχές ενυπάρχουν στις 

πολιτικές επιστήμες, την κοινωνιολογία, την ψυχολογία και αλλού, και στοχεύουν στην 

επεξήγηση, όχι μόνο του οικονομικού, αλλά και του κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου 

της πολυεθνικής επιχείρησης (Rugman  1999). 

Οι πολυεθνικές ακλουθώντας διεθνή επιχειρηματική στρατηγική σε παγκόσμια 

κλίμακα και γεωγραφική εξάπλωση, έχουν δραστηριοποιηθεί σε παγκόσμια βάση, 

σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά (Μελάς 2005). Το κύριο αντικείμενο 

ενασχόλησης των σημερινών πολυεθνικών περιλαμβάνει τους τομείς της μεταποίησης, 

λιανικής πώλησης, και υπηρεσιών, με τους τομείς της εξορυκτικής βιομηχανίας και των 

αγροτικών προϊόντων να έπονται (Μελάς 2005). Κατά την δεκαετία του 2000 και έως 

σήμερα, οι επιχειρήσεις δίνουν περισσότερη έμφαση στις δυνατότητες τους στην 

πρόσβαση και οργάνωση στοιχείων εντάσεως γνώσης και καινοτομίας με παγκόσμια 

προέλευση, και στην αποκωδικοποίηση και αξιοποίηση αυτών με τα υπάρχοντα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης και συμπληρωματικά με τις δραστηριότητες 

προστιθέμενης αξίας της (Dunning  2000). 

Η δύναμη και η ισχύς των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε οικονομικό αλλά και 

πολιτικό επίπεδο είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. Ο κύκλος εργασιών κάποιων 

επιχειρήσεων ξεπερνά κατά πολύ το συνολικό Α.Ε.Π. πολλών χωρών, και όχι μόνο 

αναπτυσσόμενων (Μελάς 2005) σε σημείο ώστε, οι πολυεθνικές να διαδραματίζουν 

πρωτεύοντα πλέον ρόλο στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι, εφάμιλλο των κρατών και 

διεθνών οργανισμών. 

Ο κύριος όγκος της παραγωγής των πολυεθνικών περιλαμβάνει κυρίως προϊόντα του 

δευτερογενούς τομέα. Αυτό σημαίνει πως φάρμακα, αυτοκίνητα, χημικά, πετρέλαιο και 

ηλεκτρονικά μονοπωλούν το ενδιαφέρον. Επίσης, οι πολυεθνικές με τομέα ενασχόλησης 

το λιανικό εμπόριο, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τις τηλεπικοινωνίες, δεν 

αποτελούν αμελητέα ποσότητα. Σε κάθε περίπτωση, όποιος και να είναι ο κύριος τομέας 

ενασχόλησης μιας πολυεθνικής, οι επιδράσεις των δραστηριοτήτων της διαφαίνονται 

πρώτα στην χώρα προέλευσης, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξή της, ενώ, ως αντίτιμο 

απολαμβάνουν ευνοϊκούς νόμους και θεσμούς για την συνέχιση της δράσης τους (Μελάς 

2005).  
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1.5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων 
 

Η πολυεθνική επιχείρηση, για τους πολιτικούς αναλυτές, είναι ένας σημαντικότατος 

παράγοντας με βαρύτατο ρόλο στις διεθνείς σχέσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των πολυεθνικών επιχειρήσεων (ΠΕΕ) ώστε να 

γίνει κατανοητή η σπουδαιότητα τους στη διαμόρφωση του σύγχρονου παγκόσμιου 

οικονομικού περιβάλλοντος. 

1.5.1. Πλεονεκτήματα των ΠΕΕ 
 

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως 

καταγράφονται από τον Ι. Χατζηδημητρίου (2003) είναι τα ακόλουθα: 

1. Η εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας. Η επίτευξη των οικονομιών 

κλίμακας καθιστά τα προϊόντα της επιχείρησης περισσότερο ανταγωνιστικά ως 

προς την τιμή με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων και των κερδών της. 

2. Το γνωστό όνομα και η φήμη τους. Οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να 

καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να καταστήσουν το όνομά τους γνωστό 

στο ευρύ κοινό και να αποκτήσουν πιστούς αγοραστές, ακόμα και όταν 

εισέρχονται για πρώτη φορά σε νέες αγορές. 

3. Η πρόσβαση στην προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία. Οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις και τα επιτεύγματα στους 

τομείς της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας, χρηματοδοτώντας δικά τους 

τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) με σκοπό να καινοτομήσουν και να 

υπερνικήσουν τον ανταγωνισμό. 

4. Η πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφοριών. Η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού 

δικτύου πληροφόρησης που προσφέρει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το τι 

συμβαίνει στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, δημιουργεί αναταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

5. Η δυνατότητα απόκτησης παραγωγικών συντελεστών, ενδιάμεσων προϊόντων 

και πρώτων υλών σε χαμηλότερες τιμές. Το δίκτυο πληροφόρησης που 

διαθέτουν, η εμπειρία τους στις παραγωγικές δραστηριότητες και η μεγάλη 
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διαπραγματευτική τους δύναμη αυξάνει τη φερεγγυότητά τους και τις καθιστά 

αξιόπιστες για μακροχρόνιες εμπορικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα να 

επιτυγχάνουν χαμηλότερες τιμές. 

6. Η διαθεσιμότητα ικανών και έμπειρων διοικητικών και μη στελεχών στις 

διεθνείς αγορές. Οι γνώσεις και οι εμπειρίες των στελεχών αυτών στις διεθνείς 

επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι πολύτιμες, ιδιαίτερα όταν η πολυεθνική 

επιχείρηση αποφασίσει να επεκταθεί σε νέες χώρες. 

7. Η δυνατότητα της χρηματοδότησης όλων των δραστηριοτήτων τους με 

σχετικά χαμηλότερο κόστος. Η ευκολότερη πρόσβαση που διαθέτουν στις 

διεθνείς χρηματαγορές και η φήμη τους στον διεθνη επιχειρηματικό χώρο 

καθιστούν την δανειοληπτική τους ικανότητα υψηλότερη. 

8. Η διαφοροποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων. Όσο πιο μεγάλη είναι η 

γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστγριοτήτων μιας επιχείρησης, τόσο πιο 

μικρή είναι η σχετική σημασία των επιχειρηματικών κινδύνων που συνεπάγεται 

για την επιχείρηση η κατάσταση σε μια συγκεκριμένη χώρα. 

Επιπλέον δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς, δίνουν 

ώθηση στις βιομηχανικές δραστηριότητες της χώρας, συμβάλλουν στη διατήρηση μιας 

ευνοϊκης εξέλιξης του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας σε μακροπρόθεσμη βάση και 

πρσδίδουν πολιτισμικό όφελος με τη διάδοση της κουλτούρας της χώρας άσκησης. 

 

1.5.2. Μειονεκτήματα των ΠΕΕ 
 

Τα σπουδαιότερα μειονεκτήματα που συναντούν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στην άκηση 

των διεθνών επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, όπως καταγράφονται από τον Ι. 

Χατζηδημητρίου (2003) είναι τα ακόλουθα: 

1. Το διαφορετικό κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η σημασία της 

κατανόησης των κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών μιας χώρας 

έγκειται στο ότι στην αντίθετη περίπτωση, η επιχείρηση και τα στελέχη της 

μπορούν να κάνουν πολλές και ουσιαστικές παραλήψεις και λάθη που είναι 

δυνατόν να έχουν σημαντικό οικονομικό κόστος ή ακόμα και να αποβούν μοιραία 

για την έκβαση του εγχειρήματος της επέκτασης στη χώρα αυτή. 
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2. Οι διαφορετικές επιχειρηματικές πρακτικές. Κάθε χώρα έχει κάποιες 

καθιερωμένες επιχειρηματικές πρακτικές και τους δικούς της άγραφους νόμους 

που διέπουν τις σχέσεις των συναλλασομένων στις αγορές με συνέπεια οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις να είναι υποχρεωμένες να υιοθετήσουν τις τοπικές 

πρακτικές γιατί διαφορετικά θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των επιχειρηματικών 

τους στόχων. 

3. Οι νέοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι. Τέτοιοι κίνδυνοι είναι αυτοί που οφείλονται 

σε μη αναμενόμενες μετραβολές στο βαθμό σταθερότητας της κοινωνικής και 

πολιτικής κατάστασης καθώς και στις πολιτικές που ακολουθούν οι εθνικές 

κυβερνήσεις. Επιπλέον υπάρχουν και κίνδυνοι που πηγάζουν από τις 

απροσδόκητες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων 

των χωρών όπου η επιχείρηση δραστηριοποιείται. 

4. Οι διαφορετικές διαδικασίες και κανονισμοί. Οι κανονισμοί που διέπουν τις 

σχέσεις ανάμεσα σε επιχειρήσεις και εργαζομένους ή συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, οι κανονισμοί που καθορίζουν τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων 

απέναντι στους πελάτες καθώς και οι κανονισμοί που καθορίζουν τη σύνθεση, τον 

τρόπο συσκευασίας και τη διαφήμιση των προϊόντων της. 

5. Το διαφορετικό νομικό πλαίσιο. Κάθε χώρα έχει το δικό της νομικό πλαίσιο και 

καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ατόμων και των επιχειρήσεων.η 

νώση του είναι αναγκαία για τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς της επιχείρησης 

σε όλους τους τομείς και κυρίως στην τήρηση λογιστικών βιβλίων και στην 

φορολόγησή τους. 
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2. Στρατηγικές Άσκησης Διεθνών Επιχειρηματικών 

Δραστηριοτήτων : Εξαγωγές 

 

2.1. Η σημασία της εξαγωγικής δραστηριότητας 
 

Οι εξαγωγές αποτελούν σχετικά την απλούστερη στρατηγική επέκτασης των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης στις διεθνείς αγορές. Είναι ένας βιώσιμος τρόπος για 

τις επιχειρήσεις να στραφούν από μια εν δυνάμει μείωση στις εγχώριες πωλήσεις σε μια 

αυξανόμενη παρουσία στις διεθνείς αγορές διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία και 

ελαχιστοποιώντας το κόστος και τους κινδύνους, σε σχέση με άλλους τρόπους διεθνούς 

επέκτασης. 

Η επιλογή των εξαγωγών ως στρατηγικής για την προώθηση των προϊόντων της 

επιχείρησης στις διεθνείς αγορές δεν συνεπάγεται μεγάλες νέες επενδύσεις ή υψηλή 

κεφαλαιακή δέσμευση, αντίθετα, ελαχιστοποιεί την ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου 

και μειώνει το κόστος. Επιπλέον, μια επιτυχημένη στρατηγική εξαγωγών μπορεί να 

αποφέρει μεγάλα κέρδη στις επιχειρήσεις.  

Βέβαια κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα περικλύει και σημαντικά 

μειονεκτήματα και οι εξαγωγές δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτό. Φραγμοί θέτονται τόσο 

από νομικά πλαίσια και εθνικές κυβερνήσεις όσο και από γραφειοκρατικούς 

περιορισμούς είτε της χώρας προέλευσης των προϊόντων ή των χωρών όπου εξάγονται. 

Αυξανόμενο είναι επίσης και το κόστος που απορρέει από τις διαδικασίες διακίνησης, 

διανομής και προώθησης των προϊόντων. 

Για να διαχειριστούν την εξαγωγική δραστηριότητα, χρειάζεται οι επιχειρήσεις να 

είναι στελεχωμένες με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στον τομέα των 

εξαγωγών ώστε να καταφέρει να μεγιστοποιεί τα οφέλη και να αποφεύγει ή να υπερνικά 

τις αρνητικές επιπτώσεις που πιθανόν να προκύπτουν. 

Πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί διαπραγματευόμενες διαφορετικές θεωρίες της 

επίδρασης των εξαγωγών στη θεωρία του εμπορίου και της ανάπτυξης, τα αποτελέσματα 

όμως προκαλούν σύγχυση λόγω της ελλιπούς ερευνητικής τους σύνθεσης (Leonidou and 

Katsikeas 1996). Η ανάπτυξη των εξαγωγών συνεισφέρει στην ανάπτυξη του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ο λόγος των εξαγωγών προς το ακαθάριστο εγχώριο 
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προϊόν μας δίνει πληροφορίες για τη σημασία των εξαγωγών στην εθνική οικονομία. 

Αφού ο λόγος των εξαγωγών προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι ένας δείκτης 

ανοικτής οικονομίας, ένας μεγαλύτερος λόγος εξαγωγών προς το ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν δείχνει μιας περισσότερο ανοικτή οικονομία. Μεγαλύτερες οικονομίες που 

εκτιμώνται ανάλογα με την περιοχή, τον πληθυσμό και το μέγεθος της εγχώριας αγοράς, 

μπορεί να παράγουν και να απορροφήσουν μεγαλύτερο μερίδιο της εγχώριας παραγωγής 

τους, τείνουν να έχουν χαμηλότερους λόγους (Pereira and Xu  2000). 

Από την άλλη πλευρά οι χαμηλοί λόγοι των εξαγωγών προς το ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν μπορούν να αντανακλούν περιοριστικές εμπορικές πολιτικές. Ωστόσο, οι χώρες 

χαμηλής αναλογίας, που είναι ταξινομημένες ως δυναμικά προσανατολισμένες από την 

παγκόσμια τράπεζα, ταιριάζουν κατάλληλα στην κατηγορία αυτή. 

 

 

 

2.2. Μέθοδοι άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων 
 

Η άσκηση της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων διακρίνεται σε δυο 

κατηγορίες με βάση το ποσοστό συμμετοχής της παραγωγού επιχείρησης στα στάδια 

προώθησης και διανομής του τελικού προϊόντος στις διεθνείς αγορές: στις άμεσες (direct 

exports) και έμμεσες εξαγωγές (indirect exports). Η παραγωγός επιχείρηση μπορεί να 

προσδιορίσει ποιά μέθοδος εξαγωγών ταιριάζει στις ανάγκες της. Η επιλογή θα εξαρτηθεί 

από τους στόχους της επιχείρησης, τους διαθέσιμους πόρους της και το είδος των 

εργασιών που εκτελούνται. 

 

2.2.1. Άμεσες εξαγωγές 
 

Στις άμεσες εξαγωγές η παραγωγός επιχείρηση αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας 

ολόκληρη την εξαγωγική διαδικασία μέχρι και την παράδοση του τελικού προϊόντος στη 

χώρα προορισμού αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τα στάδια της μεταφοράς, ασφάλισης, 

προώθησης αλλά και είσπραξης της αξίας του προϊόντος από τους ξένους αγοραστές. 

Η παραγωγός επιχείρηση αναλαμβάνει επίσης τον εντοπισμό και την επικοινωνία με 

τους αλλοδαπούς πελάτες, το μάρκετινγκ των προϊόντων της στις ξένες αγορές, τη 

διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που συνεπάγονται οι εξαγωγές και στις 
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δύο πλευρές των συνόρων, την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων της αλλά και την εκτίμηση του βαθμού φερεγγυότητας των ξένων 

ενδιαφερόμενων αγοραστών (Χατζηδημητρίου 2003). 

Στα πλεονεκτήματα των άμεσων εξαγωγών συγκαταλέγονται η δυνατότητα 

μεγαλύτερου βαθμού ελέγχου των τιμών και των υπόλοιπων πτυχών της συναλλαγής, η 

καλύτερη επαφή με την αγορά και τους τελικούς καταναλωτές, η άμεση αντίληψη των 

αναγκών των αγοραστών και η γρήγορη προσαρμογή σε αυτές. Παρουσιάζεται επιπλέον 

η δυνατότητα μεγαλύτερης εισόδου στην εν λόγω αγορά και τα ενδεχόμενα κέρδη των 

επιχειρήσεων είναι περισσότερα επειδή οι μεσάζοντες εξαλείφονται.  

Μπορεί να αποκτηθεί καλύτερη προστασία για τα εμπορικά σήματα, τα διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας και τα πνευματικά δικαιώματα ενώ θα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για να 

βελτιωθούν ή να επεκταθούν οι στρατηγικές κινήσεις της επιχείρησης. 

(http://importexport.about.com)  

Υπάρχουν βέβαια και κρίσιμα αντεπιχειρήματα για τη μέθοδο άσκησης άμεσων 

εξαγωγών. Απαιτείται περισσότερος χρόνος, ενέργεια και χρήματα από τις επιχειρήσεις 

από ό,τι μπορεί να είναι σε θέση να αντέξουν οικονομικά και  επωμίζονται όλο το μερίδιο 

της ευθύνης για το σύνολο των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων. 

(http://importexport.about.com). Σημαντικά μειονεκτήματα, αποτελούν το μεγάλο κόστος 

της επένδυσης αλλά και του επιχειρηματικού κινδύνου, η ανάγκη που προκύπτει για 

χρηματοδότηση και εκπαίδευση πωλητών της επιχείρησης αλλά και η μακροχρόνια 

δέσμευση της επιχείρησης που δημιουργείται στη συγκεκριμένη χώρα. 

(http://repository.edulll.gr/) 

 

2.2.1.1. Μέθοδοι άμεσων εξαγωγών 
 

Οι μέθοδοι των άμεσων εξαγωγών διακρίνονται σε τέσσερις  βασικές κατηγορίες: 

1. Τμήμα Εξαγωγών. Ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης μπορεί να 

τμήμα εξαγωγών να έχει περιορισμένες αρμοδιότητες ή να αναλάβει όλες τις 

λειτουργίες που έχουν σχέση με τις εξαγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησης. 

2. Αντιπρόσωπος στη χώρα εξαγωγής. Η επιλογή ενός καλού τοπικού 

αντιπροσώπου που θα αντιπροσωπεύει αποτελεσματικά τα προϊόντα της 

εξαγωγικής επιχείρησης στην εγχώρια αγορά, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

http://importexport.about.com/
http://importexport.about.com/
http://repository.edulll.gr/
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επιτυχία της εξαγωγικής προσπάθειας της επιχείρησης. Τα είδη των 

αντιπροσώπων διακρίνονται σε: 

a) Τοπικός Έμπορικός Πράκτορας ή Εκρόσωπος, που αποτελεί έναν 

μεσάζοντα/διαμεσολαβητή μεταξύ της εξαγωγικής επιχείρησης και των 

πελατών της. 

b) Τοπικός Έμπορας ή Διανομέας, που είναι κατά κανόνα μια επιχείρηση 

που έχει την αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων της 

εξαγωγικής επιχείρησης για μια χώρα ή μια γωγραφική περιοχή και που 

αγοράζει τα προϊόντα από την εξαγωγική επιχείρηση και στη συνέχεια τα 

πουλάει στους πελάτες της. 

3. Υποκατάστημα στη Χώρα Εξαγωγής. Ο ρόλος του υποκαταστήματος έγκειται 

στη διεκπεραίωση εργασιών όπως η εύρεση πελατών, η λήψη και η διαβίβαση 

παραγγελιών στη μητρική εταιρία, η συγκέντρωση πληροφοριών για την τοπική 

αγορά και κάθε άλλης μορφής εξυπηρέτηση. 

4. Θυγατρική Εμπορική Εταιρεία στη Χώρα Εξαγωγής. Είναι μια αυτόνομη και 

πλήρως οργανωμένη τοπική εταιρεία η οποία παρέχει εμπορικές υπηρεσίες και 

είναι αλλοδαπής ιδιοκτησίας, καθώς ανήκει στη μητρική εξαγωγική επιχείρηση 

που την ιδρύει, διέπεται όμως από την τοπική νομοθεσία και είναι δυνατόν να έχει 

διαφορετική ονομασία από τη μητρική εταιρεία. 

 

2.2.2. Έμμεσες εξαγωγές 
 

Στις έμμεσες εξαγωγές η παραγωγός επιχείρηση αναλαμβάνει μόνο την παραγωγή του 

προϊόντος ενώ τα υπόλοιπα στάδια της εξαγωγικής δραστηριότητας ανατίθενται σε 

κάποια άλλη επιχείρηση-μεσάζοντα για να τα διεκπεραιώσει. Ο ευκολότερος τρόπος 

έμμεσης εξαγωγής είναι να γίνει πώληση σε μεσάζοντα στη χώρα παραγωγής. Κατά την 

πώληση με τη μέθοδο αυτή, η επιχείρηση συνήθως δεν φέρει ευθύνη για την είσπραξη 

των πληρωμών από τον εξωτερικό πελάτη, ούτε και για το συντονισμό των logistics.  

Η έμμεση εξαγωγή μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την πώληση σε έναν ενδιάμεσο 

στην επιθυμητή χώρα συναλλαγής, ο οποίος με τη σειρά του πωλεί τα προϊόντα της 

επιχείρησης απευθείας στους πελάτες ή σε άλλα εισαγωγικούς διανομείς (χονδρέμποροι). 

Υπό αυτές τις συνθήκες, η παραγωγός επιχείρηση δεν γνωρίζει τους τελικούς 

καταναλωτές της. Κατά την πώληση με τη μέθοδο αυτή, η επιχείρηση-μεσάζοντας είναι 
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συνήθως υπεύθυνη για την είσπραξη πληρωμών από τον εξωτερικό πελάτη και για το 

συντονισμό των logistics. (http://importexport.about.com)  

Σημαντικό πλεονέκτημα είναι πως οι έμμεσες εξαγωγές αποτελούν ένα σχεδόν 

ακίνδυνο τρόπο για να ξεκινήσει η επιχείρηση την εξαγωγική δραστηριότητα αφού 

απαιτεί ελάχιστη συμμετοχή στη διαδικασία εξαγωγής και ανάληψη περιορισμένης 

ευθύνης για τα προβλήματα εμπορίας των προϊόντων ενώ  παράλληλα της επιτρέπει να 

επικεντρωθεί στην εγχώρια επιχειρηματική της δράση. Η παραγωγός επιχείρηση δεν έχει 

καμία δέσμευση κεφαλαίων για την ίδρυση οποιασδήποτε μορφής εγκαταστάσεων στις 

αλλοδαπές αγορές, δεν ασχολείται άμεσα με τις εξαγωγές και έτσι δεν χρειάζεται να 

αποκτήσει και να εκπαιδεύσει στελέχη με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στις 

εξαγωγικές διαδικασίες. Επιπλέον, στην περίπτωση που ο μεσάζοντας πληρώνει 

απευθείας την παραγωγό επιχείρηση αποφεύγεται ο κίνδυνος αφερεγγυότητας του 

αγοραστή αλλά και οποισδήποτε άλλος συναλλαγματικός κίνδυνος. (Χατζηδημητρίου 

2003) 

Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι πως τα κέρδη της επιχείρησης είναι 

χαμηλότερα και χάνει τον έλεγχο των ξένων πωλήσεων της. Πολύ σπάνια γνωρίζει ποιοι 

είναι οι πελάτες της, και έτσι χάνει την ευκαιρία να προσαρμόζει τις προσφορές της στις 

εξελισσόμενες ανάγκες τους ενώ βρίσκεται πάντα ένα βήμα μακριά από την πραγματική 

συναλλαγή. Υπάρχει επίσης πιθανότητα, ο ενδιάμεσος φορέας να προσφέρει προϊόντα 

παρόμοια με της παραγωγού επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των άμεσα 

ανταγωνιστικών προϊόντων, στους ίδιους πελάτες αντί να παρέχει αποκλειστική 

αντιπροσώπευση. Επιπλέον, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές και οι στόχοι που έχει θέσει 

μια επιχείρηση για το πρόγραμμα των εξαγωγών της μπορούν να αλλάξουν ραγδαία, αν 

όμως το προΐόν της έχει ανατεθεί σε κάποιον ενδιάμεσο είναι δύσκολο να ανακατευθύνει 

τις προσπάθειές της αντίστοιχα. (http://importexport.about.com) 

 

 

2.2.2.1. Μέθοδοι έμμεσων εξαγωγών 
 

Οι μέθοδοι των έμμεσων εξαγωγών διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 

1. Εγχώριοι Πράκτορες. Είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες 

και δραστηριοποιούνται στη χώρα της επιχείρησης παραγωγού. Αναλαμβάνουν να 

επικοινωνήσουν με εγχώριες επιχειρήσεις παραγωγούς, τα προϊόντα των οποίων 

http://importexport.about.com/
http://importexport.about.com/
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πληρούν τις προδιαγραφές του αλλοδαπού αγοραστή, και να ζητήσουν 

οικονομικές προσφορές. Αναλαμβάνουν επιπλέον να ελέγξουν την ποιότητα του 

προϊόντος και να ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αποστολής και 

παράδοσης των προϊόντων στον αγοραστή. 

2. Εγχώριοι Έμποροι. Είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες 

και δραστηριοποιούνται στη χώρα της επιχείρησης παραγωγού. Αγοράζουν τα 

προϊόντα από τους παραγωγούς και τους πληρώνουν με τον ίδιο τρόπο που 

πληρώνονται από τους υπόλοιπους τοπικούς πελάτες τους. Αναλαμβάνουν να 

εκτελέσουν όλες τις λειτουργίες μάρκετινγκ στις αγορές που σκοπεύουν να 

εξάγουν. 

3. Εταιρείες Διαχείρισης Εξαγωγών. Εκτελούν για λογαριασμό των επιχειρήσεων 

εργασίες μερικές από τις οποίες είναι έρευνα αγοράς, εύρεση αγοραστών, τη 

διαπραγμάτευση και την υπογραφή συμβολαίων πώλησης, την εξασφάλιση της 

χρηματοδότησης. Λειτουργούν σαν να είναι το Τμήμα Εξαγωγών μιας 

επιχείρησης. 

4. Εταιρείες Διεθνούς Εμπορίου. Διατηρούν εμπορικές θυγατρικές, παραρτήματα 

ή/και αντιπροσωπίες σε πολλά σημεία του κόσμου και επιδίδονται σε εξαγωγές 

και εισαγωγές προϊόντων και πρώτων υλών που αγοράζουν από παραγωγούς σε 

διάφορες χώρες. 

 

 

2.3. Κίνητρα και παράγοντες ενασχόλησης με το εξαγωγικό εμπόριο 
 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την απόφαση για επέκταση της δραστηριότητας μιας 

επιχείρησης στο εξαγωγικό εμπόριο, είναι χρήσιμο να εξετάσουμε μερικά από τα κίνητρα 

και τους οργανωτικούς παράγοντες πίσω από την απόφαση της εταιρείας να εξάγει:  

 

1. Μακροπρόθεσμη επέκταση. Δημιουργία ενός εξαγωγικού σχεδίου με σκοπό να 

επικεντρωθεί στην επέκταση της επιχείρησης μακροπρόθεσμα.  

2. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Με την πώληση διεθνώς, η εταιρεία μπορεί 

να αποκτήσει γνώσεις σε διάφορους τομείς για την επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 
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3. Αξιοποίηση της μοναδικής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Εάν η ποιότητα του 

προϊόντος ή η εμπειρία της επιχείρησης είναι ανώτερη, θα δημιουργηθεί ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διεθνή αγορά. 

4. Βελτιωμένη απόδοση της επένδυσης. Η επιχείρηση θα πρέπει να αναζητήσει 

πολλαπλά οφέλη από εξαγωγές, όπως εκτεταμένα δίκτυα πελατών και την έκθεση 

σε νέες ιδέες και τεχνολογία. 

5. Αυξημένες δυνατότητες. Θα αναπτύξει ανώτερα προϊόντα και υπηρεσίες, θα 

αποκτήσει καλύτερες ηγετικές ικανότητες, και θα συνεργάζεται καλύτερα με τους 

πελάτες και τους προμηθευτές. 

6. Η στάση της διοίκησης της επιχείρησης προς την ενασχόληση με τις 

εξαγωγές. Η θετική προδιάθεση των ανώτατων διοικητικών στελεχών σε μια 

πιθανή εξαγωγική επέκταση είναι ο βασικός καθοριστικός παράγοντας της 

επιτυχίας των εξαγωγών.  

7. Χρηματοδοτική υποστήριξη. Η διοίκηση πρέπει να είναι πρόθυμη να διαθέσει 

αρκετό χρόνο, επαρκείς πόρους και επαρκή προϋπολογισμό για εξαγωγικές 

δραστηριότητες.  

8. Προσωπική εμπειρία και δέσμευση. Η ύπαρξη προσωπικού με διεθνή εμπειρία 

ή η εκπαίδευση του σε θέματα γλώσσας και κουλτούρας της αγοράς-στόχου της 

επιχείρησης διευκολύνει την είσοδο στη διεθνή αγορά. 

9. Δυνατότητες του προϊόντος. Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει το χώρο και τον 

εξοπλισμό που απαιτείται για την κατασκευή για τις συγκεκριμένες χώρες όπου 

απευθύνεται αφού κάθε χώρα έχει τα δικά της πρότυπα προϊόντων και τους 

κανονισμούς της. 

10. Εξαγωγικοί στόχοι της Εταιρείας. Όποιος και αν είναι ο στόχος της 

επιχείρησης, το βασικό σημείο που χρειάζεται να εξετάσει είναι κατά πόσο τα 

αναμενόμενα οφέλη υπερκαλύπτουν το κόστος. (Πηγή: export.gov) 

 

 

2.4. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εξαγωγικής 

δραστηριότητας 
 

Κάθε εταιρεία, πριν από τη δέσμευση των πόρων της επιχείρησης στην εξαγωγική 

δραστηριότητα, πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τα οφέλη και τις αρνητικές επιπτώσεις 
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της εξαγωγής σε μια νέα αγορά. Η άσκηση της στρατηγικής των εξαγωγών για τις 

διεθνείς δραστηριότητες της επιχείρησης συνεπάγεται κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα 

για την εξαγωγική επιχείρηση αλλά και ορισμένα σοβαρά μειονεκτήματα τα οποία θα 

παρουσιαστούν παρακάτω. 

 

2.4.1.  Πλεονεκτήματα εξαγωγικής δραστηριότητας 
 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εξαγωγικής επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι 

τα ακόλουθα: 

1. Αυξημένες πωλήσεις και κέρδη. Πώληση αγαθών και υπηρεσιών σε νέες αγορές 

και αύξηση των εσόδων. Επιπλέον οι πωλήσεις εξωτερικού μακροπρόθεσμα, 

μόλις το κόστος ανάπτυξης των εξαγωγών καλυφθεί, αυξάνουν τη συνολική 

κερδοφορία. 

2. Δεν απαιτείται δέσμευση μεγάλων ποσοτήτων κεφαλαίων ή μεγάλες νέες 

επενδύσεις. Ειδικά αν οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις δεν επεκταθούν και στη 

χώρα εξαγωγής τότε δεν είναι απαραίτητη η δέσμευση κεφαλαίων. 

3. Ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου. Όταν η επιχείρηση 

χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες παραγωγικές εγκαταστάσεις μειώνονται οι 

επιχειρηματικοί κίνδυνοι αφού το χειρότερο σενάριο είναι να χάσει την αξία των 

προϊόντων που εξήχθησαν. 

4. Απόκτηση νέων γνώσεων και εμπειριών. Η εξαγωγική επέκταση μπορεί να 

δώσει πολύτιμες ιδέες και πληροφορίες σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, τις νέες 

τεχνικές μάρκετινγκ, τις ιδιαιτερότητες των ξένων αγορών και τις δραστηριότητες 

των ξένων ανταγωνιστών. Τα οφέλη από αυτές τις πληροφορίες μπορεί να 

βοηθήσουν στη μελλοντική δραστηριότητα της επιχείρησης. 

5. Απόκτηση καλύτερης αντίληψης του προϊόντος/υπηρεσίας που εξάγεται. 

Δίνεται η δυνατότητα να δοκιμαστεί το εξαγώγιμο προϊόν/υπηρεσία στις ξένες 

αγορές ώστε να αξιολογηθεί η δυναμική και η ανατγωνιστικότητά του και να 

αναπτυχθούν βελτιωμένες εκδόσεις. 
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2.4.2. Μειονεκτήματα εξαγωγικής δραστηριότητας 
 

Παρακάτω ακολουθούν τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της εξαγωγικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας: 

1. Επιπρόσθετο κόστος για την προώθηση και διακίνηση των εξαγόμενων 

προϊόντων. Τα κόστη αυτά αυξάνουν την τιμή των προϊόντων στις διεθνείς 

αγορές και συνεπώς έχουν αρνητικές επιπτώσεις για την ανταγωνιστικότητα τους. 

2. Χρηματοοικονομικός κίνδυνος. Εξαιτίας των περιορισμών που θέτονται από 

πολλές εθνικές κυβερνήσεις στα εισαγόμενα προϊόντα. 

3. Έλλειψη ενημέρωσης για τις συνθήκες της αγοράς. Εφόσον στις περισσότερες 

περιπτώσεις εξαγωγικής δραστηριότητας δεν υπάρχει άμεση επαφή της 

επιχείρησης με τις αγορές όπου εξάγει τα προϊόντα της υπάρχει κίνδυνος για 

καθυστέρηση στην πληροφόρηση σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς και των 

αγοραστών. 

4. Η διαχείριση των εξαγωγών είναι μια αρκετά πολύπλοκη και επίπονη 

διαδικασία. Η εξαγωγική επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει και να λαμβάνει υπόψη 

της όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και κανονισμούς όχι μόνο στη χώρα της 

αλλά και στις χώρες όπου εξάγει τα προϊόντα της. 

5. Νομικά ζητήματα. Αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας 

ορισμένων προϊόντων, ιδιαίτερα υψηλής τεχνολογίας και το χαλαρό νομικό 

πλαίσιο που διέπει αρκετές τοπικές κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο 

παράνομης αντιγραφής ή χρήσης τους. 

 

 

2.5. Προβλήματα και εμπόδια της εξαγωγικής δραστηριότητας 
 

Η διεθνής επέκταση των επιχειρήσεων με τη μορφή των εξαγωγών έχει συνανήσει και 

συνεχίζει μέχρι και σήμερα να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και εμπόδια, η 

γνώση των οποίων αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για κάθε είδους μελλοντική εξαγωγική 

δραστηριότητα. Τα πιο κρίσιμα από αυτά είναι τα εξής (Χατζηδημητρίου 2003): 

1. Η δυσκολία της εύρεσης πελατών στις αλλοδαπές χώρες. 
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2. Η έλλειψη στελεχών με τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία στις 

εξαγωγικές λειτουργίες. 

3. Η έλλειψη στελεχών που να γνωρίζουν τη γλώσσα των χωρών-στόχων. 

4. Προβλήματα και δυσκολίες στην εύρεση καλών και αξιόπιστων αντιπροσώπων 

ή/και διανομέων στις ξένες αγορές, καθώς και στην υποκίνησή τους για να προωθούν 

ενεργά τα προϊόντα της επιχείρησης. 

5. Σημαντικές δυσκολίες στην επικοινωνία με τους αλλοδαπούς πελάτες. 

6. Έλλειψη και δυσκολίες εξασφάλισης έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης για τις 

ξένες χώρες. 

7. Δυσκολίες στον έλεγχο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης στις αλλοδαπές 

αγορές. 

8. Προβλήματα με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των εξαγωγών. 

9. Δυσκολίες με τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά και ιδιαίτερα με αυτά 

που απαιτούν οι αλλοδαπές χώρες, καθώς και με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

10. Προβλήματα με την είσπραξη της πληρωμής από τους αλλοδαπούς πελάτες. 

11. Προβλήματα που προκαλούνται από δασμολογικούς και μη δασμολογικούς 

περιορισμούς που θεσπίζει η κάθε χώρα. 

12. Επιπλέον κόστος που πρέπεινα επωμισθεί προκαταβολικά η εξαγωγική επιχείρηση 

στην περίπτωση που πρέπει να προσαρμόσει το προϊόν της στις προτιμήσεις των 

αλλοδαπών πελατών αλλά και στις απαιτήσεις της νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. 

13. Προβλήματα με την εξασφάλιση των κατάλληλων και αξιόπιστων μεταφορικών 

μέσων. 

14. Έλλειψη ικανοποιητικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης από τους αρμόδιους 

δημόσιους οργανισμούς της μητρικής χώρας. 

Στην πραγματικότητα ένα μεγάλο ποσοστό των ελληνικών και παγκόσμιων 

εξαγωγικών επιχειρήσεων έχει καταφέρει να υπερνικήσει τα περισσότερα από τα 

παραπάνω εμπόδια με την εμπειρία και την προσήλωση των στελεχών τους στην επίτευξη 

των στατηγικών στόχων που έχουν τεθεί. 
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3. Εξαγωγική δραστηριότητα και εξωστρέφεια για την 

ανάπτυξη των ελληνικών ΜμΕ 
 

 

Η οικονομική κρίση και η δυσπιστία των ξένων αγορών προς την Ελλάδα θα 

μπορούσε να είναι μόνο μια δικαιολογία καθώς στην περίπτωση των εξαγωγών δεν 

τίθεται θέμα πίστωσης. Η ανάπτυξη εξαγωγικής δράσης από τις επιχειρήσεις απαιτεί 

στόχο και στρατηγική, προσπάθεια, ποιότητα, καινοτομία και πολύ επιμονή για το 

αποτέλεσμα (www.ka-business.gr). Οι ελληνικές επιχειρήσεις, δύσπιστες ακόμη, 

καλούνται να πουλήσουν και μάλιστα έξυπνα και να κάνουν ακριβώς το αντίθετο από ό,τι 

έκαναν μέχρι τώρα (με τις δυσάρεστες συνέπειες της στασιμότητας στην ανάπτυξη): αντί 

να περιοριστούν στην ελληνική αγορά καλούνται να εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες. Το 

μόνο που χρειάζεται για να στεφθεί το άνοιγμα σε νέες αγορές με επιτυχία είναι πλήρης 

γνώση των ευκαιριών, εξωστρεφής διάθεση η οποία αποτυπώνεται σε συμμετοχή σε 

εκθέσεις του εξωτερικού, οργανωμένες διαφημιστικές καμπάνιες, αναβάθμιση της 

ποιότητας και της ταυτότητας των ελληνικών προϊόντων και παροχή πιστοποιημένων 

προϊόντων. Οι χώρες εξαγωγής ελληνικών προϊόντων σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία είναι κατά σειρά η Γερμανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Αγγλία, η 

Τουρκία, η Ρουμανία, η Γαλλία, οι ΗΠΑ και η Αλβανία. 

Οι εξαγωγές αγαθών ανέρχονται σε € 15 δις, καταγράφοντας την τελευταία 

εικοσαετία σταδιακή αύξηση σε τρέχουσες τιμές. Η αύξηση εξαρτάται, κυρίως, από την 

αύξηση της παγκόσμιας οικονομίας, παρά από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

Ελληνικής οικονομίας και επιχειρήσεων Η εξαγωγική επίδοση της Ελλάδας παραμένει 

διαχρονικά χαμηλή σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ο δείκτης εξαγωγές αγαθών 

ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώνεται σε 6,5%, με μεγάλη απόσταση από τον Ευρωπαϊκό 

μέσο όρο (26-27%). Διαχρονικά η εξαγωγική επίδοση μειώνεται με μέσο ρυθμό -0,28%. 

Ο κλάδος τροφίμων παρουσιάζει την μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Χαρακτηριστική είναι η 

υποχώρηση των εξαγωγών ενδυμάτων και υποδημάτων, ενώ οι κλάδοι των χημικών 

προϊόντων και των μηχανημάτων και υλικών μεταφορών εμφανίζονται ιδιαίτερα 

δυναμικοί. Οι εξαγωγές της χώρας μας προορίζονται κυρίως στην ΕΕ. Το μερίδιο 

εξαγωγών προς την ΕΕ υπολογίζεται περίπου στα 2/3 των συνολικών ελληνικών 

εξαγωγών έναντι 1/3 των εξαγωγών προς τρίτες χώρες, πολλές από τις οποίες είναι επίσης 

Ευρωπαϊκές. Η συμμετοχή των παραδοσιακών προϊόντων στην εξαγωγική δραστηριότητα 
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υποχωρεί θεαματικά στις τελευταίες δύο δεκαετίες, ενώ αυξάνεται η συμμετοχή των 

προϊόντων που ενσωματώνουν περισσότερη γνώση και είναι υψηλότερης τεχνολογικής 

στάθμης. Η Ελλάδα δεν έχει αξιοποιήσει πλήρως τις εξαγωγικές δυνατότητες που 

προκύπτουν από τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς. Η διαφορά μεταξύ δυνητικών και 

πραγματικών εξαγωγών διευρύνεται σημαντικά διαχρονικά. (Πηγή: ΣΕΒ  2011) 

 

 

3.1. Ελληνικές εξαγωγικές επιδόσεις 
 

3.1.1. Έρευνα ΠΣΕ 
 

Αντίρροπες δυνάμεις και μικτή εικόνα καταγράφεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 

Εξαγωγέων (ΠΣΕ) στην πορεία των εξαγωγών κατά το επτάμηνο του τρέχοντος έτους. 

Από τη μία πλευρά προκύπτουν αυξημένοι ρυθμοί ανάπτυξης της συνολικής αξίας των 

εξαγωγών, έναντι του πρώτου εξαμήνου (6,2% στο επτάμηνο, έναντι 5,2% στο εξάμηνο), 

ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, ενισχύονται οριακά τα αρνητικά πρόσημα (-2,6% 

στο επτάμηνο, έναντι -2,5% στο α' εξάμηνο του έτους). 

Η διαφοροποίηση προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία των εξαγωγών για τον 

Ιούλιο του 2013, που εμφανίστηκαν καλύτερα των αρχικών εκτιμήσεων. 

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2013 καταγράφηκε αύξηση της συνολικής αξίας των 

εξαγωγών στα 2,37 δισ. ευρώ, δηλαδή 7% υψηλότερα από ό,τι τον Ιούλιο του 2012 (2,22 

δισ. ευρώ). Η επίδοση αυτή είναι υψηλότερη των αρχικών εκτιμήσεων που προέβλεπαν 

αύξηση των συνολικών εξαγωγών κατά 6,7%, κυρίως λόγω των επιδόσεων στις 

υπόλοιπες πλην πετρελαιοειδών κατηγορίες εξαγώγιμων προϊόντων. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, για τον περασμένο 

Ιούλιο καταγράφεται υποχώρηση κατά 5,8%, έναντι αρχικών εκτιμήσεων για υποχώρηση 

κατά 6,3%. 

Όπως τόνισε η πρόεδρος του ΠΣΕ, Χριστίνα Σακελλαρίδη, «η πορεία των εξαγωγών 

από τις αρχές του έτους, αποτυπώνει μία διαρκή μάχη των Ελλήνων εξαγωγέων να 

σταθούν όρθιοι απέναντι στις αντιξοότητες, τόσο της εγχώριας αγοράς, όσο και του 

δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο. Χωρίς τόνωση της 

ρευστότητας και της εσωτερικής ζήτησης, σε περιβάλλον διεθνούς ύφεσης, η μείωση της 

παραγωγής των ελληνικών επιχειρήσεων, θα επηρεάζει σαφώς και τις εξαγωγικές τους 
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δυνατότητες. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η ενεργοποίηση κοινοπρακτικών 

σχημάτων για την απελευθέρωση παραγωγικών δυνάμεων στη χώρα, είναι κεφαλαιώδους 

σημασίας και θα κρίνει εν πολλοίς τις μελλοντικές εξελίξεις». (Πηγή: www.tovima.gr) 

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιούλιο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προέκυψε 

μείωση ελληνικών εξαγωγών τόσο προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (-2,3%), όσο 

κυρίως προς τις Τρίτες Χώρες (-11,6%). Το αποτέλεσμα ήταν να διαμορφωθεί το μερίδιο 

των χωρών της ΕΕ στο 64,7%, έναντι 35,3% των Τρίτων Χωρών. 

Αντίθετα, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, καταγράφεται αύξηση των 

συνολικών εξαγωγών και στις χώρες της ΕΕ (+4,3%) και προς τις Τρίτες Χώρες (+9,5%), 

με αποτέλεσμα η αναλογία να διαμορφώνεται σε ποσοστό 52,6% υπέρ των Τρίτων 

Χωρών, έναντι 47,4% των χωρών της ΕΕ. 

Σε επίπεδο επταμήνου (Ιανουάριος- Ιούλιος 2013), οι συνολικές εξαγωγές ανήλθαν 

στα 16,1 δισ. ευρώ, ήτοι 1 δισ. ευρώ υψηλότερα από ό,τι την αντίστοιχη περυσινή 

περίοδο (15,1 δισ. ευρώ). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτουν απώλειες της 

τάξης των 256,6 εκατ. ευρώ. (www.naftemporiki.gr) 

 

 

Οι κορυφαίες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα 

 

Με την Τουρκία να αναδεικνύεται ο καλύτερος πελάτης των ελληνικών εξαγωγικών 

επιχειρήσεων και τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, τα ψάρια, τα 

φρούτα και τα λαχανικά, να κερδίζουν συνεχώς νέες αγορές, έκλεισε το πρώτο τρίμηνο 

του 2013. 

Οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 4,5% σε σχέση με το αντίστοιχο 

περυσινό τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα 6,4 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

των εξαγωγέων για το 2013 αναμένεται περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών στα επίπεδα 

του 3%-4%. Την ίδια ώρα, μείωση παρουσίασαν οι εισαγωγές προς την Ελλάδα κατά 

8,3%, περιορίζοντας έτσι το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας κατά 20,5%.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, το πρώτο τρίμηνο 

του 2013, χώρες όπως το Γιβραλτάρ, η Σιγκαπούρη, η Αίγυπτος, η Λιβύη και η Αλγερία 

βρέθηκαν στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων αγορών για τα ελληνικά προϊόντα, 

εκτοπίζοντας σε χαμηλότερες θέσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια παραδοσιακούς 

εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας, και ταυτόχρονα σε τροχιά ανόδου βρέθηκαν τα 

http://www.naftemporiki.gr/
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αγροτοδιατροφικά προϊόντα, με τα 6 στα 10 πιο εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας να 

ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 

Ειδικότερα το πρώτο τρίμηνο του έτους η Τουρκία βρέθηκε στην πρώτη θέση σε ό,τι 

αφορά τους προορισμούς των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων, ενώ στην τέταρτη θέση 

ήταν το Γιβραλτάρ, ξεπερνώντας την Κύπρο, που μετά τις πρόσφατες εξελίξεις 

υποχώρησε στην έκτη θέση. Οσον αφορά τις εξαγωγές της Ελλάδας προς την ΕΕ, αυτές 

εμφάνισαν στασιμότητα (αύξηση μόλις 0,1%) και συμπεριλαμβανομένων των 

πετρελαιοειδών ανήλθαν στο 43,4% των συνολικών εξαγωγών, ενώ εξαιρουμένων των 

πετρελαιοειδών το μερίδιό τους ανέρχεται σε 66%. 

Αντίθετα, αξιοσημείωτη αύξηση καταγράφεται στις εξαγωγές προς τις υπόλοιπες 

χώρες του ΟΟΣΑ (Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία, 32,1%) αλλά και προς την 

Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (24,2%), ενώ ξεχωρίζει ο υπερεξαπλασιασμός των 

εξαγωγών προς τη Λατινική Αμερική (κυρίως λόγω της Βραζιλίας). Παρθένο ελαιόλαδο, 

ψάρια, πορτοκάλια, τυποποιημένα λαχανικά, ροδάκινα και τυριά βρέθηκαν στην πρώτη 

δεκάδα με τα πλέον ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα.  

Συγκεκριμένα, για το πρώτο τρίμηνο του 2013 η κατηγορία των αγροτικών προϊόντων 

παρουσίασε αύξηση της τάξης του 15,3% και βρέθηκε στο σύνολο των εξαγωγών στην 

τρίτη θέση με μερίδιο 18,6%, ενώ την πρώτη θέση κατέχουν τα καύσιμα με ποσοστό 

39,1%.  

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων σημείωσαν κάμψη 6,4% το πρώτο τρίμηνο του 

2013, με την αξία τους να ανέρχεται σε 2.341,6 εκατ. ευρώ από 2.500,6 εκατ. ευρώ στο 

πρώτο τρίμηνο του 2012. Επίσης σημαντική πτώση εμφανίζουν και οι εξαγωγές πρώτων 

υλών κατά 25,9% (σε 248,2 εκατ. ευρώ από 335 εκατ. ευρώ) (Πηγή: www.agronews.gr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agronews.gr/
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Πηγή: www.grtrnews.com 

 

 

 

 

Πηγή: www.tanea.gr 

 

 

 

http://www.grtrnews.com/
http://www.tanea.gr/
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3.1.2. Έρευνα ΣΕΒΕ 
 

Όπως έγκαιρα ο ΣΕΒΕ είχε προειδοποιήσει, λόγω του κρίσιμου προβλήματος της 

ρευστότητας, καθώς και του υψηλού κόστους δανεισμού, η ελληνική εξαγωγική 

δραστηριότητα κινδυνεύει να μπει εκ νέου σε καθοδικό κύκλο. 

Αναφορικά με το τελευταίο, ο ΣΕΒΕ έχει ήδη προτείνει τη δημιουργία ενός «Λευκού 

Τειρεσία», έτσι ώστε οι 2.500 ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, με σταθερή εξαγωγική 

επίδοση την τελευταία δεκαετία, να δανείζονται με κόστος χρήματος το οποίο δεν θα 

ξεπερνά το 5%. 

Παρόλα αυτά, ο ΣΕΒΕ θεωρεί πολύ σημαντική τη βελτίωση της αξιοπιστίας της 

χώρας σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, η Ελλάδα θα πρέπει να αποτελέσει πυλώνα 

ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, πολιτικής, οικονομικής και γεωστρατηγικής 

φύσεως, γεγονός που αφενός μεν θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική ισχύ σε ευρωπαίους 

εταίρους και αφετέρου θα δώσει χείρα επανατοποθέτησης για τα ελληνικής προέλευσης 

προϊόντα, ενισχύοντας τις ελληνικές εξαγωγές. (Πηγή: www.ethnos.gr) 

Ακόμα, θα πρέπει να αξιοποιηθεί το γεγονός ότι τα πρώτα δείγματα για τον τουρισμό 

είναι θετικά για το τρέχον έτος, γεγονός που θα πρέπει να συνδεθεί με το σύνολο της 

εξωστρέφειας, προβάλλοντας παράλληλα τα προϊόντα ελληνικής παραγωγής. 

Η Κυβέρνηση μπορεί να στηρίξει ενεργά την προσπάθεια των Ελλήνων εξαγωγέων 

χαράσσοντας ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο με ορίζοντα το 2020, με συγκεκριμένους 

βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους, ώστε με όχημα την εξωστρέφεια 

(εξαγωγές αγαθών, τουρισμός, ναυτιλία, άμεσες ξένες επενδύσεις) η χώρα να περάσει 

στην ανάπτυξη, βασιζόμενη στον ιδιωτικό εξωστρεφή τομέα. Για να επιτευχθεί αυτό, 

απαραίτητο είναι να εκμεταλλευτούμε όλα μας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και να 

χρησιμοποιήσουμε σωστά τις υποδομές μας. Επίσης, θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθεί 

το θέμα της ρευστότητας. Έτσι θα επιτευχθεί ο στόχος που είναι το 2020 το σύνολο της 

εξωστρέφειας να συνεισφέρει στο 50% του παραγόμενου προϊόντος της χώρας. Μόνο 

έτσι μπορεί η οικονομία μας να μπει σε μία σταθερή τροχιά ανάκαμψης, να διασφαλιστεί 

η κοινωνική συνοχή και να εισέλθουμε σε έναν πραγματικά ενάρετο οικονομικό κύκλο. 
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Στατιστική τεκμηρίωση 

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) 

για το πρώτο εξάμηνο 2013, οι ελληνικές εξαγωγές εμπορευματικών συναλλαγών 

κατέγραψαν αύξηση κατά 5,4%, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, 

συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές 

εξαγωγές κατέγραψαν πτώση κατά 2,5%, η οποία προήλθε κυρίως από την αναταραχή 

που επικρατεί από αρχές του έτους στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου (Τουρκία, 

Αίγυπτος, Λιβύη, Συρία, Κύπρος), οι οποίες αποτελούν διαχρονικά προνομιακούς 

πελάτες των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. Μείωση για το ίδιο διάστημα 

κατέγραψαν οι ελληνικές εισαγωγές (συμπ. πετρελαιοειδών) κατά 6,4%, γεγονός που 

οδήγησε σε βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου κατά 18,8%. Σημειώνεται ότι συνολικά 

από το α' εξάμηνο 2009 μέχρι σήμερα, το εμπορικό μας έλλειμμα έχει μειωθεί κατά 44%. 

 

 

Πίνακας 1. Ελληνικό εξωτερικό εμπόριο εμπορευματικών συναλλαγών, για την 

περίοδο Ιαν-Ιούνιος 2009-13  

(ποσά σε εκατ. € 

συμπ. πετρελαιοειδών)  

Ιαν-Ιουν 

2009 

Ιαν-Ιουν 

2010 

Ιαν-Ιουν 

2011 

Ιαν-Ιουν 

2012 

Ιαν-Ιουν 

2013 

ΕΤ 

13/12 

MΕΤ 

09/13 

Ελληνικές Εισαγωγές 25.792,1 26.146,2 24.698,3 24.891,3 23.345,0 -6,2% -2,5% 

Ελληνικές Εξαγωγές 8.567,5 9.879,6 11.747,1 12.945,5 13.640,3 5,4% 12,3% 

Εμπορικό Ισοζύγιο (17.224,7) (16.266,6) (12.951,2) (11.945,8) (9.704,7) 

-

18,8% 

-

13,4% 

Εξαγωγές / Εισαγωγές 33,2% 37,8% 47,6% 52,0% 58,4% 12,3% 15,2% 
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Η Τράπεζα της Ελλάδος για το α' εξάμηνο 2013 δίνει αύξηση κατά €268 εκατ. στο 

πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών, μια εξέλιξη που οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά 

στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες. 

 

 

Ελληνική εξαγωγική επίδοση (εξαγωγές % ΑΕΠ) 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 

ΕΛΣΤΑΤ το α' εξάμηνο 2013 κατέγραψε μείωση κατά 7,07% συγκριτικά με το α' 

εξάμηνο 2012, ενώ σε αξία ανήλθε σε €88 δις. Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών, 

εκφρασμένες ως ποσοστό του ΑΕΠ για το ίδιο διάστημα υπολογίζονται σε 15,5%, ενώ οι 

ελληνικές εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών υπολογίζονται σε 27,9%. 

 

 

Πίνακας 2. Ελληνική εξαγωγική επίδοση, για την περίοδο Ιαν-Ιούνιος 2011-2013 (για 

ποσά συμπ. πετρελαιοειδών) 

 (ποσά σε εκατ. € 

συμπ. πετρελαιοειδών)  

Ιαν- 

Ιουν 

2011 

Ιαν-

Ιουν 

2012 

Ιαν-

Ιουν 

2013 

Εξαγωγές αγαθών % ΑΕΠ 11,5% 13,6% 15,5% 

Εξαγωγές αγαθών&υπηρεσιών % ΑΕΠ 23,1% 25,8% 27,9% 
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3.2. Το προφίλ του Έλληνα εξαγωγέα 
 

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με το προφίλ των ελληνικών 

επιχειρήσεων, που απέκτησαν διεθνή προσανατολισμό την τελευταία 3ετία παρουσιάζει 

μία πρωτοποριακή και καινοτόμα διαδικασία Παρατηρητηρίου Νέων Εξαγωγέων του 

Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), σε συνεργασία με το Κέντρο Εξαγωγικών 

Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ). Σύμφωνα με την έρευνα, η μέση νέα ελληνική 

εξαγωγική επιχείρηση είναι μικρομεσαία, με κύρια δραστηριότητα γύρω από τα τρόφιμα, 

ενώ στη συντριπτική της πλειοψηφία εδρεύει στην Αττική. Αξιοσημείωτο, πάντως, είναι 

το γεγονός ότι μόλις το 1,57% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων, που 

δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, στοχεύει, έστω και συγκυριακά, στην 

επέκταση των προϊόντων τους σε διεθνείς αγορές. 

Την τελευταία διετία περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα επέλεξαν 

και τόλμησαν να επεκταθούν στις ξένες αγορές, επιδεικνύοντας άριστα αντανακλαστικά 

και πείσμα στις αντιξοότητες της εγχώριας οικονομίας. Η κρίση αποτέλεσε για τις 

εταιρείες αυτές το έναυσμα για τη διεθνοποίηση και σε πολλές περιπτώσεις εξασφάλισε 

τη βιωσιμότητά τους και θέσεις εργασίας, ενώ έθεσε τις βάσεις για επέκταση και 

διεύρυνση του κύκλου εργασιών τους.  

Το εθνικό ζητούμενο πλέον είναι για τις εταιρείες αυτές, αλλά και τις υφιστάμενες και 

όσες ακόμη σκέπτονται την προοπτική των εξαγωγών, να δημιουργηθεί ένα σταθερό 

επιχειρηματικό περιβάλλον και να διευκολυνθεί η έξοδός τους στον παγκόσμιο 

επιχειρηματικό στίβο. 

H στόχευση της Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές, προβλέπει την επέκταση της 

εξαγωγικής βάσης της χώρας, ώστε να δημιουργηθούν και 80.000 νέες θέσεις εργασίας 

ως το 2015. Με την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, με την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

ρευστότητας στην αγορά, αλλά και με την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της 

γραφειοκρατίας θα έχουν διαμορφωθεί οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε περισσότερες 

ελληνικές επιχειρήσεις, να εξάγουν περισσότερα ελληνικά προϊόντα. Ήδη οι νέοι 

Έλληνες εξαγωγείς προσδίδουν δυναμική και ενέργεια στο όραμα της εξωστρέφειας. 

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ελλάδα, το 

2012 δραστηριοποιούνταν συνολικά 760.000 επιχειρήσεις (από 860.000 το 2007). Εξ 

αυτών, οι ΜμΕ αντιπροσωπεύουν το 99,9% του συνόλου των επιχειρήσεων και 
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καλύπτουν το 69,9% της οικονομικής προστιθέμενης αξίας και το 85,1% της 

απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (εξαιρείται ο χρηματοπιστωτικός). Μόλις, το 24% των 

ΜμΕ δραστηριοποιούνται στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και έντασης γνώσης. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στην Ελλάδα ασκούν, είτε 

συγκυριακά, είτε σε μόνιμη βάση, εξαγωγική δραστηριότητα συνολικά 12.000 

επιχειρήσεις το 2011 (ποσοστό 1,57% του συνόλου). 

Έρευνα του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, επί των εγγραφών νέων μελών 

στον ΠΣΕ, αλλά και σε εγγραφές στα Μητρώα Εξαγωγέων των Εμπορικών 

Επιμελητηρίων της χώρας, έδειξε ότι την περίοδο 2010-2012 έχουν αποκτήσει 

εξωστρεφή προσανατολισμό συνολικά περίπου 2.000 επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές, 

είτε ιδρύθηκαν με σκοπό την άσκηση εξαγωγικής δραστηριότητας, είτε απέκτησαν 

εξωστρεφή προσανατολισμό για πρώτη φορά, σε αυτή τη χρονική περίοδο, ενώ τα 

προηγούμενα χρόνια η παραγωγική και εμπορική τους δραστηριότητα απευθύνονταν κατ’ 

αποκλειστικότητα στην εγχώρια αγορά. (www.pse.gr) 

 

 

 

3.2.1. Μέγεθος επιχειρήσεων- Νομική μορφή 

 

Σύμφωνα με την έρευνα του ΠΣΕ, το 31,6% των επιχειρήσεων που απέκτησαν 

εξωστρεφή προσανατολισμό τη διετία 2010-2011, είναι Ανώνυμες Εταιρείες, το 23,3% 

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), το 18,3% Ατομικές Επιχειρήσεις, το 16,6% 

Ομόρρυθμες Εταιρείες, το 8,3% Ετερόρρυθμες Εταιρείες και μόλις το 1,6% Αγροτικοί 

Συνεταιρισμοί. 

Αν συνυπολογιστούν οι δείκτες αριθμού απασχολουμένων και ετήσιων κύκλων 

εργασιών, η μεγάλη πλειοψηφία (3/5) των νέων εξωστρεφών επιχειρήσεων εντάσσεται 

στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pse.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΝΕΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Πηγή: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ 

 

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Μητρώο Εξαγωγέων του ΠΣΕ, με τις υφιστάμενες 

(προ 2010) εξαγωγικές επιχειρήσεις:  

-Το 23% είναι Μεγάλες και Πολύ Μεγάλες Επιχειρήσεις 

-Το 44% Μεσαίες Επιχειρήσεις 

-Το 33% Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 

Υπό το πρίσμα αυτό, επιβεβαιώνεται η τάση επέκτασης της εξαγωγικής βάσης της 

χώρας, καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν και τη συντριπτική 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και συνθέτουν τον παραγωγικό ιστό της, 

εντάσσουν σταδιακά στην επιχειρησιακή τους στρατηγική τις εξαγωγές, όχι σαν 

συγκυριακή μόνο προσέγγιση, αλλά και ως αναπτυξιακή επιλογή. 

 

 

3.2.2. Κλάδος δραστηριότητας 
 

Άμεσα συνδεδεμένα με το Μέγεθος των Νέων Εξαγωγικών Επιχειρήσεων είναι και τα 

ευρήματα της έρευνας σε ότι αφορά τους κλάδους στους οποίους επιλέγουν να 

δραστηριοποιηθούν οι Νέοι Εξαγωγείς. 

ΝΕΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ- ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟ %

31,60%

23,30%

18,30%

16,60%

8,30%
1,60%

ΑΕ

ΕΠΕ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΕ

ΕΕ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
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Το 30% των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στα Τρόφιμα, ενώ ακολουθούν στη 2
η
 

θέση, με ποσοστό 10% τα Μηχανήματα-Εξοπλισμοί, στην 3
η
 θέση οι Μεταφορές-Υλικό 

Μεταφορών και στην 4
η
 θέση, με ποσοστό 6,6% οι Εκτυπώσεις-Προϊόντα Συσκευασίας. 

Ο ήδη εξωστρεφής κλάδος των Δομικών Υλικών εκπροσωπείται με ποσοστό 5%, όπως 

επίσης και ο κλάδος Ένδυσης-Υπόδησης. Ίδιο ποσοστό συγκεντρώνουν και οι Σύμβουλοι 

Εξαγωγών-Αντιπρόσωποι-Μεσίτες (5%), επιβεβαιώνοντας την τάση ανάπτυξης 

υποστηρικτικών προς τις εξαγωγές υπηρεσιών και προϊόντων στην ελληνική αγορά. 

Χαμηλότερα στην κατάταξη βρίσκονται τα Πλαστικά Είδη (3,3%), η Πληροφορική-

Λογισμικό (3,3%), Φάρμακα-Καλλυντικά (3,3%), Χημικά-Λιπάσματα (3,3%), 

Κοσμήματα (3,3%). Με μικρότερες εμφανίσεις, συνθέτοντας την επιλογή ΑΛΛΟΙ 

ΚΛΑΔΟΙ, εμφανίζονται δραστηριότητες όπως είδη οικιακή χρήσης, οχήματα-σκάφη, 

είδη λαϊκής τέχνης κ.α. Η κατηγορία αυτή συγκεντρώνει ποσοστό 12%, συνιστώντας σε 

απόλυτα μεγέθη τον δεύτερο μεγαλύτερο κλάδο της ανάλυσης και επιβεβαιώνοντας την 

επέκταση της «πρόθεσης εξωστρέφειας» σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΝΕΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Πηγή: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ 

ΝΕΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ - ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ %

30,00%

10,00%

8,30%6,60%
6,60%

5,00%

5,00%

3,30%

3,30%

3,30%

3,30%

3,30%

12,00%

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΧΗΜΙΚΑ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΤΠΕ

ΦΑΡΜΑΚΑ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΆΛΛΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
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3.2.3. Έδρα 
 

Συντριπτική είναι η κυριαρχία της Αττικής σε ότι αφορά τις έδρες και τη γεωγραφική 

κατανομή των νέων εξαγωγικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, έδρα στην Περιφέρεια της 

Αττικής δηλώνει το 75% των επιχειρήσεων του δείγματος.  

Το ποσοστό αυτό επιβεβαιώνει την πρωτοκαθεδρία της Αττικής συνολικά στη 

συμμετοχή της στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών και τον χαρακτηρισμό της ως 

πρωτεύουσα της εξωστρέφειας στην Ελλάδα. Ετησίως ποσοστό άνω του 52% των 

συνολικών ελληνικών εξαγωγών πραγματοποιείται από επιχειρήσεις με έδρα την Αττική, 

σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΠΣΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί αρκετές από 

τις νέες εξαγωγικές επιχειρήσεις ενδέχεται να έχουν εγγραφεί στα Μητρώα του 

Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης. 

Στην έρευνα του ΠΣΕ, την Αττική ακολουθούν με ποσοστά στα επίπεδα του 5% η 

Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος. Το γεωγραφικό χάρτη των Νέων 

Εξαγωγέων συμπληρώνουν η Θεσσαλία (3,3%), η Δυτική Ελλάδα (3,3%) και η Κρήτη 

(1,6%). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΝΕΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΑΣ 

 

Πηγή: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ 

 

ΝΕΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ - ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ %

75%

5%

5%

5%

3,30%

3,30%

1,60%

ΑΤΤΙΚΗ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΥΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΡΗΤΗ
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3.3. Προβλήματα και Προοπτικές στην άσκηση εξαγωγικού 

εμπορίου 
 

Η σημερινή κρίσιμη συγκυρία επιτάσσει περισσότερο  από ποτέ την επάνοδο σε 

συνθήκες ανάπτυξης. Δύο  είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό: 

• η μείωση της κρατικής κυριαρχίας και του  παρεμβατισμού στην οικονομία 

• η απελευθέρωση του δυναμισμού των  υγιών δημιουργικών δυνάμεων της χώρας 

μέσα από την επιχειρηματικότητα. 

Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα υφίσταται την ταλαιπωρία της γραφειοκρατίας, 

τα βάρη της φορολογίας, την πολυνομία, την αντιεπιχειρηματική νοοτροπία, τον κρατικό  

παρεμβατισμό. Το περιβάλλον αυτό που επικρατεί δημιουργεί αμέτρητα εμπόδια στις 

επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η ικανότητά τους να λειτουργούν 

ανταγωνιστικά σε ένα περιβάλλον ραγδαίων οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται η ανάγκη διαρκούς συνεργασίας και αποτελεσματικής 

δράσης για την άρση εμποδίων τα οποία υφίστανται διαχρονικά στη χώρα μας όπως, 

μεταξύ άλλων, η απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης και  αδειοδότησης των 

επιχειρήσεων, η ενεργοποίηση του νόμου για τις επιχειρηματικές περιοχές, η κατάργηση 

της υποχρέωσης εγγραφής στο μητρώο εξαγωγέων σαν προϋπόθεση χορήγησης του 

certificate of origin, η μείωση του φορολογικού κόστους συγχώνευσης ή μεταβίβασης 

επιχειρήσεων, η δυνατότητα πραγματοποίησης τελωνειακών εργασιών από 

πιστοποιημένες για τη διαδικασία αυτή επιχειρήσεις. 

Η υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα 

μπορεί να  αποτελέσει τη μακροχρόνια και οριστική λύση των  προβλημάτων της χώρας 

μας. Η ανασυγκρότηση της χώρας προϋποθέτει απαραιτήτως τη δημιουργία πλούτου 

μέσα από τις επενδύσεις, την εξωστρέφεια και την καινοτομία. Κι έχει καταδειχθεί πλέον 

διεθνώς, ότι αυτά δημιουργούνται κυρίως από έναν σύγχρονο και υγιή ιδιωτικό τομέα. 

Έτσι το νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας δεν μπορεί παρά να έχει ως έναν από τους  

βασικούς του πυλώνες, μια σύγχρονη επιχειρηματική τάξη. Η αποτελεσματικότητα της 

επιχειρηματικής δράσης όμως εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητά της να 

λειτουργεί μέσα σ’ ένα περιβάλλον χωρίς υπέρβαρη γραφειοκρατία και μέσα σε ένα 

θεσμικό πλαίσιο χωρίς εμπόδια, απόλυτα σαφές, σταθερό και διεθνώς ανταγωνιστικό. 

Είναι διαρθρωτική απαίτηση  όλης της σύγχρονης επιχειρηματικότητας για 

απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων από τα εμπόδια που περιορίζουν τις 
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δυνατότητές τους για νέες πρωτοβουλίες, ώστε να αυξήσουν το εθνικό εισόδημα και να 

δημιουργήσουν νέες και βιώσιμες θέσεις εργασίας. (Πηγή: ΣΕΒ 2010) 

 

3.3.1. Προβλήματα και Εμπόδια 
 

Η οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει ιδιαίτερα 

αισθητή την παρουσία της στον επιχειρηματικό κόσμο και συγκεκριμένα στις ελληνικές 

ΜμΕ. Ειδικά στο κομμάτι της εξαγωγικής δραστηριότητας, τα εμπόδια γιγαντώθηκαν 

καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη επίλυσης των μακροχρόνια δυσεπίλυτων 

προβλημάτων. Τα υφιστάμενα εμπόδια μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 5 βασικές 

κατηγορίες που αναλύονται παρακάτω. 

 

3.3.1.1. Χρονοβόρες Διαδικασίες για τις εξαγωγές 
 

Το πρόβλημα με τις χρονοβόρες διαδικασίες για τις εξαγωγές προκαλείται από 

παράγοντες όπως οι επικαλυπτόμενες διαδικασίες και διεργασίες και η απουσία 

βελτιστοποίησης των διαδικασιών μεταξύ προ-τελωνειακών και τελωνειακών ελέγχων. 

Ακολουθούν τα βασικά αίτια όπως προσδιορίστηκαν: 

1. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ελέγχων από διαφορετικούς φορείς και υπηρεσίες, 

κάποιοι μάλιστα εκ των οποίων είναι ταυτόσημοι.  

2. Η μη-τυποποίηση των τελωνειακών πρακτικών μεταξύ των τελωνειακών 

υπηρεσιών συνεπάγεται πολλά περιττά στάδια κατά τη διαδικασία του 

εκτελωνισμού.  

3. Οι ώρες λειτουργίας των τελωνείων δεν συμβαδίζουν πάντα με τις ανάγκες των 

εξαγωγέων.  

4. Πολλοί φορείς απαιτούν τα ίδια πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα και την 

πολλαπλή εισαγωγή/παρουσίαση των ίδιων στοιχείων. 
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3.3.1.2. Διοικητικό Κόστος για τις εξαγωγές 
 

Το υψηλό διοικητικό κόστος για τις εξαγωγές αποτελεί ένα πρόβλημα που προκαλείται 

από παράγοντες όπως η περίπλοκη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την 

εξαγωγή αγαθών. Ακολουθούν τα βασικά αίτια όπως προσδιορίστηκαν:  

1. Ελάχιστοι εξαγωγείς υιοθετούν τις απλουστευμένες διαδικασίες, με αποτέλεσμα 

να απαιτείται η φυσική παρουσία τους για τον εκτελωνισμό των φορτίων.  

2. Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών οδήγησε στη de facto χρήση εξειδικευμένων 

μεσαζόντων, κάτι που αυξάνει σημαντικά το κόστος ειδικά για εξαγωγές χαμηλής 

αξίας.  

3. Επιβολή τελών σε πολλά από τα στάδια της εξαγωγικής διαδικασίας. 

 

3.3.1.3. Νομικά Ζητήματα 
 

Το νομικό πλαίσιο και σχετικά ζητήματα αποτελούν προβλήματα που προκύπτουν από 

την ερμηνεία της νομοθεσίας ή την εφαρμογή πολιτικών από τη δημόσια υπηρεσία. 

Συνήθως απαιτείται να γίνει κάποια τροποποίηση στο νόμο ή την πολιτική προκειμένου 

να επιλυθεί το θέμα. Τα νομικά ζητήματα έχουν ως εξής:  

1. Μεγάλος αριθμός ελέγχων από διαφορετικούς φορείς και υπηρεσίες, κάποιοι 

μάλιστα εκ των οποίων είναι ταυτόσημοι.  

2. Μόνο οι εξαγωγείς, οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι αυτών ή οι εκτελωνιστές 

δύνανται να προβούν σε διασάφηση εξαγωγής.  

3. Οι περίπλοκες προ-τελωνειακές διαδικασίες περιλαμβάνουν περιττά στάδια λόγω 

παρωχημένων νομικών διατάξεων. 

 

3.3.1.4. Ζητήματα Ενημέρωσης 
 

Τα ζητήματα ενημέρωσης αποτελούν προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη 

διαφάνειας ή ενημέρωσης. Για την επίλυση του ζητήματος αυτού, συνήθως απαιτείται οι 

σημαντικές πληροφορίες να είναι άμεσα διαθέσιμες. Τα ζητήματα αυτά είναι:  

1. Ελλιπής ενημέρωση των εξαγωγέων ως προς τα ποια είδη ελέγχονται και από ποιο 

υπουργείο ή υπηρεσία.  



43 

 

2. Ασαφείς απαιτήσεις ως προς τον αριθμό των δικαιολογητικών και των 

διαδικασιών που απαιτούνται για τις εξαγωγές αγαθών. 

 

 

3.3.1.5. Διαδικαστικά Ζητήματα 
 

Τα διαδικαστικα ζητήματα αφορούν προβλήματα που προκύπτουν από γραφειοκρατικά 

και διαδικαστικά εμπόδια και αναφέρονται παρακάτω: 

1. Η υποχρέωση εγγραφής σε «Μητρώο Εξαγωγέων» για τη χορήγηση 

«Πιστοποιητικού Χώρας Προσέλευσης». Η πρακτική της υποχρεωτικής εγγραφής 

σε χωριστό μητρώο εξαγωγέων δεν εντοπίζεται σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες και 

επιβαρύνει τις επιχειρήσεις με κόστος συνδρομών και γραφειοκρατίας.( Κατά τη 

διάρκεια συγγραφής της παρούσας εργασίας, η υποχρεωτική εγραφή σε «Μητρώο 

Εξαγωγέων» καταργήθηκε σύμφωνα με απόφαση Νόμου, Ν.4072/12, άρθρο 35, 

παρ.3 (ΦΕΚ 86Α/11-4-12). 

2. Γραφειοκρατικά εμπόδια στην απόκτηση αδειών εξαγωγής και χρονοβόρες και με 

υψηλό κόστος διαδικασίες για την εξαγωγή φορτίων από την Ελλάδα. Σύμφωνα 

με την Παγκόσμια Τράπεζα, για την εξαγωγή ενός φορτίου από την Ελλάδα 

απαιτούνται είκοσι (20) ημέρες (διπλάσιες από τον μέσο όρο των χωρών του 

ΟΟΣΑ), πέντε (5) έγγραφα και 1.153 δολάρια, με αποτέλεσμα πρόσθετο κόστος 

για τις επιχειρήσεις και μείωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας. 

Από τις 20 ημέρες μόνο οι 2 αντιστοιχούν στο χρόνο εκτελωνισμού, άλλες 2 είναι 

οι εσωτερικές μεταφορές ενώ οι 14 ημέρες απορροφούν ουσιαστικά την 

προετοιμασία των δικαιολογητικών (φορτωτική, πιστοποιητικό προέλευσης, 

εμπορικό τιμολόγιο, διασάφηση εξαγωγής  και πιστοποιητικό τεχνικών προτύπων) 

(www.skai.gr). 
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Δείκτες Ανταγωνιστικότητας της Παγκόσμιας Τράπεζας για το Διασυνοριακό Εμπόριο 

για το 2013  

                                                   

 

 
 

 

Πηγή: www.capital.gr 

 

 

3. Μη χορήγηση προσωρινών αδειών εξαγωγής δειγμάτων για συμμετοχή στις 

διεθνείς εκθέσεις (εκτός ΕΕ) καθώς και εγγύηση επανεισαγωγής υποχρεωτικά 

μέσω επιμελητηρίου. 

4. Έκδοση Visa. Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα 

όταν προσκαλούν στελέχη επιχειρήσεων από ορισμένες ξένες χώρες για 

συναντήσεις στην Ελλάδα. Τα κατά τόπους ελληνικά Προξενεία/Πρεσβείες 

απαιτούν πολλά δικαιολογητικά, καθυστερώντας ή απορρίπτοντας τις αιτήσεις. 

5. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις εκτός των άλλων προβλημάτων αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες υποστήριξης από την ελληνική διπλωματία στην προσπάθεια 

κατάκτησης των αγορών. 

6. Δαπάνες για εμπορικά ταξίδια. Συχνά ο έλεγχος της εφορίας απορρίπτει τις 

δαπάνες για εμπορικά ταξίδια ειδικά όταν αφορούν πολλούς συνεχιζόμενους 

προορισμούς και όταν οι εμπορικές συμφωνίες δεν έχουν ακόμα υπογραφεί. 
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7. Τέλος 1€/τόνο υπέρ του δημοσίου που ισχύει για τη διενέργεια φυτο-

υγειονομικών ελέγχων και ελέγχων ποιότητας- καταλληλότητας γεωργικών 

προϊόντων προς εξαγωγή (Ν. 3460/2006, άρθρο 14). 

8. Καθυστερήσεις στην επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν 

εξαγωγές. 

9. Διπλή φορολογία επιχειρήσεων. Με ορισμένες χώρες δεν έχει ακόμα υπογραφεί ή 

εκκρεμεί ακόμα υπογραφή συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας ή καθυστερεί 

υπερβολικά η κύρωση αυτής είτε από ελληνικό Κοινοβούλιο ή από Κοινοβούλιο 

της άλλης χώρας. (Πηγή: ΣΕΒ 2010) 

Τα παραπάνω προβλήματα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία και την 

ανάπτυξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων και αποτελουν ανασταλτικό παράγοντα στην 

επέκταση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων. Επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις με 

πρόσθετο κόστος , αυξάνουν τη γραφειοκρατία, μειώνουν την ανταγωνιστικότητα. Η 

αδυναμία κατάκτησης νέων αγορών οδηγεί επιπλέον στην επιβάρυνση του εμπορικού 

ισοζυγίου και υψώνει τείχη στην προώθηση της εξωστρέφειας. Η καθυστέρηση 

επιστροφής ΦΠΑ οδηγεί σε μείωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ιδίως αυτών που 

έχουν κατεξοχήν εξαγωγική δραστηριότητα ενώ αποτελεί αντικίνητρο ανάπτυξης 

εξαγωγικού εμπορίου σε τρίτες χώρες. Η διπλή φορολογία των επιχειρήσεων εκτός από 

την καταβολή του διπλού φόρου που είναι το βασικό πρόβλημα, αποτελεί και ένα είδος 

άδικης τιμωρίας τόσο των ελληνικών επιχειρήσεων που είναι εξωστρεφείς όσο και των 

ξένων ομίλων που επενδύουν στην Ελλάδα. 

 

 

3.3.2. Κίνητρα και Προοπτικές 
 

Η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και την 

εξωστρέφεια μπορεί να  αποτελέσει τη μακροχρόνια και οριστική λύση των 

προβλημάτων της χώρας μας. Για να επιτευχθεί αυτό θα χρειαστεί να δοθούν κάποια 

κίνητρα στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις ώστε να υπερπηδήσουν όσα εμπόδια 

υψώνονται. Το πρώτο βήμα ήδη έγινε με την κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής στο 

«Μητρώο Εξαγωγέων» και μπορεί να επεκταθεί με τη χορήγηση πιστοποιητικού χώρας 



46 

 

προέλευσης και σε μη μέλη επιμελητηρίων καθώς και μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας, 

ώστε να έχει χαμηλό ανταποδοτικό κόστος. Επιπλεόν κίνητρα αποτελούν τα παρακάτω. 

 

1. Μείωση των απαιτούμενων πιστοποιητικών. 

2. Αναγνώριση από τις ελληνικές αρχές επισήμων εγγράφων αρχών άλλων 

χωρών. 

3. Εκσυγχρονισμός των εμπορικών υπηρεσιών των Πρεσβειών/ Προξενείων. 

4. Μείωση του αριθμού των απαιτούμενων διαδικασιών και εγγράφων για 

την πραγματοποίηση εξαγωγών. 

5. Διευκόλυνση χορήγησης αδειών προσωρινής εξαγωγής για συμμετοχή σε 

διεθνείς εκθέσεις με τη σφράγιση του δελτίου αποστολής στην εξαγωγή 

και την καταγραφή και σφράγιση κατά την επανεισαγωγή. 

6. Υιοθέτηση διεθνούς πρακτικής για χρήση ασφαλιστηρίων συμβολαίων με 

ιδιωτικές ασφαλιστικές για την εγγύηση επανεισαγωγής. 

7. Θέσπιση συγκεκριμένων αυστηρών και δεσμευτικών προθεσμιών για 

έκδοση visa και έλεγχοι τήρησής τους. 

8. Τα ελληνικά Προξενεία/ Πρεσβείες να αποκτήσουν την απαραίτητη 

υποδομή και τη φιλοσοφία για άμεση εξυπηρέτηση στη θεώρηση visa 

στελεχών επιχειρήσεων για την πρόσκληση των οποίων εγγυώνται 

ελληνικές επιχειρήσεις. 

9. Κατάργηση του τέλους υπέρ του δημοσίου. 

10.  Να εφαρμόζονται χωρίς παρεκκλίσεις οι Υπουργικές Αποφάσεις που 

προβλέπουν συγκεκριμένες προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να 

εκδίδονται οι αποφάσεις της επιστροφής φόρου καθώς και αυτές που 

αναφέρονται στον συμψηφισμό χρεών από επιστροφή ΦΠΑ με 

ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων. 

11. Να διευρυνθούν οι πηγές χρηματοδότησης και να ελλατωθεί η 

γραφειοκρατία που απαιτείται για να ενταχθούν οι επιχειρήσεις σε αυτές. 

(Πηγή: ΣΕΒ 2010) 
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3.4. Η στήριξη στις εξωστρεφείς δράσεις-Χρηματοδοτήσεις της 

ΕΕ 
 

Στην Ελλάδα υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες (υπουργεία, οργανισμοί, διπλωματικές 

υπηρεσίες και διάφοροι φορείς) που ασχολούνται με τη στήριξη των ΜμΕ και της 

εξωστρέφειας. Είναι κυρίως ελληνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες, πολλές από τις οποίες 

βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τα ευρωπαϊκά όργανα. Κύριο ρόλο, δίπλα στις 

αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες και οργανισμούς, παίζουν η Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου.(παραρτήματα) 

Στον τομέα των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, το Υπουργείο Εξωτερικών, 

μέσω της Οικονομικής Διπλωματίας, έχει προτάξει, κυρίως τα τελευταία χρόνια, την 

πολιτική της εξωστρέφειας, και έχει προσανατολίσει προς την κατεύθυνση αυτή τις 

ειδικές υπηρεσίες που διαθέτει, ενώ έχει δημιουργήσει, νέα, καινοτόμα εργαλεία που 

αποδεικνύονται πολύ χρήσιμα. 

Εξωτερικών, είναι αρμόδια-μεταξύ άλλων- για την προώθηση των διακρατικών 

οικονομικών σχέσεων και της εξωτερικής οικονομικής και εμπορικής πολιτικής, όπως 

επίσης και για τη διαπραγμάτευση των διμερών συμβάσεων και συμφωνιών, και το 

συντονισμό και αξιολόγηση των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. 

(στο εξωτερικό). 

Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, στις Υπηρεσίες για Εξωστρεφείς 

Επιχειρήσεις, παραπέμπει στη διαδικτυακή πύλη AGORA (http://agora.mfa.gr/), όπου 

υπάρχουν πληροφορίες για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας, καθώς 

και για επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο εξωτερικό. Η πύλη αυτή, η οποία 

τροφοδοτείται καθημερινά από τα 60 Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

(Γραφεία ΟΕΥ) που λειτουργούν σε 49 χώρες σε όλο τον κόσμο, περιέχει οικονομικές, 

εμπορικές, επενδυτικές κ.λπ. πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να φανούν πολύ χρήσιμες 

στην προσπάθειά να εξαγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών σε αγορές εκτός Ελλάδας. Μέσω 

της πύλης υπάρχει πρόσβαση σε στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες από 2.500 

επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, οι οποίες ενδιαφέρονται για ελληνικά προϊόντα και 

υπηρεσίες. Τα 60 Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) που διαθέτει 

η Ελλάδα σε 49 χώρες, είναι η γέφυρα που συνδέει την ελληνική αγορά και τους 

επιχειρηματίες της Ελλάδας με τις αγορές του κόσμου. Αποτελούν το δίκτυο που διαθέτει 
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το ελληνικό Κράτος για την προώθηση των οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων 

του σε παγκόσμιο επίπεδο.Τα Γραφεία ΟΕΥ είναι οργανικά τμήματα των ελληνικών 

διπλωματικών ή εμμίσθων προξενικών αρχών στο εξωτερικό, με διυπουργικό χαρακτήρα, 

στελεχώνονται από υπαλλήλους του Κλάδου ΟΕΥ (που αποτελούν τους οικονομικούς 

διπλωμάτες της χώρας), από διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, και 

από επιτόπιους εξειδικευμένους συνεργάτες. Οι  Έλληνες οικονομικοί διπλωμάτες 

μπορούν να βοηθήσουν, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, προκειμένου να μπουν τα 

προϊόντα στην αγορά της χώρας ενδιαφέροντος. 

Η συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στην 

ενίσχυση των ΜμΕ και της εξωστρέφειας τους είναι σημαντική, και επιτυγχάνεται, 

άμεσα, με θεσμικές παρεμβάσεις του Υπουργείου, με οικονομικές παρεμβάσεις και 

προγράμματα μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και διάφορες 

συμφωνίες, με δράσεις σε επίπεδο Ε.Ε., και, έμμεσα, μέσω των εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο φορέων. 

Δείγμα των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

για την ενίσχυση της Εξωστρέφειας αποτελεί και το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-

Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» προϋπολογισμού 50 εκ. Ευρώ. Στο νέο Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την Περίοδο 2007 – 2013, ένα πρόγραμμα του 

ΕΣΠΑ, κεντρικός αναπτυξιακός σκοπός είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος, με έμφαση στη 

διάσταση της καινοτομίας. 

 

 

 

3.4.1. Μηχανισμοί Χρηματοδότησης 
 

Στις 12 Δεκεμβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τις δύο αυτές προτάσεις, 

οι οποίες εντάσσονται στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά και στο συνολικό σχέδιο 

δράσης της Επιτροπής για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜμΕ στη χρηματοδότηση. 

Σκοπός και των δύο προτάσεων είναι να ενισχύσουν την ανάπτυξη των ΜμΕ και να 

βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Η Επιτροπή πρότεινε να βελτιωθεί το 

ρυθμιστικό πλαίσιο για τα επιχειρηματικά κεφάλαια και τα κεφάλαια κοινωνικής 
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επιχειρηματικότητας, και να δημιουργηθεί μια πραγματική εσωτερική αγορά για αυτά τα 

κεφάλαια προς όφελος των ΜμΕ. (www.afs.edu.gr) 

 

1. Μηχανισμός υψηλής ανάπτυξης και καινοτομίας για τις ΜμΕ (GIF) 

 Ο μηχανισμός υψηλής ανάπτυξης και καινοτομίας για τις ΜμΕ (GIF), με 

προϋπολογισμό άνω των 600 εκ. Ευρώ, μέρος του οποίου προορίζεται για την 

οικο-καινοτομία, στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς επιχειρηματικών 

κεφαλαίων / ιδίων κεφαλαίων για καινοτόμες ΜμΕ κατά το αρχικό τους στάδιο 

(GIF1) και κατά το στάδιο επέκτασης (GIF2). Τελεί υπό τη διαχείριση του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) εκ μέρους της Επιτροπής (που 

εκπροσωπεί την Ε.Ε.). Το ΕΤΕ συνάπτει συμφωνίες με εταιρείες επιχειρηματικού 

κεφαλαίου που υποστηρίζουν αυτές τις ΜμΕ. Ο μηχανισμός GIF είναι ένας 

μακροπρόθεσμος μηχανισμός βάσει του οποίου μπορούν να πραγματοποιηθούν 

επενδύσεις σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου με διάρκεια έως 12 έτη. Το 

μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου που επενδύεται σε οποιοδήποτε ταμείο 

επιχειρηματικού κεφαλαίου πρέπει να παρέχεται από επενδυτές 

προσανατολισμένους στην αγορά, ενώ όλες οι επενδύσεις πραγματοποιούνται επί 

ίσοις όροις (με ίση αναλογία κινδύνου-ανταμοιβής) με ιδιώτες επενδυτές. 

2. Μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜμΕ (SMEG) 

Ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜμΕ (SMEG), με προϋπολογισμό 500 εκ. 

Ευρώ, παρέχει αντεγγυήσεις στα εθνικά συστήματα εγγυήσεων, καθώς και άμεσες 

εγγυήσεις σε ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, προκειμένου να 

αυξηθεί και να ενισχυθεί η χορήγηση πιστώσεων για χρέη σε ΜμΕ. Τελεί υπό τη 

διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) εκ μέρους της Επιτροπής 

(που εκπροσωπεί την Ε.Ε.). Οι ενδιάμεσοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί που 

υποστηρίζονται από την εγγύηση της Ε.Ε., με τη σειρά τους, παρέχουν δανειακά 

κεφάλαια σε ΜΜΕ, ενώ μετακυλύουν το πλεονέκτημα της εγγύησης προς τους 

τελικούς δικαιούχους, π.χ. αποδεχόμενοι ένα υψηλότερο προφίλ κινδύνου  ή 

λιγότερες εξασφαλίσεις, ή χρεώνοντας χαμηλότερα επιτόκια, ή παρέχοντας 

παρόμοια πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις συνήθεις χρηματοδοτικές 

δραστηριότητές τους. Στο πλαίσιο του μηχανισμού SMEG, ένα μέρος κάθε 

μεμονωμένης συναλλαγής είναι εγγυημένο, κατά κανόνα  σε ποσοστό 50% 

(ποσοστό εγγύησης). Η συνολική έκθεση για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε., 
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ωστόσο, περιορίζεται από ένα συμβατικά συμφωνούμενο ανώτατο όριο για τις 

απώλειες του χαρτοφυλακίου (ανώτατο ποσοστό). 

3. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress (EPMF) 

Στα πιο πρόσφατα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο Ε.Ε., έχουν 

δημιουργηθεί δομές που συνδυάζουν χρηματοδότηση με τη μορφή ιδίων 

κεφαλαίων και χρέους. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων 

Progress (EPMF), ο οποίος συστάθηκε το 2010, αποτελείται από δύο μέρη:  

 ένα μέσο εγγυήσεων για τα ιδρύματα μικροπιστώσεων, δηλαδή δάνεια 

ύψους έως 25.000 Ευρώ, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες που διατρέχουν 

κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, για τον σκοπό της δημιουργίας μικρών 

εμπορικών επιχειρήσεων, και 

 ένα δομημένο επενδυτικό φορέα που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο 

του Λουξεμβούργου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μικροχρηματοδοτήσεων 

Progress, το οποίο προσφέρει δάνεια πλήρους εξασφάλισης, δάνεια 

μειωμένης εξασφάλισης (χρηματοδότηση μειωμένης εξασφάλισης σε 

πιστωτές πλήρους εξασφάλισης), δάνεια επιμερισμού του κινδύνου 

(δάνεια πλήρους εξασφάλισης που συνδυάζονται με τη συμμετοχή στον 

κίνδυνο στο χαρτοφυλάκιο μικροπίστωσης) και συμμετοχή στο μετοχικό 

κεφάλαιο ιδρυμάτων μικροπιστώσεων. Η Ε.Ε. έχει επενδύσει 100 εκ. 

Ευρώ στο μηχανισμό αυτό. 

4. Διαρθρωτικά Ταμεία 

Τα κράτη-μέλη και οι διαχειριστικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν μέρος των πόρων που τίθενται στη διάθεσή τους μέσω του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), για την υποστήριξη μέσων χρηματοοικονομικής 

τεχνικής. Οι πόροι του ΕΤΠΑ χρησιμοποιούνται κυρίως για την υποστήριξη των 

επιχειρήσεων (κυρίως ΜΜΕ), της αστικής ανάπτυξης και ανάπλασης, της 

ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα 

κτίρια, ενώ οι πόροι του ΕΚΤ χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της 

αυτοαπασχόλησης και της σύστασης επιχειρήσεων και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων. Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν σήμερα μια σειρά από 

μέσα ιδίων κεφαλαίων ή/και χρέους (δανείων και εγγυήσεων) σε τουλάχιστον 

έναν από αυτούς τους τομείς, είτε άμεσα με την εισφορά πόρων από ένα 
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επιχειρησιακό πρόγραμμα σε ένα ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων, δανείων ή 

εγγυήσεων, είτε μέσω ταμείων χαρτοφυλακίου που έχουν συσταθεί για να 

επενδύουν σε περισσότερα ταμεία. Τα μέσα εφαρμόζονται μέσω διαφόρων 

μοντέλων διακυβέρνησης και νομικών δομών που ισχύουν σε κάθε κράτος-μέλος 

ή περιφέρεια. Σε πολλές περιπτώσεις, τα μέσα χρησιμοποιούνται μέσω 

επενδύσεων σε ταμεία χαρτοφυλακίου. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA 

(www.jessica.europa.eu) (Κοινή ευρωπαϊκή στήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε 

αστικές περιοχές), η χρησιμοποίηση των ταμείων χαρτοφυλακίου 

πραγματοποιείται μέσω της ΕΤΕπ. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JEREMIE 

(www.jeremie.europa.eu) (Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για μικροεπιχειρήσεις και 

μεσαίες επιχειρήσεις), τα ταμεία χαρτοφυλακίου εφαρμόζονται γενικά μέσω του 

ΕΤΕ ή μιας σειράς εθνικών ή περιφερειακών οργανισμών. Σε γενικές γραμμές, 

ανάλογα με τους τομείς παρέμβασης, η ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ μπορεί να λάβουν την 

εντολή να εκτελούν καθήκοντα ταμείου χαρτοφυλακίου, με απευθείας ανάθεση 

σύμβασης από τα κράτη-μέλη ή τις διαχειριστικές αρχές. Άλλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα μπορεί επίσης να επιλεγούν να εκτελούν δραστηριότητες τις οποίες 

οργανώνει ένα ταμείο χαρτοφυλακίου, είτε μέσω δημοσίων συμβάσεων είτε με τη  

μορφή επιχορήγησης. (www.europa.eu/ellada) 

 

 

 

 

3.4.2. Καινοτόμα Χρηματοδοτικά Μέσα 2014-2020 
 

Για την υποστήριξη των Επενδύσεων στην Έρευνα και την Καινοτομία (ΕΑΚ) στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», έχουν προγραμματιστεί δύο 

χρηματοδοτικά μέσα: 

 

1. ένα δανειακό μέσο που παρέχει δάνεια σε μεμονωμένους δικαιούχους για επεν- 

δύσεις στην ΕΑΚ, εγγυήσεις για ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 

που χορηγούν δάνεια στους δικαιούχους, συνδυασμούς δανείων και εγγυήσεων 

και εγγυήσεις ή/και αντεγγυήσεις για εθνικούς ή περιφερειακούς μηχανισμούς 

χρηματοδότησης του χρέους, και 

http://www.jessica.europa.eu/
http://www.europa.eu/ellada
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2. ένα μέσο ιδίων κεφαλαίων το οποίο: i) θα επενδύει στη μεταφορά τεχνολογίας και 

την πνευματική ιδιοκτησία, μέσω ειδικών φορέων, καθώς και σε επιχειρηματικά 

κεφάλαια που παρέχουν χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων σε ΜμΕ υψηλής 

έντασης από άποψη ΕΑΚ που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, και ii) θα παρέχει 

στήριξη σε επενδύσεις σε τομείς ΕΑΚ, στοχεύοντας σε θεματικά εστιασμένα, 

πολυεθνικά αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα κεφάλαια (funds-of-

funds) με ευρεία επενδυτική βάση, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών θεσμικών 

και στρατηγικών επενδυτών. 

 

Επίσης, για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και των ΜμΕ, προτείνονται δύο 

χρηματοδοτικά μέσα: 

 

1) Ένας μηχανισμός ιδίων κεφαλαίων για τις επενδύσεις στη φάση ανάπτυξης, ο οποίος 

θα παρέχει στις ΜμΕ εμπορικού χαρακτήρα επιστρεπτέα κεφαλαιακή 

χρηματοδότηση, κατά κύριο λόγο με τη μορφή επιχειρηματικών κεφαλαίων μέσω 

ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Προβλέπονται δύο μέτρα: 

a) Άμεσες επενδύσεις σε επιχειρηματικά κεφάλαια τα οποία λειτουργούν σε 

διασυνοριακό επίπεδο εντός της Ε.Ε., και επικεντρώνονται σε επενδύσεις για 

επιχειρήσεις προσανατολισμένες στην ανάπτυξη, που δε βασίζονται κατά κύριο 

λόγο στην καινοτομία ή την έρευνα. 

b) Αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια («funds-of-

funds») που πραγματοποιούν διασυνοριακές επενδύσεις σε επιχειρηματικά 

κεφάλαια, τα οποία στη συνέχεια επενδύουν σε επιχειρήσεις, ιδίως στο στάδιο 

διεθνούς επέκτασής τους. 

 

2) Ένας δανειακός μηχανισμός, ο οποίος θα παρέχει άμεσες ή άλλες ρυθμίσεις 

επιμερισμού του κινδύνου με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την 

κάλυψη δανείων σε ΜΜΕ, και για την παροχή διασυνοριακών ή πολυεθνικών 

δανείων με υψηλό αποτέλεσμα μόχλευσης.  

Επιπλέον, για να προωθηθούν η αυτοαπασχόληση, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι 

κοινωνικές επιχειρήσεις, στο Πρόγραμμα της Ε.Ε. για την κοινωνική αλλαγή και την 

καινοτομία, που προτάθηκε από την Επιτροπή, περιλαμβάνεται ένας άξονας για τις 

μικροχρηματοδοτήσεις και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, ο οποίος βασίζεται στον 



53 

 

υφιστάμενο Μηχανισμό Μικροχρηματοδοτήσεων Progress, και αποτελεί τη συνέχειά του. 

Επεκτείνει την κάλυψή του, στηρίζοντας την οικοδόμηση της ικανότητας των παρόχων 

μικροπιστώσεων, και τη συμπληρώνει με ένα χρηματοδοτικό μέσο που προβλέπει 

συνεισφορά της Ε.Ε. για την παροχή μέσων ιδίων κεφαλαίων, χρέους και επιμερισμού 

των κινδύνων σε ταμεία κοινωνικών επενδύσεων και άλλους χρηματοπιστωτικούς 

ενδιαμέσους, με σκοπό τη χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων.Τα χρηματοδοτικά 

μέσα στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»για τις υποδομές είναι 

πιθανό να περιλαμβάνουν:  

 

1. ένα μέσο επιμερισμού του κινδύνου , που θα καλύπτει δάνεια και ομόλογα 

(συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας ομολόγων για ευρωπαϊκά έργα στο 

πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»), ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

των πολλαπλών μοντέλων χρηματοδότησης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την 

Ε.Ε., στο μέγεθος και στον τομέα των έργων, και στο στάδιο ανάπτυξης της 

χρηματοδότησης έργων και των κεφαλαιαγορών γενικά, και 

 

2. ένα μέσο ιδίων κεφαλαίων για τη συμπλήρωση της «εργαλειοθήκης» των μέσων 

υποδομής, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των πανευρωπαϊκών αγορών 

κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου. (http://ec.europa.eu/ellada) 

 

 

3.4.3. Task Force for Greece 
 

Η Task Force για την Ελλάδα, είναι μια δράση που ξεκίνησε από τον Πρόεδρο 

Barroso, τον Ιούλιο του 2011 για την παροχή τεχνικής βοήθειας προς τις ελληνικές αρχές. 

Η Task Force, η οποία έχει προσωπικό τόσο στην Αθήνα όσο και στις Βρυξέλλες, 

εντοπίζει και συντονίζει την τεχνική στήριξη για να βοηθήσει την Ελλάδα να τηρήσει τις 

δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και να 

επιταχυνθεί η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. Η βοήθεια επικεντρώνεται σε 

μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απσχόλησης. 

Σε απάντηση στα αιτήματα που εκφράστηκαν από τις ελληνικές αρχές, η Ομάδα 

Δράσης οργανώνει την παροχή τεχνικής βοήθειας για να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που πρέπει να εφαρμοστούν από την ελληνική 
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κυβέρνηση, κυρίως για τις μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Οι ελληνικές αρχές έχουν εντοπίσει τις πιο 

σημαντικές ανάγκες από την άποψη του επείγοντος, την ωριμότητα και τη συμβολή τους 

για μια διαρκή διαρθρωτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα.  

Για τις διάφορες μεταρρυθμιστικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται, η Ομάδα 

Δράσης βοηθά συνήθως, συμφωνώντας ένα πρόγραμμα εργασίας με τις ελληνικές αρχές. 

Αυτό καθορίζει συνήθως σαφή παραδοτέα, τις προθεσμίες και τα ενδιάμεσα ορόσημα, 

όρους αναφοράς, και καθορίζει τα απαιτούμενα μέσα και τις ελληνικές επιχειρήσεις των 

οποίων τη συμμετοχή θα χρειαστούν.  

Η Ομάδα Δράσης κινητοποιεί τεχνογνωσία ή στοχευμένη στήριξη από τα κράτη μέλη 

και άλλους πιθανούς φορείς της. Αυτοί οι πάροχοι βοήθειας περιλαμβάνουν περίπου 20 

κράτη μέλη και μια σειρά από διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, του ΟΟΣΑ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΔΝΤ, 

UNECE, Παγκόσμια Τράπεζα, ΕΤΑΑ).  

Πάνω από το ήμισυ της Ομάδα Δράσης παρέχουν συντονισμένη τεχνική καθοδήγηση, 

με την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στους τομείς του προϋπολογισμού και τη 

διοικητικής μεταρρύθμισης. Άλλοι τομείς πολιτικής, περιλαμβάνουν το επιχειρηματικό 

περιβάλλον, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες / την καταπολέμηση της διαφθοράς, και την υγεία. Ένα σύνολο από 240 

αποστολές εμπειρογνωμόνων έχουν οργανωθεί, και έχουν 24 ειδικά εργαστήρια ή 

εκδηλώσεις που έχουν οργανωθεί μέχρι το τέλος του Μαρτίου 2013. 

Εκτός από την οργάνωση των βραχυπρόθεσμων αποστολών, η Ομάδα Δράσης έχει 

κανονίσει επιχορηγήσεις ή / και τη συμβολή συμβάσεων ανάθεσης με διεθνείς 

οργανισμούς (όπως το ΔΝΤ, UNECE), καθώς και εθνικούς δημόσιους φορείς για την 

τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα συνολικού ύψους άνω των € 8 εκατ. ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

4. Export Plan για ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
 

4.1. Η σημασία του επιχειρηματικού σχεδιασμού για 

επιτυχημένες εξαγωγές 
 

Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου για εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι 

ζωτικής σημασίας για τον καθορισμό της παρούσας κατάσταση της επιχείρησης, των 

εσωτερικών της στόχων και της αφοσίωσης της σε αυτούς. Η διαδικασία επιχειρηματικού 

σχεδιασμού των επιχειρήσεων συνεπάγεται σωστή αξιολόγηση των δεδομένων του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της εξαγωγικής επιχείρησης, προσδιορισμό 

των δυνητικών περιορισμών και περιοριστικών δυνάμεων, καθώς και τον καθορισμό 

συγκεκριμένων στόχων και σκοπών ως ορόσημα για την επιτυχία. 

Η εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, δίνει τη δυνατότητα να 

αξιολογηθούν οι δυνατότητες της και να εντοπιστούν τα κενά και να δημιουργηθεί  μια 

σαφή αντίληψη του τι είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της επιχείρησης στη διεθνή 

αγορά. Επιπρόσθετα αυτή η ολοκληρωμένη διαδικασία παρέχει στην επιχείρηση όλες 

εκείνες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες ώστε να ληφθούν ορθές αποφάσεις καθώς 

επεκτείνεται εξαγωγικά. Ο σωστός προγραμματισμός της εξαγωγικής πορείας της 

επιχείρησης χρειάζεται αφοσίωση, χρόνο και σημαντική προσπάθεια, παρόλα αυτά τα 

οφέλη του σχεδιασμού είναι σημαντικά αν τα αναλογιστεί κανείς σε μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα. Αρχικά, συμβάλει ώστε να αξιολογηθεί το επίπεδο της δέσμευσης της 

επιχείρησης προς τον στόχο των εξαγωγών, αλλά και η ίδια η δυναμική του προϊόντος / 

υπηρεσίας που εξάγει για την παγκόσμια αγορά. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια 

αφετηρία για τη διαχείριση των διεθνών επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων με 

επιτυχία. Με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου για εξαγωγές, η επιχείρηση θα 

έχει στη διάθεσή της  όλο το απαραίτητο υλικό για την προώθηση των επιχειρηματικών 

της ιδεών και την προσέλκυση πιθανών επενδυτών, νέων συνεργατών και μελλοντικών 

ενδιαφερόμενων μελών. Μπορεί επιπλέον, να παραμείνει εστιασμένη στους 

πρωταρχικούς στόχους αλλά και να αξιολογεί τα αποτελέσματα με βάση αυτούς, κάθε 

φορά που ολοκληρώνει με επιτυχία ένα προγραμματισμένο στάδιο.  

Ελέγχοντας αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μιας επιχείρησης έχουν τα κατάλληλα 

προσόντα για τη διεθνή αγορά, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που μπορόυν να 

καθορίσουν την επιτυχία, οι βασικότεροι από τους οποίους αναφέρονται παρακάτω: 
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 Η επιτυχημένη παρουσία της επιχείρησης στην σημερινή εγχώρια αγορά 

 Η δυνατότητα της να δεσμεύσει τους απαραίτητους πόρους χρόνου, ενέργειας, 

κεφαλαίων, ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογικού υλικού 

 Χρειάζεται προθυμία και υπομονή για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων 

του κέρδους 

 Απαιτείται πλήρης γνώση των πολιτισμικών και κοινωνικών διαφορών των χωρών 

όπου εξάγει η επιχείρηση 

 Η δημιουργία ισχυρών και υγιών βάσεων εγχώριας επιχειρηματικής 

δραστηριότητας ώστε να στηρίξει η επιχείρηση την εξαγωγική της επέκταση. 

 

 

4.2. Εξαγωγικός Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (Export Business 

Plan) 
 

Είναι απαραίτητo για τις ελληνικές ΜμΕ πριν ξεκινήσουν οποιαδήποτε εξαγωγική 

δραστηριότητα, να δημιουργήσουν ένα εξαγωγικό επιχειρηματικό σχέδιο (Export 

Business Plan) με μια σε βάθος ανάλυση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων τους για να 

καθορίσουν τη σκοπιμότητα της ανάπτυξης και να αξιολογήσουν την εταιρεία και τα 

χαρακτηριστικά της. Ένα εξαγωγικό business plan είναι περισσότερο εξειδικευμένο 

καθώς αναφέρεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες 

τους στη διεθνή αγορά. Επομένως κάποια σημεία που συναντώνται σε ένα παραδοσιακό 

επιχειρηματικό σχέδιο για μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά δεν 

είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν σε ένα εξαγωγικό επιχειρηματικό σχέδιο. 

Τα κυριότερα σημεία ενός Export Business Plan μπορούν να παρουσιαστούν ως εξής: 

1. Περίληψη, που να περιλαμβάνει τους σκοπούς της διεθνούς επέκτασης, το 

ποσό της χρηματοδότησης που είναι αναγκαίο, μια περιγραφή των προϊόντων 

που έχουν επιλεχθεί για να εξαχθούν, τη διοικητική εμπειρία και το επίπεδο 

γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού που χρειάζεται σε ένα διεθνές 

επιχειρηματικό περιβάλλον. 

2. Γενική περιγραφή της επιχείρησης, που θα περιλαμβάνει το όραμά της για 

διεθνή επέκταση, τους στόχους-που θέλει να φτάσει η επιχείρηση- και τους 

σκοπούς της-ποια σημεία προόδου θα την οδηγήσουν στην επιτυχία-, την 

επιχειρηματική της φιλοσοφία. Περιγραφή των δυνατών και ανταγωνιστικών 
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σημείων της επιχείρησης, εκπόνηση κλαδικής μελέτης και ανάλυσης για την 

ανταγωνιστικότητα του κλάδου, τον αριθμό των επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν στην παγκόσμια αγορά και τις βασικές πτυχές του κλάδου που 

μπορούν να επηρρεάσουν τις εξαγωγικές αποφάσεις. 

3. Διοίκηση και Προσωπικό. Για την άσκηση εξαγωγικού εμπορίου από μια 

ελληνική ΜμΕ επιχείρηση, είναι απαραίτητο να υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό 

που να έχει γνώσεις και εμπειρία στην άσκηση διεθνών δραστηριοτήτων και 

ιδιαίτερα εξαγωγών, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει γρήγορα και 

αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της εξαγωγικής δραστηριότητας και να 

αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα που προκύψουν με επιτυχία. Αν η 

επιχείρηση δεν διαθέτει τέτοιου είδους προσωπικό, πρέπει να είναι 

διατεθειμένη να προχωρήσει σε εσωτερικές αλλαγές όσον αφορά την 

εκπαίδευση και την ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού στον εξαγωγικό 

προσανατολισμό. 

4. Προσδιορισμός των προϊόντων με εξαγωγικές δυνατότητες. Ένα 

σημαντικό σημείο της επιχειρηματικής ανάλυσης της επιχείρησης είναι και ο 

καθορισμός εκείνων των προϊόντων της που έχουν τη δυναμική να επιβιώσουν 

στη διεθνή αγορά. Επομένως είναι απαραίτητη:  

 Η απαρίθμηση των δυνατών και αδύνατων σημείων των προϊόντων / 

υπηρεσιών που σύμφωνα με την επιχείρηση έχουν πιθανότητες 

εξαγωγής 

 Η επιλογή των πιο εξαγώγιμων προϊόντων / υπηρεσιών που θα 

προσφέρονται 

 Η αξιολόγηση των προϊόντων / υπηρεσιών που θα προσφέρονται 

 Η τιμολογιακή πολιτική (τιμές, αμοιβές, μίσθωση) για τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες που προσφέρονται 

5. Η αγορά και το μάρκετινγκ της επιχείρησης. Μόλις επιλεχθούν και 

αξιολογηθούν τα προϊόντα / υπηρεσίες με εξαγωγικό δυναμικό, το επόμενο 

βήμα είναι να προσδιοριστούν οι περισσότερο κερδοφόρες αγορές του 

εξωτερικού για τα προϊόντα αυτά. Αυτό απαιτεί τη συγκέντρωση και 

διερεύνηση ξένων αγορών.  

Σε αυτό το στάδιο της έρευνας, η επιχείρηση πρέπει να καθορίσει τις 

χώρες στις οποίες οι εγχώριοι ανταγωνιστές της εξάγουν. Μια αντικειμενική 
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μελέτη των δραστηριοτήτων των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, του μεριδίου 

αγοράς τους, της θέσης τους στην αγορά και των προοπτικών τους αυξάνει την 

αξιοπιστία του επιχειρηματικού σχεδιασμού και δίνει στην επιχείρηση σας μια 

ρεαλιστική εικόνα ώστε να στηρίξει τις εξαγωγικές της αποφάσεις. Χρειάζεται 

επίσης να μελετηθεί το προφίλ των πελατών και καταναλωτών στις χώρες 

εξαγωγής, ο αριθμός τους, τα χαρακτηριστικά τους, οι απαιτήσεις τους, ο 

τρόπος λήψης των αποφάσεών τους.  Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα 

παρουσιαστούν αναλυτικότερα τα στάδια ενός εξαγωγικού σχεδιασμού 

μάρκετινγκ (Export Marketing Plan).  

Στον τομέα αναζήτησης πελάτη οι δυνατότητες που προσφέρονται είναι:  

a) Επικοινωνία με γραφείο Εμπορικού Ακολούθου της Ελληνικής 

Πρεσβείας και αίτημα για προμήθεια στοιχείων εισαγωγέων της 

χώρας για το συγκεκριμένο προϊόν.  

b) Αναζήτηση μέσω Επιμελητηρίου, το οποίο με την σειρά του 

απευθύνει επιστολή στο Επιμελητήριο της χώρας εξαγωγής και 

λαμβάνει επιχειρήσεις μέλη του ξένου Επιμελητηρίου στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο.  

c) Αναζήτηση πελάτη μέσω δικτύων όπως Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Πληροφοριών (Ε.Κ.Π.), στα Επιμελητήρια, όπου κωδικοποιείται το 

αίτημα της ελληνικής πλευράς και αναζητά τη διασταύρωση του σε 

διευρυμένη Πανευρωπαϊκή βάση αναζήτησης συνεργατών. 

d) Αναζήτηση μέσω άλλων βάσεων πληροφοριών όπως INTERNET, 

KOMPASS, ICAP.  

Σημειώνεται ότι ουδείς εγγυάται για την φερεγγυότητα των υποψηφίων 

πελατών εξωτερικού. Διερεύνηση της φερεγγυότητας πελάτη μπορεί να γίνει 

από τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.). 

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των ξένων αγορών υπάρχουν και 

κάποιοι ακόμα καθοριστικοί παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν 

και σχετίζονται με: 

 Τη νομιμότητα της εμπορικής συναλλαγής: Υπάρχουν χώρες και 

κυβερνήσεις οι οποίες απαγορεύουν τις εμπορευματικές συναλλαγές με 

συγκεκριμένα κριτήρια διατηρώντας και ανακοινώνοντας μια λίστα με 

τις απαγορευμένες επιχειρήσεις και ιδιώτες. 
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 Την εξοικείωση με την υψηλή τεχνολογία: Εάν το προϊόν που 

προορίζεται για εξαγωγή ανήκει στον τομέα της τεχνολογίας τότε θα 

χρειαστεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους κανόνες συμμόρφωσης με 

την πολιτική εξαγωγών τέτοιου είδους. 

 Την ευελιξία στην τροποποίηση του προϊόντος: Οι τεχνικές 

προδιαγραφές του προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνες με τους 

τυπικούς και πολιτιστικούς κανόνες της χώρας όπου εξάγεται, τόσο 

από άποψη περιεχομένου όσο και από πλευράς συσκευασίας. 

Τέλος, μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί και οι επιλογές της επιχείρησης 

περιοριστούν στις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές, 

χρειάζεται να αποφασίσει ποιές από αυτές θα επιλέξει για να εξάγει το 

προϊόν/υπηρεσία της. 

 Είναι καλύτερο να δοκιμάσετε μία αγορά και στη συνέχεια να 

προχωρήσετε σε δευτερεύουσες αγορές. 

 Η αρχική επιλογή θα πρέπει να γίνει με βάση τα γεωγραφικά 

κριτήρια των αγορών-στόχων καθώς θα είναι περισσότερο 

αποδοτικό από άποψη κόστους να επιλεχθούν οι κοντινότερες 

παρά αυτές που είναι διάσπαρτες ανά τον κόσμο. 

6. Διερεύνηση των αναγκών στήριξης. Η στήριξη που προσφέρεται στην 

επιχείρησή σας από την Ε.Ε. μπορεί να είναι:  

a) υλική, που έχει σχέση με επιδοτήσεις, δάνεια, εγγυήσεις και, γενικά, 

με ό,τι σχετίζεται άμεσα η έμμεσα με χρήμα, και  

b) άυλη, που αφορά πληροφορίες που σας παρέχονται για τις αγορές σε 

διάφορες χώρες, τις εκθέσεις, τα δίκτυα καταστημάτων, το νομικό 

πλαίσιο που ισχύει στις συναλλαγές ή τις επενδύσεις, την οργάνωση 

συνεδριακών εκδηλώσεων στις οποίες μπορείτε να συμμετέχετε και να 

συναντήσετε επιχειρηματίες από διάφορες χώρες, και γενικά κάθε 

είδους υπηρεσία που δε σχετίζεται με χρήμα. Οι άυλες υπηρεσίες δεν 

έχουν, ακόμη, εκτιμηθεί όσο τους αξίζει, αφού οι πιο πολλοί 

επικεντρώνονται στην οικονομική στήριξη, η οποία είναι απαραίτητη. 

Ωστόσο, συγκριτικά, ίσως να αξίζουν περισσότερο: είναι αυτές που 

φέρνουν το χρήμα. Αν δεν έχετε ενημέρωση για το πού μπορείτε να 

πουλήσετε, από πού μπορείτε να αγοράσετε, πού μπορείτε να 
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επενδύσετε, ή με ποιους μπορείτε να συνεργασθείτε, πρόοδος δε 

σημειώνεται, όση οικονομική ενίσχυση κι αν λάβετε. Εξάλλου, μια 

οικονομική στήριξη έχει ημερομηνία λήξης, ακόμη και όταν, με 

διάφορες μορφές, είναι επαναλαμβανόμενη. Αντίθετα, οι υπηρεσίες 

είναι διαχρονικές. Ακόμη, σήμερα, με τα προβλήματα που έφερε η 

κρίση ειδικά στο θέμα της ρευστότητας, οι επιδοτήσεις θα 

περιορίζονται, σε βάθος χρόνου. Η φιλοσοφία, λοιπόν, που κερδίζει 

έδαφος αφορά στην παροχή ενισχύσεων, όχι για να καλυφθεί η 

δαπάνη ενός έργου, αλλά για να αποτελέσουν τον πόλο έλξης 

ιδιωτικών κεφαλαίων με σκοπό να αυξηθεί η πολλαπλασιαστικότητα 

των κονδυλίων της Ε.Ε. Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν 

αναλυτικά οι πηγές χρηματοδότησης που μπορούν να στηρίξουν τις 

ελληνικές ΜμΕ στην εξαγωγική τους πορεία. 

7. Ρίσκο και αναμενόμενες αμοιβές. Τονίζοντας τους κινδύνους προσθέτει 

αξιοπιστία στο Business Plan,  δείχνει ότι έχουν μελετηθεί τα ριψοκίνδυνα 

σενάρια και έχουν ερευνηθεί τρόποι αντιμετώπισης τους. Θα πρέπει να 

προσδιορίζονται τα ρίσκα που υπάρχουν σε κάθε σημείο του Business Plan 

και την πιθανότητα αυτών των ρίσκων να αποτελέσουν προβλήματα στην 

εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης. Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται 

τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν έτσι ώστε να μειωθεί η επιρροή των 

ρίσκων στην απόδοση της επιχείρησης. 

Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει μια ανάλυση της  επίδρασης των κερδών 

και μετρητών στην επιχείρηση. Βέβαια δεν θα πρέπει η ανάλυση να είναι 

απαισιόδοξη. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες ισορροπίες έτσι ώστε να μην 

υπάρχει κινδυνολογία σχετικά με τα ρίσκα και τις επιδράσεις τους στην 

επιχείρηση. (Πηγή: www.sba.gov) 
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4.3. Εξαγωγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ (Export Marketing Plan) 
 

Ένα Εξαγωγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ είναι ένα σύνολο βασικών λειτουργιών που θα 

πρέπει να ακολουθηθούν σωστά ώστε να προετοιμάσετε την επιχείρηση σας να κάνει την 

είσοδό της στις διεθνείς αγορές. Κάθε επιτυχημένο σχέδιο μάρκετινγκ αρχίζει με 

ενδελεχή έρευνα της αγοράς. Το πρώτο αυτό βήμα είναι συνήθως το πιο δύσκολο, διότι 

είναι όλα άγνωστο έδαφος (Hultman, Katsikeas, and Robson 2011). Αλλά μόλις έχετε 

συλλέξει τα στοιχεία που χρειάζεστε για να προβλέψετε πώς ένα συγκεκριμένο είδος 

προϊόντος θα πουλήσει σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική θέση, μπορείτε να 

χρησιμοποιείτε συνεχώς τις πληροφορίες ως κατευθυντήρια γραμμή για την εξαγωγή 

ανάλογων προϊόντων. Τα  σημαντικότερα βήματα για τη δημιουργία ενός Export 

Marketing Plan παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

4.3.1. Προσδιορισμός των αγορών στόχων (target markets) 

 

Πρώτο βήμα του εξαγωγικού σχεδίου μάρκετινγκ είναι να προσδιορίσει την αγορά-

στόχο και τις ανάγκες της αγοράς, όπου τα προϊόντα / υπηρεσίες σας έχουν καλές 

πιθανότητες ζήτησης. Υπάρχουν πολλές χώρες στον κόσμο και θα πρέπει να επιλέξετε 

μια ή λίγες από αυτές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εάν γνωρίζετε την αγορά-

στόχο σας και τις ανάγκες της αγοράς, θα μπορούσατε να πάρετε εύκολα παραγγελίες 

εξαγωγών από τις χώρες αυτές. Μπορείτε να αναγνωρίσετε την αγορά-στόχο με τη 

διεξαγωγή Διεθνούς Έρευνας της δραστηριότητας της αγοράς που θα σας δώσει 

λεπτομερή γνώση των ευκαιριών στην διεθνή αγορά. Είναι επίσης ενδεδειγμένο να 

εξερευνηθούν οι μεγαλύτερες εξαγωγικές αγορές της χώρας μας, διότι μπορεί να 

αντανακλούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του κράτους αλλά και να αξιοποιηθούν 

ιστορικά εμπορικοί εταίροι.  Ανατρέξτε στα κρατικά γραφεία συναλλαγών για τα 

δεδομένα αυτά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Οι 

επαγγελματικές ενώσεις μπορούν συχνά να παρέχουν στοιχεία σχετικά με το πού εξάγουν 

τα προϊόντα τους εταιρείες σε ένα συγκεκριμένο τομέα της βιομηχανίας. Επιπλέον, οι 

ελληνικές βάσεις δεδομένων της κυβέρνησης και εκθέσεις από άλλους παγκόσμιους 

οργανισμούς μπορεί να εντοπίσουν εκείνες τις χώρες που αντιπροσωπεύουν σημαντικές 

εξαγωγικές δυνατότητες για το προϊόν σας.  
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Μόλις οριστεί και περιοριστεί η αναζήτησή σε μερικές υποψήφιες ξένες αγορές για το 

εξαγώγιμο προϊόν, θα πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς. Να σημειωθούν εκείνες που 

έχουν αποδειχθεί από την έρευνα της επιχείρησης ότι είναι περισσότερο πρόσφορες για 

το προϊόν, ώστε να συνεχίσει μια εις βάθος διερεύνησή τους. Υπάρχουν πολλοί πόροι 

διαθέσιμοι για να σας βοηθήσουν να επιλέξετε ποιές ξένες αγορές είναι πιο ευνοϊκές για 

την πώληση του προϊόντος σας. 

Για στοιχεία έρευνας αγοράς μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του Έλληνα 

Εμπορικού Ακολούθου της Ελληνικής Πρεσβείας της χώρας εξαγωγής ή σε φορείς της 

χώρας μας που λόγω του θεσμικού τους ρόλου διαθέτουν πληροφορίες για τις προοπτικές 

συγκεκριμένων ελληνικών προϊόντων σε ξένες αγορές. Τέτοιοι φορείς είναι ο Ελληνικός 

Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (Ο.Π.Ε.), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων 

(Π.Σ.Ε.), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.), ο Σύνδεσμος 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).  

 

 

4.3.2. Ανάπτυξη Στρατηγικής Εξαγωγικού Μάρκετινγκ 

 

Μετά τον εντοπισμό της αγοράς-στόχου, το δεύτερο στάδιο είναι να αναπτυχθεί μια 

σωστή Στρατηγική Εξαγωγικού Μάρκετινγκ που να περιλαμβάνει στρατηγική εισόδου 

στις νέες αγορές, στρατηγική τοποθέτησης προϊόντος, τη στρατηγική του προϊόντος, τη 

στρατηγική τιμολόγησης και branding, τον έλεγο της εφοδιαστικής αλυσίδας και της 

προώθησης του προϊόντος σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς- στόχου. Με βάση τα 

συμπεράσματα της διεθνούς έρευνας αγοράς, η επιχείρηση θα είναι σε θέση να αναπτύξει 

την κατάλληλη στρατηγική για την επίτευξη των εξαγωγικών της στόχων. Η στρατηγική 

εξαγωγικού μάρκετινγκ που θα επιλεχθεί είναι καθοριστικής σημασίας για τα 

αποτελέσματα της εξαγωγικής δραστηριότητας, για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο: 

 Τα προϊόντα/υπηρεσίες να εισέλθουν στη σωστή αγορά όπου θα έχουν 

μεγαλύτερες πιθανότητες ζήτησης και κατάκτησης της αγοράς. 

 Να γίνει σωστή τοποθέτησή τους για την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος.  

 Να αναπτυχθούν προϊόντα και υπηρεσίες που να ικανοποιούν τις ανάγκες των 

υποψήφιων αγοραστών και να καλύπτουν τρεις βασικές προϋποθέσεις: Να έχουν 
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σωστό σχεδιασμό (design), μελετημένη συσκευασία και πιστοποίηση του 

προϊόντος και των υλικών συσκευασίας. 

  Η τιμολόγηση των προϊόντων να γίνεται με τρόπο που να προσφέρει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο στην εξαγωγική επιχείρηση όσο και στον 

αγοραστή. 

 Να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί ένα υπολογίσιμο brand name  

 

4.3.2.1. Εξειδίκευση του προϊόντος και ικανοποίηση του πελάτη 
 

Σε πολλές περιπτώσεις η επιλογή εξαγωγής κάποιου προϊόντος συνοδεύεται και από 

αναγκαίες τροποποιήσεις στο ίδιο το προϊόν. Οι μέθοδοι και τεχνικές ελέγχου της 

εξαγωγικής καταλληλότητας ενός προϊόντος καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα 

διαδικασιών αρχίζοντας από τις πολύ στοιχειώδεις, γρήγορες και ανέξοδες τεχνικές, μέχρι 

εκείνες που προϋποθέτουν περίπλοκες, πολυδάπανες και χρονοβόρες διαδικασίες. 

Είναι θέμα του ίδιου του εξαγωγέα, σε συνεννόηση με τον αντίστοιχο αντιπρόσωπό του ή 

τον αντίστοιχο υπεύθυνο διανομής του προϊόντος, να διαλέξει το μέγεθος, την τεχνική και 

τη διάρκεια της έρευνας, που θα πρέπει να διεξαχθεί σε κάθε περίπτωση. Μπορεί να 

ακολουθηθεί ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει έρευνα και που μπορεί να αφορά: 

1. Μελέτη και καταγραφή των ανταγωνιστικών προϊόντων 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά: πρώτες ύλες, μορφή προϊόντος, ποικιλία, τύπος, 

μεγέθη, σήματα, χρώματα, τροποποιήσεις, βελτιώσεις, ανθεκτικότητα 

 Εκτίμηση της ποιότητας: αντοχή, ικανότητα, απόδοση, εμφάνιση, 

καταλληλότητα και ευκολία χειρισμού 

 Νομική κατοχύρωση: σχέδιο (μορφή του προϊόντος, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, 

εγκρίσεις) 

2. Συσκευασία/Παρουσίαση 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά: σχεδιασμός, σχήμα, υλικά κατασκευής, αντοχή στις 

κλιματολογικές συνθήκες, ευκολία και σταθερότητα στις διαδικασίες φόρτωσης 

και εκφόρτωσης, διακίνησης, αποθήκευσης και έκθεσης, προσαρμογής στους 

επίσημους κανόνες και νομοθετικές ρυθμίσεις. 
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 Ελκυστικότητα: μέγεθος, σχήμα, κατάλληλος χρωματισμός, σφραγίδα ποιότητας 

και σχεδιασμός ετικέτας (επιγραφής). 

 Στοιχεία ταυτότητας: σχήμα, χρώμα, ετικέτα σήμα κατατεθέν 

 Πληροφορίες: περιγραφή προϊόντος, σύνθεση περιεχομένου, οδηγίες χρήσης 

 Παροχή υπηρεσιών: το είδος των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα 

ανταγωνιστικά προϊόντα - παράδοση, εγκατάσταση, προετοιμασία, κύρια μέρη και 

εξαρτήματα, εκπαίδευση για τη χρήση, επισκευές, ανταποδοτικά αγαθά. 

3. Ανταγωνιστικές Τιμές 

 Τιμές καταναλωτή: κατάλογος βασικών τιμών – συνήθεις τιμές πώλησης – 

φόροι (προστιθέμενης αξίας, κοινοτικός ή δημοτικός) – εκπτώσεις (λόγω 

ποσότητας ή πληρωμής μετρητοίς) – τρόπος πληρωμής (μετρητοίς, πίστωση, 

δόσεις) – εκπτώσεις λόγω κατεστραμμένων εμπορευμάτων – ποικιλία προϊόντων, 

τομείς αγοράς και τύπος πώλησης (πρατήρια και καταστήματα). 

 Τιμές για το εμπόριο: διαφορετικές τιμές – εκπτώσεις – όροι πληρωμής – ειδικές 

εκπτώσεις για τους εισαγωγείς χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές, λόγω 

προϊόντων, τομέων, μεγέθους παραγγελίας, είδος εμπόρων. 

4. Αποδοχή προϊόντος 

Θα πρέπει ο εξαγωγέας να γνωρίσει το προϊόν του στους ενδεχόμενους εισαγωγείς και να 

συζητήσει μαζί τους για τις συνθήκες στην πώληση και διακίνηση παρεμφερών 

προϊόντων. Έτσι θα μπορέσει να έχει μια πρώτη ένδειξη και θα μπορέσει να προχωρήσει 

σε προσθήκες ή αλλαγές του προϊόντος του όπου αυτό είναι αναγκαίο να γίνει. Το 

επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η παρουσίαση του προϊόντος σε μια ομάδα 

χονδρεμπόρων και λιανοπωλητών, έτσι ώστε να πάρει τη γνώμη τους και να συνεχίσει 

στη λήψη αποφάσεων. Μπορεί επίσης να ζητήσει πληροφορίες απευθείας από τους 

καταναλωτές. Επίσης θα πρέπει να εξετασθεί: 

 το μέγεθος και οι διαστάσεις που θα πρέπει να έχει το προϊόν 

 ο τύπος του εξωτερικού περιβλήματος, στο οποίο θα πρέπει να συσκευαστεί 

 ο τρόπος, που θα πρέπει να είναι συσκευασμένο, ώστε να υπάρχει ευκολία για τη 

διακίνησή του μέσα στην αποθήκη 
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 η ευκολία που θα παρέχει η συσκευασία για εύκολη τοποθέτηση σε ψύξη αν 

χρειαστεί 

 το θέμα της τιμής πώλησης και η ευκολία ανάλογων παροχών 

 

4.3.2.2. Τιμολόγηση του προϊόντος προς εξαγωγή 
 

Η τιμολόγηση των προϊόντων που εξάγονται αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας διαδικασία 

καθώς λαμβάνονται υπόψη, εκτός από παράγοντες κόστους παραγωγής, και άλλοι που 

αφορούν τη μεταφορά και παράδοση των εμπορευμάτων στις ξένες αγορές. Τέτοιοι 

παράγοντες μπορεί να είναι: 

 Οι διαφορές στις ισοτιμίες νομισμάτων 

 Η μεταφορά των εμπορευμάτων 

 Η ειδική συσκευασία των εξαγόμενων προϊόντων 

 Η ασφάλιση εμπορευμάτων 

 Οι προμήθειες και άλλες χρεώσεις που αφορούν τους ενδιάμεσους  

Η ζήτηση του προϊόντος, όπως και στις τοπικές αγορές, είναι καθοριστικής 

σημασίας για τη διαμόρφωση των τιμών. Για τα περισσότερα καταναλωτικά προϊόντα το 

κατά κεφαλήν εισόδημα αποτελεί ένα δείκτη δυναμικής της αγοράς, ενώ λίγα θεωρείται 

ότι είναι τα προϊόντα για τα οποία η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που δεν επηρεάζεται από 

το χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα των καταναλωτών. 

Ο ανταγωνισμός, όπως και στις τοπικές αγορές, επηρεάζει οπωσδήποτε τις τιμές 

πώλησης των προϊόντων. Ένα νέο προϊόν σε μια καινούρια αγορά μπορεί να έχει υψηλή 

τιμή, ενώ η εισαγωγή ενός προϊόντος σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά μπορεί να 

απαιτεί μειωμένη τιμή προκειμένου να κερδηθεί άμεσα μερίδιο αγοράς. 

Για τον προσδιορισμό των τιμών όμως, λαμβάνονται υπόψη και οι στόχοι των εξαγωγών 

σε κάθε αγορά. Τέτοιοι στόχοι μπορεί να είναι η γρήγορη εξάπλωση στην αγορά, η 

αντικατάσταση υπαρχόντων προϊόντων, η αργή αλλά σταθερή διείσδυση κ.ά. Οι στόχοι 

αυτοί και η συνολική στρατηγική τιμολόγησης επηρεάζονται και από τη φάση ανάπτυξης 

της αγοράς-στόχου και το κατά κεφαλήν εισόδημα των πιθανών καταναλωτών. 

Κάποιες εναλλακτικές μορφές τιμολόγησης είναι οι ακόλουθες: 
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 Στατική τιμολόγηση – ίδια τιμή για όλους τους πελάτες 

 Ευέλικτη τιμολόγηση – προσαρμογή των τιμών για τα διαφορετικά είδη πελατών 

 Τιμολόγηση βάσει κόστους – τιμολόγηση για την απόλυτη κάλυψη των σταθερών 

και μεταβλητών δαπανών παραγωγής και εξαγωγής των προϊόντων 

 Τιμολόγηση βάσει μεταβλητού κόστους – τιμολόγηση για την κάλυψη των 

μεταβλητών δαπανών παραγωγής και εξαγωγής των προϊόντων, ενώ οι σταθερές 

δαπάνες   καλύπτονται από τις πωλήσεις στην εσωτερική αγορά 

 Τιμολόγηση διείσδυσης – χαμηλή τιμή για γρήγορη εισαγωγή στην αγορά και 

αποθάρρυνση των ανταγωνιστών 

 Τιμολόγηση αγορών με μικρό ανταγωνισμό – υψηλή τιμή προϊόντων με μεγάλο 

περιθώριο κέρδους σε αγορές με μικρό ανταγωνισμό. 

Αφού έχει καθοριστεί η στρατηγική τιμολόγησης και έχουν υπολογιστεί τα διάφορα 

κόστη, τιμολογούνται τα προϊόντα και με βάση το επιθυμητό περιθώριο κέρδους για την 

επιχείρηση. 

Προσπαθώντας να τιμολογήσει η επιχείρηση όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά τα 

προϊόντα της, θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα τα πιθανά κόστη. Ακολούθως παρουσιάζεται 

μια λίστα των περισσοτέρων από αυτά: 

 Κόστη μάρκετινγκ και προώθησης: διανομής, διαφήμισης, ταξιδιών, 

έντυπου  διαφημιστικού υλικού, συμμετοχής σε εκθέσεις κλπ. 

 Κόστη παραγωγής: κόστος παραγωγής ανά προϊόν, κόστος συσκευασίας ή 

συναρμολόγησης ανά προϊόν 

 Κόστος συσκευασίας: υλικά, μακέτα, ετικέτα κλπ. 

 Κόστη οργάνωσης και διοίκησης: ασφάλεια μεταφορών, πιστοποιήσεις κλπ. 

 Κόστη μεταφοράς εμπορευμάτων: κόστη αποθήκευσης, ασφάλισης, μεταφοράς 

 Χρηματοοικονομικά κόστη: κόστη χρηματοδότησης των εξαγωγών, κόστη 

από  μεταβολές στις ισοτιμίες νομισμάτων, κόστη από μεταβολές επιτοκίων κλπ. 

 

4.3.2.3. Προώθηση του προϊόντος σε ξένες αγορές 

 

Το επόμενο βήμα είναι η προώθηση η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

επιτυχία του εξαγωγικού σχεδίου μάρκετινγκ. Κύριος στόχος της προώθησης είναι να 
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δημιουργήσει αναγνωρισιμότητα της εξαγωγικής επιχείρησης ανάμεσα στους αγοραστές / 

εισαγωγείς. Το διαφημιστικό μείγμα που θα επιλεχθεί θα πρέπει να είναι οικονομικό 

αποτελεσματικό και στοχευμένο. Η προώθηση θα πρέπει να προσελκύσει το ενδιαφέρον 

των αγοραστών / εισαγωγέων ώστε να αναλάβουν δράση στην έναρξη της επικοινωνίας 

με τις επιχειρήσεις σας. Το διαδίκτυο είναι η καλύτερη οικονομικά λύση και αποτελεί το 

αποδοτικότερο και ταχύτερο εργαλείο προώθησης. Η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, 

διεθνείς εκθέσεις και παρουσιάσεις προϊόντων είναι επίσης μια αποδεκτή διαφημιστική 

στρατηγική που μπορεί να δημιουργήσει μια άμεση και ζωντανή επαφή με τους 

αγοραστές / εισαγωγείς. 

Τα μέσα προώθησης που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση στις αγορές του 

εξωτερικού είναι σε γενικές γραμμές τα ίδια με τις αγορές του εσωτερικού. Αυτά είναι: 

 Διαφήμιση: ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή των κατάλληλων 

μέσων  που θα έχουν αντίκτυπο στον πιθανό καταναλωτή 

 Προωθητικό υλικό: υλικό που έχει αναπτυχθεί και διανέμεται στην τοπική αγορά 

πιθανόν να πρέπει να τροποποιηθεί τόσο σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό του όσο 

και τα κείμενα που περιέχονται σε αυτό. 

 Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: η αποστολή μηνυμάτων απευθείας σε 

πιθανούς πελάτες-στόχο μπορεί να γίνει μόνο μετά από εμπειρία στη 

συγκεκριμένη αγορά και αποτελεσματική έρευνα αγοράς. 

 Προσωπικές επισκέψεις: οι προσωπικές επαφές με πιθανούς πελάτες αποτελεί 

πιθανόν τον καλύτερο τρόπο προώθησης. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό εξαρτάται 

και από την επιχειρηματική κουλτούρα της αγοράς-στόχου 

 Συμμετοχή σε εκθέσεις: η συμμετοχή σε εκθέσεις, εκτός από την προώθηση 

των  προϊόντων και της επιχείρησης, συμβάλλει και στην γνωριμία με την αγορά 

και τους  ανταγωνιστές. Σε περίπτωση που η συμμετοχή σε μια έκθεση είναι 

δύσκολη, αρκεί μόνο η επίσκεψη του επιχειρηματία στην έκθεση. 

 Ιστοσελίδα της επιχείρησης: κάθε εξαγωγική επιχείρηση οφείλει να έχει 

ιστοσελίδα για λόγους διαφημιστικούς και για να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση 

των πελατών εξωτερικού. Απαραίτητη όμως είναι η παρακολούθηση και συνεχής 

ανατροφοδότησή της, ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται να είναι 

επικαιροποιημένες. Στόχος δεν είναι η απλή ύπαρξη δικτυακού τόπου αλλά και η 

συχνή ενημέρωσή του καθώς μια  ιστοσελίδα με μη επίκαιρα στοιχεία 

περισσότερο μπορεί να βλάψει παρά να ωφελήσει μια επιχείρηση. 
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4.3.2.4. Διείσδυση σε ξένες αγορές 

Εφόσον η επιχείρηση έχει επιλέξει τις «καλύτερες» αγορές για τα προϊόντα της, η 

επόμενη απόφαση αφορά στη μέθοδο διείσδυσης στις αγορές-στόχους. Οι παράγοντες 

που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την απόφαση αυτή είναι: 

 Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού και 

οι   πιθανοί κίνδυνοι. 

 Η χρηματοοικονομική δυναμική της επιχείρησης. 

 Οι περιορισμοί και τα εμπόδια που πιθανόν θα συναντήσει η επιχείρηση στην 

προσπάθειά της. 

 Το είδος του προϊόντος ή υπηρεσίας που θα εξαχθεί. 

 Οι ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς. 

Σε γενικές γραμμές, οι μέθοδοι εισαγωγής ενός προϊόντος σε μια αγορά του εξωτερικού 

μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι οι: 

 Απευθείας εξαγωγές 

 Εξαγωγές μέσω τρίτων 

 Σύναψη συνεργασίας με επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού 

Οι απευθείας εξαγωγές αφορούν στην πώληση των προϊόντων απευθείας από την 

επιχείρηση στον τελικό πελάτη. Τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής αφορούν 

στην εξασφάλιση μεγαλύτερου περιθωρίου κέρδους λόγω της απουσίας ενδιαμέσων, τη 

δυνατότητα καθορισμού χαμηλών τιμών και την άμεση επαφή και γνώση των τελικών 

πελατών/ καταναλωτών των προϊόντων της επιχείρησης. Υπάρχουν όμως και 

μειονεκτήματα που εντοπίζονται στο ότι η επιχείρηση πρέπει να έχει άριστη γνώση της 

αγοράς ενώ και η αναγνωρισιμότητα του προϊόντος και της επιχείρησης είναι αργή.  

Οι εξαγωγές μέσω τρίτων αφορούν την πώληση των προϊόντων της επιχείρησης σε 

κάποιον ενδιάμεσο, που μπορεί να είναι χονδρέμπορος ή διανομέας. Η επιχείρηση μπορεί 

επίσης να έχει κάποιον αντιπρόσωπο που δεν αγοράζει τα προϊόντα της αλλά τα 

αντιπροσωπεύει στη συγκεκριμένη αγορά.  

Η σύναψη συνεργασίας με άλλη επιχείρηση για τη διενέργεια εξαγωγών μπορεί να 

προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως μεταφορά τεχνογνωσίας, καταμερισμό του 
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ρίσκου, ισόποση συμβολή στα απαιτούμενα κεφάλαια, ταυτόχρονη διείσδυση σε 

διάφορες αγορές στόχο κλπ. 

Η σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με επιχείρηση της αγοράς-στόχου μπορεί 

επίσης να αποβεί εξαιρετικά ωφέλιμη καθώς επιλέγονται συνήθως επιχειρήσεις με 

συμπληρωματικά προϊόντα και αξιοποιούνται τα υφιστάμενα δίκτυα διανομής και μέσα 

προώθησης. 

Παρά το ότι οι απευθείας εξαγωγές μπορεί να φαίνονται περισσότερο κερδοφόρες για 

την επιχείρηση, η ύπαρξη ενδιαμέσων μπορεί να σημαίνει σημαντική εξοικονόμηση 

χρόνου και χρήματος για την επιχείρηση. 

Μία μορφή εισαγωγής στην αγορά στόχο είναι μέσω αντιπροσώπων, που συνήθως 

εκπροσωπούν μια συγκεκριμένη αγορά και πωλούν και συμπληρωματικά προϊόντα. Είναι 

εξουσιοδοτημένοι να συνάπτουν συμφωνίες πωλήσεων για τις επιχειρήσεις που 

αντιπροσωπεύουν και πληρώνονται με προμήθεια μόνο όταν πραγματοποιήσουν 

πωλήσεις. Μια συμφωνία με ένα αντιπρόσωπο σε αγορά του εξωτερικού βοηθά στο να 

έχει άμεσα η επιχείρηση ή το προϊόν παρουσία στην αγορά αυτή. Συνήθως έχει μικρότερο 

κόστος από τις απευθείας εξαγωγές, ενώ η επιχείρηση διατηρεί τον έλεγχο του προϊόντος 

και της τιμής πώλησής του. Οι τοπικοί αντιπρόσωποι μπορούν να βοηθήσουν την 

επιχείρηση και στην υλοποίηση ερευνών αγοράς, στην παροχή συμβουλών για θέματα 

μεταφοράς εμπορευμάτων, στη διείσδυση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών και 

στην παροχή πληροφοριών για νομικά, οικονομικά και διαδικαστικά θέματα. 

Μία δεύτερη επιλογή του επιχειρηματία αφορά την πώληση σε αγορές του 

εξωτερικού μέσω χονδρεμπόρων, που σε κάποιες περιπτώσεις αγοράζουν και 

μεταπωλούν τα προϊόντα και σε κάποιες άλλες πωλούν με προμήθεια. Συνήθως 

εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων. Σε πολλές 

περιπτώσεις αναλαμβάνουν δράσεις προώθησης των προϊόντων στην εκάστοτε αγορά, 

μέσω διαφήμισης, συμμετοχής σε εκθέσεις, προσωπικών πωλήσεων κλπ. 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί και η ύπαρξη των διανομέων, οι οποίοι αγοράζουν τα 

προϊόντα και τα μεταπωλούν σε πελάτες της αγοράς του εξωτερικού. Συνήθως οι ίδιοι 

καθορίζουν τις τιμές πώλησης και αναλαμβάνουν την παρακολούθηση της πορείας του 

προϊόντος στην αγορά. Το μειονέκτημα της πώλησης μέσω διανομέων έγκειται στη 

μείωση του περιθωρίου κέρδους για τον εξαγωγέα και στο μειωμένο έλεγχο της θέσης 

του προϊόντος και της τιμής του. Για την επιλογή του ενδιάμεσου με τον οποίο θα 

συνεργαστεί η επιχείρηση για να εξάγει, πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες, 



70 

 

καθώς η απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική και οι επιλογές πιθανόν να είναι πολλές. 

Κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς μπορεί να είναι: 

 Το δίκτυο πωλήσεων του ενδιάμεσου, ο βαθμός ανάπτυξης και εξάπλωσής του με 

την πάροδο του χρόνου κλπ. 

 Το τμήμα της αγοράς στόχου που καλύπτει και η σχέση αυτού με τους στόχους 

της επιχείρησης, η ύπαρξη υποκαταστημάτων ή τοπικών γραφείων στην αγορά 

στόχο 

 Η ποικιλία και το μίγμα των προϊόντων που αντιπροσωπεύει ή πουλά, η σχέση 

τους με τα προϊόντα της επιχείρησης, η αντιπροσώπευση άλλων προϊόντων από 

την ελληνική αγορά, οι ελάχιστες πωλήσεις που μπορεί να εξασφαλίσει, η 

αποτελεσματικότητά του από πωλήσεις συμπληρωματικών ή σχετικών προϊόντων 

 Η μέθοδος αποθήκευσης ή αποθεματοποίησης των προϊόντων, η ευκολία 

επικοινωνίας μαζί του, η οργάνωση της επιχείρησης, οι υπηρεσίες που μπορεί να 

προσφέρει στον τελικό πελάτη κλπ. 

 Η μέθοδος πωλήσεων που ακολουθεί, ο τρόπος παρακολούθησης της πορείας των 

πωλήσεων, ο τρόπος εκπαίδευσης του προσωπικού πωλήσεων 

 Τα χαρακτηριστικά των πελατών του, ποιοι και πόσοι είναι οι κυριότεροι πελάτες 

του 

 Η παροχή τεχνικής βοήθειας στη διενέργεια έρευνας αγοράς, τα μέσα προώθησης 

που χρησιμοποιεί, τα ποσά που επενδύει σε διαφήμιση και άλλες δράσεις 

προώθησης, η πρόθεση να μοιραστεί το κόστος διαφήμισης, η ύπαρξη 

ιστοσελίδας και η προβολή των προϊόντων των επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύει 

μέσω αυτής. 

Η ανάπτυξη σε ξένες αγορές αποτελεί μακροχρόνια δέσμευση για την επιχείρηση και 

απαιτεί ιδιαίτερες προσπάθειες, πόρους και χρόνο. Αυτό πρέπει να έχει γίνει αποδεκτό 

πρώτα απ’ όλα από τη διεύθυνση της επιχείρησης. (Πηγή: Ο.Π.Ε., 2012) 

Μόλις ολοκληρωθεί και το Export Marketing Plan, τότε η επιχείρηση έχει όλα τα 

απαραίτητα εφόδια ώστε να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την εξαγωγική της 

δραστηριότητα. Είναι επομένως σημαντικό να παρουσιαστούν τα έγγραφα και τα 

διακιολογητικά που χρειάζονται για την έναρξη του εξαγωγικού εμπορίου. 
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4.4. Μεταφορικά και Συνοδευτικά Έγγραφα 
 

Κατά την προετοιμασία των εμπορευμάτων για τις διεθνείς μεταφορές, θα πρέπει πρώτα 

να προσδιοριστεί από την εξαγωγική επιχείρηση ο τρόπος μεταφοράς που θα 

χρησιμοποιηθεί.  

Η μεταφορά μπορεί να γίνει με όλα τα διαθέσιμα μέσα χερσαία, θαλάσσια ή μέσω 

αερομεταφορών και η επιλογή τους γίνεται συνήθως με κριτήρια το κόστος, τη 

διαθεσιμότητα τους, τη συχνότητα των μεταφορών, τον χρόνο μεταφοράς ειδικα όταν 

προκειται για ευαίσθητα προϊόντα με ημερομηνία λήξης. Μόλις αποφασιστεί ο τρόπος 

μεταφοράς η εξαγωγική επιχείρηση πρέπει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα έγγραφα για 

να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

 

4.4.1. Συνοδευτικά Έγγραφα 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Το ΕΔΕ χρησιμοποιείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση και εκτός από τη γλώσσα 

είναι πανομοιότυπο σε όλες τις χώρες-μέλη. Αν και το ΕΔΕ μπορεί να συμπληρωθεί από 

τον φορτωτή, είναι ευκολότερο η διαδικασία αυτή να γίνει από τον μεταφορέα, ο οποίος 

έχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη μεταφορά του συγκεκριμένου φορτίου, όπως 

είναι ο αριθμός πτήσης ή το όνομα του πλοίου. Υπάρχουν επίσης κάποιες απλοποιημένες 

διαδικασίες για τη συμπλήρωση των εξαγωγικών διατυπώσεων, ιδιαίτερα χρήσιμες όταν 

τα εμπορεύματα αποστέλλονται με μία ομαδική αποστολή (groupage). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις το ΕΔΕ πρέπει να συμπληρωθεί από τον εξαγωγέα, όπως 

για παράδειγμα όταν τα εμπορεύματα υπόκεινται στη χορήγηση αδείας εξαγωγής, πράγμα 

που σημαίνει ότι δεν μπορούν αν εξέλθουν από την Ελλάδα χωρίς την άδεια του 

Υπουργείου Ανάπτυξης (μηχανολογικός εξοπλισμός) ή του Υπουργείου Εμπορίου 

[προϊόντα που επηρρεάζουν την εθνική άμυνα και ασφάλεια, όπως οπλικά συστήματα, 

συστήματα προηγμένης τεχνολογίας και λοιπά είδη COCOM(Coordinating Committee 

for Multilateral Export Controls)]. 

Σε μια τέτοια περίπτωση ο εξαγωγέας πρέπει κανονικά να συμπληρώσει το πρώτο 

μέρος του ΕΔΕ και να δώσει το μερικώς συμπληρωμένο έντυπο στον μεταφορέα, ο 

οποίος θα συμπληρώσει τα υπόλοιπα μέρη του κατά τον συνήθη τρόπο. Μετά τον έλεγχο, 

το Τελωνείο θα επιστρέψει θεωρημένο αντίγραφο του ΕΔΕ στον εξαγωγέα. 
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Οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς μπορούν να ζητήσουν Επιτόπιο Ελεγχο Εξαγωγών από τα 

Τελωνεία. Αυτό σημαίνει ότι οι τελωνειακές διατυπώσεις διεξάγονται στους χώρους των 

εξαγωγέων. Τα Τελωνεία διατηρούν το δικαίωμα να επισκέπτονται τους χώρους και να 

ελέγχουν τις διαδικασίες. Το πλεονέκτημα του Επιτόπιου Ελέγχου Εξαγωγών για τον 

εξαγωγέα είναι ότι όλα τα έγγραφα μπορούν να προετοιμαστούν εκ των προτέρων επί 

τόπου, και να μην απομένει καμία άλλη διαδικασία να ολοκληρωθεί στον λιμένα ή 

αερολιμένα φόρτωσης. 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Το σημαντικότερο έγγραφο το οποίο πρέπει να ετοιμάσει ο εξαγωγέας είναι το 

Τιμολόγιο (INVOICE). Το Τιμολόγιο πρέπει να συνοδεύει κάθε φόρτωση, ακόμη και 

όταν τα εμπορεύματα αποστέλλονται ελεύθερα πληρωμής. Το τιμολόγιο είναι το βασικό 

έγγραφο που χρησιμοποιείται στις εξαγωγές, και κάθε άλλο έγγραφο χρησιμοποιεί 

πληροφορίες οι οποίες εμφανίζονται σε αυτό. Συχνά ζητείται από τους εξαγωγείς να 

προετοιμάσουν ένα προτιμολόγιο (Pro forma Invoice). Το έγγραφο αυτό χρησιμοποιείται 

υπό τύπον προσφοράς ή όταν η πληρωμή γίνεται προκαταβολικά και οι λέξεις pro forma 

πρέπει να εμφανίζονται ευκρινώς. 

Όταν αποστέλλονται δείγματα χωρίς χρέωση, οι Τελωνειακές Αρχές ζητούν την 

υποβολή ενός τιμολογίου για τελωνειακούς και μόνον λόγους. Στην περίπτωση αυτή στο 

τιμολόγιο αναγράφεται η ρήτρα «Χωρίς εμπορική αξία. Αναγραφόμενη αξία μόνον για 

τελωνειακούς σκοπούς».  

Μερικές χώρες ζητούν επικυρωμένα ή θεωρημένα τιμολόγια, πράγμα που σημαίνει 

ότι ο εξαγωγέας πρέπει να έχει το τιμολόγιό του θεωρημένο πριν από την αποστολή των 

εμπορευμάτων. Η θεώρηση ή η επικύρωση γίνονται από Εμπορικό Επιμελητήριο ή από 

Πρεσβεία, ανάλογα με τις απαιτήσεις της χώρας προορισμού.  

Ένα εμπορικό τιμολόγιο λειτουργεί ως λογαριασμός της πώλησης μεταξύ του 

αγοραστή και του πωλητή, περιγράφει το προϊόν που εξάγεται και αναφέρεται σε 

σημαντικό αριθμό συναλλαγών. Χρησιμεύει επίσης ως μέσο πληρωμής .  

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (CERTIFICATE OF ORIGIN) 

Ένα άλλο έγγραφο που απαιτείται συχνά είναι ο Πιστοποιητικό προέλευσης, το οποίο 

πρέπει να συμπληρώνεται πριν από την εξαγωγή των εμπορευμάτων. Στην Ελλάδα τα 
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Πιστοποιητικά Προέλευσης χορηγούνται από τα Εμπορικά Επιμελητήρια. Μετά τη 

συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, το Επιμελητήριο θεωρεί το Πιστοποιητικό και 

χρεώνει κάποια έξοδα για τη μεσολάβησή του. 

Ολες οι αραβικές χώρες ζητούν πιστοποιητικό προέλευσης θεωρημένο από τον 

Εμπορικό Ακόλουθο της Πρεσβείας τους στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που κάποια 

αραβική χώρα δεν έχει Πρεσβεία ή Προξενείο στην Ελλάδα, τότε ζητείται η θεώρηση από 

την Πρεσβεία οποιασδήποτε άλλης αραβικής χώρας. 

 

ΚΙΒΩΤΟΛΟΓΙΟ 

Το Κιβωτολόγιο περιγράφει το περιεχόμενο ενός φορτίου. Οι εξαγωγείς που 

χρησιμοποιούν πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή για την σύνταξη των τιμολογίων, 

μπορούν ταυτόχρονα να συντάξουν και το Κιβωτολόγιο.  

Πολλές από τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο τιμολόγιο επαναλαμβάνονται και 

στο Κιβωτολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό και το είδος των κιβωτίων, το 

περιεχόμενό τους, το καθαρό και μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα καθώς και τις πλήρεις 

διατάσεις και το συνολικό μέγεθος κάθε κιβωτίου. Στο κάτω μέρος του κιβωτολογίου 

αθροίζονται όλες οι μονάδες συσκευασίας. 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CERTIFICATE OF CONFORMITY) 

Ορισμένες χώρες απαιτούν όλα τα εμπορεύματα να είναι εφοδιασμένα με 

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης. 

Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης επιβεβαιώνει ότι τα εμπορεύματα είναι σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές που ισχύουν στη χώρα εισαγωγής. Το Πιστοποιητικό πρέπει να 

εκδίδεται πριν από τη φόρτωση. Οι περισσότερες χώρες ορίζουν έναν Οργανισμό σε κάθε 

χώρα που είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών. 

Οι οργανισμοί αυτοί ζητούν συχνά να επαληθεύσουν τα φορτία πριν από την έκδοση 

του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Τα εμπορεύματα που φθάνουν στα σύνορα χωρίς 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης κινδυνεύουν να κατασχεθούν. Οι εξαγωγείς θα πρέπει να 

γνωρίζουν ότι οι εταιρείες που εκδίδουν τα πιστοποιητικά χρεώνουν κάποια έξοδα για την 

παροχή των υπηρεσιών τους (περίπου 10% επί της αξίας του οριστικού τιμολογίου), τα 

οποία θα πρέπει να συνυπολογίσουν κατά την προετοιμασία των προσφορών τους. 
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4.4.2. Έντυπα συμπληρούμενα από τους μεταφορείς 
 

Εκτός από τα έγγραφα που είναι κοινά για όλες τις μεταφορές, κάθε είδος μεταφοράς έχει 

τα δικά της ιδιαίτερα έγγραφα. 

Για τις αεροπορικές μεταφορές, το σημαντικότερο έγγραφο είναι η αεροπορική 

φορτωτική (air waybill), εν συντομία AWB. 

Για τα θαλάσσια μεταφορά, το σημαντικότερο έγγραφο είναι η θαλάσσια φορτωτική (bill 

of lading), για συντομία συνήθως B/L. 

Για τις διεθνείς οδικές μεταφορές, το δελτίο αποστολής που συμπληρώνεται συνήθως από 

τον μεταφορέα είναι το έντυπο CMR (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις Χερσαίες 

Μεταφορές). 

Για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, το κανονικό έγγραφο μεταφοράς είναι η 

σιδηροδρομική φορτωτική CIM (Διεθνής Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις Σιδηροδρομικές 

Μεταφορές). 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Το έντυπο CMR συμπληρώνεται από τον μεταφορέα και δίδεται προς υπογραφή στον 

αποστολέα όταν παραληφθούν τα εμπορεύματα. 

Το CMR περιέχει όλες τις σχετικές με το φορτίο πληροφορίες, μαζί με τα στοιχεία του 

οχήματος και του μεταφορέα. 

Το πρώτο αντίτυπο του CMR παραμένει στον αποστολέα, το δεύτερο συνοδεύει τα 

εμπορεύματα και το τρίτο κρατά το μεταφορέας. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτός που συμπληρώνει το έντυπο CMR είναι ο 

μεταφορέας. 

Επειδή όμως οι περισσότερες πληροφορίες που ζητούνται αφορούν τον εξαγωγέα, είναι 

προτιμότερο το έγγραφο αυτό να το συμπληρώσει ο εξαγωγέας, επειδή αυτός ευθύνεται 

για την ακρίβεια των στοιχείων του CMR. 

Μετά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων ζητείται από τον παραλήπτη να υπογράψει το 

CMR. 

Στο έντυπο του CMR υπάρχει χώρος για να προσθέσει ο εξαγωγέας ή ο εισαγωγέας 

οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να διευκολύνει τον μεταφορέα. 
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Οι περισσότερες από τις Ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποδεχθεί την Συνθήκη για τις 

Χερσαίες Μεταφορές (CMR), η οποία ρυθμίζει τις υποχρεώσεις και τις πιθανές ευθύνες 

του μεταφορέα. 

Οι μεταφορείς διαβεβαιώνουν συχνά τους πελάτες τους ότι όλα τα εμπορεύματα 

μεταφέρονται «υπό συνθήκες CMR”, κάτι που ως ένα βαθμό παρέχει ασφάλεια για τις 

μεταφορές. 

Ωστόσο, η υποχρέωση διακίνησης των εμπορευμάτων «υπό συνθήκες CMR» δεν 

συνδέεται με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και για το λόγο αυτόν απαιτείται 

προσοχή. 

 

 

ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (BILL OF LADING) 

Ένα από τα παλαιότερα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο είναι η 

φορτωτική θαλάσσιας μεταφοράς. 

Το έντυπο εξακολουθεί να αποτελεί πολύ σημαντικό έγγραφο, το οποίο χρησιμοποιείται 

σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα αποστέλλονται στο εξωτερικό με 

Container ή με πλοίο. Η φορτωτική θαλάσσιας μεταφοράς εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς 

και ταυτόχρονα είναι νομικό έγγραφο. 

Οι φορτωτικές θαλάσσιας μεταφοράς εκδίδονται από τις Ναυτιλιακές Εταιρείες, τις 

Μεταφορικές Εταιρείες και από την FIATA, τη Διεθνή Ομοσπονδία του Συνδέσμου 

Μεταφορικών Εταιρειών. Ολες οι φορτωτικές θαλάσσιας μεταφοράς είναι πανομοιότυπες 

στην όψη. Εχουν μέγεθος Α4 με το όνομα της ναυτιλιακής εταιρείας εμφανώς 

αναγραφόμενο στην κορυφή του εντύπου. 

Οι λεπτομέρειες της φόρτωσης εμφανίζονται στο σώμα του εγγράφου και υπάρχει χώρος 

για υπογραφή στο κάτω μέρος. Στην οπίσθια όψη αναγράφονται πυκνοτυπωμένοι οι όροι 

μεταφοράς, οι οποίοι καθίστανται σημαντικοί όταν κάτι δεν πάει καλά. 

Η πρώτη ιδιότητα της φορτωτικής θαλάσσιας μεταφοράς είναι η χρησιμότητά της ως 

απόδειξης για τα εμπορεύματα. Εάν τα εμπορεύματα φορτώνονται με συμβατικό τρόπο, 

είναι δυνατός ο φυσικός έλεγχος του φορτίου κατά την φόρτωση. 

Η φορτωτική θαλάσσιας μεταφοράς περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία για τον αριθμό των 

μονάδων συσκευασίας και περιγραφή των εμπορευμάτων. Οπου η μεταφορά γίνεται με 

containers, η φορτωτική αναφέρει τον αριθμό του container με τη δήλωση «δηλώθηκε ότι 



76 

 

περιέχει», επειδή η Ναυτιλιακή εταιρεία βασίζεται στις πληροφορίες του πελάτη της και 

το προσωπικό της προβλήτας αδυνατεί να ελέγξει κάθε container ξεχωριστά. 

Η φορτωτική θαλάσσιας μεταφοράς αποτελεί επίσης σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του 

φορτωτή και της Ναυτιλιακής εταιρείας. Η φορτωτική συμπληρώνεται αφού το πλοίο 

αποπλεύσει, καθώς μόνον τότε η Ναυτιλιακή εταιρεία έχει τη δυνατότητα να 

συμπληρώσει όλα τα μέρη της φορτωτικής, όπως το όνομα του πλοίου και την 

ημερομηνία αναχώρησης. 

Η Τρίτη ιδιότητα της φορτωτικής θαλάσσιας μεταφοράς είναι ότι αποτελεί τίτλο 

κυριότητος. Αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε έχει στα χέρια του τη φορτωτική έχει 

δικαίωμα να παραλάβει τα εμπορεύματα. 

Ο αγοραστής των εμπορευμάτων για να παραλάβει το φορτίο κανονικά παρουσιάζει την 

πρωτότυπη φορτωτική στην Ναυτιλιακή εταιρεία στο λιμάνι άφιξης. 

Με τη φορτωτική θαλάσσιας μεταφοράς ο εξαγωγέας έχει κάποιο ποσοστό ασφαλείας 

σχετικά με την πληρωμή των εμπορευμάτων, δεδομένου ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να 

παραλάβει τα εμπορεύματα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εξαγωγέα. 

Παρ’ όλα αυτά, η φορτωτική δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της 

πολιτικής του ελέγχου των πιστώσεων, δεδομένου ότι η παραμονή ενός φορτίου σε μία 

απομακρυσμένη προκυμαία προκαλεί προβλήματα. Ακόμη, αν ο παραλήπτης αδυνατεί να 

παραλάβει τα εμπορεύματα, ο εξαγωγέας θα πρέπει ενδεχομένως να φροντίσει για την 

επιστροφή τους. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται μία επιπλέον επιβάρυνση ναύλου καθώς 

και σημαντικά αποθηκευτικά έξοδα στο εξωτερικό. Οι φορτωτικές θαλάσσιας μεταφοράς 

εκδίδονται σε σειρές, συνήθως σε τρία πρωτότυπα ή περισσότερα εάν ζητηθούν, και 

οποιοδήποτε από τα τρία πρωτότυπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραλαβή του 

σχετικού φορτίου, γεγονός το οποίο καθιστά τα άλλα δύο πρωτότυπα χωρίς αξία ή ισχύ. 

Οι σειρές παρέχουν την ευχέρεια διαχωρισμού των πρωτοτύπων για την ταχυδρομική 

αποστολή ή την αποστολή με courier στην Τράπεζα του εξωτερικού, στον αγοραστή ή 

στον αντιπρόσωπο που διαχειρίζεται το φορτίο για λογαριασμό του εξαγωγέα στο λιμάνι 

του προορισμού.  

 

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (AIR WAYBILL) 

Η αεροπορική φορτωτική, συχνά για συντομία AWB, χρησιμοποιείται για όλους τους 

αεροπορικούς ναύλους και επέχει θέση δελτίου αποστολής. 
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Σε αντίθεση με τη Φορτωτική Θαλάσσιας Μεταφοράς, η Αεροπορική Φορτωτική δεν 

αποτελεί τίτλο κυριότητος. Η βασική αεροπορική φορτωτική είναι ένα έγγραφο που 

αποτελείται από δώδεκα μέρη με κάθε σελίδα να εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό, αν και 

για πολλές αεροπορικές μεταφορές δεν απαιτούνται και τα δώδεκα αντίγραφα. 

Η αεροπορική φορτωτική μπορεί να συμπληρωθεί από την αεροπορική εταιρεία, αν και 

συνήθως συμπληρώνεται από τον αεροπορικό μεταφορέα. 

Κάθε αεροπορική φορτωτική φέρει έναν μοναδικό αριθμό, ο οποίος αποτελεί στοιχείο 

αναγνώρισης του φορτίου καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδίου του. 

Η αεροπορική φορτωτική χρησιμοποιείται σε όλες τις επικοινωνίες που αφορούν τη 

φόρτωση καθώς και σε άλλα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τις τελωνειακές 

διατυπώσεις. Είναι σημαντικό να γνωστοποιηθεί στον παραλήπτη ο αριθμός της 

αεροπορικής φορτωτικής το ταχύτερο δυνατόν. 

Η αεροπορική φορτωτική παρέχει στον φορτωτή απόδειξη παραλαβής των 

εμπορευμάτων, ενώ άλλα αντίγραφά της συνοδεύουν το φορτίο. 

Η συμπλήρωση του εντύπου της αεροπορικής φορτωτικής είναι σχετικά εύκολη και οι 

περισσότερες από τις πληροφορίες που ζητούνται είναι αυταπόδεικτες. 

Η ακρίβεια των στοιχείων της αεροπορικής φορτωτικής αποτελεί ευθύνη του 

αερομεταφορέα, δεδομένου ότι οποιαδήποτε λάθη μπορεί, όπως σε όλα τα άλλα έγγραφα, 

να προκαλέσουν προβλήματα. 

 

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

Μία αυξανόμενη τάση στο τομέα των αεροπορικών μεταφορών είναι η έκδοση των 

αεροπορικών φορτωτικών, για συντομία HAWB, από τους ίδιους τους μεταφορείς. 

Οι φορτωτικές αυτές δεν διαφέρουν από εκείνες που εκδίδουν οι Αεροπορικές Εταιρείες. 

Ο αεροπορικός διαμεταφορέας συγκεντρώνει διάφορα φορτία σε μία κύρια Αεροπορική 

Φορτωτική, κοινώς MAWB, και κατόπιν εκδίδει χωριστές Αεροπορικές Φορτωτικές 

στους πελάτες του. 

 

 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ (CIM CONSIGNMENT  NOTE) 

Οι σιδηροδρομικές μεταφορές διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

Συνθήκης Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών, γνωστής και ως Συνθήκης COTIF. 
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Λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο με τις προϋποθέσεις του CMR για τις οδικές 

μεταφορές. Η Σιδηροδρομική Φορτωτική, συνηθέστερα αναφερόμενη ως έντυπο CIM 

απαιτείται τόσο για φορτία πάνω σε αυτοκίνητα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς όσο 

και για φορτία σε βαγόνια. Ο σκοπός της Σιδηροδρομικής Φορτωτικής είναι να 

συνοδεύσει τα εμπορεύματα από τον αποστολέα στον παραλήπτη και να καθορίσει τα 

πληρωτέα έξοδα. 

Η Σιδηροδρομική Φορτωτική συνοδεύει το φορτίο σ’ ολόκληρο το ταξίδι του. Το έντυπο 

CIM συμπληρώνεται συνήθως από τον μεταφορέα. Στην Ευρώπη η ισχύς της 

Σιδηροδρομικής Φορτωτικής ξεκινά συνήθως στο σταθμό αποστολής. 

Το έντυπο CIM αποτελείται από πέντε μέρη. Για τη διακίνηση σε χώρες εκτός 

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, το έντυπο CIM χρησιμοποιείται για την υποστήριξη άλλων 

εγγράφων για Τελωνειακούς σκοπούς. 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Εάν ο εισαγωγέας πρέπει να ασφαλίσει τα εμπορεύματα για τη μεταφορά, είναι συχνά 

απαραίτητο ένα Ασφαλιστήριο, ιδιαίτερα εάν τα φορτωτικά έγγραφα θα πρέπει να 

παρουσιασθούν έναντι ενεγγύου πιστώσεως. 

Το συμβόλαιο ή το πιστοποιητικό δεν θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της 

ημερομηνίας αποστολής των εμπορευμάτων, θα πρέπει να έχει εκδοθεί και υπογραφεί 

από Ασφαλιστική Εταιρεία ή Πράκτορα που ενεργεί για λογαριασμό Ασφαλιστικής 

Εταιρείας και θα πρέπει να παρέχει κάλυψη για ποσό όχι μικρότερο της αξίας του 

Τιμολογίου. 

Συχνά η κάλυψη προσδιορίζεται στο 110% της αξίας, εκφραζόμενης στο νόμισμα 

τιμολόγησης του εμπορεύματος. Επίσης, απαιτούνται συνήθως λεπτομέρειες για το πλοίο 

και τον λιμένα φόρτωσης, περιγραφή των εμπορευμάτων και της συσκευασίας και το 

όνομα του Οργανισμού στη χώρα προορισμού, προς τον οποίο θα πρέπει να απευθυνθεί 

οποιοσδήποτε έχει ασφαλιστικές απαιτήσεις. 

 

ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Ορισμένες χώρες ζητούν ειδικά έγγραφα, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο τρόπος 

πληρωμής του εξαγωγέα γίνεται έναντι ενεγγύου πιστώσεως, ή όταν πρόκειται για 
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εξαγώγιμα προϊόντα που πρέπει να τηρούν αυστηρές προδιαγραφές για λόγους 

ασφάλειας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται το Πιστοποιητικό 

Μη Ύπαρξης Ραδιενέργειας (Certificate of Non-Radioactivity) και το Πιστοποιητικό Μη 

Εκρηξιμότητας (Certificate of Non-Explosivity). 

Ο αγοραστής θα πρέπει κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων να ενημερώσει τον 

πωλητή για τα απαιτούμενα ειδικά έγγραφα, διαφορετικά αυτά θα καθορίζονται από την 

ενέγγυο πίστωση.  

 

4.5. Νομικά , Τελωνειακά και Φορολογικά Ζητήματα 

  

Μια επιχείρηση καταχωρισμένη στην ΕΕ, έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί 

ελεύθερα εξαγωγές και εισαγωγές εμπορευμάτων στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη 

δεν μπορούν να περιορίζουν τις ποσότητες των εξαγωγών ούτε να περιορίζουν τις 

εμπορικές συναλλαγές με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  

Το δικαίωμα στο ελεύθερο εμπόριο εμπεριέχει επίσης το δικαίωμα ελεύθερης 

διακίνησης στο εσωτερικό της ΕΕ. Όταν ένα εμπόρευμα - ακόμη κι αν έχει παραχθεί 

εκτός της ΕΕ - εισέλθει στην ΕΕ, μπορεί στη συνέχεια να μεταφερθεί ελεύθερα σε 

οποιοδήποτε μέρος της ΕΕ. 

Απαγορεύσεις ή περιορισμοί εξακολουθούν ενδεχομένως να επιβάλλονται στην 

εξαγωγή, την εισαγωγή ή τη διακίνηση εμπορευμάτων, εφόσον αυτά αντιβαίνουν στο 

δημόσιο συμφέρον για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της 

υγείας και της ζωής ανθρώπων, ζώων ή φυτών, ή για λόγους προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

 

Νομικές απαιτήσεις  

Με την τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) ενοποιείται και 

απλοποιείται το τυπικό πλαίσιο άσκησης κάθε εμπορικής δραστηριότητας, θεσμοθετείται 

σύστημα κανόνων και αρχών για την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας, 

εμπεδώνεται η ασφάλεια των συναλλαγών και πραγματοποιείται εναρμόνιση με την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
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Νομικό καθεστώς που διέπει το εξαγωγικό εμπόριο 

Το νομικό καθεστώς των εξαγωγών διέπεται από τη σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. 

 Νόμος για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  

 Νόμος για την συμπλήρωση διατάξεων του εξωτερικού εμπορίου  

 Νόμος περί όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών  

 Νομοθετικό διάταγμα για τον έλεγχο του εξαγωγικού εμπορίου   

 

Περιορισμοί 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει κανόνες σήμανσης για τα τρόφιμα, με σκοπό να 

βοηθήσει όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές να γνωρίζουν τι αγοράζουν. Πέρα από τις 

πληροφορίες, που απαιτούνται βάσει του νόμου, οι παραγωγοί είναι ελεύθεροι να 

παράσχουν οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία επιθυμούν, εφόσον είναι ακριβής και 

δεν παραπλανά τον καταναλωτή. 

Σήμανση προϊόντων (συσκευασία) 

Οι ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις αναγραφής περιέχονται στη σχετική νόμοθεσία, όπου 

καθορίζεται όλο το κανονιστικό πλαίσιο για την κυκλοφορία αγαθών, όπως οι γενικοί 

όροι των συναλλαγών, οι καταχρηστικοί γενικοί όροι, η ευθύνη του παραγωγού για 

ελαττωματικά προϊόντα, η ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες και περιγράφονται στον 

Νόμο για την προστασία των καταναλωτών. 

Ελληνική νομοθεσία σχετικά με τα εμπορικά σήματα 

Η καταχώρηση των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα εκτελείται μέσω του καταλόγου 

της εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (τηρείται από τη Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου). Οι αιτήσεις υποβάλλονται (στην ελληνική γλώσσα) μέσω του ελληνικού 

τμήματος εγγραφής εμπορικών σημάτων και απευθύνονται στο γραφείο της εναρμόνισης 

στην εγχώρια αγορά (Αλικάντε, Ισπανία). 

http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-law/getFile/%CE%9D+3229+2004.pdf?bodyId=568906
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a147_93.1132660937294.pdf
http://old.law.uoa.gr/crime-research/emporio.pdf
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Προστασία στην Ελλάδα 

Τα αναγνωρισμένα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να περιέχουν συγκεκριμμένες 

απεικονίσεις μεγάλης συμβολικής σπουδαιότητας, πρέπει να είναι σαφή για το κοινό ως 

προς το προϊόν ή την υπηρεσία και πριν από την εγγραφή, το εμπορικό σήμα πρέπει να 

υποβληθεί σε μια έρευνα προτεραιότητας προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε 

πιθανή ομοιότητα με άλλα εμπορικά σήματα. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από 

τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. 

Άλλοι τομείς καταναλωτικών προϊόντων 

Για την προστασία των καταναλωτών εφαρμόζονται συγκεκριμμένοι κανόνες, όπως π.χ. 

η παροχή σαφών οδηγιών για την ασφαλή χρήση, τη συντήρηση και τους κινδύνους του 

προϊόντος, η ενημέρωση των καταναλωτών για την προσδοκώμενη διάρκεια ζωής του 

προϊόντος, η παροχή εγγύησης κ.λπ. 

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 

Το εναρμονισμένο σύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης βασίστηκε σε μία σειρά 

ευρωπαϊκών νομοθετημάτων, που μεταφέρθηκαν σταδιακά στο ελληνικό δίκαιο. Η 

αρμόδια Εθνική Αρχή είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 

Απαιτήσεις απόκτησης εμπορικών αδειών 

Υπάρχει συγκεκριμμένο νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση του επαγγέλματος του 

εμπορικού αντιπροσώπου. Πιο συγκεκριμμένα, ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να 

ορίζει αντιπρόσωπο του, πριν από την ενέργεια οποιασδήποτε φορολογητέας πράξης στην 

Ελλάδα, εφόσον είναι μόνιμα εγκαταστημένος στο εξωτερικό και ο ΑΦΜ χορηγείται 

με την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών. 

Για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών, απαιτείται επιπλέον άδεια παραμονής και εργασίας 

και η αμοιβαιότητα για την άσκηση επαγγέλματος Εμπορικών Αντιπροσώπων 

βεβαιώνεται με ειδική κάθε φορά πιστοποίηση, που χορηγείται από Ελληνική 

Διπλωματική Αρχή. 

http://www.obi.gr/obi/Default.aspx?tabid=37&
http://www.gge.gr/
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Χρήσιμες Πληροφορίες: 

 Προεδρικό διάταγμα για τους εμπορικούς αντιπροσώπους  

 Νόμος για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας  

 Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Αθηνών (ΣΕΑΑ)  

Προσφυγή κατά εμπορικών φραγμών 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εξαγωγείς από 

πρακτικές που θεσπίζουν ή διατηρούν τρίτες χώρες στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, 

η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών του Υπουργείου Οικονομικών επιβλέπει την 

εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

 

Διοικητικές διαδικασίες  

Διεθνής ΑΦΜ 

Για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποστέλλει κατ' επάγγελμα προϊόντα στο 

εξωτερικό προαπαιτείται η καταχώρηση της επωνυμίας του στο Ειδικό Μητρώο 

Εξαγωγέων, που τηρείται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Η διαδικασία 

εγγραφής απαιτεί διάφορα δικαιολογητικά (ανάλογα με το είδος της εταιρείας), μεταξύ 

των οποίων τραπεζική εγγυητική επιστολή. 

Δήλωση εμπορίας αγαθών 

Προβλέπεται η υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων 

αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου αναγράφονται λεπτομερή στοιχεία για κάθε 

συναλλαγή, κατά αγοραστή αγαθών ή λήπτη υπηρεσιών και κατά προμηθευτή αγαθών ή 

τον παρέχοντα υπηρεσίες. 

Ως χρόνος για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ορίζεται ο 

ημερολογιακός μήνας για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 2010 και 

πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και μόνο μέσω του ειδικού δικτύου 

TAXISnet, αφού πιστοποιηθούν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). 

http://www.poet.gr/lawfiles/EmporikoiAntiprosopoi.pdf
http://www.esee.gr/UploadFiles/Documents/nomoi_eidikou_endiaferontos/nomos_1642_1986.pdf
http://www.aaca.gr/
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Όσοι εξαγωγείς δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ 

υποβάλλουν τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

 

Υποχρεώση υποβολής δήλωσης Intrastat 

Η δήλωση Intrastat υποβάλλεται σύμφωνα με τη σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας 

του Νόμου για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας. 

Χρόνος υποβολής της δήλωσης Intrastat 

Η δήλωση Intrastat υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την καταληκτική προθεσμία 

εμπρόθεσμης υποβολής της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ της οικείας φορολογικής 

περιόδου της επιχείρησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να υποβληθεί και 

μεμονωμένα. 

Συμπλήρωση της δήλωσης σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις 

Υπάρχει πρόβλεψη για τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης Intrastat σε ειδικές 

περιπτώσεις όπως π.χ. η χορήγηση εκπτωσης απο τον προμηθευτη στον αγοραστη, η 

μερική ή ολική ακύρωση ενδοκοινοτικής συναλλαγής λόγω επιστροφής των αγαθών που 

αποτέλεσαν αντικείμενο της συναλλαγής, η αποστολή αγαθού για επισκευή, η αποστολή 

αγαθών επί παρακαταθήκη κ.λπ. 

Αναστολή δασμών ή απόκτηση νέων δασμολογικών ποσοστώσεων 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που στέλνουν εμπορεύματα με προορισμό άλλες 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα άλλο κράτος μέλος, δεν είναι απαραίτητο 

να προετοιμάσουν την αίτηση της δήλωσης της ναυτιλίας και πραγματοποιούν τις 

παραδόσεις που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. 

Ομοίως, οι ελληνικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν τα αγαθά από ένα άλλο κράτος 

μέλος δεν κάνουν οποιαδήποτε δήλωση της εισαγωγής των εμπορευμάτων και δεν 

πληρώνουν το ΦΠΑ, εκτός από τη στιγμή που μπαίνουν πραγματικά τα αγαθά στο 

ελληνικό έδαφος. Ο ΦΠΑ πληρώνεται έπειτα στο γραφείο φορολογικής ρύθμισης 

γενικών εισαγωγών στους ίδιους όρους όπως ο εσωτερικός ΦΠΑ. 

Ο ΦΠΑ είναι οφειλόμενος στη χώρα του προορισμού. Δεν υπάρχει καμία 

τελωνειακή διατύπωση σχετική και τα αγαθά κυκλοφορούν ελεύθερα. 

http://www.esee.gr/UploadFiles/Documents/nomoi_eidikou_endiaferontos/nomos_1642_1986.pdf
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Ορισμένα προϊόντα υποβάλλονται ακόμα σε πρόσθετους κανόνες σύμφωνα με τους 

οποίους υποβάλλονται στον έλεγχο από το τελωνείο που εξετάζει το ενδοκοινοτικό 

εμπόριο και την ανταλλαγή.(π.χ. φάρμακα, τα πυροβόλα, τα έργα τέχνης) ή τα προϊόντα 

που υποβάλλονται στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. (π.χ. κρασιά, μεταλλικό νερό 

κ.λπ.). 

Οι τελωνειακές αρχές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακρίνουν τις χώρες με 

τις οποίες διατηρούν προνομιούχες σχέσεις. Στα πλαίσια των συνδεδεμένων χωρών, οι 

τελωνειακοί δασμοί καταργούνται ή μειώνονται στην περίπτωση ορισμένων προϊόντων. 

(www.ektelonizo.gr) 

Αποστολή ορισμένων αγαθών 

Για την αποστολή ορισμένων αγαθών υπάρχουν τελωνειακοί περιορισμοί, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν την παρουσίαση των εμπορευμάτων σε ένα τελωνειακό γραφείο και την 

αναγωγή τους σε έναν τελωνειακό κανονισμό. Η διοίκηση αυτών των τελωνειακών 

γραφείων αναγνωρίζει μόνο συγκεκριμμένα πρόσωπα για την εκτέλεση των τελωνειακών 

διαδικασιών (π.χ. ιδιοκτήτης εμπορευμάτων). 

Δικαστικές διαφορές 

Στην Ελλάδα υφίστανται φορείς συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών, όπως ο 

Συνήγορος του Καταναλωτή και του Πολίτη, οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, το 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, τα δίκτυα SOLVIT και FIN-NET, ο Μεσολαβητής 

Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών και η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 

και Αναλογιστικής της ΓΓΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Πόροι  

Η βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για το νομοθετικό πλαίσιο των επενδύσεων 

παρέχει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο της ελληνικής νομοθεσίας για τις επενδύσεις σε 

θεματικές ενότητες, τη Βάση δεδομένων νομοθετικού πλαισίου επενδύσεων της Γενικής 

Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

 

Βοήθεια και Συμβουλές  

Το δίκτυο Enterprise Europe Network παρέχει στις επιχειρήσεις πληροφορίες και 

συμβουλές μέσω των τοπικών σημείων επαφής του. 

http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-law/categoryAction.do?action=displayCategory
http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-law/categoryAction.do?action=displayCategory
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Δεδομένης της κατάστασης των δημοσίων οικονομικών στην Ελλάδα και των 

συνεχιζόμενων εξωτερικών ανισορροπιών, που απορρέουν από συσσωρευμένες απώλειες 

ανταγωνιστικότητας, είναι απαραίτητη η προσήλωση στον στόχο της εξαγωγικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας ώστε να αναδειχθούν βιώσιμες προοπτικές ανάπτυξης. 

Στο επίκεντρο αυτής της αναζήτησης έχουν θέσει τις προσπάθειές τους και οι ελληνικές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλέον αποτελούν, τη συντριπτική πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα και συνθέτουν τον παραγωγικό ιστό της, εντάσσοντας 

σταδιακά στην επιχειρησιακή τους στρατηγική τις εξαγωγές, όχι σαν συγκυριακή μόνο 

προσέγγιση, αλλά και ως αναπτυξιακή επιλογή. 

Η εξαγωγική δραστηριότητα στη χώρα μας παρουσιάζει διακυμάνσεις, άλλοτε 

σημειώνοντας σημαντική βελτίωση και άλλοτε εμφανίζοντας ανησυχητική μείωση 

επηρρεάζοντας ταυτόχρονα και το εμπορικό ισοζύγιο. Οι προβλέψεις για την άσκηση 

εξαγωγικής δραστηριότητας εμφανίζονται αισιόδοξες με ισχυρά αναπτυσσόμενες τις 

ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν στρέψει τις προσπάθειες τους στην 

εξωστρεφή επιχειρηματικότητα ως εργαλείο για έξοδο από την στάσιμη παρούσα 

κατάσταση. Η  δημιουργία ενός εξαγωγικού επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να 

αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη και καθίσταται απαραίτητη για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά στον τομέα των εξαγωγών. 

Η προσπάθεια αυτή θα χρειαστεί εκτός από τη άυλη στήριξη των πληροφοριών και 

του εξαγωγικού οδηγού που παρουσιάστηκαν σε αυτή τη μελέτη, να λάβει και υλική 

στήριξη υπό τη μορφή των χρηματοδοτήσεων και των επιδοτούμενων δράσεων όπως 

παρουσιάστηκαν σε αντίστοιχο κεφάλαιο. 

Οι μεγαλύτερες προσπάθειες όμως για τη διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου θα 

πρέπει να γίνουν από το κράτος. Η υλοποίηση μιας ενοποιημένης Στρατηγικής 

Διευκόλυνσης του Εξωτερικού Εμπορίου και ενός Οδικού Χάρτη θα δώσει μια έντονη 

ώθηση στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση κατά τρόπο βιώσιμο. 

Η απλοποίηση των διαδικασιών, η μείωση του χρόνου και του κόστους εξαγωγών και 

τέλος η δημιουργία ενός βιώσιμου σχεδίου για τις εξαγωγές αποτελούν ενοποιημένα 
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βήματα μιας μοναδικής και κοινής στρατηγικής για την διευκόλυνση του εξωτερικού 

εμπορίου.  

Με τον επιτυχημένο επιχειρηματικό σχεδιασμό, την έγκυρη ενημέρωση, την 

απαραίτητη χρηματοδότηση και την ολοκληρωμένη κρατική στήριξη, οι ελληνικές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να δώσουν ώθηση στα σχέδια τους για εξαγωγική 

δραστηριότητα προωθώντας έτσι την εξωστρεφή ανταγωνιστικότητα και συμβάλλοντας 

στις προσπάθειες της χώρας μας για ανάκαμψη, ανάπτυξη και είσοδο σε μια περίοδο 

ευημερίας και σταθερότητας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΘΕΜΑ: Κατάργηση υποχρέωσης εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τις εξαγωγικές 

επιχειρήσεις ότι, σύμφωνα με το Ν.4072/12, άρθρο 35, παρ.3 (ΦΕΚ 86Α/11-4-12), 

καταργείται η υποχρέωση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων των φυσικών και 

νομικών προσώπων που ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα, με την προϋπόθεση να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το Ν.3419/2005 

«Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Α΄297), όπως τροποποιήθηκε με 

το Ν.3853/2010 (Α΄90). 

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που η εξαγωγική επιχείρηση, παρά την ισχύ του 

ανωτέρω νόμου, επιθυμεί την εγγραφή της στο Ε.Μ.Ε. ή την τριετή ανανέωση ή την 

ανανέωση για το τρέχον έτος, η Υπηρεσία μας θα ακολουθεί τη διαδικασία που ίσχυε 

μέχρι σήμερα (προσκόμιση αντίστοιχων δικαιολογητικών, βλ. ιστοσελίδα Ε.Β.Ε.Π.: 

δικαιολογητικά για εγγραφή ή δικαιολογητικά για ανανέωση), σύμφωνα με τον 

προηγούμενο Ν. 3999/59, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.936/79. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
 

 

 

 

EUROPEAN COMMISSION 

MEMO 

Brussels, 29 April 2013 

Task Force for Greece: Progress on technical 
assistance 

The Task Force for Greece, launched by President Barroso in July 2011 to provide 

technical assistance to the Greek authorities, publishes its fourth progress report today. The 

Task Force, which has staff both in Athens and Brussels, identifies and coordinates 

technical assistance (TA) to help Greece deliver on its commitments in the context of its 

economic adjustment programme, and to accelerate the absorption of EU funds. Assistance 

focuses on measures to enhance competitiveness, growth and employment.  

How has the Task Force progressed in technical assistance? 

During the first quarter of 2013, the Greek authorities made greater use of technical 

assistance to support a broader range of reforms. The TFGR now supports an extensive 

range of reforms in 12 principal policy areas. In addition to the policy areas described in 

the last quarterly report
1
, the TFGR has become active in providing TA for reforming the 

regulatory framework for transport and utility infrastructure. This aims to enhance 

                                                      
1
  (1) acceleration of cohesion policy projects; (2) access to finance/financial sector; (3) reform of the 

public administration; (4) budget and taxation; (5) anti-corruption and anti-money laundering; (6) 

business environment; (7) public health; (8) reform of the judicial system; (9) labour market and social 

security, (10) migration, asylum and borders; (11) other activities of the TFGR. 
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performance of these critical sectors as well as to support privatisation and completion of 

the land registry. TA has also started to support projects in the areas of renewable energy, 

environmental protection and tourism. 

The depth of TFGR engagement in each policy area has also increased. Each of the 12 

policy domains comprises a number of projects of varying scale and complexity. In total, 

the TFGR is, or has been, involved with 93 work streams in the 12 policy areas. 

The delivery of TA intensified significantly in the first quarter of 2013. Over 30% of the 

TA (measured in expert days/meetings), or 40% of total expert visits, arranged by the 

TFGR since its creation in September 2011, was delivered in this quarter. 

The TFGR also supports the Greek authorities in a number of other ways. For example, 

TFGR staff contribute to policy dialogue (e.g. in the areas of health or privatisation), and 

facilitate interaction between European Commission services and Greek ministries on 

specific infringement cases. 

How exactly is the TFGR assisting? 

In response to demands expressed by the Greek authorities, the TFGR organises the 

delivery of TA to support a wide range of structural reforms to be implemented by the 

Greek government, primarily for reforms agreed in the context of the economic adjustment 

programme. The Greek authorities have identified the most important needs in terms of 

their urgency, maturity and contribution to lasting structural reform in Greece.  

For the different reform processes in which it is involved, the TFGR typically assists by 

agreeing a work programme with the Greek authorities. This usually specifies clear 

deliverables, deadlines and intermediate milestones, terms of reference for TA 

assignments, and defines the required resources and the Greek entities whose involvement 

will be needed. 

The TFGR mobilises expertise or targeted support from Member States and other 

potential providers of TA. These assistance providers include around 20 Member States 

and a number of international organisations (EIB, EIF, OECD, Council of Europe, IMF, 

UNECE, World Bank, EBRD) plus EFTA and EEA states Norway and Iceland. 

Over half of TFGR coordinated technical assistance, as measured by expert days on the 

ground, supported reforms in the areas of budget and administrative reform. Other policy 

domains as measured by this indicator include the business environment, anti-money 
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laundering/anti-corruption, and health. A total of 240 expert missions have been 

organised, and 24 dedicated workshops or events have been organised up to the end of 

March 2013.  

In addition to the organisation of short-term missions, the TFGR has arranged grants 

and/or contribution or delegation agreements with international organisations (such as 

IMF, UNECE, WBG) as well as national public bodies for TA to Greece totalling more 

than €8 million.  

In which ways does the TFGR deliver assistance? 

TA can be provided in the following ways: 

- short term expert missions or workshops where national administrations present their 

suggestions for TA to their Greek counterparts, enabling them to identify the most suitable 

solution for their needs. This type of work has been very typical in the initial, diagnostic 

stages of our work – to identify needs and develop first ideas on remedial action; 

- more sustained support from particular EU Member States or organisations with 

specialised know-how. This can involve the longer-term presence of experts or cooperation 

with the Greek authorities to provide technical solutions in areas like ICT. This type of 

assistance is increasingly needed to help to implement complex reform projects and steer 

change management in the Greek public administration. It requires sustained presence on 

the ground to assist the Greek project managers on an ongoing basis. This is resource-

intensive activity. The TFGR helps by identifying project partners for the Greek authorities 

and arranging, where possible, the financing of the necessary assistance. 

- in some instances, a Member State government with a strong track-record in a particular 

policy field has assumed the responsibility of a "domain leader". The domain leader is 

involved at an early stage of the project, including in the definition of roadmaps. In these 

instances the TFGR facilitates on-going cooperation between the Greek authorities, the 

domain leader and other TA providers. 

The matching of TA supply and demand is organised through high-level coordination 

meetings, organised by the TFGR and involving Greek authorities, present and potential 

TA providers and European Commission services. The Task Force, or where applicable, 

the domain leader, coordinates the delivery of the TA agreed in the work programme. 

TFGR also provides support with practical administration (such as in the organisation of 
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workshops and other activities to mobilise expertise). Furthermore, the TFGR helps the 

Greek authorities to supervise and monitor all agreed projects. 

Which are the areas in which most has been achieved so far?  

The areas where technical assistance coordinated by the TFGR has gained the most 

momentum are public finance management and tax administration; acceleration of 

cohesion policy projects; administrative reform of the central government; business 

environment including reform of export and customs administration; and reform of health 

policy. 

More recently, good progress has been made in reforms in the area of anti-corruption, anti-

money laundering, access to justice and network industries and services. 

Detailed examples 

(1) Acceleration of cohesion policy projects 

The absorption of cohesion policy funds has continued to progress and has reached an 

average of 56% of the financing envelope for Greece – compared to 46.25% at the end 

2012. Despite this, there is a risk that some programme funds will be lost at the end of 

2013 if they are not quickly earmarked for use. Particular attention and monitoring by 

Commission staff and TFGR continues to be focussed on the list of priority projects
2
.  

Negotiations on the revised terms for the long-delayed motorway concessions, which are 

particularly significant in terms of the potential employment and economic impacts, 

continue on the basis of positions concluded between the government and concessionaries 

in December 2012.  

The Commission and TFGR to support the Greek authorities have carried out a major 

exercise to simplify management, and control procedures for ongoing structural fund 

projects is nearing conclusion. Work has also started on developing a significantly 

streamlined set of procedures for the next programming period (2014-2020).  

                                                      
2
  http://www.espa.gr/en/documents/priorityprojects/ypaan_120116_espa_projects_en.pdf 

 

http://www.espa.gr/en/documents/priorityprojects/ypaan_120116_espa_projects_en.pdf
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(2) Access to finance and financial sector  

TFGR has helped in the setting up of an "Institution for Growth" to support the financing 

of the Greek economy. The advisory committee helped the Ministry of Development in 

working on the possible gaps in the Greek financial market, particularly when it comes to 

liquidity sources.  

The potential to develop microcredit in Greece, including through non-bank financial 

institutions, is being explored with the Greek authorities and notably with the Bank of 

Greece. 

(3) Reform of public administration 

A roadmap for reform of the central administration was adopted by the Greek authorities 

last January with the objective of achieving a leaner, better coordinated and more efficient 

state (following work conducted in the context of the Administrative Reform operational 

programme).  

During the last quarter, the Greek authorities have taken significant steps to help 

implement this reform. A Council for Reform, under the Prime Minister’s authority, is 

supervising the reform of the central administration and taking the necessary decisions. 

Many challenges lie ahead, however. For example, the legal framework for coordination 

between Ministries (an important element to improve the way the administration 

functions, in particular in planning, monitoring and preparing the necessary arbitrages) 

was adopted last December. However, the operational implementation of the coordination 

is still to start. Also, evaluation of all public entities must be completed, and proposals for 

transformation adopted and implemented. Overall, the Greek authorities need to continue 

or strengthen their efforts, focus and impetus on the implementation of this reform. 2013 

is considered as decisive for the operational transformation of the administration.  

A roadmap for the reform of the administration at regional and local level was adopted in 

March last year. During the first quarter of this year, the implementation of the roadmap 

regained momentum. A number of subcommittees began working on the topics regarding 

the transfer of new powers and exercise of existing ones (in particular, spatial and urban 

planning), management of local government property, strengthening the capacity of local 

government for planning and implementing investment programmes, and administrative 



102 

 

organisation. The remaining sub-committees, foreseen in the roadmap, are to start their 

work shortly. 

(4) Budget and taxation 

Technical assistance continues at a sustained pace. In the area of tax administration, TA 

was provided in a variety of fields including: institutional and governance reform; 

organisational reform; support (notably in form of training) for key functions of the tax 

administration such as audits of important categories of taxpayer; reform of the overall tax 

system. A new head of the tax administration was appointed in January this year. This 

means that there is now a high-level Greek counterpart for the technical assistance 

programme who is responsible for coordinating the implementation of reforms. 

Streamlining legislation related to the tax administration (Tax Procedures Code) will be 

the focus of particular attention in coming months. In the area of public financial 

management (PFM), TA from the IMF and European Commission has supported the 

creation of General Directorates for Financial Services. It has also supported the 

development of the ongoing Enterprise Resource Planning (ERP) IT project. 

Implementation of the Road Map agreed with the Hellenic Court of Audit is also 

proceeding. 

(5) Anti-money laundering and anti-corruption 

Implementation of the Anti-Money Laundering training programme is progressing well. 

So far, 160 participants have benefitted from training in techniques to identify money 

laundering and tackling tax evasion.  

To date, 120 participants have been trained in using internet-search techniques to carry 

out investigations. A draft law on setting up a registry of bank accounts has been prepared 

by the Greek authorities, together with an implementation schedule and a technical report 

with details on the foreseen system. 

An anti-corruption action plan has been agreed between the appropriate Greek agencies 

and prosecution bodies. Effective implementation now depends on the rapid finalisation 

of a national strategy against corruption, and the political appointment of a national 

coordinator who enjoys sufficient support and power to implement this national strategy.  
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(6) Business environment 

Over the past quarter, TA to support reforms of the business environment has gathered 

momentum. A new TA project has been launched to streamline multiple and fragmented 

licensing and permit systems for investment, with the support of the World Bank. For the 

first time, the Greek authorities have set out ambitious targets to reform Greek public 

procurement legislation and administration. This helped work to start on the preparation 

of TA to support these important reforms.  

Sustained TA has been provided to simplify export procedures and reform customs 

administration. Extensive work was carried out by a Greek project team, supported by the 

TFGR and United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), on reviewing 

documentation and controls for two important agricultural exports (fresh fruit and white 

cheese). This was followed swiftly by legislation to implement improvements.  

An important diagnostic review of customs offices and procedures is underway, 

spearheaded by the World Customs Organization. In the area of export promotion, the 

Netherlands has been a valued and committed project partner for the Greek authorities as 

they seek to enhance their capacity to support Greek companies in improving access to 

foreign markets. Finally, intensive screening of Greek business legislation is underway to 

identify legislative provisions that give rise to administrative burdens and barriers to 

market entry. 

(7) Health reform 

On 26 March 2013, Greece adopted an overarching reform road map ("Health in action") 

in the framework of the Health Reform Steering Committee (set up last September).  In 

the last quarter, the Committee and sub-committee have begun to carry out their tasks. 

Their activities have been heavily supported by TA via a series of assessment missions, 

reports and draft action plans, notably on e-prescriptions, pricing and on the 

reimbursement of pharmaceuticals; hospital management and EOPYY (Greek National 

Health Service Organisation).  

New areas for action being considered are public health, mental health and anti-

corruption. 
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TFGR is also helping the Greek authorities to set up a financing scheme with the World 

Health Organisation (WHO) that could support these reforms and the related TA. 

(8) Reform of the judicial system 

In recent months, TFGR has continued to provide TA for activities in a number of 

projects that aim to increase the efficiency of the judicial system in Greece. This includes 

work to accelerate judicial proceedings through the review of the Code of Civil 

procedure. TA was also provided for e-Justice, and the collection of statistics in the field 

of Justice. 

In March, a new national initiative to promote out-of-court settlements wherever possible 

was launched at a well-attended and strongly supported conference. This initiative 

encourages mediation in the area of civil matters and the introduction of mandatory extra- 

judicial administrative appeals. 

(9) Asylum and migration  

In January 2013, following discussions with other EU partners, Greece presented a 

revised "Greek Action Plan on Asylum and Migration Management" including concrete 

objectives, deliverables, timeframes as well as budget estimates. TFGR supported the 

preparation of this strategic document. 

The European Asylum Support Office, TFGR and the European Commission’s 

Directorate General for Home Affairs arranged resident expert support to the Ministry of 

Public Order and the Ministry of Labour with respect to programming and reporting. The 

experts also identified bottlenecks in the management and implementation of "Solidarity 

and Management of Migration Flows" (SOLID) programmes and proposed procedural 

and systemic improvements. 

The TFGR continued support for the recruitment of staff for the First Reception Service, 

Asylum Service and Appeals authority, with the aim of having the new services start 

operating within the foreseen timeframe in the Action Plan. 
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(10) Labour market and social security 

The Action Plan to strengthen Youth Employment and Entrepreneurship was launched in 

January this year by the Ministers of Labour, Education and Development. It aims to help 

350,000 job-seekers, supported by a budget of €608 million (mobilised through the 

reprogramming of European Social Fund operational programmes). Experts from France, 

Portugal, Austria and the United Kingdom contributed to the plan and can further assist 

with its implementation and monitoring. 

The draft Greek Employment Action Plan will be examined during a seminar with experts 

from France and Austria. These discussions are expected to deliver concrete 

improvements to boost employment through apprenticeships and vocational training. 

A Co-operation Agreement for the modernisation of the public employment service
3
, 

facilitated by the TFGR, was signed between OAED (Greek public employment service) 

and the Public Employment Services of three Member States. The Project Inception 

Report was agreed at a meeting of the Steering Committee in February. An Action Plan to 

strengthen the Labour Inspectorate (SEPE)
4
 was finalised at the end of February.  

In the area of the social economy, experts from Sweden, Germany, France, Belgium and 

the United Kingdom, jointly with Greek experts, presented the Ministry of Labour with an 

Outline Strategy and Priorities for Action in January. These recommendations have been 

reflected in an Action Plan prepared by the Ministry. Discussions continue on how best to 

channel offers of assistance from social enterprises and networks in many Member States. 

(11) Privatisation and land registry 

The TFGR co-ordinates technical assistance across a wide range of sectors where 

privatisation is already underway or in preparation. The entire programme will have far-

reaching and potentially significant benefits for the economy through increased 

competition as well as providing important opportunities for domestic and foreign 

investment. 

To help complete the implementation of a national Land Registry by 2020, intensive TA 

is being provided by experts from four Member States (Austria, Germany, Netherlands 

                                                      
3 This reform was foreseen in the Human Resources operational programme 

4 This reform was foreseen in the Human Resources operational programme 



106 

 

and Spain) under the domain leadership of the Netherlands, with the initial work focusing 

on how to tender for the remaining parcels of land in the most effective and cost efficient 

way.  

(12) Network Industries and Services 

In March this year, Greece, Germany and the TFGR signed a Memorandum to set up a 

two-year programme to provide technical assistance for the deployment of renewable 

energy sources.  

Further initiatives are being prepared in relation to logistics, aviation, ports, waste 

management, electronic communications and tourism. 

See also IP/13/377 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθμιση διαδικασιών 

εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - μεταπώλησης εμπορευμάτων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις: 

1.1. Του Ν.1558/85 «περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών 

Οργάνων» άρθρο 29 Α το οποίο προστέθηκε με το άρ- θρο 27 του Ν. 

2081/1992 (ΦΕΚ. 137/τ.Α/1985) και(ΦΕΚ. 154/τ.Α/1992) 

αντίστοιχα. 

1.2. Του Ν. 936/79 (ΦΕΚ 144/τ.Α/1979) «περί τροποποιήσεως και 

συμπληρώσεως των περί εξωτερικού Εμπορίου διατάξεων» ( άρθρο 1 

και άρθρο 9 όπως αυτό αντικατεστάθη με το άρθρο 38 του Ν. 

2778/99 ΦΕΚ 295/τ.Α/ 1999). 

1.3. Του Π.D. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής 

Οικονομίας» άρθρο 36 παρ. γ. (ΦΕΚ 165/τ.Α/ 2000). 

2. Τις Αποφάσεις: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-377_en.htm
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2.1. Αριθ. 27081/DΙΟΕ/540/2000 κοινή Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Καθορισμός 

αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 

970/τ.Β/2000). 

2.2. Αριθ. 58600/Ε3/6186/1995 του Υφυπουργού Εθνικής 

Οικονομίας «Ρύθμιση διαδικασιών εξαγωγής- επανεξαγωγής, - 

πώλησης-μεταπώλησης εμπορευμάτων» (ΦΕΚ 770/τ.Β/1995). 

2.3. Αριθ.121870/Ε3/1870/5.4.2000 της Υφυπουργού Εθνικής 

Οικονομίας «Ρύθμιση διαδικασιών εγγραφής στα Ειδικά Μητρώα 

Εξαγωγέων». (ΦΕΚ 530/τ.Β/2000). 

3. Το με αριθ.126011/Ε3/6011/4.9.2001 έγγραφο της Υπηρεσίας 

μας προς το Υπουργείο Οικονομικών . 

4.Το με αριθ. 122298/Ε3/2298/3.5.2001 έγγραφό της Υπηρεσίας 

μας προς τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, τον Σύνδεσμο 

Εξαγωγέων Βορ. Ελλάδος και την Τράπεζα της Ελλάδος . 

5. Τις απαντήσεις : 

5.1. Του Υπουργείου Οικονομικών (έγγραφο Ε2501/ 

344/Α0019/14.9.2001). 

5.2. Της Τραπέζης της Ελλάδος (έγγραφο Α.Π. 3/16.5.2001 ). 

5.3. Του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (έγγραφο αριθ. 

235/01/22.5.2001 ). 

5.4. Του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.( 

τηλεαντιγράφημα από 25.5.2001). 

6. Την ανάγκη απλούστευσης της νομοθεσίας που διέπει τις 

εξαγωγές. 

7. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν επιβαρύνει τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓLΓΕΣ -ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΕΣ- ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΣΕ 

ΤΡΙΤΕΣ ΧLΡΕΣ) & ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ) ΑΓΑΘΩΝ 

1. Η εξαγωγή, επανεξαγωγή προϊόντων προς τρίτες χώρες ,η 

μεταπώληση αυτών (διαμεσολαβητικές εργασίες) καθώς και η 

πώληση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδοκοινοτική τους 
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μεταπώληση (διαμεσολαβητικές εργασίες) ,ανεξαρτήτως της 

είσπραξης της αξίας τους ή της δωρεάν αποστολής τους για 

οποιοδήποτε λόγο, είναι ελεύθερη μη υποκείμενη σε κανένα 

περιορισμό εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου από Αποφάσεις 

Διεθνών Οργανισμών, Διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνείς 

Συμφωνίες, Εθνική Νομοθεσία ή άλλες Ειδικές από την Παρούσα ή 

από άλλη σχετική Απόφαση Ρυθμίσεις, ορίζεται άλλως. 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των εξαγωγών 

και των επανεξαγωγών καθώς και των μεταπωλήσεων 

(διαμεσολαβητικών εργασιών) προς τρίτες χώρες , είναι η 

καταχώρηση της επωνυμίας του εξαγωγέως (φυσικού ή νομικού 

προσώπου), στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων που τηρείται στο 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της έδρας του ή σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

,στο Επιμελητήριο της έδρας της επιχείρησής του. 

Η καταχώρηση θα ελέγχεται, από τις τελωνειακές αρχές κατά την 

τήρηση των σχετικών διατυπώσεων εξαγωγής, στις οποίες ο 

εξαγωγέας είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει θεωρημένο το Ειδικό 

Δελτίο Εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. 

[Αρχή Τροποποίησης]«2.1. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να πραγματοποιηθούν εξαγωγές, 

επανεξαγωγές και μεταπωλήσεις προς τρίτες χώρες , από εμπόρους- εξαγωγείς 

(πρόσωπα ή επιχειρήσεις) που δεν έχει καταχωρηθεί κατά τα ως άνω η εξαγωγική 

τους επωνυμία, εφόσον πρόκειται για: 

2.1.1. Εξαγωγές ή επανεξαγωγές ή μεταπωλήσεις αξίας μέχρι των είκοσι χιλιάδων 

ευρώ (20.000 €) ανά φόρτωση, ή 

2.1.2. Για εξαγωγές ή επανεξαγωγές ή μεταπωλήσεις και μέχρι του ποσού των 

εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €), όταν οι ενδιαφερόμενοι είναι 

εφοδιασμένοι με προσωρινή βεβαίωση εγγραφής που προβλέπεται στην παρ. 1 του 

Κεφαλαίου VII της 121870/Ε3/1870/2000 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής 

Οικονομίας, όπως τροποποιείται με την παρ.1 της παρούσας.».. - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΡ. 2.1 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 1 ΤΗΣ ΥΠ' 

ΑΡΙΘΜ. 

121012/Ε3/21012/11 (ΦΕΚ 1092 Β/2-6-2011) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓLΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ[Τέλος Τροποποίησης] 
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2.2. Πρόσωπα ή επιχειρήσεις, των οποίων η επαγγελματική ιδιότητα 

δεν σχετίζεται με εκείνη του εμπόρου ή εξαγωγέως, πραγματοποιούν 

εξαγωγές και επανεξαγωγές ανεξαρτήτως ποσού ελεύθερα, εφ όσον 

από τις συγκεκριμένες πράξεις δεν τεκμαίρεται το στοιχείο της κατ' 

επάγγελμα εμπορικής δραστηριότητας. 

Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν στις 

τελωνειακές αρχές οτιδήποτε πιστοποιητικό τους ζητηθεί για την 

διαπίστωση της μη εμπορικής ή εξαγωγικής τους ιδιότητας. 

Η παρούσα με α/α 2 παράγραφος, στο σύνολό της, αντικαθιστά το 

Κεφάλαιο Ι. ( Γενικά ) της 121870/Ε3/1870/ 2000 Απόφασης της 

Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, το οποίο ( Κεφάλαιο Ι) και 

καταργείται. 

3. Ολες οι παραπάνω περιγραφόμενες στην παράγραφο 2 

περιπτώσεις εξαγωγικών διαδικασιών, πραγματοποιούνται 

τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται από την παράγραφο 1 

του παρόντος κεφαλαίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ) 

& ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) 

ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΕΘ.Ο. 

1. Η χορήγηση εγκριτικής αδείας από το ΥΠ.ΕΘ.Ο η οποία και θα 

προσκομίζεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές (στις περιπτώσεις 

που αυτές παρεμβάλλονται στην ολοκλήρωση της εξαγωγικής 

διαδικασίας), απαιτείται: 

[Αρχή Τροποποίησης]«1.1. Για εξαγωγές ή επανεξαγωγές ή μεταπωλήσεις από 

εμπόρους -εξαγωγείς, που δεν έχουν καταχωρήσει την επωνυμία τους στα ειδικά 

μητρώα εξαγωγέων, αξίας άνω των 20.000 ευρώ ή 150.000 ευρώ, αντίστοιχα, 

(αξίες μέχρι τις οποίες οι παραπάνω πράξεις πραγματοποιούνται ελεύθερα, 

σύμφωνα με την παράγραφο του Κεφαλαίου Ι της παρούσας,) καθώς και για 

ειδικές περιπτώσεις εξαγωγών από επιχειρήσεις, που έχουν μεν την ιδιότητα του 

εμπόρου, αλλά δεν ασχολούνται με εξαγωγικές δραστηριότητες (επιχειρήσεων υπό 

εκκαθάριση, ανανέωσης μηχανολογικού εξοπλισμού μη εξαγωγικών επιχειρήσεων 
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κ.λ.π).».- ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 1.1 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡ. 5 

ΤΟΥ 

ΑΡΘΡ. 1 ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 121012/Ε3/21012/11 (ΦΕΚ 1092 Β/2-6-2011) 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

[Τέλος Τροποποίησης] 

1.2. Σε όλες τις περιπτώσεις όταν πρόκειται για εξαγωγές, 

επανεξαγωγές, πωλήσεις και μεταπωλήσεις (διαμεσολαβητικές 

εργασίες) συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων transit 

διελεύσεων, όπου αυτό προβλέπεται, (ανεξαρτήτως αξίας, δωρεάν 

αποστολής, εμπορικής ή όχι ιδιότητος του εξαγωγέως, εγγραφής του 

στα Μητρώα Εξαγωγέων ή όχι), προϊόντων τα οποία υπάγονται βάσει 

Αποφάσεων Διεθνών Οργανισμών, Κοινοτικών Κανονισμών, Διεθνών 

Συμφωνιών ή Εθνικών Διατάξεων σε καθεστώς ελέγχου, επιτήρησης, 

ή ποσόστωσης. Συγκεκριμένα άδεια του ΥΠ.ΕΘ.Ο απαιτείται για τις 

εξαγωγές προϊόντων που αναφέρονται : 

α) Στις Αποφάσεις του Σ.Α Ο.Η.Ε & σε Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης περί επιβολής embargo έναντι ορισμένων Κρατών. 

[Αρχή Τροποποίησης]β) Στον Κανονισμό της Ε.Ε 2603/69 ( 

ελαιολιπαντικά ), με εξαίρεση αυτών που προορίζονται για 

εφοδιασμό πλοίων & αεροσκαφών, με ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη 

σημαία, τα οποία εκτελούν πλόες ή πτήσεις εξωτερικού ή μικτές. - 

ΑΠΑΛΕΙΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ β ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 1.2 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 1 ΤΗΣ ΥΠ 'ΑΡΙΘΜ. 121012/Ε3/21012/11 

(ΦΕΚ 1092 Β/2-6-2011) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ[Τέλος Τροποποίησης] 

γ) Στον Κανονισμό της Ε.Ε 1334/2000 (διττής χρήσεως). 

δ) Στις Αποφάσεις για τις χημικές ουσίες, τα πυρηνικά υλικά, τα 

πυραυλικά συστήματα και του εθνικού στρατιωτικού καταλόγου. 

ε) Στον Ν. 2168/93 «Περί όπλων» με εξαίρεση αυτών που και 

προορίζονται για εφοδιασμό πλοίων & αεροσκαφών, και είναι 

αναγκαία για την ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια του πλοίου και του 

αεροσκάφους. (φωτοβολίδες, όπλα, πυρομαχικά κ.λ.π. ). 

1.3. Προκειμένου για εξαγωγές, και επανεξαγωγές προϊόντων χωρίς 
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πληρωμή της αξίας τους, όταν οι πράξεις αυτές αφορούν προϊόντα 

που εξάγονται ή επανεξάγονται από ιδιώτες ως δώρα , αξίας άνω των 

δύο χιλιάδων (2.000) EURO ανά αποστολή. 

1.4. Προϊόντων που απoστέλλονται σαν ανθρωπιστική βοήθεια, με 

εξαίρεση αυτών που αποστέλλονται, από Δημόσιες Υπηρεσίες, 

Ν.Π.Δ.Δ., Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή 

ιδιώτες, που ενεργούν για λογαριασμό των ανωτέρω, σαν βοήθεια ή 

σε εκτέλεση δια- φόρων προγραμμάτων που μετέχει η χώρα μας 

(FAO κ.λ.π.) τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του 

Κεφαλαίου Ι της παρούσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ. 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Όλες οι προγενέστερες Αποφάσεις καταργούνται με εξαίρεση τις 

Ε3/1255/91, Ε3/1668/91, Ε3/1669/91, 2641/ Ε3/3327/92, 

232/Ε3/281/93, 5408/Ε3/2362/93, 3286/Ε3/2757/93, 

3285/Ε3/4136/93, 121004/Ε3/1004/2000, 125695/Ε3/5695/2000, 

121870/Ε3/1870/2000 και 126119/ Ε3/6119/ 2001. 

2. Η παρούσα Απόφαση δεν θίγει τυχόν άλλες περί εξαγωγών 

διατάξεις άλλων φορέων. 

3. Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 8 του Ν. 936/79. 

4. Η παρούσα Απόφαση, η οποία ισχύει από της υπογραφής της, να 

δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2001__ 

 

 

 

 

 

 

 


