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Πρόλογος
Εισαγωγή – ΜεθοδολογίαΠρόλογος
Εισαγωγή – Μεθοδολογία Συνιστώντας πλέον μία έρευνα-σταθμό για τηνο εξωστρεφή

κοινότητα της χώρας, καταρτίσαμε για 8 διαδοχικό
εξάμηνο το «Trade Confidence Index ΣΕΒΕ-DHL», σε
Συνολική Επισκόπηση – Executive
SummaryΕισαγωγή –
συνεργασία με τη DHL, μέλος του ΣΕΒΕ και ηγέτιδα
ΜεθοδολογίαΠρόλογος επιχείρηση στον κλάδο των logistics. Στο τεύχος αυτό έγιναν
ιδιαίτερα εμφανείς οι επιπτώσεις από την εξάπλωση της
Εισαγωγή – ΜεθοδολογίαΠρόλογος
πανδημίας COVID-19 στο επιχειρείν, καθώς καταγράφηκε η
χειρότερη επίδοση από το 2016, όταν και ξεκινήσαμε να
Εισαγωγή – Μεθοδολογία καταγράφουμε τις προσδοκίες των Ελλήνων εξαγωγέων.

Συνολική Επισκόπηση – Executive
SummaryΕισαγωγή
– των
Μεθοδολογία
Έχοντας όμως
ως στόχο τη βελτίωση
επιχειρηματικών
συνθηκών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας, θα πρέπει να
του Δείκτη Εξαγωγικών
Δρ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος
Προσδοκιών και με βάση τα συμπεράσματα που
1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκες
Συνολική
Executive
προέκυψαν
και Επισκόπηση
τις πραγματικές –ανάγκες
των Ελλήνων
εξαγωγέων να δομήσουμε τη στρατηγική εξωστρέφειας.
SummaryΕισαγωγή – Μεθοδολογία
Αξιοποιώντας μελέτες όπως το TCI ΣΕΒΕ-DHL, θα
καταφέρουμε
να βοηθήσουμε τις εξαγωγικές
επιχειρήσεις
Συνολική Επισκόπηση – Executive
SummaryΕισαγωγή
–
να
γίνουν
πιο
ανταγωνιστικές
και
κατ’
επέκταση
την
ΜεθοδολογίαΠρόλογος
ελληνική οικονομία να ανακάμψει και να αναπτυχθεί.

Συνολική
Ο Πρόεδρος
Επισκόπηση
του ΣΕΒΕ
– Executive
Summary
αναλύσουμε
τις απαντήσεις

Εισαγωγή – ΜεθοδολογίαΠρόλογος
Εισαγωγή – Μεθοδολογία
Πιστοί

σε

μία

ιδιαίτερα

σημαντική

έκθεση

για

τον

Συνολική Επισκόπηση – Executive
SummaryΕισαγωγή
επιχειρηματικό
κόσμο της Ελλάδας,– DHL Express και ΣΕΒΕ
ΜεθοδολογίαΠρόλογος παρουσιάζουν στο παρόν τεύχος τα αποτελέσματα

προσδοκιών των Ελλήνων εξαγωγέων για το 1ο εξάμηνο του
2020. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο εξάμηνο, στο οποίο
Εισαγωγή – ΜεθοδολογίαΠρόλογος
πρωταγωνίστησε η μεγάλη πρόκληση που αντιμετώπισε
ολόκληρη η ανθρωπότητα με την εξάπλωση της νόσου
Εισαγωγή – Μεθοδολογία COVID-19.
Αναμφίβολα η ερώτηση επικαιρότητας αφορά στην
Συνολική Επισκόπηση – Executive
SummaryΕισαγωγή
– Μεθοδολογία
πρωτόγνωρη
αυτή υγειονομική κρίση,
η οποία είδαμε να
επηρεάζει αρκετούς δείκτες της έρευνας σχετικά με τις
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της DHL για την
προβλέψειςSummary
των Ελλήνων εξαγωγέων.
Συνολική
Επισκόπηση
–
Executive
Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα
κ. Ελευθέριος Σαμαράς
Η DHL Express ως μία εταιρεία του κλάδου των διεθνών
ταχυμεταφορών,
αποτέλεσε στη
διάρκεια αυτών των
1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκες
Συνολική Επισκόπηση
– Executive
δύσκολων μηνών έναν σημαντικό συνεργάτη για τις
SummaryΕισαγωγή – Μεθοδολογία
ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, με ένα απαράμιλλο
αεροπορικό δίκτυο που δε σταμάτησε να επιχειρεί ούτε μία
Συνολική Επισκόπηση – Executive
SummaryΕισαγωγή
– Μεθοδολογία
ημέρα. Μαζί
με άλλα, η παρούσα
έρευνα αποτελεί
αναμφίβολα σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας, ώστε με τη
σειρά μας Summary
να διαβάζουμε και να κατανοούμε σε βάθος και
Συνολική Επισκόπηση – Executive
με ακρίβεια τις ανησυχίες αλλά και τις νέες προκλήσεις που
καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εξαγωγείς του τόπου μας.

1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκεςΣυνολική Επισκόπηση – Executive

Summary
1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκες
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Εισαγωγή – Μεθοδολογία
Ο Δείκτης Εξαγωγικών Προσδοκιών
η Αυστραλία) και την προσαρμογή τους
Συνολική
Επισκόπηση
–
Executive
SummaryΕισαγωγή
– Μεθοδολογία
αποτελεί ένα pulse check του επιπέδου
στα εγχώρια οικονομικά
δεδομένα και στις
εμπιστοσύνης των Ελλήνων εξαγωγέων,
ανάγκες
της
ελληνικής
εξαγωγικής
Συνολική
Επισκόπηση
Executive
καθώς
και των
προσδοκιών –τους
για τις Summary
κοινότητας. Η υλοποίηση της έρευνας έγινε
επιχειρηματικές ευκαιρίες στις διεθνείς
από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και
αγορές.
Πρόκειται
για
μία
ποσοτική
και
(ΙΕΕΣ) του
ΣΕΒΕ, με Επιστημονικό
1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκεςΣυνολικήΣπουδών
Επισκόπηση
– Executive
ποιοτική έρευνα, η οποία υλοποιείται
τον
Καθηγητή
Ιωάννη
SummaryΕισαγωγή – Μεθοδολογία Σύμβουλο
περιοδικά.
Χατζηδημητρίου,
Διευθυντή
του
Ο δείκτης στηρίζεται στις απαντήσεις των
Μεταπτυχιακού
Προγράμματος
στις
Συνολική επιχειρήσεων
Επισκόπηση
– Executive
– Μεθοδολογία
εξαγωγικών
σχετικά
με τις SummaryΕισαγωγή
Διεθνείς Επιχειρηματικές
Δραστηριότητες
εκτιμήσεις τους για τις εγχώριες και διεθνείς
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Συνολικήσυνθήκες
Επισκόπηση
Executive
οικονομικές
και τις –
εγχώριες
και Summary
Για τη διεξαγωγή της έρευνας έγιναν
διεθνείς πωλήσεις. Μάλιστα, οι απαντήσεις
τηλεφωνικές συνεντεύξεις, με τη χρήση
των
επιχειρήσεων
συνοδεύονται
από
σε
1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκεςΣυνολικήδομημένου
Επισκόπησηερωτηματολογίου
– Executive
αντίστοιχη αιτιολόγηση.
επιλεγμένο
δείγμα
250
εξαγωγικών
Summary
Ο υπολογισμός του συνολικού Δείκτη
επιχειρήσεων από τις οποίες οι 244
Εξαγωγικών Προσδοκιών «TCI ΣΕΒΕ-DHL»,
ανταποκρίθηκαν.
Η
επιλογή
των
1.
Εγχώριες
οικονομικές
συνθήκες
γίνεται βάσει της μεθοδολογίας του δείκτη
επιχειρήσεων έγινε μέσω διαστρωματικής
MCSI του Πανεπιστημίου του Michigan.
δειγματοληψίας, στα πρότυπα αντίστοιχων
Η 2.
υλοποίηση
της έρευνας αποσκοπεί
στην
που συνθήκες
πραγματοποιούνται
Διεθνείς οικονομικές
συνθήκες1.
Εγχώριεςερευνών
οικονομικές
Συνολική από
συστηματική
και
εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς, ενώ
Επισκόπηση –παρακολούθηση
Executive Summary
καταγραφή
των
προσδοκιών
των
για τη συλλογή των στοιχείων των
εξαγωγικών επιχειρήσεων για το επόμενο
επιχειρήσεων
αξιοποιήθηκε
η
βάση
1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκεςΣυνολικήδεδομένων
Επισκόπηση
– Executive
διάστημα. Η έρευνα υλοποιείται μία φορά
της ICAP. Ειδικότερα, με αρχικό
– Μεθοδολογία κριτήριο τις επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο
τοSummaryΕισαγωγή
εξάμηνο.
πάνω
από
€1.000.000,
το
δείγμα
Η πρωτοβουλία υλοποίησης της έρευνας
προέκυψε
μετά
από τη μελέτη –αντίστοιχων
περιλαμβάνει επιχειρήσεις
από πρωτογενή
Συνολική
Επισκόπηση
Executive SummaryΕισαγωγή
– Μεθοδολογία
βέλτιστων
διεθνών
πρακτικών
που
παραγωγή, βιομηχανία και εμπόριο.
εφαρμόζονται
ήδη σε ανεπτυγμένες
Συνολική Επισκόπηση
– Executive Summary
οικονομίες, με υψηλή εξαγωγική επίδοση
Περίοδος διεξαγωγής έρευνας:
(όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και
21/05/20 – 05/06/20

1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκεςΣυνολική Επισκόπηση – Executive

SummaryΕισαγωγή – Μεθοδολογία
Υλοποίηση:
Συνολική Επισκόπηση – Executive SummaryΕισαγωγή – Μεθοδολογία
Συνολική Επισκόπηση – Executive Summary
1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκεςΣυνολική Επισκόπηση – Executive

Summary
1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκες

Με την υποστήριξη:

2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκεςΣυνολική

Επισκόπηση – Executive Summary
1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκεςΣυνολική Επισκόπηση – Executive

Summary
1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκες
4

2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκες

S1 2020

Trade Confidence Index ΣΕΒΕ- DHL

Συνολική Επισκόπηση – Executive Summary
οικονομικές
συνθήκες
Συνολική
Επισκόπηση
– Executive
1. Εγχώριες
Ο Δείκτης TCI
SEVE-DHL για
το 1ο εξάμηνο
του 2020
διαμορφώθηκε
σε 86,8 μονάδες (όπου
TCI>100
=
αισιοδοξία
και
TCI<100
=
απαισιοδοξία)
έναντι
141,5
μονάδων
του 2ου εξαμήνου
Summary
ου
ου
2019, 132,3 μονάδων του 1 εξαμήνου 2019, 121,0 μονάδων του 2 εξαμήνου του 2018,
126,3 μονάδων του 1ου εξαμήνου του 2018, 125,8 μονάδων του 2ου εξαμήνου 2017, 99,5
1. Εγχώριες οικονομικές
συνθήκες
μονάδων του 1ου εξαμήνου 2017 και 89,7 μονάδων του 2ου εξαμήνου του 2016. Η επίδοση
του Δείκτη στο α’ εξάμηνο 2020 ήταν η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί από την έναρξη
2. Διεθνείς
οικονομικές
συνθήκες1.
Εγχώριες
οικονομικές
συνθήκες
Συνολική
πραγματοποίησης
της μελέτης
το 2016,
ενώ οι προσδοκίες
μειώθηκαν
κατά
54,7 μονάδες
Επισκόπηση
–
Executive
Summary
συγκριτικά με το β’ εξάμηνο 2019 και κατά 45,5 μονάδες συγκριτικά με το α’ εξάμηνο 2019.
1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκεςΣυνολική Επισκόπηση – Executive

Summary
1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκες
2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκες
2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
3. Εγχώριες πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες1. Εγχώριες οικονομικές
συνθήκες
2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκεςΣυνολική

Επισκόπηση – Executive Summary
1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκεςΣυνολική Επισκόπηση – Executive

Summary


Οι εξαγωγές αποτέλεσαν το μοναδικό τομέα στον οποίο καταγράφηκαν θετικές εκτιμήσεις,

1. Εγχώριες
καθώς τοοικονομικές
47% δήλωσεσυνθήκες
ότι αναμένει αύξηση εξαγωγών στο α’ εξάμηνο 2020 και το 33%
σταθερότητα. Αντίστοιχα, ένας στους πέντε δήλωσε ότι οι εξαγωγές θα καταγράψουν

μείωση στο
εξεταζόμενοσυνθήκες1.
διάστημα. Εγχώριες οικονομικές συνθήκεςΣυνολική
2. Διεθνείς
οικονομικές

Επισκόπηση – Executive Summary

Όσον αφορά στις διεθνείς οικονομικές συνθήκες οι ερωτηθέντες διατύπωσαν μία άκρως
απαισιόδοξη στάση, η οποία αποδεικνύεται από το ποσοστό αυτών που αναμένουν
1. Εγχώριες
συνθήκες
Συνολική
Επισκόπηση
– Executive
επιδείνωσηοικονομικές
των παγκόσμιων
οικονομικών
συνθηκών,
δηλαδή το
67%. Αντίθετα, το 13%
Summary
προσδοκά ότι θα παραμείνουν σταθερές, ενώ ένας στους πέντε αναμένει βελτίωση.



 Εγχώριες
Στην ερώτηση
αναφορικά
με τις εγχώριες πωλήσεις, οι απαντήσεις ήταν ποικίλες, με το
1.
οικονομικές
συνθήκες
36% να αναμένει αύξηση και το 39% σταθερότητα στις πωλήσεις στην ελληνική αγορά.
Ένας στους τέσσερις και συγκεκριμένα το 25% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα επέλθει
2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκες
μείωση των εγχώριων πωλήσεων.

2.
οικονομικές
συνθήκες
 Διεθνείς
Αντίστοιχα
με τις διεθνείς
οικονομικές συνθήκες κινήθηκαν και οι εγχώριες οικονομικές
συνθήκες με τις απαισιόδοξες απαντήσεις να αποτελούν την πλειονότητα των

3. Εγχώριες
πωλήσεις2.
Διεθνείς το
οικονομικές
συνθήκες1.
Εγχώριες
απαντήσεων
και συγκεκριμένα
62%. Πιο αισιόδοξο
εμφανίζεται
το οικονομικές
18% του δείγματος
που προσδοκά αύξηση εξαγωγών, ενώ το 20% δήλωσε ότι αναμένει σταθερότητα.
συνθήκες
2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκες
2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
3. Εγχώριες πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
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Θέμα Επικαιρότητας: COVID-19. Η εξάπλωση της νόσου COVID-19 και οι επιπτώσεις της
στις εξαγωγικές επιχειρήσεις για το επόμενο εξάμηνο αποτέλεσε το θέμα επικαιρότητας του
TCI ΣΕΒΕ-DHL για το α’ εξάμηνο 2020, με τις ερωτήσεις να αφορούν τις εξαγωγές της
επιχείρησης, τις εγχώριες πωλήσεις, την παραγωγή και τη μεταφορά-διακίνηση των
προϊόντων στο εξωτερικό.
Στο πρώτο ερώτημα για το αν η εξάπλωση του COVID-19 θα επηρεάσει τις εξαγωγές της
επιχείρησης, το 12% δήλωσε καθόλου, το 23% ελάχιστα, το 32% μέτρια, το 27% πολύ και το
6% πάρα πολύ. Παρόμοια ήταν η εικόνα και για τις εγχώριες πωλήσεις με το 15% να
δηλώνει ότι δε θα επηρεαστεί καθόλου, το 20% ελάχιστα, το 37% μέτρια, το 23% πολύ και το
5% πάρα πολύ. Όσον αφορά στην ερώτηση για το αν ο COVID-19 θα επηρεάσει την
παραγωγή της επιχείρησης, το 25% δήλωσε καθόλου, το 23% ελάχιστα, το 33% μέτρια, το
16% πολύ και το 3% πάρα πολύ, ενώ για το αν θα επηρεάσει τη μεταφορά-διακίνηση των
προϊόντων στο εξωτερικό, το 19% απάντησε καθόλου, το 28% ελάχιστα, το 26% μέτρια, το
25% πολύ και το 2% πάρα πολύ.
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1. Εξαγωγές
Παρά
τη σημαντική
επιδείνωση
των προσδοκιών
των Ελλήνωνσυνθήκες
εξαγωγέων στο α’ εξάμηνο
2. Διεθνείς
οικονομικές
συνθήκες1.
Εγχώριες οικονομικές
2020, στον τομέα των εξαγωγών επικράτησε μία συγκρατημένη αισιοδοξία αναφορικά με τις
προοπτικές
διεθνών πωλήσεων.
2. Διεθνείς των
οικονομικές
συνθήκεςΟι θετικές απαντήσεις που αντιπροσωπεύουν την αύξηση
εξαγωγών μειώθηκαν από 66% στο προηγούμενο εξάμηνο σε 47%, ενώ το ποσοστό αρνητικών
απαντήσεων
μειώθηκε κατά
15 ποσοστιαίες
μονάδες
και το ποσοστό
τωνοικονομικές
απαντήσεων που
3. Εγχώριες πωλήσεις2.
Διεθνείς
οικονομικές
συνθήκες1.
Εγχώριες
αφορούν
συνθήκεςσε σταθερότητα απώλεσε 4 ποσοστιαίες μονάδες.

2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκες
2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
3. Εγχώριες πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
3. Εγχώριες πωλήσεις

4. Εξαγωγές3. Εγχώριες πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
3. Εγχώριες πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες1. Εγχώριες οικονομικές
συνθήκες
2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκες
2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
3. Εγχώριες πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες1. Εγχώριες οικονομικές

Συγκριτικά με το β’ εξάμηνο 2019 οι προσδοκίες ήταν σαφώς χαμηλότερες. Αναλυτικά για το
συνθήκες
α’ εξάμηνο 2020 το ποσοστό αυτών που δήλωσαν αύξηση εξαγωγών ανήλθε σε 47%, το
ποσοστό αυτών που δήλωσαν μείωση σε 20%, ενώ το 33% προέβλεψε σταθερότητα στις
2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκες
εξαγωγές.

2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
3. Εγχώριες πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
3. Εγχώριες πωλήσεις

4. Εξαγωγές3. Εγχώριες πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
3. Εγχώριες πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
3. Εγχώριες πωλήσεις

4. Εξαγωγές3. Εγχώριες πωλήσεις
4. Εξαγωγές
4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο4. Εξαγωγές3. Εγχώριες
πωλήσεις

4. Εξαγωγές3. Εγχώριες πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
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Στην εξεύρεση νέων διεθνών πελατών (44%) απέδωσαν την απάντησή τους στο μεγαλύτερο
βαθμό όσοι διατύπωσαν μία αισιόδοξη εικόνα, ενώ η εποχιακή ζήτηση αποτέλεσε τη δεύτερη
σημαντικότερη αιτία σε ποσοστό 36%. Ακολούθησαν η αυξημένη διεθνής ζήτηση για το προϊόν
(35%), η δημιουργία νέου προϊόντος και η βελτίωση του υφιστάμενου προϊόντος σε ποσοστό
17% και 12% αντίστοιχα, η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου (8%) και η υποτίμηση του ευρώ
έναντι ξένων νομισμάτων (1%).

Η πλειονότητα και συγκεκριμένα το 73% των αισιόδοξων απαντήσεων αναμένει οι εξαγωγές να
αυξηθούν λίγο, ενώ το 23% εκτιμά ότι θα αυξηθούν πολύ. Ιδιαίτερα αισιόδοξο εμφανίζεται ένα
μικρό τμήμα του δείγματος και συγκεκριμένα το 4% αναφέροντας ότι οι εξαγωγές θα αυξηθούν
πάρα πολύ.
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Η μειωμένη διεθνής ζήτηση για το προϊόν παρέμεινε η κυριότερη αιτία και στο α’ εξάμηνο 2020
για την οποία το 20% διατύπωσε μία απαισιόδοξη στάση αναφορικά με τις εξαγωγές, με τη
συρρίκνωση της παγκόσμιας αγοράς για το προϊόν να ακολουθεί σε ποσοστό 50%.
Ακολούθησε ο αυξημένος ανταγωνισμός στις διεθνείς αγορές (18%), η αδυναμία πρόσβασης
σε χρηματοδότηση για υποστήριξη παραγωγής και εξαγωγών (14%) και η ανατίμηση του ευρώ
έναντι των ξένων νομισμάτων (7%).

Ένα σημαντικό μερίδιο των αρνητικών εκτιμήσεων και συγκεκριμένα το 7%, εμφανίζεται ιδιαίτερα
απαισιόδοξο δηλώνοντας ότι οι εξαγωγές θα μειωθούν πάρα πολύ, ένας στους τέσσερις
εκτιμά ότι θα μειωθούν πολύ, ενώ το 68% εκτιμά ότι η μείωση θα είναι μικρή.
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1.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο
2.
οικονομικές
συνθήκες1.
Εγχώριες
οικονομικές
συνθήκες
Οι Διεθνείς
επιχειρήσεις
που ανήκουν
στον κλάδο
των δομικών
υλικών παρουσιάζονται
ως οι πλέον
αισιόδοξες στον τομέα των εξαγωγών με το 52% να αναμένει αύξηση, το 29% σταθερότητα και
το Διεθνείς
19% επιδείνωση,
ενώ σεσυνθήκες
παρόμοια επίπεδα κινούνται οι επιχειρήσεις του κλάδου αγροτικά,
2.
οικονομικές
τρόφιμα, καπνά και ποτά με το 51% να προσδοκά σε αύξηση εξαγωγών, το 30% σταθερότητα
καιΕγχώριες
το 19% μείωση.
Ο κλάδος
των
χημικών, πλαστικών
καιΕγχώριες
φαρμακευτικών
εμφανίζεται
3.
πωλήσεις2.
Διεθνείς
οικονομικές
συνθήκες1.
οικονομικές
συγκρατημένος με το 45% να δηλώνει ότι οι εξαγωγές θα αυξηθούν, το 47% ότι θα
συνθήκες
παραμείνουν σταθερές και το 8% ότι θα μειωθούν.

2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκες

Οι κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο TCI ΣΕΒΕ-DHL για το α’ εξάμηνο
2020
εξέφρασαν
μία αρνητική
εικόνα με το 35% να δηλώνει πως οι εξαγωγές θα μειωθούν, το
2.
Διεθνείς
οικονομικές
συνθήκες
25% ότι θα παραμείνουν σταθερές και το 40% ότι θα αυξηθούν. Τέλος, στον κλάδο των
μηχανών
και πωλήσεις2.
συσκευών τοΔιεθνείς
69% προσδοκά
ότι οι εξαγωγές
3.
Εγχώριες
οικονομικές
συνθήκεςθα αυξηθούν ή θα παραμείνουν
σταθερές (33% και 36% αντίστοιχα) και το 31% ότι θα μειωθούν.

3. Εγχώριες πωλήσεις

4. Εξαγωγές3. Εγχώριες πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
3. Εγχώριες πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες1. Εγχώριες οικονομικές
συνθήκες
2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκες
2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
3. Εγχώριες πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες1. Εγχώριες οικονομικές
συνθήκες
2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες1. Εγχώριες οικονομικές συνθήκες
2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
3. Εγχώριες πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
3. Εγχώριες πωλήσεις

4. Εξαγωγές3. Εγχώριες πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
3. Εγχώριες πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
3. Εγχώριες πωλήσεις

4. Εξαγωγές3. Εγχώριες πωλήσεις
4. Εξαγωγές
4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο4. Εξαγωγές3. Εγχώριες
πωλήσεις

4. Εξαγωγές3. Εγχώριες πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
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2. Διεθνείς Οικονομικές Συνθήκες
3. Εγχώριες
πωλήσεις2.
οικονομικές
συνθήκες
Σημαντική
επιδείνωση
των Διεθνείς
προσδοκιών
των Ελλήνων
εξαγωγέων για τις διεθνείς οικονομικές
συνθήκες κατέγραψε ο Δείκτης Εξαγωγικών Προσδοκιών για το α’ εξάμηνο 2020 συγκριτικά
3. Εγχώριες
τόσο
με το β’ πωλήσεις
εξάμηνο 2019, όσο και με το α’ εξάμηνο 2019. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε μείωση
του ποσοστού που αφορά σε σταθερότητα κατά 33 ποσοστιαίες μονάδες και αύξηση του
ποσοστού
που 3.
αφορά
σε επιδείνωση
κατάΔιεθνείς
34 ποσοστιαίες
μονάδες
και συγκεκριμένα από 33%
4. Εξαγωγές
Εγχώριες
πωλήσεις2.
οικονομικές
συνθήκες
σε 67%, με έναν στους πέντε να παραμένει αισιόδοξος ως προς την πορεία των διεθνών
οικονομικών
3. Εγχώριες συνθηκών.
πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
3. Εγχώριες πωλήσεις

4. Εξαγωγές3. Εγχώριες πωλήσεις
4. Εξαγωγές
4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο4. Εξαγωγές3. Εγχώριες
πωλήσεις

4. Εξαγωγές3. Εγχώριες πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
3. Εγχώριες πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
3. Εγχώριες πωλήσεις

4. Εξαγωγές3. Εγχώριες πωλήσεις2. Διεθνείς οικονομικές συνθήκες
Η συνολική εικόνα των εκτιμήσεων των ερωτηθέντων για τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες
3. Εγχώριες πωλήσεις2.
Διεθνείς
οικονομικές
συνθήκες
διαμορφώνεται
ως εξής: το
20% αναμένει
βελτίωση
των διεθνών οικονομικών συνθηκών, το
13% σταθερότητα και το 67% επιδείνωση, η οποία αποτελεί και τη χειρότερη επίδοση στο
3. Εγχώριες
πωλήσεις
πλαίσιο
του TCI
ΣΕΒΕ-DHL.

4. Εξαγωγές3. Εγχώριες πωλήσεις
4. Εξαγωγές
4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο4. Εξαγωγές3. Εγχώριες
πωλήσεις

4. Εξαγωγές3. Εγχώριες πωλήσεις
4. Εξαγωγές
4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο4. Εξαγωγές
4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο
5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής4.1 Εκτίμηση
πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο4. Εξαγωγές
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Η ενίσχυση της ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες και η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης
για αγαθά και υπηρεσίες είναι οι δύο σημαντικότερες αιτίες σε ποσοστό 45% αντίστοιχα, για τις
οποίες το 20% των εξαγωγέων εκτιμά ότι οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες θα βελτιωθούν.
Αντίστοιχα, το 26% εξ αυτών αναμένει ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, το 17% μείωση
των διεθνών τιμών πετρελαίου και α’ υλών και το 10% αύξηση της παγκόσμιας βιομηχανικής
παραγωγής.

Όσον αφορά στη βελτίωση των διεθνών οικονομικών συνθηκών, το 88% εκτιμά ότι θα είναι
μικρή και το 12% ότι θα είναι μεγάλη, ενώ κανένας δεν προσδοκά σε πολύ μεγάλη βελτίωση.
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Όσον αφορά στους παράγοντες για τους οποίους αναμένεται επιδείνωση, το 78% θεωρεί ότι
θα επέλθει κάμψη της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ το 39% μείωση της παγκόσμιας ζήτησης
για αγαθά και υπηρεσίες. Η μείωση της ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες είναι η τρίτη
σημαντικότερη αιτία (20%) και ακολουθούν η μείωση της παγκόσμιας βιομηχανικής
παραγωγής (16%) και η αύξηση διεθνών τιμών πετρελαίου και α’ υλών (5%).

Το 68% των απαισιόδοξων απαντήσεων εκτιμά ότι η επιδείνωση θα επέλθει σε μικρό βαθμό,
ενώ αντίθετα το 32% έχει μία διαφορετική εικόνα, με το 27% να αναμένει μεγάλη επιδείνωση και
το 5% πολύ μεγάλη επιδείνωση των διεθνών οικονομικών συνθηκών.
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3. Εγχώριες Πωλήσεις
Σημαντική
επιδείνωση
κατέγραψαν
οι εκτιμήσεις των Ελλήνων εξαγωγέων για τις εγχώριες
4. Εξαγωγές
3. Εγχώριες
πωλήσεις
πωλήσεις συγκριτικά με το β’ εξάμηνο 2019, αλλά και το α’ εξάμηνο 2019. Το ποσοστό θετικών
απαντήσεων,
4. Εξαγωγέςπου αφορά σε αύξηση των εγχώριων πωλήσεων, διαμορφώθηκε σε 36% από
60% στο β’ εξάμηνο 2019, με τη μείωση να ανέρχεται σε 24 ποσοστιαίες μονάδες. Αντιθέτως,
σημαντική αύξηση σημείωσαν τα ποσοστά αναφορικά με μείωση και σταθερότητα.

4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο4. Εξαγωγές3. Εγχώριες
πωλήσεις

4. Εξαγωγές3. Εγχώριες πωλήσεις
4. Εξαγωγές
4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο4. Εξαγωγές
4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο
5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής4.1 Εκτίμηση
πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο4. Εξαγωγές
4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο4. Εξαγωγές3. Εγχώριες
πωλήσεις

4. Εξαγωγές3. Εγχώριες πωλήσεις
Αναλυτικά, ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες, δηλαδή το 25%, δήλωσε ότι οι εγχώριες
4. Εξαγωγές
πωλήσεις της επιχείρησής του θα μειωθούν στο α’ εξάμηνο 2020 με το αντίστοιχο ποσοστό
στο β’ εξάμηνο 2019 να ανέρχεται σε 6%, ενώ το 39% δήλωσε ότι αναμένει σταθερότητα. Το 36%
4.1 Εκτίμηση
πορείας
ανάπωλήσεις
κυριότερο
4. Εξαγωγές3. Εγχώριες
των
ερωτηθέντων
εκτιμάεξαγωγών
ότι οι εγχώριες
θακλάδο
αυξηθούν.

πωλήσεις

4. Εξαγωγές3. Εγχώριες πωλήσεις
4. Εξαγωγές
4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο4. Εξαγωγές
4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο
5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής4.1 Εκτίμηση
πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο4. Εξαγωγές
4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο4. Εξαγωγές
4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο
5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής4.1 Εκτίμηση
πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο
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Η εποχιακή ζήτηση αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία (46%) αύξησης των εγχώριων πωλήσεων
σύμφωνα με τους Έλληνες εξαγωγείς, το 41% επέλεξε την αυξημένη ζήτηση για το προϊόν και
το 24% την εξεύρεση νέων πελατών ως αιτίες. Σε μικρότερο βαθμό εκτιμάται ότι θα
συνεισφέρουν στην αύξηση των πωλήσεων στην ελληνική αγορά η δημιουργία νέου
προϊόντος (21%), η βελτίωση του υφιστάμενου προϊόντος (16%), η ευνοϊκή εγχώρια οικονομική
συγκυρία (11%) και η ευνοϊκή διεθνής οικονομική συγκυρία (1%).

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων που αναμένουν αύξηση των εγχώριων πωλήσεων, και
συγκεκριμένα το 80% εξ αυτών, εκτιμά ότι η αύξηση που θα επέλθει θα είναι μικρή. Περισσότερο
αισιόδοξο εμφανίζεται το 18% αναμένοντας μεγάλη αύξηση, ενώ το 2% εμφανίζεται πολύ
αισιόδοξο εκτιμώντας ότι οι εγχώριες πωλήσεις θα αυξηθούν πάρα πολύ.
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Αντίθετα, η δυσμενής εγχώρια οικονομική συγκυρία και η δυσμενής διεθνής οικονομική
συγκυρία είναι οι δύο σημαντικότερες αιτίες (63% και 44% αντίστοιχα) για τις οποίες το 25% του
δείγματος εκτιμά ότι οι εγχώριες πωλήσεις θα μειωθούν. Σημαντικό μερίδιο έχουν η μειωμένη
ζήτηση για το προϊόν (41%) και η εποχιακή ζήτηση (17%), ενώ σε μικρότερο βαθμό θα
επηρεάσουν η μη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για υποστήριξη παραγωγής και εξαγωγών
(7%) και ο αυξημένος ανταγωνισμός από ελληνικές ή ξένες επιχειρήσεις (4%).

Το 41% των απαισιόδοξων απαντήσεων παρουσιάζεται ιδιαίτερα αρνητικό με το 33% να
δηλώνει ότι περιμένει μεγάλη μείωση των εγχώριων πωλήσεων και το 8% πολύ μεγάλη μείωση.
Αντίθετα, το 59% αναμένει μικρή μείωση των εγχώριων πωλήσεων στο α’ εξάμηνο 2020.
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4. Εγχώριες Οικονομικές Συνθήκες
Στην
ερώτηση πορείας
αναφορικά
με τις εγχώριες
οικονομικές
συνθήκες,
οι εκτιμήσεις των Ελλήνων
4.1 Εκτίμηση
εξαγωγών
ανά κυριότερο
κλάδο
4. Εξαγωγές
εξαγωγέων για τα α’ εξάμηνο 2020 ήταν ιδιαίτερα απαισιόδοξες, εν αντιθέσει με το
προηγούμενο
εξάμηνο, εξαγωγών
στο οποίο ανά
διατυπώθηκε
μίακλάδο
πολύ θετική εικόνα για την πορεία των
4.1 Εκτίμηση πορείας
κυριότερο
οικονομικών συνθηκών της χώρας. Οι θετικές εκτιμήσεις, οι οποίες για πρώτη φορά στο β’
εξάμηνο
είχαν ξεπεράσει
το 50%, μειώθηκαν
κατά 50 ποσοστιαίες
μονάδες, ενώ
αντίθετα
5. Focus:2019
Ολοκλήρωση
3ου Προγράμματος
Οικονομικής
Προσαρμογής4.1
Εκτίμηση
ηπορείας
επιδείνωση
συγκέντρωσε
το μεγαλύτερο
καταγράφοντας αύξηση κατά 57
εξαγωγών
ανά κυριότερο
κλάδο4.ποσοστό,
Εξαγωγές
ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο.

4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο4. Εξαγωγές
4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο
5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής4.1 Εκτίμηση
πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο
5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής

6. Σύνοψη5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής4.1
Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο
5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής4.1 Εκτίμηση
πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο4. Εξαγωγές
4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο4. Εξαγωγές
4.1 Εκτίμηση
εξαγωγών
ανά κυριότερο
Μόλις
το 18% πορείας
των ερωτηθέντων
αναμένει
βελτίωσηκλάδο
των εγχώριων οικονομικών συνθηκών,
έναντι 68% στο προηγούμενο εξάμηνο, ενώ το 20% εκτιμά ότι δε θα υπάρξει κάποια μεταβολή.
5. Focus:οιΟλοκλήρωση
3ου Προγράμματος
Προσαρμογής4.1
Εκτίμηση
Αντίθετα,
περισσότεροι από
τους ερωτηθέντεςΟικονομικής
και συγκεκριμένα
το 62% δήλωσε ότι
αναμένει
επιδείνωση
των εγχώριων
συνθηκών.
πορείας εξαγωγών
ανά οικονομικών
κυριότερο κλάδο
4. Εξαγωγές
4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο4. Εξαγωγές
4.1 Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο
5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής4.1 Εκτίμηση
πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο
5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής

6. Σύνοψη5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής4.1
Εκτίμηση πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο
5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής4.1 Εκτίμηση
πορείας εξαγωγών ανά κυριότερο κλάδο
5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής

6. Σύνοψη5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής
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Την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας «βλέπει» το 46% των αισιόδοξων απαντήσεων ως τον
παράγοντα που θα συνεισφέρει στη βελτίωση των εγχώριων οικονομικών συνθηκών, ενώ η
αύξηση της ρευστότητας είναι η δεύτερη σημαντικότερη αιτία σε ποσοστό 33%. Σε μικρότερο
βαθμό εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν στη βελτίωση των εγχώριων οικονομικών συνθηκών η
αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων ή άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων (26%), η
προσέλκυση ξένων επενδύσεων (15%), η αύξηση της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής
(13%), η πρόσβαση σε νέες εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης (5%) και η αύξηση της
απασχόλησης (3%).

Μεγάλη βελτίωση των εγχώριων οικονομικών συνθηκών αναμένει το 18% των αισιόδοξων
προβλέψεων, ενώ το 82% εμφανίζει μέτρια αισιοδοξία αναμένοντας μικρή βελτίωση.
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Ύφεση της ελληνικής οικονομίας αναμένουν οι εξαγωγείς που δήλωσαν ότι οι εγχώριες
οικονομικές συνθήκες θα επιδεινωθούν το α’ εξάμηνο 2020 σε ποσοστό 83%, ενώ το 44% εκτιμά
ότι θα μειωθεί η ρευστότητα στην αγορά. Αντίστοιχα, το 38% εκτιμά ότι θα μειωθεί η
απασχόληση, το 16% ότι θα μειωθεί η εγχώρια βιομηχανική παραγωγή, το 11% ότι θα
αποχωρήσουν επιχειρήσεις από την ελληνική αγορά και το 9% ότι θα επιβληθούν νέα
δημοσιονομικά μέτρα.

Μάλιστα, μεγάλο μερίδιο των εξαγωγέων που συμμετείχαν στην έρευνα προβλέπουν ότι η
επιδείνωση θα είναι μεγάλη. Συγκεκριμένα, το 39% δήλωσε ότι οι οικονομικές συνθήκες της
Ελλάδας θα επιδεινωθούν πολύ και το 6% πάρα πολύ, ενώ το 55% αναμένει μικρή επιδείνωση.
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5. Focus: COVID-19
6.εξάπλωση
Σύνοψη5.της
Focus:
Ολοκλήρωση
3ουεπιπτώσεις
Προγράμματος
Προσαρμογής
Η
νόσου
COVID-19 και οι
της στις Οικονομικής
εξαγωγικές επιχειρήσεις
αποτέλεσε
το θέμα επικαιρότητας στο πλαίσιο κατάρτισης του Δείκτη Εξαγωγικών Προσδοκιών για το α’
εξάμηνο
2020. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις ρωτήθηκαν για τις συνέπειες που εκτιμούν ότι θα έχει
6. Σύνοψη
η πανδημία στο επόμενο εξάμηνο σε επίπεδο εξαγωγών, εγχώριων πωλήσεων, παραγωγής
και μεταφοράς-διακίνησης των προϊόντων στο εξωτερικό.
ΣΕΒΕ6. Σύνοψη5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής

Η
πρώτη ερώτηση αφορούσε τις εξαγωγές και αν οι Έλληνες εξαγωγείς εκτιμούν ότι η
Προσαρμογής
εξάπλωση της νόσου COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, θα επηρεάσει τις εξαγωγές της
επιχείρησής τους στο επόμενο εξάμηνο.
12% δήλωσε ότι δε θα επηρεαστούν καθόλου, το
6. Σύνοψη5. Focus: Ολοκλήρωση 3ουΤο
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής
23% ελάχιστα ενώ οι περισσότεροι, δηλαδή το 32% απάντησε μέτρια. Αντίθετα, το 27%
απάντησε ότι οι εξαγωγές θα επηρεαστούν πολύ και το 6% πάρα πολύ.

6. Σύνοψη

Ερώτηση 1: Εκτιμάτε ότι η εξάπλωση της νόσου COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, θα
επηρεάσει τις εξαγωγές της επιχείρησής σας στο επόμενο εξάμηνο;

ΣΕΒΕ6. Σύνοψη
ΣΕΒΕ
ΣΕΒΕ6. Σύνοψη

ΣΕΒΕ6. Σύνοψη5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής
Προσαρμογής

6. Σύνοψη5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής
6. Σύνοψη
Ακολούθως,
οι συμμετέχοντες
ρωτήθηκαν για
αν η εμφάνισηΟικονομικής
της νόσου COVID-19 στην
ΣΕΒΕ6. Σύνοψη
5. Focus: Ολοκλήρωση
3ου το
Προγράμματος
Ελλάδα θα επηρεάσει τις πωλήσεις της επιχείρησής τους στην ελληνική αγορά στο επόμενο
Προσαρμογής
εξάμηνο, με το 15% να δηλώνει ότι δε θα επηρεαστεί καθόλου και το 20% ελάχιστα, ενώ
μεγαλύτερη επιρροή «βλέπει» το 37% των
ερωτηθέντων που δήλωσε ότι θα επηρεαστεί μέτρια.
6. Σύνοψη5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής
Το 23% απάντησε ότι οι εγχώριες πωλήσεις στην ελληνική αγορά θα επηρεαστούν πολύ και το
5% ότι θα επηρεαστούν πάρα πολύ.

6. Σύνοψη

ΣΕΒΕ6. Σύνοψη
ΣΕΒΕ
ΣΕΒΕ6. Σύνοψη
ΣΕΒΕ6. Σύνοψη
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Ερώτηση 2: Εκτιμάτε ότι η εμφάνιση της νόσου COVID-19 στην Ελλάδα, θα επηρεάσει τις
πωλήσεις της επιχείρησής σας στην ελληνική αγορά στο επόμενο εξάμηνο;

Όσον αφορά στην παραγωγή της επιχείρησης και αν η εξάπλωση της νόσου COVID-19 σε
παγκόσμιο επίπεδο θα την επηρεάσει στο επόμενο εξάμηνο, οι εξαγωγείς εμφανίζονται πιο
αισιόδοξοι καθώς ένας στους τέσσερις απάντησε καθόλου και το 23% ελάχιστα, αποτελώντας
σχεδόν το 50% του δείγματος. Αντίστοιχα, το 33% απάντησε μέτρια, το 16% πολύ και το 3% πάρα
πολύ.
Ερώτηση 3: Εκτιμάτε ότι η εξάπλωση της νόσου COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, θα
επηρεάσει την παραγωγή της επιχείρησής σας στο επόμενο εξάμηνο;

Η τελευταία ερώτηση αφορούσε στο αν η εξάπλωση της νόσου COVID-19 σε παγκόσμιο
επίπεδο θα επηρεάσει τη μεταφορά και τη διακίνηση των προϊόντων στο εξωτερικό στο επόμενο
εξάμηνο, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν σε ποσοστό 19% καθόλου, 28% ελάχιστα και 26%
μέτρια. Αντίθετα, το 25% απάντησε ότι η μεταφορά και η διακίνηση των προϊόντων θα
επηρεαστούν πολύ και το 2% πάρα πολύ.
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Ερώτηση 4: Εκτιμάτε ότι η εξάπλωση της νόσου COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, θα επηρεάσει
τη μεταφορά-διακίνηση των προϊόντων σας στο εξωτερικό στο επόμενο εξάμηνο;
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Σύνοψη
Τα αποτελέσματα του Δείκτη Εξαγωγικών Προσδοκιών ΣΕΒΕ-DHL αποτύπωσαν την
απαισιοδοξία
που διακατέχει τους Έλληνες εξαγωγείς, λόγω των συνθηκών που έχουν
ΣΕΒΕ6. Σύνοψη
διαμορφωθεί από την εξάπλωση της νόσου COVID-19 και των επιπτώσεών της στην
επιχειρηματικότητα και στην παγκόσμια οικονομία. Ο δείκτης TCI ΣΕΒΕ-DHL κατέγραψε τη
χειρότερη
ΣΕΒΕ επίδοσή του και διαμορφώθηκε για πρώτη φορά στις 86,8 μονάδες στο α’ εξάμηνο
2020, έναντι 141,5 μονάδων του β’ εξαμήνου 2019, η οποία ήταν η καλύτερη επίδοση που είχε
σημειωθεί.
Η εικόνα αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις απαισιόδοξες προβλέψεις για τις
ΣΕΒΕ6. Σύνοψη
διεθνείς και εγχώριες οικονομικές συνθήκες, στις οποίες κατηγορίες η «επιδείνωση»
συγκέντρωσε ποσοστά μεγαλύτερα από 60% αντίστοιχα.

ΣΕΒΕ6. Σύνοψη

Όσον αφορά στις εξαγωγές και στις εγχώριες πωλήσεις, οι απαντήσεις ήταν αισθητά
χειρότερες από τα αποτελέσματα των προηγούμενων εξαμήνων, ωστόσο οι απαισιόδοξες
απαντήσεις διατηρήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τις υπόλοιπες ενότητες και
ΣΕΒΕ
συγκεκριμένα
σε 20% για τις εξαγωγές και σε 25% για τις εγχώριες πωλήσεις. Το ποσοστό όσων
προσδοκούν σε αύξηση εξαγωγών μειώθηκε από 66% στο β’ εξάμηνο 2019 σε 47% στο α’
ΣΕΒΕ 2020, ενώ όσων προσδοκούν σε σταθερότητα αυξήθηκε από 29% σε 33%. Αντίστοιχα,
εξάμηνο
από το 60% των απαντήσεων που προέβλεπε αύξηση των εγχώριων πωλήσεων στο β’
Χαρτογράφηση
Εξαγωγικής
Δραστηριότητας
ανά
Περιφέρεια
εξάμηνο
2019, το ποσοστό
διαμορφώθηκε
σε 36% στο α’ Ελλάδας
εξάμηνο 2020,
ενώ
οι προσδοκίες
για
σταθερότητα διαμορφώθηκαν
από 34% σε2013-2017
39%.
& Περιφερειακή
Ενότητα, Διάστημα:
από το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ

ΣΕΒΕ

Τέλος, οι Έλληνες εξαγωγείς ρωτήθηκαν για τη νόσο COVID-19 και το αν η εξάπλωσή της σε
εγχώριο και διεθνές επίπεδο θα επηρεάσει τις εξαγωγές, τις εγχώριες πωλήσεις, την παραγωγή
ΣΕΒΕ6. Σύνοψη
και τη μεταφορά-διακίνηση των προϊόντων της επιχείρησής τους στο επόμενο εξάμηνο. Οι
επιλογές στις τέσσερις κατηγορίες ήταν «καθόλου», «ελάχιστα», «μέτρια», «πολύ» και «πάρα
πολύ» με τις περισσότερες απαντήσεις να συγκεντρώνονται στο «ελάχιστα» που κυμάνθηκε
ΣΕΒΕ6.
Σύνοψη
από
20% έως
28%, στο «μέτρια» που κυμάνθηκε από 26% έως 37% και στο «πολύ» που
κυμάνθηκε από 16% έως 27%.

ΣΕΒΕ
ΣΕΒΕ6. Σύνοψη
ΣΕΒΕ6. Σύνοψη
ΣΕΒΕ
ΣΕΒΕ
Χαρτογράφηση Εξαγωγικής Δραστηριότητας Ελλάδας ανά Περιφέρεια
& Περιφερειακή Ενότητα, Διάστημα: 2013-2017 από το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ
ΣΕΒΕ
ΣΕΒΕ
Χαρτογράφηση Εξαγωγικής Δραστηριότητας Ελλάδας ανά Περιφέρεια
& Περιφερειακή Ενότητα, Διάστημα: 2013-2017 από το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ

23

S1 2020

Trade Confidence Index ΣΕΒΕ- DHL

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

Χαρτογράφηση Εξαγωγικής Δραστηριότητας Ελλάδας ανά Περιφέρεια
& Περιφερειακή Ενότητα, Διάστημα: 2013-2017 από το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ
 ΣΕΒΕ
Εκπροσωπεί 725 εταιρίες, επιχειρηματικούς ομίλους και φορείς σε όλη την ελληνική
Ο ΣΕΒΕ σήμερα …

επικράτεια, 45.000 εργαζόμενους, 17,3 δις κύκλο εργασιών και 10,3 δις ευρώ τζίρο
εξαγωγών, χωρίς να υπολογίζονται στα παραπάνω στοιχεία τα έμμεση μέλη ενώσεων που
ΣΕΒΕ
είναι μέλη του Συνδέσμου ως φορείς

Χαρτογράφηση Εξαγωγικής Δραστηριότητας Ελλάδας ανά Περιφέρεια
Προσφέρει πρακτικά εργαλεία στα μέλη του για την αύξηση της εξωστρέφειάς τους
& Περιφερειακή Ενότητα, Διάστημα: 2013-2017 από το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ
 ΣΕΒΕ
Εξυπηρετεί πάνω από 200 αιτήματα υποστήριξης και ζητήσεων πληροφόρησης μηνιαίως




Διαθέτει
ΣΕΒΕ

και λειτουργεί το καταξιωμένο ερευνητικό Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και
Σπουδών (ΙΕΕΣ)

Χαρτογράφηση
Εξαγωγικής
Δραστηριότητας
ανά
Περιφέρειακαι

Συμβάλλει ενεργά
ως Σύμβουλος
της Πολιτείας Ελλάδας
σε θέματα
εξωστρέφειας
ανταγωνιστικότητας
& Περιφερειακή
Ενότητα, Διάστημα: 2013-2017 από το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ


ΣΕΒΕ
Έχει

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

ΣΕΒΕ

Στον ΣΕΒΕ εδώ και 45 χρόνια…

Χαρτογράφηση Εξαγωγικής Δραστηριότητας Ελλάδας ανά Περιφέρεια
Υποδεικνύουμε δυνητικούς συνεργάτες (εισαγωγείς, χονδρεμπόρους, προμηθευτές κ.λπ.)
& Περιφερειακή
Ενότητα, Διάστημα: 2013-2017 από το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ




Ενημερώνουμε στοχευμένα τα Μέλη μας για ζητήσεις προϊόντων από το εξωτερικό

Επιχειρηματικές
Αποστολές
ΣΕΒΕ 2019Χαρτογράφηση
Εξαγωγικής

Υλοποιούμε εξειδικευμένα
εκπαιδευτικά
σεμινάρια και προγράμματα
κατάρτισης σε θέματα:
εξαγωγικού
marketing,
έρευνας
αγορών,
διαδικασιών
εξαγωγών, τεχνικών
Δραστηριότητας Ελλάδας ανά Περιφέρεια
διαπραγματεύσεων κ.ά.
& Περιφερειακή Ενότητα, Διάστημα: 2013-2017 από το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ



Παρέχουμε έγκυρες επιχειρηματικές πληροφορίες για χώρες και κλάδους

 Επιχειρηματικές
Δημιουργούμε χρήσιμες
εκδόσεις ΣΕΒΕ
όπως 2019
ο Οδηγός Εξαγωγών “ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
Αποστολές
- Θέλετε να εξάγετε;”

DHLΔιενεργούμε
Express NewsΕπιχειρηματικές
Αποστολές ΣΕΒΕ 2019Χαρτογράφηση
στατιστικές αναλύσεις και εκπονούμε μελέτες για την πορεία των ελληνικών
Εξαγωγικής
Δραστηριότητας
Ελλάδας
Περιφέρεια
εξαγωγών ανά
κλάδο και για κάθε
πιθανήανά
χώρα
– προορισμό από το Ινστιτούτο
Εξαγωγικών
Ερευνών
και
Σπουδών
(ΙΕΕΣ)
& Περιφερειακή Ενότητα, Διάστημα: 2013-2017 από το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ





Διοργανώνουμε και υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις για συμμετοχή σε Επιχειρηματικές
Αποστολές, Συνέδρια, Εκθέσεις, Κλαδικές Συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Επιχειρηματικές Αποστολές ΣΕΒΕ 2019Χαρτογράφηση Εξαγωγικής
Προσφέρουμε προνομιακή δωρεάν προβολή στον Κατάλογο Εξαγωγέων του ΣΕΒΕ με την
Δραστηριότητας
Ελλάδας ανά Περιφέρεια
ιδιότητα του Μέλους
& Περιφερειακή Ενότητα, Διάστημα: 2013-2017 από το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ



Χαρτογράφηση Εξαγωγικής Δραστηριότητας Ελλάδας ανά Περιφέρεια
& Περιφερειακή Ενότητα, Διάστημα: 2013-2017 από το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ
ΣΕΒΕ
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DHL Express News
Ξεκίνησε η μεγάλη επένδυση της DHL Express στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης!

Πρόκειται για το νέο κέντρο
διαλογής της DHL Express στη
Βόρεια Ελλάδα, με έκταση
μεγαλύτερη των 5,000τμ, μια
επένδυση που ξεπερνά τα 7 εκατ.
Ευρώ

Το έργο επισφραγίζει τη
10ετή συνεργασία της DHL
Express με τη Fraport Greece στο
νέο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
«Μακεδονία»

Ξεκίνησαν τα έργα για τις νέες εγκαταστάσεις της DHL Express Ελλάδας στο αεροδρόμιο
Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μία επένδυση που ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ και έχει
ως στόχο την αναβάθμιση της παρουσίας της εταιρείας στη χώρα, τη συνεχή βελτίωση του
εργασιακού περιβάλλοντος για τους ανθρώπους της και βέβαια τη βελτίωση των υπηρεσιών
προς τους πελάτες. Σημειώνεται, πως η DHL Express Ελλάδας είναι η μόνη εταιρεία του κλάδου της
που διαθέτει απευθείας πτήσεις σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με ένα διεθνές δίκτυο 220 χωρών,
γεγονός που ενισχύει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα.
Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της DHL
Express Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Ελευθέριος
Σαμαράς: «Η επένδυση της DHL Express Ελλάδας,
εδώ στο νέο Αεροδρόμιο Μακεδονία, ήταν για εμάς
μια δέσμευση που εξελίχθηκε σε μία μεγάλη
πρόκληση. Παρά τις δυσκολίες της εποχής και
σύμφωνοι πάντα με τους κανονισμούς υγείας και
ασφάλειας που επιτάσσουν οι συνθήκες,
καταφέραμε και ξεκινήσαμε ένα σπουδαίο έργο
που θα δώσει μία σημαντική ανάσα εξωστρέφειας
στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας»
Το Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς, Fraport
Greece και DHL Express Ελλάδος σε κοινή
συνέντευξη
τύπου
είχαν
ανακοινώσει
τη
συνεργασία τους σε βάθος 10ετίας, με εναρκτήριο
λάκτισμα το υπερσύγχρονο κέντρο διαλογής της
εταιρείας ταχυμεταφορών στο νέο αεροδρόμιο Μακεδονία.
Με αφορμή την έναρξη των εργασιών της DHL Express Ελλάδας, ο διευθύνων σύμβουλος της
Fraport Greece δήλωσε: « Μας γεμίζει αισιοδοξία το γεγονός η DHL Express Ελλάδας, πιστή στη
δέσμευσή της ξεκινά αυτό το σημαντικό έργο στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Έτσι, παράλληλα με
ένα νέο και υπερσύγχρονο αεροδρόμιο, κόμβο αερομεταφορών για την Ελλάδα και την
Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα παραδώσουμε στην πόλη και το επιβατικό κοινό και
αναβαθμισμένες υπηρεσίες όπως αυτές θα προκύψουν από τη συνεργασία μας με την DHL
Express Ελλάδας».
Παρόλο που το πρόσφατο lockdown της χώρας μετέβαλε το αρχικό χρονοδιάγραμμα της
εταιρείας, το έργο ξεκίνησε με τον απαιτητικό στόχο να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του χρόνου.
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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.

ΣΕΒΕ – Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Πλατεία Μοριχόβου 1 – 546 25 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 535333, 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 πόρταπόρτα. 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

