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ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ = ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ

για την έξοδο της χώρας από την ύφεση

ΚΕΝΤΡΙΚΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑΜΗΝΥΜΑ

ΠαράγωΠαράγω & & ΕξάγωΕξάγω: : 

ΟΟ ιδιωτικόςιδιωτικός τοµέαςτοµέας θαθα πάρειπάρει τηντην

κατάστασηκατάσταση σταστα χέριαχέρια τουτου γιαγια τηντην

ενίσχυσηενίσχυση τηςτης εθνικήςεθνικής εξωστρέφειαςεξωστρέφειας καικαι

τηςτης ανάπτυξηςανάπτυξης



ΕΝΟΤΗΤΑΕΝΟΤΗΤΑ ΑΑ::

ΟΙΟΙ 12 12 ΒΑΣΙΚΟΙΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣΠΥΛΩΝΕΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥΣΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΕΣΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣΕΞΑΓΩΓΕΙΣ



ΝέοΝέο ΟικονοµικόΟικονοµικό ΜοντέλοΜοντέλο ««ΠαράγωΠαράγω

& & ΕξάγωΕξάγω»»



““Make it in America: The Case for ReMake it in America: The Case for Re--

Inventing the EconomyInventing the Economy”” by Andrew Liverisby Andrew Liveris



ΚαταναλώνωΚαταναλώνω ότιότι καικαι όσοόσο παράγωπαράγω ––

ΣτήριξηΣτήριξη ΕλληνικήςΕλληνικής παραγωγήςπαραγωγής



Brand RepositioningBrand RepositioningBrand ReBrand Re--positioningpositioning



ΕνίσχυσηΕνίσχυση ΡευστότηταςΡευστότηταςΕνίσχυσηΕνίσχυση ρευστότηταςρευστότητας



ΕνίσχυσηΕνίσχυση ΡευστότηταςΡευστότηταςΤραπεζικόςΤραπεζικός τοµέαςτοµέας



ΠροσέλκυσηΠροσέλκυση –– ΕνίσχυσηΕνίσχυση

ΕπενδύσεωνΕπενδύσεων



ΜείωσηΜείωση γραφειοκρατίαςγραφειοκρατίας & & 

διοικητικούδιοικητικού κόστουςκόστους επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων



∆ραστική∆ραστική συρρίκνωσησυρρίκνωση δηµοσίουδηµοσίου

τοµέατοµέα



ΕνίσχυσηΕνίσχυση ΑνταγωνιστικότηταςΑνταγωνιστικότητας ––

ΒελτίωσηΒελτίωση επιχειρηµατικούεπιχειρηµατικού

περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος



ΕνίσχυσηΕνίσχυση ΈρευναςΈρευνας & & ΚαινοτοµίαςΚαινοτοµίας

µέσαµέσα στιςστις επιχειρήσειςεπιχειρήσεις



Flat Tax RateFlat Tax Rate (15%)(15%)



ΑναδιάρθρωσηΑναδιάρθρωση ΕΣΠΑΕΣΠΑ

ΤαΤα χρήµαταχρήµατα στηνστην πραγµατικήπραγµατική οικονοµίαοικονοµία!!



ΈλεγχοςΈλεγχος καικαι ΕποπτείαΕποπτεία τηςτης ΑγοράςΑγοράς



ΕΝΟΤΗΤΑΕΝΟΤΗΤΑ ΒΒ::

ΕΘΝΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΗΗ ΠΡΟΤΑΣΗΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥΤΟΥ ΣΕΒΕΣΕΒΕ



� Συγκεκριµένο Όραµα για την

Εθνική Εξωστρέφεια της Χώρας

� ∆υναµική Εθνική Στρατηγική

Εξαγωγών

� Σαφείς Προτεραιότητες για τις

Εθνικές Πολιτικές και ∆ράσεις

Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας

� Ενιαίο Πλαίσιο Στήριξης των

Εξαγωγικών Επιχειρήσεων

Σαφείς Κατευθύνσεις

� Ανατακατανοµή αρµοδιοτήτων και

συγκέντρωση σε ένα υφιστάµενο ή

νέο επιτελικό και συντονιστικό

όργανο (Γ.Γ.Εξωστρέφειας) υπό

τον πρωθυπουργό

� Αναδιάρθρωση του Εθνικού

Συστήµατος Ενίσχυσης και

Στήριξης της Εξωστρέφειας και των

Ελληνικών Εξαγωγών

� Αποτελεσµατικοί Μηχανισµοί

Συντονισµού, Παρακολούθησης και

Εποπτείας των Φορέων

Εξωστρέφειας

Συντονισµός και

Παρακολούθηση

� Αποφυγή Επικαλύψεων µεταξύ των

∆ράσεων Ενίσχυσης της

Εξωστρέφειας – Συγχωνεύσεις

Φορέων

� Καλύτερη Αξιοποίηση των Πόρων

Στήριξης των Εξαγωγών

� Βελτίωση της Αποτελεσµατικότητας

και Αποδοτικότητας των Ενεργειών

Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας

Εξοικονόµηση

Κόστους

∆ηµιουργία∆ηµιουργία ««ΓενικήςΓενικής ΓραµµατείαςΓραµµατείας

ΕξωστρέφειαςΕξωστρέφειας»»

Μεγιστοποίηση Συνάφειας & Βελτιστοποίηση Συντονισµού

Εθνικών Προσπαθειών Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας



∆ηµιουργία∆ηµιουργία έξυπνωνέξυπνων µοντέλωνµοντέλων ιδιωτικούιδιωτικού & & δηµοσίουδηµοσίου

τοµέατοµέα γιαγια ενίσχυσηενίσχυση εξαγωγώνεξαγωγών::

--ΧρηµατοδότησηΧρηµατοδότηση απόαπό ΕΣΠΑΕΣΠΑ & & ιδιωτικόιδιωτικό τοµέατοµέα ((ΟΧΙΟΧΙ

Π∆ΕΠ∆Ε!!!)!!!)

--ΦορείςΦορείς όπωςόπως οο ΣΕΒΕΣΕΒΕ γνωρίζουνγνωρίζουν εκεκ τωντων έσωέσω τιςτις

ανάγκεςανάγκες τωντων εξαγωγικώνεξαγωγικών επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων & & έχουνέχουν

αποδείξειαποδείξει ότιότι ««κάνουνκάνουν καλήκαλή δουλειάδουλειά»»!!!!

ΕθνικήΕθνική ΣτρατηγικήΣτρατηγική ΕξαγωγώνΕξαγωγών



--ΣυνέδριοΣυνέδριο ““Export Summit: roadmap to growthExport Summit: roadmap to growth””

--""ΤριετέςΤριετές πλάνοπλάνο δράσηςδράσης γιαγια τηντην στοχευµένηστοχευµένη

ενίσχυσηενίσχυση τωντων ελληνικώνελληνικών εξαγωγώνεξαγωγών ανάανά κλάδοκλάδο & & 

αγοράαγορά”” -- ΑπαντάµεΑπαντάµε στοστο: : ΠούΠού καικαι τιτι πρέπειπρέπει νανα

εξάγετεεξάγετε. . ΑνάδειξηΑνάδειξη εξαγωγικώνεξαγωγικών ευκαιριώνευκαιριών

--ΠρόγραµµαΠρόγραµµα ““ΑνάπτυξηΑνάπτυξη ΑνθρώπινουΑνθρώπινου ∆υναµικού∆υναµικού

20072007--20132013””. . ∆ράσεις∆ράσεις συµβουλευτικήςσυµβουλευτικής & & κατάρτισηςκατάρτισης

γιαγια τιςτις εξαγωγικέςεξαγωγικές επιχειρήσειςεπιχειρήσεις

ΤρέχουσεςΤρέχουσες ∆ράσεις∆ράσεις ΣΕΒΕΣΕΒΕ



--∆όγµα∆όγµα ««ΠαράγωΠαράγω & & ΕξάγωΕξάγω»»

--ΚαταναλώνουµεΚαταναλώνουµε ότιότι παράγουµεπαράγουµε

--ΕθνικόΕθνικό ΣχέδιοΣχέδιο εξόδουεξόδου απόαπό τηντην κρίσηκρίση

--ΗΗ ανάπτυξηανάπτυξη οδηγείοδηγεί σεσε µείωσηµείωση τουτου ελλείµµατοςελλείµµατος καικαι

όχιόχι ηη λιτότηταλιτότητα ανεργίαανεργία

--ΗΗ ΕλλάδαΕλλάδα πρέπειπρέπει νανα µείνειµείνει όρθιαόρθια, , σοβαρήσοβαρή καικαι

αξιόπιστηαξιόπιστη, , διατηρώνταςδιατηρώντας τατα ΕυρωπαϊκάΕυρωπαϊκά τηςτης

κεκτηµένακεκτηµένα

ΗΗ επόµενηεπόµενη µέραµέρα;;



Wolfgang SchWolfgang Schääubleuble:

««ΗΗ ΕλλάδαΕλλάδα είναιείναι έναένα βαρέλιβαρέλι δίχωςδίχως πάτοπάτο»»



Johann Wolfgang GoetheJohann Wolfgang Goethe:

««ΌτιΌτι γιαγια τοντον άνθρωποάνθρωπο είναιείναι οο νουςνους καικαι ηη καρδιάκαρδιά είναιείναι

γιαγια τηντην ΕλλάδαΕλλάδα ηη ανθρωπότηταανθρωπότητα »»



ΠραγµατικάΠραγµατικά, , ««ευρευρ--ώπηώπη»» σηµαίνεισηµαίνει αυτήαυτή πουπου έχειέχει πλατύπλατύ, , στρογγυλόστρογγυλό

πρόσωποπρόσωπο, , πράγµαπράγµα πουπου ταιριάζειταιριάζει στηνστην πανσέληνοπανσέληνο



ΟιΟι εξαγωγέςεξαγωγές είναιείναι τοτο µέλλονµέλλον τηςτης

οικονοµίαςοικονοµίας µαςµας, , εάνεάν θέλουµεθέλουµε ηη

οικονοµίαοικονοµία µαςµας νανα έχειέχει µέλλονµέλλον



ΣαςΣας ευχαριστώευχαριστώ πολύπολύ γιαγια τηντην προσοχήπροσοχή σαςσας!!


