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Πρόλογος   
 
 
 
 

 
 

 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ  

Δρ. Κυριάκος Λουφάκης  

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και η 

εταιρία – μέλος του ΣΕΒΕ, DHL, ενώνουν τις δυνάμεις τους 

με σκοπό να καταρτίσουν τον Δείκτη Εξαγωγικών 

Προσδοκιών ΣΕΒΕ-DHL. Πρόκειται για μια σημαντική 

πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά και 

αποσκοπεί στη συστηματική παρακολούθηση, 

καταγραφή και διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης 

των εξαγωγικών επιχειρήσεων, αλλά και των 

προσδοκιών τους για το επόμενο διάστημα. Πιστεύουμε 

δε ότι θα συμβάλλει ενεργά στη βελτίωση αλλά και στη 

χάραξη νέων μέτρων για τη στήριξη των ελληνικών 

εξαγωγών, που έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις, 

παρέχοντας τεκμηριωμένα συμπεράσματα για τη λήψη 

αποφάσεων για δράσεις εξωστρέφειας. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της DHL για την 

Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα  

κ. Ελευθέριος Σαμαράς 

 

 
 

Συμμετέχουμε με ιδιαίτερη χαρά στην πρωτοβουλία του 

ΣΕΒΕ, την οποία θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική για τις 

εξαγωγές στη χώρα μας. Η DHL Express στηρίζει όλες τις 

ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, προσφέροντας 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες ταχυμεταφορών, οι οποίες 

τις επιτρέπουν να μεταφέρουν τα προϊόντα τους σε όλο 

τον κόσμο με ταχύτητα, ασφάλεια και συνέπεια. 

Πιστεύουμε ότι ο Δείκτης θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά 

χρήσιμο εργαλείο και είμαστε βέβαιοι ότι θα οδηγήσει σε 

συμπεράσματα που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.  
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Εισαγωγή – Μεθοδολογία                                                                                                      
 

Ο Δείκτης Εξαγωγικών Προσδοκιών αποτελεί 

ένα pulse check του επιπέδου εμπιστοσύνης 

των Ελλήνων εξαγωγέων, καθώς και των 

προσδοκιών τους για τις επιχειρηματικές 

ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές. Πρόκειται για 

μία ποσοτική και ποιοτική έρευνα, η οποία 

υλοποιείται περιοδικά.  

Ο δείκτης στηρίζεται στις απαντήσεις των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων σχετικά με τις 

εκτιμήσεις τους για τις εγχώριες και διεθνείς 

οικονομικές συνθήκες και τις εγχώριες και 

διεθνείς πωλήσεις. Μάλιστα, οι απαντήσεις 

των επιχειρήσεων συνοδεύονται από 

αντίστοιχη αιτιολόγηση. 

Η υλοποίηση της έρευνας αποσκοπεί στην 

συστηματική παρακολούθηση και 

καταγραφή των προσδοκιών των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων για το επόμενο 

διάστημα. 

Η πρωτοβουλία υλοποίησης της έρευνας 

προέκυψε μετά από τη μελέτη αντίστοιχων 

βέλτιστων διεθνών πρακτικών που 

εφαρμόζονται ήδη σε ανεπτυγμένες 

οικονομίες, με υψηλή εξαγωγική επίδοση 

(όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και 

η Αυστραλία) και την προσαρμογή τους στα 

εγχώρια οικονομικά δεδομένα και στις 

ανάγκες της Ελληνικής εξαγωγικής 

κοινότητας. Υλοποιείται για πρώτη φορά 

από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και 

Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, σε συνεργασία με 

την DHL και με την υποστήριξη του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Διεθνείς 

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες του 

Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας.  

 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας έγιναν 

τηλεφωνικές συνεντεύξεις, με τη χρήση 

δομημένου ερωτηματολογίου σε επιλεγμένο 

δείγμα 250 εξαγωγικών επιχειρήσεων (οι 243 

ανταποκρίθηκαν). Η επιλογή των 

επιχειρήσεων έγινε μέσω διαστρωματικής 

δειγματοληψίας, στα πρότυπα αντίστοιχων 

ερευνών που πραγματοποιούνται από 

εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς. 

Ειδικότερα, με αρχικό κριτήριο τις επιχειρήσεις 

με ετήσιο τζίρο πάνω από €1.000.000, το 

δείγμα περιλαμβάνει επιχειρήσεις από 

πρωτογενή παραγωγή, βιομηχανία και 

εμπόριο. 

 

Περίοδος διεξαγωγής έρευνας:   

01/04/16 – 15/04/16 

 
 

Υλοποίηση 

 
 

Με την υποστήριξη 
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Συνολική Επισκόπηση – Executive Summary                                

 

• Οι εξαγωγείς στο μεγαλύτερο μέρος τους παρουσιάζονται προβληματισμένοι για την 

εξέλιξη των συνθηκών στην ελληνική και διεθνή οικονομία, καθώς  το 45% εκτιμά ότι 

θα επιδεινωθούν το 2ο τρίμηνο του 2016. 

 

• Το 47% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι οι εγχώριες οικονομικές συνθήκες θα 

επιδεινωθούν το προσεχές τρίμηνο, με πρωταρχικούς λόγους την επιβολή νέων 

δημοσιονομικών μέτρων, την ύφεση της ελληνικής οικονομίας και την ανεπαρκή 

χρηματοδότηση. 

 

• Οι επιχειρήσεις ανησυχούν για τις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες. Το 42% των 

εξαγωγέων εκτιμά ότι οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες θα χειροτερέψουν. Aπό το 

ποσοστό αυτό και ως προς τους λόγους επιδείνωσης: το 73% επισημαίνει την κάμψη 

της παγκόσμιας οικονομίας, το 50% τη μείωση της ρευστότητας από τις Κεντρικές 

τράπεζες και το 45% τη μειωμένη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες ως τους 

βασικότερους λόγους ανησυχίας. 

 

• Μεγαλύτερη αισιοδοξία παρουσιάζεται στις προβλέψεις για τις εξαγωγές όπου 93% 

των επιχειρήσεων εκτιμά ότι οι διεθνείς πωλήσεις τους θα αυξηθούν ή θα 

παραμείνουν σταθερές. Το 46% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι οι εξαγωγές τους θα 

αυξηθούν, κυρίως λόγω εξεύρεσης νέων πελατών και αυξημένης ζήτησης για το 

προϊόν τους.  

 

• Θετικές είναι οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την πορεία των εγχώριων πωλήσεων, 

καθώς το 38% από αυτές εκτιμά ότι θα αυξηθούν λίγο, κυρίως λόγω εποχικής 

ζήτησης. 
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1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκες  
 
 
Σε ότι αφορά τις προσδοκίες των εξαγωγικών επιχειρήσεων για την πορεία των συνθηκών στο 

εσωτερικό της οικονομίας, 47% δήλωσε ότι αναμένει επιδείνωση, 46% στασιμότητα και μόλις 

7% θεωρεί ότι η εγχώρια οικονομική συγκυρία θα ανακάμψει. Η απαισιοδοξία των 

επιχειρήσεων διατυπώνεται έντονα καθώς το 43% όσων αναμένουν επιδείνωση, εκτιμούν ότι 

θα επέλθει σε ισχυρό βαθμό. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις των εξαγωγέων για την πορεία της 

οικονομίας στο εσωτερικό της χώρας συμπίπτουν και με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, το οποίο και 

για το 2016 εκτιμά ότι η χώρα θα βρεθεί πάλι σε ύφεση και θα ανέλθει σε 0,6% του ΑΕΠ.  
 
 

 
 
 
Η έντονη δυσαρέσκεια (47% απαντήσεων) στην αγορά αποτυπώνεται χαρακτηριστικά από το 

συντριπτικό 84% των επιχειρήσεων που θεωρεί ότι η επιδείνωση θα προέλθει λόγω επιβολής 

νέων δημοσιονομικών μέτρων και από την ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Εξίσου 

σημαντικός περιοριστικός παράγοντας είναι η ανεπαρκής χρηματοδότηση (73% αρνητικών 

απαντήσεων), ενώ άλλα `σημαντικά προσκόμματα για την πορεία της οικονομίας είναι η 

αποεπένδυση, με την παρατηρούμενη αποχώρηση επιχειρήσεων από την Ελλάδα (58%), η 

μείωση της απασχόλησης (51%) και η πτώση της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής (31%).  
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Οι λόγοι για τους οποίους μια μικρή μερίδα των επιχειρήσεων εκτιμά ότι οι συνθήκες στην 

ελληνική οικονομία θα βελτιωθούν είναι η αύξηση του ΑΕΠ (38% θετικών απαντήσεων), η 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων (31%) και η 

πρόσβαση σε νέες μορφές χρηματοδότησης (13%). 
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2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες  
 
 
Οι εκτιμήσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων για τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες το προσεχές 

τρίμηνο δεν είναι ιδιαίτερα θετικές, καθώς το 42% αναμένει επιδείνωση. Μάλιστα, το 68% από 

αυτές εκτιμά ότι θα επιδεινωθούν «λίγο» και το 32% «πολύ» και «πάρα πολύ».  

 

 
 

Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων (73% αρνητικών απαντήσεων) εκτιμά ότι η κάμψη της 

παγκόσμιας οικονομίας (ουσιαστικά επιβράδυνση της ανάπτυξης) είναι ο σημαντικότερος 

παράγοντας που θα επηρεάσει αρνητικά την πορεία των εξαγωγών τους. Ακόμα, το 50% των 

επιχειρήσεων εκτιμά ότι οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη 

μείωση της ρευστότητας από τις Κεντρικές Τράπεζες, ενώ ποσοστό 26% δήλωσε ότι η μείωση 

της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση στο διεθνές 

οικονομικό περιβάλλον.  

 
Οι ανησυχίες των επιχειρηματιών σε ότι αφορά την παγκόσμια οικονομία επιβεβαιώνονται 

από την ανακοίνωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), το οποίο προχώρησε σε επί 

τα χείρω αναθεώρηση των εκτιμήσεών του, προβλέποντας αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 

3,2% για το 2016 και 3,5% για το 2017 σε σύγκριση με προηγούμενες προβλέψεις για αύξηση 

κατά 3,4% για το 2016 και 3,6% για το 2017. Οι απειλές για την παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα 

με το ΔΝΤ, συνδέονται με το ξέσπασμα μιας νέας χρηματοοικονομικής αναταραχής, λόγω 

κλονισμού της εμπιστοσύνης προς το σύστημα, ενώ στις πιθανές αιτίες που θα μπορούσαν 

να πυροδοτήσουν μία νέα κρίση συγκαταλέγονται, επίσης, η παράταση της περιόδου 

χαμηλών τιμών ενέργειας, που μπορούν να αποσταθεροποιήσουν περισσότερο τις 

προοπτικές για τις χώρες που εξάγουν πετρέλαιο και η απότομη κάμψη της ανάπτυξης στην 

Κίνα που θα έχει ισχυρές αρνητικές παρενέργειες στο διεθνές εμπόριο, τις τιμές των 

εμπορευμάτων και την εμπιστοσύνη. 
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Στασιμότητα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον εκτιμά το 53% των επιχειρήσεων για το 2ο 

τρίμηνο του 2016, ενώ μόλις το 5% αναμένει μικρή βελτίωση, που στηρίζεται σε προσδοκίες 

για μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου και α’ υλών (55% θετικών απαντήσεων) και στην 

ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας (55%). Επίσης, σχεδόν οι μισοί εκτιμούν ότι θετικά θα 

επιδράσει στις διεθνείς οικονομικές συνθήκες η ενίσχυση της ρευστότητας από τις Κεντρικές 

Τράπεζες, αλλά και η αύξηση της διεθνούς ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες. Τέλος, ένα 

ποσοστό της τάξης του 18% θεωρεί ότι οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες θα βελτιωθούν λόγω 

αύξησης της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής.  
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 3. Εγχώριες πωλήσεις   
 
Σε ότι αφορά τη μελλοντική ζήτηση στην ελληνική αγορά, το 38% των εξαγωγέων δηλώνει ότι 

περιμένει αύξηση στο προσεχές τρίμηνο (71% εξ αυτών αναμένει μικρή αύξηση πωλήσεων) 

και το 45% στασιμότητα. Είναι αξιοσημείωτο ότι μόλις το 17% των εξαγωγικών επιχειρήσεων 

αναμένει μείωση των πωλήσεων εντός εθνικών συνόρων. Δεδομένου ότι η θερινή περίοδος 

συνοδεύεται συνήθως από μεγαλύτερη αισιοδοξία, μένει να φανεί αν η συγκεκριμένη τάση θα 

ενισχυθεί.  

 

 
 

Η εποχιακή ζήτηση (61% θετικών απαντήσεων) φαίνεται να είναι ο πρωταρχικός λόγος που οι 

επιχειρήσεις προσδοκούν αύξηση των πωλήσεών τους στην ελληνική αγορά το 2ο τρίμηνο 

2016, ενώ οι θετικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων αποδίδονται και σε στρατηγικές ανάπτυξης 

όπως εξεύρεση νέων πελατών (38%), βελτίωση υφιστάμενου προϊόντος (21%) και δημιουργίας 

νέου προϊόντος (12%). 
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Από την άλλη πλευρά, τα κύρια προσκόμματα που εντοπίζουν οι επιχειρήσεις και αναμένουν 

κάμψη των εγχώριων πωλήσεων (17% απαντήσεων) πηγάζουν από: 1) τη δυσμενή εγχώρια 

οικονομική συγκυρία (66% αρνητικών απαντήσεων), 2) τη μειωμένη ζήτηση για το προϊόν τους 

(49%), 3) τη δυσμενή διεθνή οικονομική συγκυρία (20%), 4) την περιορισμένη πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση για την υποστήριξη παραγωγής και εξαγωγών (15%), 5) τον αυξημένο 

ανταγωνισμό από ελληνικές ή ξένες επιχειρήσεις (10%). 
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4. Εξαγωγές  
 
Η ανασφάλεια για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας επιβραδύνει τον ρυθμό μεγέθυνσης 

του παγκοσμίου εμπορίου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), το 2016 

εκτιμάται ότι το παγκόσμιο εμπόριο θα αυξηθεί μόνο κατά 2,8%. Πρόκειται για μία σημαντική 

αναθεώρηση του στόχου προς τα κάτω, καθώς ο οργανισμός στην προηγούμενη εκτίμησή 

του, τον Σεπτέμβριο 2015, είχε προβλέψει ότι το 2016 το παγκόσμιο εμπόριο θα διευρυνθεί κατά 

3,9%. Αν η πρόβλεψη αυτή επιβεβαιωθεί, τότε φέτος θα είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που 

το παγκόσμιο εμπόριο θα μεγεθυνθεί με ρυθμό χαμηλότερο από το 3%. 

 

Οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις ωστόσο δηλώνουν αρκετά αισιόδοξες καθώς 

αθροιστικά το 93% αναμένει ενίσχυση ή σταθερότητα στις εξαγωγές τους το προσεχές 

τρίμηνο. Πιο συγκεκριμένα, το 46% των επιχειρήσεων απάντησαν ότι αναμένουν ενίσχυση των 

διεθνών πωλήσεών τους. Μάλιστα, το 72% από αυτές πιστεύει ότι οι εξαγωγές τους θα 

αυξηθούν «λίγο», το 24% «πολύ» και ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 4% «πάρα πολύ».  

 

 
 
Στα ίδια επίπεδα αναμένει να πορευτούν οι εξαγωγές το 47% των επιχειρήσεων, ενώ 

εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι μόλις το 7% των επιχειρήσεων αναμένει συρρίκνωση. Από 

αυτές, η πλειονότητα των επιχειρήσεων (67%) αναμένει «μικρή» συρρίκνωση. 

 

Οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις αναμένουν αύξηση των εξαγωγών τους το 2o 

τρίμηνο 2016 ποικίλουν. Ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό (66% θετικών απαντήσεων) 

αναφέρει ότι η εκτιμώμενη αύξηση αποδίδεται στη διεύρυνση του πελατολογίου τους στο 

εξωτερικό, προσπάθεια η οποία οφείλεται κυρίως στη συστηματική προσπάθεια και στη 

στόχευση των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες διεθνείς αγορές και όχι σε κάποια συγκυρία. 

Επίσης, το 42% θεωρεί ότι στην ενίσχυση των εξαγωγών τους συνεισφέρει σημαντικά η 

αυξημένη συνολικά διεθνής ζήτηση για τα προϊόντα τους, ενώ το 38% των επιχειρήσεων 

απάντησε ότι αναμένει αύξηση των πωλήσεων του στο εξωτερικό κυρίως για λόγους εποχικής 

ζήτησης. Επιπλέον, ένα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων της τάξης του 15% περίπου, δηλώνει ότι 

αναμένει αύξηση των εξαγωγών του, είτε για λόγους βελτίωσης υφιστάμενου προϊόντος, είτε 

λόγω δημιουργίας νέου προϊόντος, ενώ αντίστοιχο ποσοστό επιχειρήσεων θεωρεί ότι στην  
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αύξηση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας θα συμβάλει η ανάπτυξη του παγκόσμιου 

εμπορίου και η υποτίμηση του ευρώ έναντι των άλλων κύριων νομισμάτων.  

 

 
 

 

Αντίστοιχα, οι κύριοι περιοριστικοί παράγοντες, σύμφωνα με το 7% των επιχειρήσεων που 

αναμένουν κάμψη των διεθνών τους πωλήσεων, είναι οι εξής: 1) μειωμένη διεθνής ζήτηση για 

το προϊόν (56% αρνητικών απαντήσεων), 2) συρρίκνωση παγκόσμιας αγοράς για το προϊόν 

(33%), 3) αυξημένος ανταγωνισμός στις διεθνείς αγορές (33%), 4) δυσκολία πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση για υποστήριξη παραγωγής και εξαγωγών (28%), 5) εκτιμώμενη ανατίμηση 

του ευρώ έναντι των κύριων ξένων νομισμάτων (6%). 
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4.1. Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κλάδο  
 
Τις καλύτερες προσδοκίες των εξαγωγικών επιχειρήσεων παρουσιάζει ο κλάδος των δομικών, 

με το 60% των επιχειρήσεων να δηλώνει ότι προσδοκά ενίσχυση των διεθνών πωλήσεών τους 

στο προσεχές τρίμηνο. Εξίσου υψηλά είναι τα ποσοστά των αισιόδοξων εκτιμήσεων και από 

τους κλάδους των τροφίμων-ποτών, των νωπών αγροτικών και των χημικών-πλαστικών. 

 

Πιο αδύναμος εμφανίζεται ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας, με το 17% των επιχειρήσεων 

να αναμένει μείωση των εξαγωγών του. Είναι γεγονός ότι τόσο ο κύκλος εργασιών το 2015 

όσο και οι εξαγωγές του κλάδου κατέγραψαν χαμηλότερη επίδοση από την αντίστοιχη 

περσινή, ωστόσο σημειώνεται ότι το 34% των επιχειρήσεων του κλάδου παραμένει αισιόδοξο, 

αναμένοντας ενίσχυση των διεθνών πωλήσεων το 2ο τρίμηνο του 2016. 
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 5. Focus: ρευστότητα   
 
Το 67% των εξαγωγικών επιχειρήσεων εκτιμά ότι η ρευστότητα της επιχείρησης θα παραμείνει 

σταθερή στο προσεχές τρίμηνο. Η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων έχει ενσωματωθεί στην 

καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και έτσι στο σύντομο χρονικό διάστημα του 

επόμενου τριμήνου οι εκτιμήσεις για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και ρευστότητα είναι 

συγκρατημένα θετικές. Μάλιστα, το 21% των εξαγωγέων εκτιμά ότι θα ενισχυθεί. Από αυτούς, 

η προσδοκία για ενίσχυση της ρευστότητας συνδέεται κατά κύριο λόγο με τις εκτιμήσεις για 

αύξηση της μελλοντικής ζήτησης και των πωλήσεων. Ένα μικρό συγκριτικά ποσοστό (12%) 

αναμένει επιδείνωση της ρευστότητας στην επιχείρηση κυρίως λόγω κάμψης των πωλήσεων 

(48% αρνητικών απαντήσεων), αδυναμίας πρόσβασης σε τραπεζικά κεφάλαια (45%), 

αύξησης λειτουργικών εξόδων (38%), παράτασης επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων (34%) και 

αδυναμίας πρόσβασης σε εναλλακτικά κανάλια χρηματοδότησης (21%). 

 

 
 

Η επίτευξη συμφωνίας στο πρόσφατο Eurogroup και το «κλείσιμο» της πρώτης αξιολόγησης 

του ελληνικού προγράμματος, αναμένεται να επαναφέρει την κατ’ εξαίρεση αποδοχή των 

ομολόγων έκδοσης ή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου ως ενέχυρα (waiver), 

δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για απευθείας χρηματοδότηση των ελληνικών 

τραπεζών. Η πρόσβαση αυτή των τραπεζών σε κεφάλαια θα πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση 

της καθαρής ροής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα και στη μείωση των επιτοκίων 

των χορηγήσεων. 
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ΣΕΒΕ...One-Stop-Shop   
 
ολοκληρωμένης υποστήριξης εξαγωγών 

 

Από το 1975 έως σήμερα αποτελεί το σημαντικότερο εκφραστή της εξωστρέφειας στην 

Ελλάδα. 

 

Ο ΣΕΒΕ σήμερα … 

 

 Αριθμεί 600 μέλη σε όλη την Ελλάδα και όλους τους κλάδους που απασχολούν 

συνολικά πάνω από 35.000 εργαζόμενους και επαγγελματίες 

 

 Προσφέρει πρακτικά εργαλεία στα μέλη του για την αύξηση της εξωστρέφειάς τους 

 

 Εξυπηρετεί πάνω από 200 αιτήματα υποστήριξης και ζητήσεων πληροφόρησης 

μηνιαίως 

 

 Διαθέτει και λειτουργεί το καταξιωμένο ερευνητικό Ινστιτούτο Εξαγωγικών Eρευνών και 

Σπουδών (ΙΕΕΣ) 

 

 Συμβάλλει ενεργά ως Σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα εξωστρέφειας και 

ανταγωνιστικότητας 

 

 Έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα, έχοντας αναπτύξει ισχυρό δίκτυο συνεργασίας με πάνω 

από 100 αξιόπιστους οργανισμούς και φορείς διεθνώς 

 

Στο ΣΕΒΕ εδώ και 40 χρόνια… 

 

 Υποδεικνύουμε δυνητικούς συνεργάτες (εισαγωγείς, χονδρεμπόρους, προμηθευτές 

κ.λπ.) 

 

 Ενημερώνουμε στοχευμένα τα Μέλη μας για ζητήσεις προϊόντων από το εξωτερικό 

 

 Υλοποιούμε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης σε 

θέματα: εξαγωγικού marketing, έρευνας αγορών, διαδικασιών εξαγωγών, τεχνικών 

διαπραγματεύσεων κ.ά. 

 

 Παρέχουμε έγκυρες επιχειρηματικές πληροφορίες για χώρες και κλάδους 

 

 Δημιουργούμε χρήσιμες εκδόσεις όπως ο Οδηγός Εξαγωγών “ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 

- Θέλετε να εξάγετε;” 

 

 Διενεργούμε στατιστικές αναλύσεις και εκπονούμε μελέτες για την πορεία των 

ελληνικών εξαγωγών ανά κλάδο και για κάθε πιθανή χώρα – προορισμό από το 

Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) 

 

 Διοργανώνουμε και υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις για συμμετοχή σε Επιχειρηματικές 

Αποστολές, Συνέδρια, Εκθέσεις, Κλαδικές Συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

 

 Προσφέρουμε προνομιακή δωρεάν προβολή στον Κατάλογο Εξαγωγέων του ΣΕΒΕ με 

την ιδιότητα του Μέλους 
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Export Summit IV: “Country & Corporate Branding: Enhancing Extroversion” 

 

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος-ΣΕΒΕ διοργανώνει στις 15 Ιουνίου 2016 στην 

Θεσσαλονίκη στο MAKEΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ το 4ο Συνέδριο Export Summit με θέμα “Country & 

Corporate Branding: Enhancing Extroversion”. Το συνέδριο έχει ως στόχο να αναδείξει τις 

πτυχές του branding βοηθώντας τους δημόσιους φορείς και κυρίως τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 

να κατανοήσουν τη σημασία του και να αναπτύξουν τις κατάλληλες στρατηγικές για την 

επιτυχή διαχείρισή του. 

 

Το Export Summit του ΣΕΒΕ έχει αναδειχθεί ως το σημαντικότερο συνεδριακό γεγονός της 

κοινότητας των εξαγωγέων και συγκεντρώνει πάνω από 400 εκπροσώπους επιχειρήσεων και 

φορέων.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στη γραμματεία του Συνεδρίου τηλ. 2310 535333 ή 

ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα www.exportsummit.gr 

 

 

http://www.exportsummit.gr/
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DHL Ex-press News  
 

 

Πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 20 εκ. ευρώ από την DHL Express Ελλάδας  

 

Στα πλαίσια του τριετούς πλάνου της, η DHL Express 

ολοκληρώνει το μεγαλύτερο επενδυτικό πλάνο στον 

κλάδο στην Ελλάδα με κυριότερο έργο την 

αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και την πλήρη 

αυτοματοποίηση του διαμετακομιστικού της κέντρου 

στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Το έργο, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από την οργάνωση και την ευελιξία, 

προσφέρει άμεση, ασφαλή διαχείριση των 

αποστολών και ως αποτέλεσμα την πλέον αξιόπιστη 

και ταχύτερη πρόσβαση στην αγορά για τους 

πελάτες μας. Παράλληλα η εταιρία επέκτεινε τα έργα 

ανανέωσης σε όλες τις εγκαταστάσεις της σε όλη 

την Ελλάδα και την αναβάθμιση του δικτύου και 

των υποδομών της στις κυριότερες πόλεις της 

χώρας.  

Ταυτόχρονα, η εταιρεία βελτίωσε το ενεργειακό 

αποτύπωμα και τις εκπομπές CO2, ανανεώνοντας 

το στόλο των οχημάτων της και υιοθετώντας 

τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες δράσεις. Με τις 

νέες της επενδύσεις, η DHL Express  εστιάζει στην 

ισχυροποίηση της παρουσίας της στην Ελλάδα, 

παράλληλα με την δημιουργία ενός εξαιρετικού 

περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζομένους της,  με κύριο στόχο την παροχή υψηλού 

επιπέδου υπηρεσιών προς τους πελάτες της.   

 

 

 

 

 

 

Η DHL Express Ελλάδας κέρδισε τον τίτλο Great Place 

to Work®, ο οποίος πιστοποιεί το κορυφαίο επίπεδο 

εργασιακών συνθηκών που διατηρεί για το 

προσωπικό της. Η εταιρεία, συμμετέχοντας για πρώτη 

φορά στο διαγωνισμό, κατέλαβε τη 2η θέση ανάμεσα 

στις 10 κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα 

των εργασιακών συνθηκών, οι οποίες απασχολούν 

πάνω από 251 άτομα στο ανθρώπινο δυναμικό τους. 

Η επιβράβευση της DHL Express απορρέει από την 

προσεκτική έρευνα αξιολόγησης του εργασιακού 

περιβάλλοντος, η οποία διενεργείται για 14η συνεχή χρονιά από το Great Place to Work® 

Hellas, με την ακαδημαϊκή συνδρομή του ALBA Graduate Business School και τη μεγάλη ετήσια 

έρευνα ‘BEST WORKPLACES’. 
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Η DHL Express ενισχύει τη Βόρεια Ελλάδα, με ένα νέο αεροσκάφος 

 

Στοχεύοντας στη βελτίωση των υπηρεσιών που 

παρέχει προς τους πελάτες της, με κύριους άξονες 

την ταχύτητα και την αξιοπιστία, η εταιρία 

προχώρησε στην αλλαγή του αεροσκάφους που 

συνδέει τη Θεσσαλονίκη με το παγκόσμιο δίκτυο 

της εταιρείας, προσθέτοντας στο στόλο της ένα 

νέο Boeing 737. To νέο αεροσκάφος συνδέει απ’ 

ευθείας τη Θεσσαλονίκη με το διαμετακομιστικό 

κέντρο της DHL Express στο Μπέργκαμο της Ιταλίας 

και κατ’ επέκταση με το παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας, που εκτείνεται σε περισσότερες από 

220 χώρες και γεωγραφικούς προορισμούς. Επίσης, το νέο Boeing 737 δίνει τη δυνατότητα 

υπερδιπλασιασμού της χωρητικότητας και ταυτόχρονα, αυξάνεται ο διαθέσιμος χρόνος των 

οδηγών για τη διαδικασία παραλαβών και παραδόσεων με ταχύτερες λειτουργίες κατά  την 

φόρτωση και εκφόρτωση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.  

 

 

 

Τα πρώτα σημεία αυτοματοποιημένης παραλαβής SwipBox στην Ελλάδα!  

 

Τα αυτοματοποιημένα σημεία παραλαβής 

SwipBox προσφέρουν μοναδική ευκολία των 

παραλαβών για τους πελάτες, καθώς ο 

καταναλωτής μπορεί να παραλαμβάνει την 

αποστολή του οποιαδήποτε ώρα της ημέρας 

εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερη διαχείριση του 

χρόνου.  

Το SwipBox είναι σύστημα θυρίδων, υψηλής 

ασφαλείας, μέσα στις οποίες, κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης με την πελάτη για το 

σημείο παραλαβής, η DHL αποθέτει τα προϊόντα 

που έχει παραγγείλει. Στις παραγγελίες που 

διαχειρίζεται η DHL, ο πελάτης, αφού παραγγείλει τα προϊόντα του από το ηλεκτρονικό 

κατάστημα, δέχεται ενημερωτικό μήνυμα SMS ή email, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξει να 

παραλάβει την παραγγελία του ο ίδιος από το SwipBox που τον εξυπηρετεί, οποιαδήποτε ώρα 

της ημέρας ακόμη και το Σαββατοκύριακο. Η παραλαβή γίνεται με τη χρήση ενός μοναδικού 

κωδικού που λαμβάνει ο πελάτης με SMS και καλείται να καταχωρήσει στο swipbox, γεγονός 

που κρίνει τη διαδικασία απολύτως ασφαλή 

H νέα υπηρεσία φιλοξενείται σε επιλεγμένα καταστήματα του δικτύου της Shell προς το παρόν 

στην Αθήνα και μετέπειτα στην Θεσσαλονίκη.  
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Από το 1975 ο ΣΕΒΕ αποτελεί τον σημαντικότερο εκφραστή της εξωστρέφειας με Μέλη από όλη την 

Ελλάδα. Είναι ο μεγαλύτερος ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, πολυκλαδικός φορέας εκπροσώπησης 

επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό και ο δυναμικότερος  Σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα 

εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας 

Ο ΣΕΒΕ συμμετέχει σε πληθώρα φορέων, οργανισμών, επιτροπών και ομάδων εργασίας διαφόρων 

Υπουργείων, με σκοπό να συμβάλλει με τη μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευσή του στη διαμόρφωση 

στρατηγικής για τις εξαγωγές, στην ενίσχυση και αύξηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με 

πρακτικά εργαλεία και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

Από το 1990 ο ΣΕΒΕ διαθέτει το δικό του ερευνητικό Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και 

Σπουδών (ΙΕΕΣ), το οποίο είναι συνδεδεμένο με τα κυριότερα κέντρα επιχειρηματικών πληροφοριών 

στον κόσμο. Το ΙΕΕΣ επεξεργάζεται και παρέχει στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου και διενεργεί 

έρευνες και εκπονεί μελέτες για επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και παρεμβάσεων του ΣΕΒΕ, για 

στρατηγική εξαγωγών και ανάδειξη δυναμικών κλάδων και νέων αγορών – στόχων με προοπτική για τα 

ελληνικά προϊόντα και για άλλα θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για τους Έλληνες εξαγωγείς. 

 

 

 

 

 

 

Η DHL Express ανήκει στον Όμιλο των Γερμανικών Ταχυδρομείων (Deutche Post DHL) από το 2002. 

Όλα ξεκίνησαν το 1969 από τους Αdrian Dalsey, Larry Hillblom and Robert Lynn οι οποίοι γνώρισαν 

στον κόσμο μία ολοκαίνουρια υπηρεσία: την ταχυμεταφορά εγγράφων και την παράδοσή τους 

πόρτα-πόρτα. Η πρώτη επιτυχημένη απόπειρα έγινε από το Σαν Φρανσίσκο στη Χονολουλού και σε 

λιγότερο από 10 χρόνια η καινοτόμος αυτή υπηρεσία είχε εξαπλωθεί σε όλες τις ηπείρους. Πρώτη η 

DHL Express έφερε τις ταχυμεταφορές και στην Ελλάδα το 1978.  

Από την ίδρυσή της έως σήμερα βρίσκεται στην κορυφή του κλάδου, αποτελώντας την πρώτη 

επιλογή εταιρειών από όλους τους σημαντικούς τομείς της οικονομίας. Σήμερα η DHL Express 

Ελλάδας απασχολεί περισσότερους από 400 Διεθνείς Ειδικούς, έχοντας παρουσία σε 25 σημεία στην 

Ελλάδα, 2 Διεθνείς πτήσεις καθημερινά και έναν στόλο 135 οχημάτων. Αυτή η «κίτρινη μηχανή» 

εξυπηρετεί περισσότερους από 3,500 πελάτες διακινώντας πάνω από 2 εκατομμύρια αποστολές 

ετησίως.  

Πρόσφατα η DHL Express ολοκλήρωσε τριετές πλάνο επενδύσεων ύψους 20εκ ευρώ, το μεγαλύτερο 

από ιδρύσεως της, στο οποία περιλαμβανόταν η πλήρης ανανέωση των εγκαταστάσεων και σημείων 

εξυπηρέτησης, του στόλου και του επιχειρησιακού εξοπλισμού της εταιρείας 

 

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος  

Πλατεία Μοριχόβου 1 – 546 25 Θεσσαλονίκη 

τηλ. 2310 535333, fax: 2310 543232, e-mail: info@seve.gr,  www.seve.gr 

DHL Express (Ελλάς) AE  

Λ. Αλίμου 44,17455, Αθήνα  

Τηλ.  210 9890000, Fax. 210 9841044 

E-mail: dhlgr@dhl.com,  www.dhl.gr 
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