
Trade Confidence Index ΣΕΒΕ-DHL 
Προσδοκίες εξαγωγικών επιχειρήσεων για το 1ο εξάμηνο 2019

ΘΕΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ:  Ναυτιλία

ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΤΑΣΕΙΣ
ανά κλάδο

57%  εκτιμά ότι τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες του θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν από επιχειρήσεις στον κλάδο της ναυτιλίας και της 
θαλάσσιας οικονομίας γενικότερα, ελληνικές & ξένες
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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε επιλεγμένο, αντιπροσωπευτικό δείγμα 233 εξαγωγικών επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα, στο διάστημα 11 Απριλίου - 17 Μαΐου 2019. 
Η έρευνα υλοποιήθηκε από το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, με την υποστήριξη του ΠΜΣ στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες του Πα.Μακ. 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ

25 %

46 %   λόγω ανάπτυξης 
της παγκόσμιας οικονομίας

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ 

29 %46 %

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

13 %   πιστεύει ότι 
θα επιδεινωθούν πολύ

65 %   λόγω κάμψης της 
παγκόσμιας οικονομίας

46 %   λόγω αύξησης της 
παγκόσμιας ζήτησης για αγαθά 
και υπηρεσίες

Κλωστοϋφαντουργία

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

  6 %

ΜΕΙΩΣΗ 

58 %

ΑΥΞΗΣΗ
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ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

38%

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

12%50%

+11.3

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

75 %  εκτιμά ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις προϊόντων και 
υπηρεσιών δεν έχουν εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η Ελλάδα 
αποτελεί παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της ναυτιλίας

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Αναμένετε ότι οι εξαγωγές της επιχείρησής σας το 1ο εξάμηνο του 
2019 θα παρουσιάσουν:

Confidence 
Level

62 %

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ 

5 %33 %

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

73 %   λόγω μειωμένης 
διεθνούς ζήτησης για το 
προϊόν

 67 %   λόγω εξεύρεσης νέων 
             διεθνών πελατών 

  19 %   πιστεύει ότι θα αυξηθούν πολύ

& 2 %   ότι θα αυξηθούν πάρα πολύ

73 %   λόγω δυσμενούς 
εγχώριας οικονομικής 
συγκυρίας

46 %   λόγω αυξημένης 
ζήτησης για το προϊόν 

18 %   πιστεύει ότι θα       
αυξηθούν πολύ

 14 %

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ 

38 %

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

48 %

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

56 %   λόγω ύφεσης 
της ελληνικής οικονομίας

55 %   λόγω ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας 

13 %   πιστεύει ότι θα 
βελτιωθούν πολύ

50 %   λόγω μειωμένης 
ρευστότητας


