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Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ  

Δρ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος 

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β.Ε. (ΣΕΒΕ) σε συνεργασία με την 

DHL, μέλος του ΣΕΒΕ και ηγέτιδα επιχείρηση στον κλάδο 

των logistics, προχώρησαν στην κατάρτιση του Δείκτη 

Εξαγωγικών Προσδοκιών για 4η φορά, με σκοπό την 

αποτύπωση των υφιστάμενων προβλημάτων, των 

προκλήσεων αλλά και των ευκαιριών που αντιμετωπίζουν 

οι Έλληνες εξαγωγείς. Ο ΣΕΒΕ, ως ο σημαντικότερος 

εκφραστής της εξωστρέφειας της χώρας, από το 1975 

λειτουργεί έχοντας σκοπό την ανάπτυξη της διεθνούς 

δραστηριοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων, γι’ αυτό η 

συστηματική παρακολούθηση των εκτιμήσεων των 

Ελλήνων εξαγωγέων είναι απαραίτητη.  

Η σημαντική πρωτοβουλία κατάρτισης του δείκτη TCI ΣΕΒΕ-

DHL ξεκίνησε το 2016 με σκοπό τη σκιαγράφηση της 

τρέχουσας συγκυρίας, ώστε να αναπτυχθούν οι 

κατάλληλες πολιτικές που θα αποτελέσουν αρωγό στην 

ενίσχυση της εξωστρέφειας και στη διευκόλυνση του 

εξαγωγικού εμπορίου. Βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη στιγμή 

για την ελληνική οικονομία και το εξωτερικό εμπόριο της 

χώρας και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

σε εξαμηνιαία βάση θα είναι καταλυτική στην κατάρτιση 

ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου με έμφαση στην 

εξωστρέφεια. 
 
 
.  

 

 

 

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της DHL για την 

Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα 

κ. Ελευθέριος Σαμαράς 

Η DHL Express σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ παρουσιάζει την 

τέταρτη έκθεση αποτελεσμάτων του Δείκτη προσδοκιών 

των Ελλήνων Εξαγωγέων, που αφορά στο 1ο εξάμηνο 

2018.  

Το επιχειρηματικό βλέμμα των Ελλήνων Εξαγωγέων 

συνεχίζει να ατενίζει το μέλλον με ιδιαίτερη αισιοδοξία.  

Συγκεκριμένα, όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα, 

σταθερότητα ή βελτίωση στις εγχώριες οικονομικές 

συνθήκες «βλέπει» ποσοστό μεγαλύτερο του 80%, ενώ 

στον τομέα των εξαγωγών το ποσοστό αυτό αγγίζει το 

90%. 

Πρώτο θέμα στην ατζέντα των περισσότερων 

επιχειρήσεων αποτελεί ο Νέος Κανονισμός για την 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος βρέθηκε 

και στο μικροσκόπιο του Δείκτη. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις που συλλέχθηκαν, ο νέος κανονισμός 

αντιμετωπίζεται αισιόδοξα και ψύχραιμα από τον 

επιχειρηματικό κόσμο, ως ένα εργαλείο που είτε δε θα 

επηρεάσει είτε θα βελτιώσει την καθημερινότητα του. 

Η DHL Express σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ ξεδιπλώνει κάθε 

εξάμηνο ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ανάγνωσης της 

ελληνικής αγοράς, εστιάζοντας στον Έλληνα Εξαγωγέα και 

τις ολοένα αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες του. 

Πρόλογος 
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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. 

Ο υπολογισμός του συνολικού Δείκτη 

Εξαγωγικών Προσδοκιών «TCI ΣΕΒΕ-DHL», 

γίνεται βάσει της μεθοδολογίας του δείκτη 

MCSI του Πανεπιστημίου του Michigan.     

Η υλοποίηση της έρευνας αποσκοπεί στην 

συστηματική παρακολούθηση και 

καταγραφή των προσδοκιών των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων για το επόμενο 

διάστημα. Η έρευνα υλοποιείται 1 φορά σε 

εξαμηνιαία βάση. 

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. Η υλοποίηση της 

έρευνας έγινε από το Ινστιτούτο 

Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) 

του ΣΕΒΕ, με Επιστημονικό Σύμβουλο τον 

Καθηγητή Ιωάννη Χατζηδημητρίου, 

Πρόεδρο του Τμήματος  Οργάνωσης & 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντή του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις 

Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας έγιναν 

τηλεφωνικές συνεντεύξεις, με τη χρήση 

δομημένου ερωτηματολογίου σε 

επιλεγμένο δείγμα 250 εξαγωγικών 

επιχειρήσεων από τις οποίες οι 222 

ανταποκρίθηκαν. Η επιλογή των 

επιχειρήσεων έγινε μέσω διαστρωματικής 

δειγματοληψίας, στα πρότυπα αντίστοιχων 

ερευνών που πραγματοποιούνται από 

εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς, ενώ 

για τη συλλογή των στοιχείων των 

επιχειρήσεων αξιοποιήθηκε η βάση 

δεδομένων της ICAP. 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: 

19/04/18 – 02/05/18

 

Υλοποίηση: 

Με την υποστήριξη: 

 
 

Εισαγωγή – Μεθοδολογία 
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 Ο Δείκτης TCI ΣΕΒΕ-DHL για το 1ο εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε 126,25 μονάδες (όπου 

TCI>100 = αισιοδοξία και TCI<100 = απαισιοδοξία) έναντι 125,75 μονάδων του 2ου 

εξαμήνου 2017, 99,5 μονάδων του 1ου εξαμήνου του 2017 και 89,7 μονάδων του 2ου 

εξαμήνου του 2016. Οι προσδοκίες των Ελλήνων εξαγωγέων σταδιακά βελτιώνονται, 

ενώ στο 1ο εξάμηνο του 2018 σημειώθηκε άνοδος 0,5 μονάδων έναντι του 

προηγούμενου εξαμήνου. 

 

 
 

 

 Το 57% των ερωτηθέντων αναμένει σταθερότητα όσον αφορά στις εγχώριες 

οικονομικές συνθήκες, ενώ το 27% εκτιμά ότι αυτές θα βελτιωθούν. Το υπόλοιπο 16% 

του δείγματος προσδοκά επιδείνωση των εγχώριων οικονομικών συνθηκών, εξέλιξη η 

οποία βασίζεται κυρίως στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τους 

Έλληνες εξαγωγείς. 

 

 Η εικόνα διαφοροποιείται σχετικά με τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες, καθώς το 35% 

των ερωτηθέντων απάντησε πως αναμένει επιδείνωση, ενώ το 45% εκτιμά ότι δε θα 

υπάρξει κάποια μεταβολή στις οικονομικές συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1ο 

εξάμηνο του 2018. Αντίστοιχα, μόλις 20% είναι το ποσοστό των εξαγωγέων που 

αναμένουν βελτίωση των διεθνών οικονομικών συνθηκών. 

 

 Η αισιοδοξία σχετικά με τις εγχώριες πωλήσεις συνεχίστηκε και στο 1ο εξάμηνο 2018 

καθώς το 57% του δείγματος αναμένει αύξηση και το 36% σταθερότητα. Η δυσμενής 

εγχώρια οικονομική συγκυρία παραμένει η σημαντικότερη αιτία για την οποία το 7% 

των ερωτηθέντων εκτιμά μείωση των εγχώριων πωλήσεών του. 

 

 Όσον αφορά στις εξαγωγές, οι θετικές εκτιμήσεις διατηρήθηκαν στα ίδια ποσοστά με 

το β’ εξάμηνο 2017, καθώς το 64% προσδοκά αύξηση των εξαγωγών, το 31% 

σταθερότητα και μόλις το 5% μείωση των εξαγωγών. 

 

 Θέμα Επικαιρότητας: Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ – 

GDPR). Στην ερώτηση σχετικά με το πώς θα επηρεαστούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις με 

την εφαρμογή από 25 Μαΐου 2018 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των  

89,7 99,5 125,75 126,25

100
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140
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Δείκτης TCI Βάση: 100 μονάδες

Συνολική Επισκόπηση – Executive Summary 
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Δεδομένων, το 80% απάντησε πως η επιχείρησή τους δε θα επηρεαστεί από το νέο 

κανονισμό. Αντίθετα, το 12% εκτιμά πως ο νέος κανονισμός θα επηρεάσει θετικά την 

επιχείρησή του, ενώ το 8% αρνητικά. 

 

 
 

 

64%

57%

20%

27%

31%

36%

45%

57%

5%
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35%

16%
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Εγχώριες Πωλήσεις

Διεθνείς Οικονομικές Συνθήκες
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Αναμένετε ότι στο 1ο εξάμηνο του 2018: (% απαντήσεων)

Βελτιωθούν Παραμείνουν σταθερές Επιδεινωθούν
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Μία πιο θετική στάση διατυπώνεται από τους Έλληνες εξαγωγείς για το 1ο εξάμηνο του 2018 

αναφορικά με τις εγχώριες οικονομικές συνθήκες έναντι του προηγούμενου εξαμήνου. Το 

ποσοστό των ερωτηθέντων που προσδοκούν επιδείνωση των εγχώριων οικονομικών 

συνθηκών μειώθηκε κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το 2ο εξάμηνο 2017, ενώ 

αντίθετα αύξηση σημειώθηκε στα ποσοστά αυτών που αναμένουν βελτίωση και 

σταθερότητα. 

 

 
 

Πιο συγκεκριμένα, το 57% εκτιμά ότι δε θα υπάρξει κάποια μεταβολή στις εγχώριες οικονομικές 

συνθήκες στο 1ο εξάμηνο 2018, το 27% διατυπώνει μία θετική στάση αναμένοντας βελτίωση, 

ενώ μόλις το 16% αναμένει επιδείνωση των εγχώριων οικονομικών συνθηκών. 

 

 

24% 25%

51%

27%

16%

57%

0%
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60%
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Αναμένετε ότι οι εγχώριες οικονομικές συνθήκες θα:

2ο Εξάμηνο 2017

1ο Εξάμηνο 2018

27%

16%

57%

Αναμένετε ότι οι εγχώριες οικονομικές συνθήκες

στο 1ο εξάμηνο του 2018 θα:

Βελτιωθούν Επιδεινωθούν Παραμείνουν σταθερές

1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκες 
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Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε ποσοστό 44% είναι η σημαντικότερη αιτία για την 

οποία οι Έλληνες εξαγωγείς εκτιμούν ότι οι εγχώριες οικονομικές συνθήκες θα βελτιωθούν 

στο 1ο εξάμηνο 2018, ενώ επίσης σημαντικοί παράγοντες είναι η προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων και η αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων κατά 34% αντίστοιχα. Επίσης, οι θετικές 

προσδοκίες οφείλονται στην αύξηση της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής (20%), στην 

αύξηση της ρευστότητας (17%), στην αύξηση της απασχόλησης (15%) και στην πρόσβαση 

σε νέες μορφές χρηματοδότησης (14%). 

 

 
 

Αντίθετα, το 16% του δείγματος που εκτιμά ότι οι εγχώριες οικονομικές συνθήκες θα 

επιδεινωθούν, θεωρεί ότι αυτό θα οφείλεται σε ύφεση της ελληνικής οικονομίας (66%), μείωση 

της ρευστότητας και επιβολής νέων δημοσιονομικών μέτρων (54% αντίστοιχα), μείωση της 

απασχόλησης και της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής (37% αντίστοιχα) και αποχώρηση 

επιχειρήσεων από την αγορά (34%). 

 

 

 

14%

15%

17%

20%

34%

34%

44%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Πρόσβασης σε νέες μορφές χρημ/σης

Αύξησης απασχόλησης

Αύξησης ρευστότητας

Αύξησης εγχώριας βιομηχ. παραγωγής

Αξιοποίησης κοινοτ. κονδυλίων

Προσέλκυσης ξένων επενδύσεων

Ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας
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στο 1ο εξάμηνο του 2018 

θα βελτιωθούν (27% των απαντήσεων), λόγω:
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Το 80% των Ελλήνων εξαγωγέων που αναμένουν επιδείνωση των εγχώριων οικονομικών 

συνθηκών, εκτιμά ότι η επιδείνωση θα είναι μικρή, το 17% ότι θα είναι μεγάλη και το 3% ότι η 

επιδείνωση θα είναι πολύ μεγάλη. 

 

 
 

 

 

 
  

80%

17%

3%

Οι εγχώριες οικονομικές συνθήκες

στο 1ο εξάμηνο του 2018 

θα επιδεινωθούν:

Λίγο Πολύ Πάρα Πολύ
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Το διεθνές περιβάλλον και οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες φαίνεται πως 

προβληματίζουν τους Έλληνες εξαγωγείς καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δείκτη 

TCI ΣΕΒΕ-DHL, το ποσοστό αυτών που εκτιμούν επιδείνωση αυξήθηκε κατά 13%, ενώ αντίθετα 

το ποσοστό αυτών που αναμένουν βελτίωση μειώθηκε κατά το ίδιο ποσοστό.  

 

 
 

Το ποσοστό των ερωτηθέντων που προσδοκούν βελτίωση των διεθνών οικονομικών 

συνθηκών ανήλθε σε 20% έναντι 33% του β΄ εξαμήνου 2017, ενώ αυτών που αναμένουν 

σταθερότητα διατηρήθηκε στο 45%. Όσον αφορά στις αρνητικές προβλέψεις, το 35% είναι 

απαισιόδοξο για τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες, έναντι 22% του προηγούμενου εξαμήνου.  
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50%

Βελτιωθούν Επιδεινωθούν Παραμείνουν σταθερές

Αναμένετε ότι οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες θα:

2ο Εξάμηνο 2017

1ο Εξάμηνο 2018

20%

35%

45%

Αναμένετε ότι οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες 

στο 1ο εξάμηνο του 2018 θα:

Βελτιωθούν: Επιδεινωθούν: Παραμείνουν σταθερές

2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες 
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Η σημαντικότερη αιτία βελτίωσης των διεθνών οικονομικών συνθηκών είναι η ανάπτυξη της 

παγκόσμιας οικονομίας (47%), ενώ ακολουθούν η ενίσχυση της ρευστότητας από τις 

Κεντρικές Τράπεζες (42%) και η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες 

(38%). Σε μικρότερο ποσοστό εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν θετικά τις διεθνείς οικονομικές 

συνθήκες η μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου και α’ υλών, καθώς και η αύξηση της 

παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής (13% αντίστοιχα). 

 

 
 

Η αύξηση του ποσοστού των ερωτηθέντων που αναμένουν επιδείνωση των διεθνών 

οικονομικών συνθηκών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κάμψη της παγκόσμιας οικονομίας 

(54%), στην αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου και α’ υλών (49%), στη μείωση της 

ρευστότητας από τις Κεντρικές Τράπεζες (37%), στη μείωση της παγκόσμιας ζήτησης για 

αγαθά και υπηρεσίες (29%) και στη μείωση της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής (21%). 

 

 

 

 

13%

13%

38%

42%

47%
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Αύξησης παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής

Μείωσης διεθνών τιμών πετρελαίου & α' υλών

Αύξησης παγκόσμιας ζήτησης για αγαθά & 

υπηρεσίες

Ενίσχυσης ρευστότητας από Κεντρικές Τράπεζες

Ανάπτυξης παγκόσμιας οικονομίας

Οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες 

στο 1ο εξάμηνο του 2018 

θα βελτιωθούν (20% των απαντήσεων), λόγω:

21%

29%

37%

49%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Μείωσης παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής

Μείωσης παγκόσμιας ζήτησης για αγαθά & 

υπηρεσίες

Μείωσης ρευστότητας από Κεντρικές Τράπεζες

Αύξησης διεθνών τιμών πετρελαίου & α' υλών

Κάμψης παγκόσμιας οικονομίας

Οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες

στο 1ο εξάμηνο του 2018 

θα επιδεινωθούν (35% των απαντήσεων), λόγω:
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Πιο συγκεκριμένα, το 6% των απαισιόδοξων απαντήσεων εκτιμά πως η επιδείνωση των 

παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών θα είναι μεγάλη, ενώ το 94% εκτιμά πως η αρνητική 

μεταβολή θα είναι μικρή. 

 

 
 
 

  

94%

6%

0%

Οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες

στο 1ο εξάμηνο του 2018

θα επιδεινωθούν:

Λίγο Πολύ Πάρα Πολύ
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Στο α’ εξάμηνο 2018 παρατηρήθηκε βελτίωση του κλίματος σχετικά με τις εγχώριες πωλήσεις, 

το οποίο συνδυαστικά με την άνοδο των προσδοκιών των εγχώριων οικονομικών συνθηκών 

αποδεικνύει την αύξηση της εμπιστοσύνης των εξαγωγέων σχετικά με την εγχώρια αγορά. 

Πιο συγκεκριμένα, σημειώθηκε άνοδος του ποσοστού θετικών απαντήσεων από 46% σε 57%, 

με το ποσοστό αυτών που αναμένουν επιδείνωση να μειώνεται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες 

αντίστοιχα. 

 

 

 

Οι Έλληνες εξαγωγείς σε ποσοστό 57% αναμένουν άνοδο των εγχώριων πωλήσεών τους, 

ενώ το 36% σταθερότητα. Αντίστοιχα, μόνο το 7% του δείγματος εκφράζει μία απαισιόδοξη 

στάση λέγοντας ότι οι εγχώριες πωλήσεις τους θα μειωθούν. 
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Αυξηθούν Μειωθούν Παραμείνουν σταθερές

Αναμένετε ότι οι εγχώριες πωλήσεις της επιχείρησής σας θα:

2ο Εξάμηνο 2017

1ο Εξάμηνο 2018

57%

7%

36%

Αναμένετε ότι οι εγχώριες πωλήσεις της επιχείρησής σας 

στο 1ο εξάμηνο του 2018, θα:

Αυξηθούν Μειωθούν Παραμείνουν σταθερές

3. Εγχώριες πωλήσεις 
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Αυξημένη ζήτηση για το προϊόν τους αναμένει το 51% των εξαγωγέων που εκφράζει 

αισιοδοξία για τις εγχώριες πωλήσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δείκτη TCI ΣΕΒΕ-DHL, 

η αύξηση θα οφείλεται στην εξεύρεση νέων πελατών (46%), στην εποχιακή ζήτηση (42%), στη 

δημιουργία νέου προϊόντος (32%), στη βελτίωση του υφιστάμενου προϊόντος (25%), στην 

ευνοϊκή εγχώρια οικονομική συγκυρία (11%) και σε ένα μικρό ποσοστό (3%) στην ευνοϊκή 

διεθνή οικονομική συγκυρία. 

 
 

Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι εκ των αισιόδοξων απαντήσεων, το 17% προσδοκά σε 

μεγάλη αύξηση των εγχώριων πωλήσεων και το 2% σε πολύ μεγάλη, ενώ το 81% διατηρεί μία 

συγκρατημένη αισιοδοξία αναμένοντας αύξηση σε μικρό βαθμό. 
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Βελτίωσης υφιστάμενου προϊόντος

Δημιουργίας νέου προϊόντος

Εποχιακής ζήτησης

Εξεύρεσης νέων πελατών

Αυξημένης ζήτησης για το προϊόν 

Οι εγχώριες πωλήσεις της επιχείρησής σας 

στο 1ο εξάμηνο του 2018, 

θα αυξηθούν (57% των απαντήσεων), λόγω:

Λίγο

81%

Πολύ

17%

Πάρα Πολύ 2%

Οι εγχώριες πωλήσεις της επιχείρησής σας 

στο 1ο εξάμηνο του 2018 θα αυξηθούν:

Λίγο Πολύ Πάρα Πολύ
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Από την άλλη πλευρά, οι κύριοι παράγοντες σύμφωνα με το 7% των ερωτηθέντων για τους 

οποίους αναμένεται μείωση των εγχώριων πωλήσεών τους είναι η δυσμενής εγχώρια 

οικονομική συγκυρία (53%), η εποχιακή ζήτηση (33%), η μειωμένη ζήτηση για το προϊόν και ο 

αυξημένος ανταγωνισμός από ελληνικές ή ξένες επιχειρήσεις (20% αντίστοιχα) και τέλος η μη 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση για υποστήριξη παραγωγής και εξαγωγών (7%). 
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Μη πρόσβασης σε χρηματοδότηση για 

υποστήριξη παραγωγής & εξαγωγών

Αυξημένου ανταγωνισμού από ελληνικές ή ξένες 

επιχειρήσεις

Μειωμένης ζήτησης για το προϊόν 

Εποχιακής ζήτησης

Δυσμενούς εγχώριας οικονομικής συγκυρίας

Οι εγχώριες πωλήσεις της επιχείρησής σας 

στο 1ο εξάμηνο του 2018, 

θα μειωθούν (7% των απαντήσεων), λόγω:
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Σταθερότητα χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα του δείκτη TCI ΣΕΒΕ-DHL σχετικά με την πορεία 

των εξαγωγών, καθώς τα ποσοστά στο α’ εξάμηνο 2018 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με τα 

αποτελέσματα στο β’ εξάμηνο 2017. 

 

 
 

Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγείς που αναμένουν αύξηση των εξαγωγών τους αποτελούν το 

64% των απαντήσεων, ενώ το 31% αναμένει σταθερότητα. Μόλις το 5% διατυπώνει αρνητικές 

προσδοκίες σχετικά με την πορεία των εξαγωγών στο α’ εξάμηνο 2018. 
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Αναμένετε ότι οι εξαγωγές της επιχείρησής σας θα:

2ο Εξάμηνο 2017

1ο Εξάμηνο 2018

64%
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31%

Αναμένετε ότι οι εξαγωγές της επιχείρησής σας 

στο 1ο εξάμηνο του 2018, θα:

Αυξηθούν Μειωθούν Παραμείνουν σταθερές

4. Εξαγωγές 



Trade Confidence Index ΣΕΒΕ- DHL   S1 2018  
 

17  

 

Εξεύρεση νέων διεθνών πελατών (65%) και αυξημένη διεθνής ζήτηση για το προϊόν τους 

(43%) αναμένουν οι εξαγωγείς για το α’ εξάμηνο 2018 το οποίο εκτιμούν ότι θα επιφέρει 

αύξηση εξαγωγών. Παράλληλα, σημαντικές αιτίες διατύπωσης μίας θετικής στάσης 

αποτελούν η δημιουργία νέου προϊόντος και η εποχιακή ζήτηση (32% αντίστοιχα), η βελτίωση 

του υφιστάμενου προϊόντος (28%), η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου (14%) και τέλος η 

υποτίμηση του ευρώ έναντι των ξένων νομισμάτων (1%). 

 

 
 

Αναλύοντας το ποσοστό των θετικών απαντήσεων ως προς την εξέλιξη των διεθνών 

πωλήσεων, παρατηρούμε ότι το 70% εξ αυτών αναμένει ότι οι εξαγωγές θα αυξηθούν «λίγο», 

το 27% «πολύ» και ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 3% «πάρα πολύ».  
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Οι εξαγωγές της επιχείρησής σας 

στο 1ο εξάμηνο του 2018, 

θα αυξηθούν (64% των απαντήσεων), λόγω:
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Οι εξαγωγές της επιχείρησής σας 

στο 1ο εξάμηνο του 2018, θα αυξηθούν:

Λίγο Πολύ Πάρα Πολύ
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Αντίθετα, το 5% των ερωτηθέντων που αναμένει κάμψη των διεθνών πωλήσεων, θέτει ως 

ανασταλτικούς παράγοντες τον αυξημένο ανταγωνισμό στις διεθνείς αγορές (55%), τη 

μειωμένη διεθνή ζήτηση για το προϊόν τους (45%), τη συρρίκνωση της παγκόσμιας αγοράς 

για το προϊόν τους (18%) και την αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση για υποστήριξη 

παραγωγής και εξαγωγών (9%). 
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Οι εξαγωγές της επιχείρησής σας 

στο 1ο εξάμηνο του 2018, 

θα μειωθούν (5% των απαντήσεων), λόγω:
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Οι προσδοκίες των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων σχετικά με την πορεία των εξαγωγών 

για το α’ εξάμηνο 2018 εμφανίζονται θετικές όπως και στο β’ εξάμηνο 2017. Όσον αφορά 

στους κλάδους και τις προσδοκίες αυτών, οι επιχειρήσεις του κλάδου αγροτικά-τρόφιμα-

καπνά-ποτά εμφανίζουν την πιο αισιόδοξη στάση εκτιμώντας σε ποσοστό 73% ότι οι 

εξαγωγές θα αυξηθούν, το 22% ότι θα παραμείνουν σταθερές και μόλις το 5% ότι αυτές θα 

μειωθούν. Ο κλάδος των δομικών υλικών παρουσιάζει επίσης υψηλό ποσοστό των 

αισιόδοξων απαντήσεων (68%), καθώς και ο κλάδος των χημικών-πλαστικών-

φαρμακευτικών (64%). 

 

Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας προσδοκούν αύξηση 

εξαγωγών σε ποσοστό 50%, ωστόσο εμφανίζουν παράλληλα το μεγαλύτερο ποσοστό 

αρνητικών απαντήσεων (15%), ενώ το 35% εξ αυτών εκτιμά σταθερότητα. Τέλος, το 53% των 

επιχειρήσεων του κλάδου μηχανές-συσκευές αναμένει αύξηση εξαγωγών, το 44% 

σταθερότητα και μόλις το 3% μείωση των εξαγωγικών επιδόσεων. 
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Οι εξαγωγές της επιχείρησής σας στο 1ο εξάμηνο του 2018, θα:

Αυξηθούν Παραμείνουν σταθερές Μειωθούν

4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο 
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Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) είναι μία δέσμη 

αυστηρότερων μέτρων για τον έλεγχο ευαίσθητων πληροφοριών, τη διαφάνεια στη χρήση 

προσωπικών δεδομένων και την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων, με τις χώρες 

τις Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποχρεώνονται να εναρμονιστούν στις νέες απαιτήσεις από 25 

Μαΐου 2018. Στο πλαίσιο του δείκτη TCI ΣΕΒΕ-DHL, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν 

στην ερώτηση πώς εκτιμούν ότι θα επηρεαστεί η επιχείρησή τους με την εφαρμογή του 

Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), με το 80% να προσδοκά ότι 

ο νέος κανονισμός δε θα επηρεάσει σε κανένα βαθμό την επιχείρησή του. Αντίθετα, το 20% 

του δείγματος εκτιμά πως η επιχείρηση θα επηρεαστεί σε ποσοστό 12% θετικά και 8% 

αρνητικά. 

 

 
 

Οι εξαγωγείς που απάντησαν ότι η επιχείρησή τους θα επηρεαστεί θετικά από τον ΓΚΠΔ, 

εκτιμούν ότι αυτό θα συμβεί κυρίως λόγω αυξημένης αξιοπιστίας για την ανταλλαγή 

επιχειρησιακών και προσωπικών δεδομένων (70%), μεγαλύτερης ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο (59%) και κατά 44% εξαιτίας της διαφάνειας στη μεταφορά των δεδομένων. 
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Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεαστεί η επιχείρησή σας με την 

εφαρμογή από 25.05.18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 

των Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR);

Αρνητικά Δε θα επηρεαστεί Θετικά

5. Focus: Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) 
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Αντίθετα, η εφαρμογή του ΓΚΠΔ θα επηρεάσει αρνητικά τους Έλληνες εξαγωγείς σε ποσοστό 

8% και αυτό οφείλεται στο αυξημένο κόστος εφαρμογής για τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις 

του ΓΚΠΔ (72%), στην πολυπλοκότητα στην εφαρμογή του (67%), στην έλλειψη τεχνικής 

υποδομής (IT) για την επιτυχή εφαρμογή του (50%) και τέλος στον περιορισμένο χρόνο για 

προσαρμογή στο νέο κανονισμό (44%). 

 

 
  

44%

59%

70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Διαφάνειας στη μεταφορά δεδομένων

Μεγαλύτερης ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Αυξημένης αξιοπιστίας για ανταλλαγή 

επιχειρησιακών & προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρησή σας θα επηρεαστεί θετικά από 

την εφαρμογή του ΓΚΠΔ, λόγω:
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Περιορισμένου χρόνου για την προσαρμογή στο 

νέο Κανονισμό

Έλλειψης τεχνικής υποδομής (IT) για την επιτυχή 

εφαρμογή του

Πολυπλοκότητας στην εφαρμογή του

Αυξημένου κόστους εφαρμογής για τη 

συμμόρφωση στις απαιτήσεις του Kανονισμού

Η επιχείρησή σας θα επηρεαστεί αρνητικά από 

την εφαρμογή του ΓΚΠΔ, λόγω:
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Οι Έλληνες εξαγωγείς διατύπωσαν για άλλο ένα εξάμηνο τις αισιόδοξες προβλέψεις τους με 

αποτέλεσμα την άνοδο του δείκτη για 4ο συνεχόμενο εξάμηνο. Η μεταβολή αυτή οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στη σημαντική βελτίωση των προσδοκιών σχετικά με τις εγχώριες πωλήσεις, 

καθώς οι θετικές απαντήσεις σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, 

ενώ οι αρνητικές απαντήσεις μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, συνολικά ο 

δείκτης TCI ΣΕΒΕ-DHL για το α’ εξάμηνο 2018 σημείωσε σχετικά μικρή άνοδο κατά 0,5 μονάδες 

εξαιτίας του μεγάλου ποσοστού αρνητικών απαντήσεων σχετικά με τις διεθνείς οικονομικές 

συνθήκες. 

 

Παράλληλα, αποτυπώθηκε για ακόμη μία φορά η αισιοδοξία που διακατέχει τους εξαγωγείς 

σχετικά με τις εγχώριες και διεθνείς πωλήσεις της επιχείρησής τους, καθώς και η 

επιφυλακτικότητά τους για τις οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Ιδιαίτερα όσον αφορά στις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες οι απαισιόδοξες 

εκτιμήσεις αυξήθηκαν κατά 13%, ενώ κατά το ίδιο ποσοστό μειώθηκαν οι θετικές απαντήσεις 

οι οποίες προέβλεπαν βελτίωση.  

 

Τέλος, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR) φαίνεται πως 

δεν επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας, καθώς 4 

στους 5 απάντησαν πως η επιχείρησή τους δε θα επηρεαστεί από την εφαρμογή του 

κανονισμού στις 25 Μάϊου 2018. Η αυξημένη αξιοπιστία για την ανταλλαγή των 

επιχειρησιακών και προσωπικών δεδομένων ήταν ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο το 

12% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερώτηση σχετικά με το GDPR, ενώ αντίθετα το 

αυξημένο κόστος εφαρμογής για τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις του νέου κανονισμού και 

η πολυπλοκότητα στην εφαρμογή του δείχνουν να επηρεάζουν αρνητικά τους εξαγωγείς ως 

προς το νέο κανονισμό. 

  

6. Σύνοψη 
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Από το 1975 έως σήμερα αποτελεί το σημαντικότερο εκφραστή της εξωστρέφειας στην 

Ελλάδα. 

 

Ο ΣΕΒΕ σήμερα … 

 

 Αντιπροσωπεύει περίπου 500 εταιρίες και επιχειρηματικούς ομίλους με συνολικό 

κύκλο εργασιών €15,3 δις. και €8,5 δις. εξαγωγές, δηλαδή το 33% του συνόλου των 

εξαγωγών της Ελλάδας  και 41.000 εργαζομένους 

 

 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 Ερευνών 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 43 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 

 

 

ΣΕΒΕ 

https://www.facebook.com/seve.gr
https://www.linkedin.com/company/greek-international-business-association
https://www.youtube.com/channel/UChfsnPmMPzx9V-GnQq_wE5A
https://twitter.com/SEVE_GR
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Η πιο επιτυχημένη διοργάνωση των τελευταίων ετών χαρακτηρίστηκε το συνέδριο Export 

Summit VI του Συνδέσμου Εξαγωγέων Β.Ε. (ΣΕΒΕ) που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 21 

Ιουνίου 2018 στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, στη Θεσσαλονίκη. Το Export Summit VI 

προσέλκυσε το ενδιαφέρον επιχειρηματιών και στελεχών από όλη την Ελλάδα, εκπροσώπων 

φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της πολιτικής, ενώ μεγάλη ήταν η απήχηση του 

Συνεδρίου σε φοιτητές, start-up επιχειρήσεις και εν δυνάμει επιχειρηματίες, με αποτέλεσμα ο 

αριθμός των συμμετεχόντων (δια ζώσης και μέσω livestreaming) να ξεπεράσει τα 2.000 

άτομα. Επίσης, υπήρχε ευρύτατη κάλυψη από τα ΜΜΕ σε πανελλαδική εμβέλεια. 
 

 
 

Θεματικές ενότητες του συνεδρίου ήταν οι: E-Introduction, E-Commerce, E-Insurance, E-

Business, E-Finance, E-Marketing, E-Services, E-Logistics & E-Promotion. Στόχος του Export 

Summit VI ήταν η ενημέρωση και εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο ψηφιακό επιχειρείν, 

καθώς και η εφαρμογή του στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Η θεματολογία του συνεδρίου 

επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των εξωστρεφών 

επιχειρήσεων, με σκοπό τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος και την προσαρμογή των 

ελληνικών επιχειρήσεων στη νέα «digital» εποχή. Παράλληλα, σηματοδότησε μία νέα εποχή 

στην οποία η ψηφιοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι πλέον δεδομένη και 

απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη αυτών. 

 

Η ανταπόκριση του επιχειρηματικού, πολιτικού και ακαδημαϊκού κοινού έχει καταστήσει το 

Export Summit ως θερμοκοιτίδα γνώσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε θέματα 

εξαγωγικού επιχειρείν με το επίπεδο του Συνεδρίου και τις προσδοκίες να αυξάνονται 

συνεχώς. Το Export Summit αποτελεί πλέον το σημαντικότερο γεγονός της χώρας για τις 

εξαγωγές και ο ΣΕΒΕ δεσμεύεται να συνεχίσει και να εντείνει την προσπάθεια στήριξης της 

εξωστρέφειας με τη διοργάνωση εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου. 

 

www.exportsummit.gr 

Διαβάστε τα Highlights του Συνεδρίου εδώ. 

Κατεβάστε τα Highlights του Συνεδρίου εδώ. 

Export Summit VI - The digital e-ra, Business on the move, Exports in the fast lane 

https://exportsummit.gr/
https://seve.us13.list-manage.com/track/click?u=3a614cb446d0d6f606040a3c2&id=9191e3eacd&e=3b078df3db
https://seve.us13.list-manage.com/track/click?u=3a614cb446d0d6f606040a3c2&id=1e1f3b1195&e=3b078df3db
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e-Commerce: Νέα καμπάνια της DHL EXPRESS με στόχο τη στήριξη των online λιανέμπορων!  

 

Η DHL Express, ο παγκόσμιος ηγέτης στις διεθνείς ταχυμεταφορές, ξεκίνησε το "Where 

Everything Clicks", μια ψηφιακή καμπάνια σε όλο τον κόσμο με στόχο την ανάπτυξη του 

κλάδου της για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την καθοδήγηση των διαδικτυακών εμπόρων, 

καθώς διεισδύουν στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά. Η καμπάνια στοχεύει 

σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, από  νεοφυείς επιχειρήσεις έως μεγάλους οργανισμούς, 

συμβουλεύοντάς τις πώς να διευρύνουν τις δυνατότητές τους για διεθνείς μεταφορές 

ηλεκτρονικού εμπορίου και τον τρόπο με τον οποίο θα απευθυνθούν σε αγοραστές με 

υψηλή τεχνογνωσία, όπως τους “millennials”, από τους οποίους το 68% είναι πιθανό να 

επιλέξει κατάστημα με βάση τις προσφερόμενες επιλογές παράδοσης. 

 

Με τη χρήση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης της αγοράς, η DHL μπορεί γρήγορα να 

εντοπίσει websites πωλήσεων που δέχονται κίνηση από διεθνείς τοποθεσίες, επισημαίνοντας 

έτσι πιθανές πωλήσεις εκτός της βασικής αγοράς του πωλητή. Επιπλέον, η DHL μπορεί να 

συγκρίνει τις μετρήσεις της επισκεψιμότητας ενός website με εκείνες των ανταγωνιστών, 

εντοπίζοντας ευκαιρίες για τη μείωση των ποσοστών εγκατάλειψης (bounce rates), με την 

προσθήκη δυνατότητας διεθνούς ταχυμεταφοράς. Χάρη σε μία προσέγγιση που βασίζεται 

σε λίστα συγκεκριμένων σημείων ελέγχου, η DHL Express συμβουλεύει τους εμπόρους για το 

πώς να βελτιστοποιήσουν τα websites τους για  διεθνείς πωλήσεις και πώς να 

δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω των προσφερόμενων επιλογών 

παράδοσης. 

 

Η καμπάνια "Where Everything Clicks" περιλαμβάνει μελέτες και χρηστικά βίντεο που 

παρουσιάζουν οδηγίες, τάσεις και στοιχεία ανάλυσης της αγοράς. Η καμπάνια θα λάβει 

χώρα σε πολλαπλά κανάλια διαδικτυακού marketing, όπως οργανική και πληρωμένη 

αναζήτηση, τοποθετήσεις διαφημίσεων με «πλούσιο» περιεχόμενο, προγραμματισμένη 

διαφήμιση, online PR και influencer marketing. 

 

Miles for Smiles: 500χλμ ποδηλασίας από εθελοντές της DHL Express Ελλάδας, για το 

«Χαμόγελο του παιδιού»! 

 

 

Μία... διαφορετική ποδηλατοδρομία 

διοργανώθηκε από την DHL Express 

Ελλάδας στις 12-15 Ιουνίου 2018, με στόχο 

την ενίσχυση του Οργανισμού «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού».  

 

Στη διάρκεια του «Miles for Smiles», μία 

ομάδα επτά εθελοντών ποδηλατών, 

εργαζομένων της DHL Express, πέρασαν 

από πόλεις της Βορείου Ελλάδας, 

διασχίζοντας περισσότερα από 500χλμ σε 

22 ώρες!  Ο τερματισμός της δράσης 

πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της 

Θεσσαλονίκης, μπροστά από τον επιβλητικό Λευκό Πύργο, ενώ η επιτυχία του εγχειρήματος 

μεταφράστηκε σε ένα ποσό δωρεάς από την Εταιρεία προς το Χαμόγελο.  

 

 

 

 

DHL Express News 
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Η ομάδα πέρασε από τη Λάρισα, την Κατερίνη, 

Βέροια, Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, όπου μάλιστα οι 

κάτοικοι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά, 

προσέφεραν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης 

για τον οργανισμό. 

 

Η DHL Express ανταποκρίνεται στην κοινωνική ευθύνη 

που της αναλογεί, έχοντας στα θεμέλια κάθε δράσης 

βασικές αξίες της όπως η προσπάθεια, η ομαδική 

δουλειά μα κυρίως η εθελοντική συμμετοχή.  

 

 

40 χρόνια στην Ελλάδα με μία λαμπερή γιορτή για την DHL Express! 

 

Με μία λαμπερή βραδιά αφιερωμένη στους πελάτες και συνεργάτες της, γιόρτασε τα 40 

χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα η DHL Express, την Πέμπτη 5 Ιουλίου στο Κέντρο 

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος!  

 

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν 

περισσότεροι από 600 καλεσμένοι, 

εκπρόσωποι εταιρειών, φορέων, 

οργανισμών και Πρεσβειών ενώ εκ 

μέρους της Κυβέρνησης, τη γιορτή 

τίμησε με την παρουσία του ο 

Υπουργός Ενέργειας και 

Περιβάλλοντος κ. Γιώργος Σταθάκης. 

 

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της DHL Express Ελλάδας, 

Κύπρου και Μάλτας, κ. Ελευθέριος 

Σαμαράς: «Η χθεσινή βραδιά ήταν μία 

γιορτή όχι μόνο για την DHL Express 

αλλά για τους ανθρώπους που τη 

στηρίζουν επί 4 δεκαετίες: τους πελάτες της. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς για την 

πολύχρονη εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και τους διαβεβαιώνουμε πως θα συνεχίσουμε να 

είμαστε δίπλα τους με την ίδια υπευθυνότητα, με αμείωτο ζήλο και αγάπη για τη δουλειά μας, 

μα κυρίως με σεβασμό απέναντι στη δική τους δουλειά.» 

 

Η DHL Express είναι η εταιρεία που γνώρισε την υπηρεσία κούριερ στην Ελλάδα για πρώτη 

φορά το 1978. Μέσα σε 5 χρόνια επεκτάθηκε σε κάθε άκρη της χώρας και από τότε έχει 

διατηρηθεί στην κορυφή των διεθνών ταχυμεταφορών με μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 

57% και όχι τυχαία. Πρωτοπόροι, καινοτόμοι, πιστοί στην ποιότητα. Οι επενδύσεις δε 

σταμάτησαν ποτέ, με το πιο πρόσφατο επενδυτικό πλάνο, το μεγαλύτερο στην ιστορία της 

αλλά και τον κλάδο των Διεθνών Ταχυμεταφορών στη χώρα, να ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια 

ευρώ.  

 

Η συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας βρίσκει την αφετηρία της σε ένα άρτια εκπαιδευμένο 

προσωπικό που μοιράζεται μία κοινή κουλούρα άριστης εξυπηρέτησης του πελάτη. Το 2018 

η DHL Express Ελλάδας βρέθηκε στη κορυφή των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό 

περιβάλλον, κατακτώντας την πρώτη θέση στο θεσμό Best Workplaces.  
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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. 

 

 

 

 
 

 

 

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 

Πλατεία Μοριχόβου 1 – 546 25 Θεσσαλονίκη 

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

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 500 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.  

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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