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Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ  
Δρ. Κυριάκος Λουφάκης 

 
Τα αποτελέσματα της έρευνας του δείκτη TCI ΣΕΒΕ-DHL για 
το 2ο εξάμηνο 2016 σκιαγραφούν την τρέχουσα συγκυρία. 
Οι επιχειρήσεις καλούνται να συνεχίσουν  την εξαγωγική 
τους δραστηριότητα μέσα σε ένα πολύ δύσκολο και 
αντίξοο περιβάλλον.  
Ο ΣΕΒΕ εδώ και  πολύ καιρό εκφράζει δημόσια την έντονη 
αντίθεσή του απέναντι στη συνεχή αύξηση φόρων και 
εισφορών, καθώς αδιαμφισβήτητα αποτελούν τεράστιο 
αντικίνητρο επενδυτική κίνηση εγχώριου ή ξένου επενδυτή 
και θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα ακόμα και των λίγων 
υγιών επιχειρήσεων που έχουν παραμείνει στη χώρα. 
Σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ είναι η βελτίωση των 
υποδομών και η κατάρτιση ενός εθνικού ειδικού 
αναπτυξιακού σχεδίου για όλες τις εγχώριες και ξένες 
επενδύσεις με έμφαση στην εγχώρια παραγωγή,  
μεταποίηση και την εξωστρέφεια.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της DHL για την 
Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα 

κ. Ελευθέριος Σαμαράς 

 
 
Η DHL Express διαθέτει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
ταχυμεταφορών στηρίζοντας έμπρακτα τους εξαγωγείς 
επιτρέποντάς τους να μεταφέρουν τα προϊόντα τους σε όλο 
τον κόσμο με ταχύτητα, ασφάλεια και συνέπεια. Στη χώρα 
μας, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε υποδομές και 
τεχνολογίες αιχμής,  συμβάλλοντας αποφασιστικά στην 
ενδυνάμωση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων των 
ελληνικών επιχειρήσεων.   
Τα 40 χρόνια παρουσίας της εταιρίας μας στην ελληνική 
αγορά αποδεικνύει την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη 
μας στις ελληνικές επιχειρήσεις  προσφέροντας  τις λύσεις 
που χρειάζονται  για να αναπτύσσονται ολοένα και 
περισσότερο προς κάθε γωνιά του κόσμου.   

 

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 SEVE-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 (οι 248 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: 15/07/16 – 29/07/16 

 

Υλοποίηση: 

Με την υποστήριξη: 

 

Εισαγωγή – Μεθοδολογία 
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• Ο Δείκτης TCI SEVE-DHL για το 2ο εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε 89,7 μονάδες (όπου 
TCI>100 = αισιοδοξία και TCI<100 = απαισιοδοξία). Η αρνητική αυτή εκτίμηση οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στην ανησυχία των επιχειρηματιών τόσο για τις εγχώριες, όσο και για 
τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες σε μακροοικονομικό επίπεδο, ενώ είναι περισσότερο 
αισιόδοξοι για τις εγχώριες και κυρίως για τις διεθνείς πωλήσεις τους. 

 
• Πιο συγκεκριμένα, το 54% των εξαγωγικών επιχειρήσεων προσδοκά ότι οι εγχώριες 

οικονομικές συνθήκες θα επιδεινωθούν το 2ο εξάμηνο, με πρωταρχικούς λόγους την 
επιβολή νέων δημοσιονομικών μέτρων και την ύφεση της ελληνικής οικονομίας. 

 
• Σχετικά με την εξέλιξη των διεθνών οικονομικών συνθηκών, το 52% των επιχειρήσεων 

εκτιμά ότι  θα επιδεινωθούν το 2ο  εξάμηνο του 2016, κυρίως λόγω κάμψης της 
παγκόσμιας οικονομίας. 

 
• Σε ό,τι αφορά τις εγχώριες πωλήσεις, το 52% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι θα 

παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ θετικές είναι οι 
εκτιμήσεις για άνοδο εγχώριων πωλήσεων της επιχείρησής τους από το 30% του 
δείγματος. 

 
• Ιδιαίτερα αισιόδοξες είναι οι προσδοκίες των Ελλήνων επιχειρηματιών για τις εξαγωγές 

της επιχείρησής τους, καθώς το 94% εκτιμά ότι θα αυξηθούν ή θα παραμείνουν 
σταθερές. Το 77% των επιχειρήσεων που εξέφρασαν θετική εκτίμηση για την πορεία των 
εξαγωγών τους, απάντησε ότι αυτό οφείλεται  στην εξεύρεση νέων πελατών. 

 
• Θέμα επικαιρότητας: Brexit. Στην ερώτηση σχετικά με το πώς θα επηρεάσει το Brexit τη 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων το β’ εξάμηνο 2016, το 71% εκτιμά πως δεν θα 
επηρεαστεί καθόλου και μόλις 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε ότι θα επηρεαστεί αρνητικά.  

 

            

Συνολική Επισκόπηση – Executive Summary 
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Η διαρκώς διογκούμενη αβεβαιότητα, η εφαρμοζόμενη φορολογική πολιτική αλλά και οι 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δομικών αλλαγών που θα προσελκύσουν τις απαραίτητες 
επενδύσεις για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας οδηγούν την πλειοψηφία των 
εξαγωγικών επιχειρήσεων να δηλώνει πως αναμένει επιδείνωση των εγχώριων οικονομικών 
συνθηκών το 2ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, το 54% των επιχειρήσεων 
διατυπώνει αρνητικές προβλέψεις και το 61% εξ αυτών εκτιμά ότι η επιδείνωση θα επέλθει σε 
ισχυρό βαθμό. 
 
Είναι γεγονός ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Ένα χρόνο και πλέον μετά 
την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και παρά τη σημαντική χαλάρωσή τους, η ρευστότητα 
των ελληνικών επιχειρήσεων εξανεμίζεται ακόμα περισσότερο, καθώς υπάρχουν σημαντικές 
καθυστερήσεις σχετικά με την εξόφληση των υποχρεώσεων του δημοσίου στους ιδιώτες. Η 
χώρα πρέπει να επιστρέψει στην ομαλότητα, να προχωρήσουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
και να αρχίσει επιτέλους να επιλύεται σταδιακά το κρίσιμο πρόβλημα της ρευστότητας που πνίγει 
εδώ και χρόνια τις επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία.  
 

 
 

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις φοβούνται την επιβολή νέων δημοσιονομικών μέτρων (83% 
αρνητικών απαντήσεων), με φόβο για αρνητικές επιπτώσεις σε τζίρο, κέρδη κλπ, την περαιτέρω 
μείωση πρόσβασης σε χρηματοδότηση (79%), ενώ θεωρούν δεδομένη την ύφεση της ελληνικής 
οικονομίας και το 2ο εξάμηνο 2016 (81%). Άλλα σημαντικά προσκόμματα για την πορεία της 
οικονομίας συνεχίζουν να είναι η αποχώρηση επιχειρήσεων από τη χώρα (68%), η μείωση της 
απασχόλησης (59%) και η πτώση της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής (34%). 

1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκες 
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Το αισιόδοξο 9% των εξαγωγικών επιχειρήσεων προσδοκά πως η ελληνική οικονομία το τρέχον 
εξάμηνο θα ανακάμψει λόγω προσέλκυσης κεφαλαίων από το εξωτερικό (59% θετικών 
απαντήσεων), αξιοποίησης κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυνατότητας πρόσβασης 
σε νέες μορφές χρηματοδότησης, εκτός τραπεζών (45%), ενώ λιγότερες είναι οι εξαγωγικές 
επιχειρήσεις που αναμένουν αύξηση της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής και της 
ρευστότητας και κατ’ επέκταση ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας. 
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Η επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου, συγκριτικά με τις αρχικές εκτιμήσεις των διεθνών 
οργανισμών, με χαμηλότερη ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες οικονομίες (κυρίως Κίνα) και αργή 
ανάπτυξη στις ανεπτυγμένες, εγείρουν προβληματισμό για το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Το 
Brexit μπορεί να προκαλέσει κάποιες ανισορροπίες, ωστόσο όχι σε τόσο υψηλό βαθμό, όσο 
αρχικά αναμενόταν, ενώ οι επιπτώσεις από την νομισματική πολιτική των Κεντρικών Τραπεζών 
και η πτώση των τιμών του πετρελαίου εντείνουν την αβεβαιότητα για τους Έλληνες εξαγωγείς. 
 
Στο ερώτημα «πώς εκτιμάτε ότι θα κυμανθούν οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες το 2ο εξάμηνο του 
2016», η πλειοψηφία απάντησε πως αναμένει επιδείνωση (ποσοστό 52%) σε μικρό βαθμό.  

 

 
 
 
Η επιβράδυνση της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας ανησυχεί τους εξαγωγείς στο 
μεγαλύτερο μέρος τους (81% αρνητικών απαντήσεων) για την πορεία των διεθνών τους 
πωλήσεων. Ακόμα, παραπάνω από τους μισούς δηλώνουν ότι εκτιμούν πως οι Κεντρικές 
Τράπεζες θα μειώσουν το β’ εξάμηνο 2016 την πρόσβαση σε χρηματοδότηση (57%). Άλλοι 
παράγοντες ανησυχίας, που απορρέουν από την κάμψη της παγκόσμιας οικονομίας είναι η 
μείωση της παγκόσμιας ζήτησης (36%) και η μείωση της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής 
(24%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες 



Trade Confidence Index ΣΕΒΕ- DHL   S2 2016  
 

9  

 
 

 
 
 
Ποσοστό 43% των εξαγωγικών επιχειρήσεων προβλέπει ότι δε θα αλλάξουν οι οικονομικές 
συνθήκες στο εξωτερικό το 2ο εξάμηνο, ενώ μόνο το 5% των επιχειρήσεων δηλώνει αισιόδοξο. Οι 
θετικές εκτιμήσεις για την μικρή μερίδα εξαγωγέων πηγάζουν από τις προσδοκίες τους για 
επεκτατική νομισματική πολιτική των Κεντρικών Τραπεζών (73% θετικών απαντήσεων), από την 
πτώση των τιμών στο πετρέλαιο (45%) και την εκτιμώμενη ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας 
(36%). 
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Σε ό,τι αφορά τη μελλοντική ζήτηση στην ελληνική αγορά, το 30% των εξαγωγέων δηλώνει ότι 
περιμένει αύξηση στο β’ εξάμηνο 2016. Το 73% εξ αυτών αναμένει μικρή ενίσχυση πωλήσεων, 
και το 27% αναμένει μεγάλη αύξηση. Είναι ιδιαίτερα θετικό, ότι μόλις το 18% των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων αναμένει μείωση των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά, ωστόσο πάνω από τις 
μισές επιχειρήσεις (52%) αναμένουν στασιμότητα. 

 

 
 

Οι επιχειρήσεις που δηλώνουν αισιόδοξες για τις εγχώριες πωλήσεις τους το β΄ εξάμηνο του 
έτους (30%), πιστεύουν ότι η αύξηση θα προέλθει από την εξεύρεση νέων πελατών (59% θετικών 
απαντήσεων) και από την αυξημένη ζήτηση για το προϊόν τους (56%). Άλλοι λόγοι ενίσχυσης 
των πωλήσεων στην ελληνική αγορά είναι η εποχιακή ζήτηση (45%), η δημιουργία νέων 
προϊόντων (43%) και η βελτίωση του υφιστάμενου προϊόντος (29%). 

 

3. Εγχώριες πωλήσεις 
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Από την άλλη πλευρά, οι αρνητικοί παράγοντες που εντοπίζουν οι επιχειρήσεις και αναμένουν 
κάμψη των εγχώριων πωλήσεων (μόλις το 18% των απαντήσεων) είναι σε συντριπτικό 
ποσοστό η δυσμενής εγχώρια οικονομική συγκυρία (82% αρνητικών απαντήσεων), η μειωμένη 
ζήτηση για το προϊόν τους (40%) και η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την 
υποστήριξη παραγωγής και εξαγωγών (38%). 
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Οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις δηλώνουν αρκετά αισιόδοξες για την πορεία των διεθνών 
τους πωλήσεων το β’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς  αθροιστικά το 94% του δείγματος 
αναμένει ενίσχυση ή σταθερότητα. Συγκεκριμένα, το 49% εκτιμά ότι οι διεθνείς πωλήσεις της 
επιχείρησης θα παραμείνουν σταθερές συγκριτικά με το α’ εξάμηνο 2016 και το 45% αναμένει 
ενίσχυση της εξαγωγικής του δραστηριότητας. Το 68% εξ αυτών αναμένει μικρή ενίσχυση και το 
32% μεγάλη. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι μόλις το 6% των επιχειρήσεων αναμένει 
συρρίκνωση της εξαγωγικής του δραστηριότητας. 

 

 
 

Οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις αναμένουν αύξηση των εξαγωγών τους το β΄ εξάμηνο 
2016 εμφανίζουν διασπορά. Το 77% των 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. Επίσης, το 45% θεωρεί ότι στην ενίσχυση των εξαγωγών τους 
συνεισφέρει η αυξημένη διεθνής ζήτηση για τα προϊόντα τους, παρά τις αρνητικές τους 
εκτιμήσεις για τη διεθνή οικονομική συγκυρία και το παγκόσμιο εμπόριο. Επιπλέον, το 40% των 
επιχειρήσεων απάντησε ότι αναμένει αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό λόγω ανάπτυξης 
νέων προϊόντων και λόγω βελτίωσης των υφιστάμενων (34%). Ελάχιστοι είναι αυτοί που 
αναμένουν να επωφεληθούν από ενδεχόμενη υποτίμηση του ευρώ έναντι των άλλων κύριων 
νομισμάτων. 

 

4. Εξαγωγές 
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Αντίστοιχα, οι κύριοι περιοριστικοί παράγοντες, σύμφωνα με το 6% των επιχειρήσεων που 
αναμένουν κάμψη των διεθνών τους πωλήσεων είναι ο αυξημένος ανταγωνισμός στις διεθνείς 
αγορές (57% αρνητικών απαντήσεων), η συρρίκνωση παγκόσμιας αγοράς για το προϊόν (43%) 
και η αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση για υποστήριξη παραγωγής και εξαγωγών 
(43%).  
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Το πρώτο εξάμηνο 2016 οι εξαγωγές αγροτικών-τροφίμων-ποτών-καπνών ενισχύθηκαν κατά 
5% και των μηχανών-συσκευών κατά 4% συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015. Οι 
υπόλοιποι κλάδοι διέγραψαν αρνητική πορεία, με μεγαλύτερες απώλειες στον κλάδο των 
δομικών (-13%). 
 
Για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι εξαγωγικές επιχειρήσεις του δείγματος δηλώνουν 
αισιόδοξες στο μεγαλύτερο μέρος τους. Οι καλύτερες προσδοκίες για αύξηση εξαγωγών 
προέρχονται από τον κλάδο των χημικών-πλαστικών-φαρμακευτικών, με 53% των επιχειρήσεων 
να αναμένουν ενίσχυση των διεθνών τους πωλήσεων, ενώ εξίσου υψηλά είναι τα ποσοστά 
στους κλάδους: αγροτικά-τρόφιμα-ποτά-καπνά (48%), μηχανές-συσκευές (46%) και δομικά 
(42%). Οι επιχειρήσεις του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης, στην πλειοψηφία τους (67%) 
αναμένουν στασιμότητα στις διεθνείς πωλήσεις. Τα ποσοστά των εταιριών που προσδοκούν 
μείωση εξαγωγών στο είναι πολύ μικρά. 
 

 
 

4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο 
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Μετά την επικράτηση του Brexit στο ιστορικό δημοψήφισμα του Ιουνίου 2016, ιδιαίτερη ανησυχία 
προκλήθηκε σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις του, τόσο για τη Βρετανική οικονομία, όσο και 
για τις υπόλοιπες οικονομίες στον κόσμο. Ωστόσο, οι ενδεχόμενες οικονομικές συνέπειες της 
απόφασης του βρετανικού λαού δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί και είναι πολύ νωρίς για να 
γίνουν εμφανείς στην πραγματική οικονομία.  
 
Στην επίκαιρη ερώτηση σχετικά με τις εκτιμήσεις των Ελλήνων εξαγωγέων για το πώς θα 
επηρεαστεί η επιχείρηση τους από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση το β’ εξάμηνο 2016, το 71% απάντησε πως δεν θα επηρεαστεί. Ωστόσο, 1 στις 4 
εξαγωγικές επιχειρήσεις απάντησε ότι θα επηρεαστεί αρνητικά. Από τις επιχειρήσεις πού 
απάντησαν ότι θα επηρεαστούν αρνητικά, η πλειονότητα (68%) εκτιμά ότι θα επηρεαστούν 
«λίγο» και το 32% «πολύ» και «πάρα πολύ». Αντίθετα, ένα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων (4%) 
εκτιμούν ότι το Brexit θα επηρεάσει θετικά τη δραστηριότητα τους. 
 

 
 
 
Από τις επιχειρήσεις που απάντησαν πως θα επηρεαστούν αρνητικά, το 60% δηλώνει ότι αναμένει 
να αντιμετωπίσει προβλήματα σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες και τους δασμούς, το 46% ότι 
το Brexit θα επιδεινώσει την ύφεση της ελληνικής οικονομίας και αυτό θα έχει αντίκτυπο στη 
δραστηριότητα τους και το 41% πιστεύει ότι  θα περιοριστούν σημαντικά οι χρηματοδοτικοί πόροι 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια η οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα. Επιπλέον, το 37% 
των εξαγωγέων εκτιμά ότι το Brexit θα μειώσει την αγοραστική δύναμη των Βρετανών 
καταναλωτών, ενώ το 35% πιστεύει ότι το β’ εξάμηνο 2016 θα μειωθούν οι εξαγωγές τους προς το 
Ηνωμένο Βασίλειο.  
 
 
 
 
 
 

5. Focus: Brexit 
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Σε ό,τι αφορά τις 9 από τις 248 επιχειρήσεις, οι οποίες απάντησαν πως αναμένουν να 
επωφεληθούν από το Brexit, το 44% από αυτές πιστεύει ότι θα έχουν πρόσβαση σε φθηνότερες 
πρώτες ύλες και εμπορεύματα από το Ηνωμένο Βασίλειο (λόγω υποτίμησης της στερλίνας έναντι 
του ευρώ) και 44% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι θα επωφεληθεί από την ενδεχόμενη μείωση του 
ανταγωνισμού εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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   ολοκληρωμένης υποστήριξης εξαγωγών 
 

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

 
Ο ΣΕΒΕ σήμερα … 
 

ü Αριθμεί 600 μέλη σε όλη την Ελλάδα και όλους τους κλάδους που απασχολούν 
συνολικά πάνω από 35.000 εργαζόμενους και επαγγελματίες 

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

 
ü Εξυπηρετεί πάνω από 200 αιτήματα υποστήριξης και ζητήσεων πληροφόρησης 

μηνιαίως 
 

ü Διαθέτει και λειτουργεί το καταξιωμένο ερευνητικό Ινστιτούτο Εξαγωγικών Eρευνών και 
Σπουδών (ΙΕΕΣ) 

 
ü Συμβάλλει ενεργά ως Σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα εξωστρέφειας και 

ανταγωνιστικότητας 
 

ü Έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα, έχοντας αναπτύξει ισχυρό δίκτυο συνεργασίας με πάνω 
από 100 αξιόπιστους οργανισμούς και φορείς διεθνώς 

 
Στο ΣΕΒΕ εδώ και 41 χρόνια… 
 

ü Υποδεικνύουμε δυνητικούς συνεργάτες (εισαγωγείς, χονδρεμπόρους, προμηθευτές 
κ.λπ.) 

 
ü Ενημερώνουμε στοχευμένα τα Μέλη μας για ζητήσεις προϊόντων από το εξωτερικό 

 
ü Υλοποιούμε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης σε 

θέματα: εξαγωγικού marketing, έρευνας αγορών, διαδικασιών εξαγωγών, τεχνικών 
διαπραγματεύσεων κ.ά. 

 
ü Παρέχουμε έγκυρες επιχειρηματικές πληροφορίες για χώρες και κλάδους 

 
ü Δημιουργούμε χρήσιμες εκδόσεις όπως ο Οδηγός Εξαγωγών “ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 

- Θέλετε να εξάγετε;” 
 

ü 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) 

 
ü Διοργανώνουμε και υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις για συμμετοχή σε Επιχειρηματικές 

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

ü Προσφέρουμε προνομιακή δωρεάν προβολή στον Κατάλογο Εξαγωγέων του ΣΕΒΕ με 
την ιδιότητα του Μέλους 

ΣΕΒΕ...One-Stop-Shop 
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www.seve.gr 
Ο ΣΕΒΕ αλλάζει … σελίδα! 
 
Με σύγχρονη δομή και αναβαθμισμένη αισθητικά η νέα ιστοσελίδα του ΣEBE είναι γεγονός. 
 
Στον ανανεωμένο διαδικτυακό τόπο του ΣΕΒΕ, σε ένα ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη 
περιβάλλον, τα Μέλη του και οι υπόλοιποι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν 
γρήγορα και απλά μεταξύ των κύριων ενοτήτων του βασικού μενού: 
 
• Ο ΣΕΒΕ: περιγραφή του φορέα και του πλαισίου λειτουργίας του 
  
• ΕΡΓΟ ΣΕΒΕ: παρουσίαση των δράσεων του Συνδέσμου 
  
• ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΛΗ: ενότητα στην οποία πρόσβαση έχουν μόνο τα Μέλη του Συνδέσμου, με τις 

πλέον πρόσφατες εξελίξεις στο διεθνές εμπορικό και οικονομικό περιβάλλον, κλαδικές έρευνες, 
κ.ά.  

  
• ΝΕΑ: περιλαμβάνει δημοσιεύματα του ΣΕΒΕ στα ΜΜΕ, καθώς και σημαντικές ανακοινώσεις  
 
• ΙΕΕΣ Monthly Export Report: τα μηναία δελτία του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και 

Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ με θέματα επικαιρότητας διεθνούς εμπορίου 
 
• ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ: εργαλείο διεθνούς προβολής από το 1991, μέσω του οποίου 

περισσότερες από 2.500 επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα, από όλη την Ελλάδα, 
προωθούν σε όλο τον κόσμο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.   
Στη «φρέσκια» μας ιστοσελίδα, η προβολή αυτή αναβαθμίζεται με την ανάρτηση του 
εταιρικού λογοτύπου στη σελίδα της κάθε επιχείρησης, ατελώς για τα Μέλη του Συνδέσμου 
και σε προσιτή τιμή για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.  

 
 
Και δεν σταματούμε εδώ! Σύντομα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας θα εμπλουτιστεί με νέα 
«έξυπνα εργαλεία» ενημέρωσης, εκπαίδευσης και προβολής. 
 
Για τα Μέλη μας η πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας είναι ένα ακόμη 
σημαντικό πλεονέκτημα, πέραν του συνόλου των μοναδικών υπηρεσιών μας.  
 
Περισσότερα για κάθε επιχείρηση που είναι ή θέλει να γίνει εξαγωγική στο Γίνε Μέλος. 
 

 
Mείνετε “συντονισμένοι”  

στο www.seve.gr 
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Η DHL Express εγκαινίασε  το νέο κέντρο διαλογής στο Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών  
 

Με την επίσημη τελετή εγκαινίων 
των νέων εγκαταστάσεων της DHL 
Express στο χώρο του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών την Τρίτη 4 Οκτωβρίου, 
ολοκληρώνεται το τριετές επενδυτικό πλάνο της 
εταιρείας, ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ.  
Για την τέλεση του αγιασμού στην εκδήλωση 
παραβρέθηκε ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και 
Λαυρεωτικής, Νικόλαος ενώ τα εγκαίνια 
πραγματοποίησαν ο Υπουργός Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργος Σταθάκης και ο 

CEO Ευρώπης DHL Express,  κ. John Pearson.  
 
Ο κ. Ελευθέριος Σαμαράς, Διευθύνων Σύμβουλος της 
DHL Ελλάδας, Κύπρου και τη Μάλτας, καλωσόρισε 
τους παρισταμένους στην εναρκτήρια ομιλία της 
εκδήλωσης, επισημαίνοντας τα χαρακτηριστικά και τη 
σημασία της μεγάλης αυτής επένδυσης. Όπως τόνισε, 
«H DHL Express συνεχίζει να αναπτύσσεται και να 
μεγαλώνει, παραμένοντας ο αδιαμφισβήτητος Ηγέτης 
των Ταχυμεταφορών στην Ελλάδα. Η επένδυση που 
πραγματοποιήθηκε εδώ στο Κέντρο Διαλογής στο 
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά και το 
ευρύτερο επενδυτικό πλάνο, των τελευταίων τριών 
ετών, αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την εμπιστοσύνη μας στην Ελληνική αγορά και τις 
προοπτικές της». 
 
Από την πλευρά του ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργος Σταθάκης, 

χαιρέτισε την νέα επένδυση ως έμπρακτο παράδειγμα 
εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και στη 
δυνατότητά της να επιστρέψει σε τροχιά βιώσιμης 
ανάπτυξης. Σημείωσε επίσης πως η έξοδος από την 
κρίση θα γίνει με ιδιωτικές επενδύσεις και με επιχειρήσεις 
που έχουν μεγάλη εξωστρέφεια και διεθνή παρουσία 
σε κλάδους και δραστηριότητες που αξιοποιούν τα 
μεγάλα πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας. 
Τέλος, δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να 
διασφαλίζει τους μεγαλύτερους δυνατούς πόρους για 
επενδύσεις είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε με 

την κατάλληλη νομοθεσία, καθώς και με συνεχείς παρεμβάσεις για τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  
 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 500 πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας 
στην Ελλάδα, βουλευτές και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημοσιογράφοι. 
Η εξ’ ολοκλήρου ανακαίνιση του κέντρου διαλογής της DHL Express στο Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών, συνολικής έκτασης 12.000τ.μ, υλοποιήθηκε βασισμένη σε τεχνολογία αιχμής και 
καινοτόμες διαδικασίες, με κύριο στόχο τόσο τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τους πελάτες 
όσο και τις εξαιρετικές συνθήκες εργασίας για τους ανθρώπους της. 
 

DHL Ex-press News 
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Η DHL εγκαινίασε τις νέες της εγκαταστάσεις στο Ηράκλειο Κρήτης 
 

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 22.9.2016 από τον περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο 
Αρναουτάκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Ελευθέριο Σαμαρά, παρουσία 
πελατών και συνεργατών αλλά και μέσων ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας. 

 
 
Με τα νέα της γραφεία, η εταιρεία ενισχύει την 
παρουσία της στην τοπική αγορά,  διαθέτοντας το 
σύνολο των υπηρεσιών της στις τοπικές επιχειρήσεις. 
Τα νέα γραφεία βρίσκονται σε κομβικό σημείο της 
πόλης, στο επίκεντρο της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και διακρίνονται για την αισθητική 
τους, τις αρτιότερες τεχνικές υποδομές και βέβαια τη 
στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό. 
 

 
 «Ο επιχειρηματικός κόσμος της Κρήτης μας έχει δείξει την εμπιστοσύνη του και δε θα μπορούσε 
να υπάρχει καλύτερη απόδειξη από τα 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας που κλείνουμε φέτος στο 
νησί» δήλωσε ο κ. Ελευθέριος Σαμαράς, Διευθύνων Σύμβουλος DHL Express Ελλάδας, Κύπρου και 
Μάλτας. «Τα εγκαίνια των νέων μας γραφείων είναι η δική μας απόδειξη πως θα συνεχίσουμε να 
είμαστε δίπλα στον έλληνα επιχειρηματία και παραγωγό με ακόμη πιο βελτιωμένες υπηρεσίες, 
δίνοντας με ταχύτητα και ασφάλεια τις λύσεις που χρειάζεται για να αναπτύσσεται ολοένα και 
περισσότερο προς κάθε γωνιά του κόσμου». 
 
Στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης η DHL Express 
εξυπηρετεί ήδη πελάτες με εισαγωγική και εξαγωγική 
δραστηριότητα, για τους οποίους οι διαδικασίες 
logistics και ειδικά οι ταχυμεταφορές αποτελούν 
σημαντικό σημείο για την επιχειρησιακή τους επιτυχία.
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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 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 
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