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Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ  

Δρ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος 

 

Το 2021 ολοκληρώθηκε με την πανδημία του COVID-19 να 

συνεχίζει να αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της  

εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Το 11ο τεύχος του «Trade 

Confidence Index ΣΕΒΕ-DHL» που κατάρτισε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, 

σε συνεργασία με την εταιρία DHL, μέλος του Συνδέσμου και 

ηγέτιδα επιχείρηση στον κλάδο των logistics, έρχεται να ρίξει 

φως στα προβλήματα των Ελλήνων εξαγωγέων με την ελπίδα 

ότι θα συμβάλλει και στην επίλυσή τους.  

Η μείωση του δείκτη στο β’ εξάμηνο του 2021 αποδεικνύει τον 

έντονο προβληματισμό και την ανησυχία που επικρατεί στις 

εξαγωγικές επιχειρήσεις, παρά τη διαχρονικά θετική εικόνα στην 

ενότητα των εξαγωγών. Μέσω του θέματος επικαιρότητας 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στα καίρια ζητήματα της αύξησης 

των τιμών πρώτων υλών, του μεταφορικού και του ενεργειακού 

κόστους, τα οποία απειλούν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. 

Οφείλουμε να εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή τα 

αποτελέσματα του Δείκτη Εξαγωγικών Προσδοκιών και να 

δράσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά προς υποστήριξη της 

εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Εμείς 

στον ΣΕΒΕ θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, όπως αδιαλείπτως 

αγωνιζόμαστε τα τελευταία 47 έτη.  

 

 

  

 

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της DHL για την 

Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα 

κ. Ελευθέριος Σαμαράς 

 

Σταθεροί σε αυτή τη σημαντική μελέτη και σε συνεργασία με 

τον ΣΕΒΕ, στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των προσδοκιών των Ελλήνων εξαγωγέων 

για το 2ο εξάμηνο του 2021. Οι συνθήκες συνεχίζουν να είναι 

ιδιαίτερες αφού το πλαίσιο της νόσου COVID-19 παραμένει 

σε εξέλιξη. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα του Δείκτη 

παρουσιάζονται βελτιωμένα σε σύγκριση με την περασμένη 

χρονιά, όμως αναμφίβολα οι Έλληνες Εξαγωγείς συνεχίζουν 

να επιχειρούν αντιμέτωποι με ποικίλες προκλήσεις. Μία από 

αυτές, η ερώτηση επικαιρότητας του Δείκτη, η αύξηση τιμών 

σε πρώτες ύλες, μεταφορικά κόστη και κόστη ενέργειας.  

 

Η DHL Express, ως μία εταιρεία του κλάδου των διεθνών 

ταχυμεταφορών, κατανοεί και αναλαμβάνει πλήρως την 

ευθύνη που της αναλογεί σε μία παράλληλη πορεία με τις 

ελληνικές επιχειρήσεις και στόχο την ανάπτυξή τους πέρα 

από τα ελληνικά σύνορα, μειώνοντας στο ελάχιστο τους 

κραδασμούς που επιφέρουν παράγοντες όπως οι ανωτέρω.  

Κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης η DHL Express 

αποτέλεσε σημαντικό και σταθερό συνεργάτη για τις 

ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και με δέσμευση στο 

σκοπό μας, «Ενώνουμε Ανθρώπους, Βελτιώνουμε Ζωές», θα 

συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. 
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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 μία φορά 

το εξάμηνο. 

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, 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: 

25/10/21 – 26/11/21
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 Ο Δείκτης TCI SEVE-DHL για το 2ο εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε σε 115,0 μονάδες 

(όπου TCI>100 = αισιοδοξία και TCI<100 = απαισιοδοξία) έναντι:  
• 138,8 μονάδων του 1ου εξαμήνου του 2021, 

• 123,0 μονάδων του 2ου εξαμήνου του 2020, 
• 86,8 μονάδων του 1ου εξαμήνου του 2020, 
• 141,5 μονάδων του 2ου εξαμήνου του 2019,  
• 132,3 μονάδων του 1ου εξαμήνου του 2019,  
• 121,0 μονάδων του 2ου εξαμήνου του 2018,  
• 126,3 μονάδων του 1ου εξαμήνου του 2018,  
• 125,8 μονάδων του 2ου εξαμήνου του 2017,  
• 99,5 μονάδων του 1ου εξαμήνου του 2017, και  
• 89,7 μονάδων του 2ου εξαμήνου του 2016.  

 

Σημαντική μείωση σημείωσε ο Δείκτης στο β’ εξάμηνο του 2021 συγκριτικά με το α’ εξάμηνο 

του ίδιου έτους, όταν είχε καταγραφεί η δεύτερη καλύτερη επίδοση από το 2016, εναρκτήριο 

έτος της έρευνας, αλλά και σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Πιο συγκεκριμένα, στο 

β’ εξάμηνο του 2021 ο Δείκτης ήταν μειωμένος κατά 23,8 μονάδες συγκριτικά με το 

προηγούμενο εξάμηνο και κατά 8,0 μονάδες συγκριτικά με το β’ εξάμηνο του 2020, όταν 

διαμορφώθηκε στις 123,0 μονάδες.  

 

 
 

Αναλυτικά:  

 

 Όπως στα προηγούμενα τεύχη, έτσι και σε αυτό οι εκτιμήσεις στην ενότητα των εξαγωγών 

κινήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικά επίπεδα. Το ποσοστό όσων αναμένουν αύξηση 

διαμορφώθηκε σε 55%, τη σταθερότητα επέλεξε το 32%, ενώ το 13% δήλωσε ότι αναμένει 

μείωση έναντι 8% στο προηγούμενο εξάμηνο. 

 

 

Συνολική Επισκόπηση – Executive Summary 
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Summary 
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 Έντονος προβληματισμός προκύπτει από τις απαντήσεις σχετικά με τις διεθνείς 

οικονομικές συνθήκες, καθώς μόλις το 18% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι προσδοκά σε 

βελτίωσή τους. Αντίθετα, ένας στους τρεις αναμένει επιδείνωση και το 49% σταθερότητα.  

 

 Σε χαμηλότερα επίπεδα από το α’ εξάμηνο του 2021 -αλλά με συγκρατημένη αισιοδοξία- 

κυμάνθηκαν οι απαντήσεις για τις εγχώριες πωλήσεις, καθώς το 90% δήλωσε ότι αυτές 

είτε θα αυξηθούν είτε θα παραμείνουν σταθερές (42% και 48% αντίστοιχα), με μόλις 10% να 

αναμένει μείωση.  

 

 Το 77% του δείγματος επέλεξε τη σταθερότητα ως απάντηση σε ό,τι αφορά στις εγχώριες 

οικονομικές συνθήκες, ενώ η απάντηση «βελτίωση» συγκέντρωσε το 12% από 50% στο 

προηγούμενο εξάμηνο. Την «επιδείνωση» επέλεξε το 11% του δείγματος.  

 

 Θέμα Επικαιρότητας: Αύξηση Τιμών Πρώτων Υλών, Μεταφορικού & Ενεργειακού 

Κόστους. Το θέμα επικαιρότητας για το β’ εξάμηνο του 2021 αναπτύχθηκε σε τρεις ενότητες 

και συγκεκριμένα στην αύξηση των τιμών των πρώτων υλών που καταγράφεται σε διεθνές 

επίπεδο, στην αύξηση του μεταφορικού κόστους που, επίσης, καταγράφεται σε διεθνές 

επίπεδο, καθώς και στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, η οποία παρατηρείται 

κατεξοχήν στην Ελλάδα. Για κάθε ενότητα, οι συμμετέχοντες απάντησαν σε τρεις επιμέρους 

ερωτήσεις, οι οποίες αφορούσαν α. αν η εν λόγω μεταβολή επηρέασε τις εξαγωγές της 

επιχείρησης στο β’ εξάμηνο του 2021, β. σε τι ποσοστό μεταβλήθηκε το κόστος της 

επιχείρησης από την εν λόγω μεταβολή συγκριτικά με το 2020, και γ. σε τι ποσοστό 

μεταβλήθηκε το κόστος της επιχείρησης από την εν λόγω μεταβολή συγκριτικά με το 2019. 

Στην πρώτη ερώτηση της πρώτης ενότητας που αφορούσε στις τιμές των πρώτων υλών, 

το υψηλότερο ποσοστό συγκέντρωσε η απάντηση «πολύ» (39%), ενώ σε ό,τι αφορά στις 

μεταβολές από το 2020 στο 2021 και από το 2019 στο 2021, το 80% και το 77% του δείγματος 

αντίστοιχα απάντησε «0-50%». Στη δεύτερη ενότητα για την αύξηση του μεταφορικού 

κόστους, στην πρώτη ερώτηση που αφορούσε στην επίδρασή του στις εξαγωγές του β’ 

εξαμήνου του 2021, η απάντηση «πολύ» ήταν και πάλι η επικρατέστερη (35%), ενώ το 23% 

και το 24% δήλωσε ότι το 2021 το μεταφορικό κόστος αυξήθηκε πάνω από 100% συγκριτικά 

με το 2020 και το 2019 αντίστοιχα. Ομοίως, στην τελευταία ενότητα το 35% του δείγματος 

ανέφερε ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους θα επηρεάσει πολύ τις εξαγωγές στο β’ 

εξάμηνο του 2021, ενώ από το 2020 στο 2021 και από το 2019 στο 2021, το ενεργειακό 

κόστος αυξήθηκε κατά 0-50% σύμφωνα με το 68% και το 66% του δείγματος αντίστοιχα.  
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Παρά τη γενική αισιοδοξία που διακατέχει τους εξαγωγείς σχετικά με τις εξαγωγικές τους 

επιδόσεις, τα αποτελέσματα στο β’ εξάμηνο του 2021 ήταν ελαφρώς χειρότερα σε σχέση με το 

προηγούμενο εξάμηνο, αλλά αρκετά καλύτερα από τα αποτελέσματα στα δύο εξάμηνα του 

2020. Η «αύξηση» συγκέντρωσε 3 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερες συγκριτικά με το α’ εξάμηνο 

του 2021, η «σταθερότητα» συγκέντρωσε 2 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερες, ενώ το ποσοστό 

που αφορά σε «μείωση» εξαγωγών διαμορφώθηκε σε 13% από 8%. 

 

 
 

Συγκεκριμένα, το 55% δήλωσε ότι οι εξαγωγές θα αυξηθούν στο β’ εξάμηνο του 2021 

διατυπώνοντας μία αισιόδοξη στάση, το 32% αναμένει σταθερότητα, ενώ το 13% εκτιμά ότι 

αυτές θα μειωθούν.  
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Την αυξημένη διεθνή ζήτηση για το προϊόν επέλεξαν ως επικρατέστερη απάντηση όσοι 

προσδοκούν σε αύξηση των εξαγωγών τους (75%), ενώ η εξεύρεση νέων διεθνών πελατών 

αποτέλεσε τη δεύτερη σημαντικότερη αιτία (48%). Σε αρκετά χαμηλότερα ποσοστά 

ακολούθησαν η εποχιακή ζήτηση (9%), η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου (7%), η βελτίωση 

του υφιστάμενου προϊόντος (6%), η δημιουργία νέου προϊόντος (2%) και η υποτίμηση του ευρώ 

έναντι των ξένων νομισμάτων (1%).  

 

 
 

Από το σύνολο των 122 θετικών απαντήσεων που αποτελούν το 55% του δείγματος, οι 67 (ήτοι 

55% εξ αυτών) αναμένουν μικρή αύξηση των εξαγωγών επιλέγοντας ως απάντηση το «θα 

αυξηθούν λίγο». Τα ποσοστά που αφορούν σε μεγάλη και πολύ μεγάλη αύξηση ήταν 

σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο και διαμορφώθηκαν σε 42% για 

εκείνους που πιστεύουν ότι οι εξαγωγές τους θα αυξηθούν πολύ και σε 3% για εκείνους που 

πιστεύουν ότι θα αυξηθούν πάρα πολύ.  
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Οι επιχειρήσεις που εκτιμούν πως οι εξαγωγές τους θα μειωθούν ανήλθαν σε 28, το οποίο 

αποτελεί το 13% του δείγματος, με το 54% εξ αυτών να αποδίδει τη μείωση στη μειωμένη διεθνή 

ζήτηση για το προϊόν του και το 25% στη συρρίκνωση της παγκόσμιας αγοράς για το προϊόν 

του. Άλλοι παράγοντες μείωσης των εξαγωγών συνιστούν ο αυξημένος ανταγωνισμός στις 

διεθνείς αγορές (18%) και η αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση για υποστήριξη 

παραγωγής και εξαγωγών (4%), ενώ η ανατίμηση του ευρώ έναντι των ξένων νομισμάτων δεν 

επιλέχθηκε από κάποιον συμμετέχοντα.  

  

 
 

Η συντριπτική πλειοψηφία όσων αναμένουν μείωση εξαγωγών και συγκεκριμένα το 96% εκτιμά 

ότι η μείωση θα είναι μικρή, ενώ το 4% εμφανίζεται πιο απαισιόδοξο επιλέγοντας την απάντηση 

«πολύ» στη σχετική ερώτηση.    
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Σημαντικά συμπεράσματα προκύπτουν από τα αποτελέσματα του δείκτη και σε κλαδικό 

επίπεδο, καθώς η πανδημία του COVID-19 είχε διαφορετικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις. 

Όπως και στο προηγούμενο τεύχος του TCI, οι επιχειρήσεις των δομικών υλικών ήταν οι πλέον 

αισιόδοξες με το 74% να προσδοκά σε αύξηση εξαγωγών, ενώ το υπόλοιπο 26% μοιράστηκε 

ισόποσα στις απαντήσεις «σταθερότητα» και «μείωση». Σε 55% ανήλθε το ποσοστό των 

επιχειρήσεων που αναμένουν αύξηση εξαγωγών στον κλάδο των αγροτικών-τροφίμων-

ποτών-καπνών, το 27% αναμένει σταθερότητα και το 18% μείωση, ενώ στην 

κλωστοϋφαντουργία τα ποσοστά αύξησης, σταθερότητας και μείωσης διαμορφώθηκαν σε 

54%, 38% και 8% αντίστοιχα. 

 

 Πιο επιφυλακτικές εμφανίζονται οι επιχειρήσεις του κλάδου των μηχανών και συσκευών με το 

42% να προσδοκά σε σταθερότητα, το 53% σε αύξηση και το 5% σε μείωση, ενώ χειρότερη 

εικόνα παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου χημικά-πλαστικά-φαρμακευτικά, εκ των 

οποίων το 43% προσδοκά σε αύξηση εξαγωγών, το 41% αναμένει σταθερότητα και το 16% 

μείωση. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στο παραπάνω κλάδους, δήλωσαν σε 

ποσοστό 52% ότι οι εξαγωγές τους θα αυξηθούν, το 38% ανέφερε ότι θα παραμείνουν 

σταθερές και το 10% ότι θα μειωθούν. 
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Ιδιαίτερα ανήσυχοι και επιφυλακτικοί παρουσιάζονται οι Έλληνες εξαγωγείς σε ό,τι αφορά στις 

διεθνείς οικονομικές συνθήκες του β’ εξαμήνου 2021 καθώς το ποσοστό που αναμένει 

βελτίωση μειώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και συγκεκριμένα κατά 33 ποσοστιαίες μονάδες. 

Περίπου οι μισοί συμμετέχοντες αναμένουν σταθερότητα, ενώ μεγάλη άνοδο, και συγκεκριμένα 

κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, κατέγραψε το ποσοστό που αφορά σε επιδείνωση. 

 

 
 

Αναλυτικά, οι προσδοκίες για τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες στο 2ο εξάμηνο του 2021 

διαμορφώθηκαν ως εξής: 18% δήλωσε ότι περιμένει βελτίωση, 33% δήλωσε ότι περιμένει 

επιδείνωση και το 49% δήλωσε ότι περιμένει σταθερότητα. 
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Ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας σε ποσοστό 63% αναμένουν οι επιχειρήσεις που 

δήλωσαν ότι θα επέλθει βελτίωση των οικονομικών συνθηκών σε διεθνές επίπεδο, ενώ το 45% 

εξ αυτών προσδοκά σε αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες. Σε αρκετά 

χαμηλότερο ποσοστό επέλεξαν οι Έλληνες εξαγωγείς την αύξηση της παγκόσμιας 

βιομηχανικής παραγωγής (8%), την ενίσχυση της ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες και 

τη μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου και α’ υλών (5% αντίστοιχα).  

 

 
 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα τα 88% που αντιστοιχεί σε 35 

εταιρίες, δήλωσε ότι αναμένει μικρή βελτίωση των παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών, ενώ το 

13% εμφανίστηκε πιο αισιόδοξο και δήλωσε ότι θα βελτιωθούν πολύ.  
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Η αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου και α’ υλών φαίνεται πως προβληματίζει έντονα τους 

Έλληνες εξαγωγείς, ένα φαινόμενο που αποτέλεσε και το θέμα επικαιρότητας του παρόντος 

τεύχους. Η παραδοχή αυτή αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αποτέλεσε τη σημαντικότερη αιτία 

για το 91% των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες θα 

επιδεινωθούν, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε 67 επιχειρήσεις. Ακολούθως, το 19% όσων 

αναμένουν επιδείνωση επέλεξε ως αιτία την κάμψη της παγκόσμιας οικονομίας και το 9% τη 

μείωση της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής. 

 

 
      

Οι 60 από τις 74 επιχειρήσεις που διατύπωσαν μία απαισιόδοξη στάση εκτιμούν πως οι διεθνείς 

οικονομικές συνθήκες δεν θα επιδεινωθούν σε μεγάλο βαθμό, το 18% -που αντιστοιχεί σε 13 

επιχειρήσεις- αναμένει μεγάλη επιδείνωση, ενώ μόλις το 1% παρουσιάζεται εξαιρετικά 

απαισιόδοξο δηλώνοντας ότι οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες θα επιδεινωθούν πάρα πολύ.  
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Οι προσδοκίες που αφορούν στις εγχώριες πωλήσεις είχαν επιδείξει σημαντική βελτίωση στα 

τελευταία δύο report του «Δείκτη Εξαγωγικών Προσδοκιών», με τη βελτίωση να αποτελεί επιλογή 

για πάνω από το 50% του δείγματος. Στο β’ εξάμηνο του 2021 το επίπεδο αισιοδοξίας στην εν 

λόγω ενότητα μειώθηκε αισθητά, καθώς η «αύξηση» επιλέχθηκε ως απάντηση από το 42% των 

ερωτηθέντων, τη στιγμή που η σταθερότητα κέρδισε 14 ποσοστιαίες μονάδες και η μείωση 3 

ποσοστιαίες μονάδες. 

 

 

 

Τα ποσοστά που αφορούν στις πωλήσεις των επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά 

διαμορφώθηκαν σε 42% για εκείνους που αναμένουν αύξηση, 48% σταθερότητα και 10% 

μείωση. 
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Το 42% του δείγματος, δηλαδή οι 93 από τις 222 επιχειρήσεις, που δήλωσε ότι προσδοκά σε 

αύξηση εγχώριων πωλήσεων, το αποδίδει κυρίως στην αυξημένη ζήτηση για το προϊόν του σε 

ποσοστό 80%, ενώ το 31% αναμένει εξεύρεση νέων πελατών. Μικρότερη επίδραση αναμένεται 

να έχει η ευνοϊκή εγχώρια οικονομική συγκυρία (12%), η εποχιακή ζήτηση (11%), η βελτίωση του 

υφιστάμενου προϊόντος (5%), η δημιουργία νέου προϊόντος (4%) και η ευνοϊκή διεθνής 

οικονομική συγκυρία (3%). 

 

 
 

Ένα σημαντικό ποσοστό εκ των αισιόδοξων εκτιμήσεων και συγκεκριμένα το 28% που αναλογεί 

σε 26 επιχειρήσεις, προσδοκά σε μεγάλη ή πολύ μεγάλη αύξηση των εγχώριων πωλήσεων (27% 

και 1% αντίστοιχα), ενώ η μεγάλη πλειοψηφία και συγκεκριμένα το 72% εκφράζει συγκρατημένη 

αισιοδοξία δηλώνοντας ότι οι εγχώριες πωλήσεις θα αυξηθούν λίγο.  
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Σε ό,τι αφορά στις αιτίες για τις οποίες το 10% αναμένει μείωση εγχώριων πωλήσεων, η 

μειωμένη ζήτηση για το προϊόν αποτελεί τη σημαντικότερη σε ποσοστό 45%, ακολουθούμενη 

από τη δυσμενή εγχώρια οικονομική συγκυρία (36%), τον αυξημένο ανταγωνισμό από 

ελληνικές ή ξένες επιχειρήσεις (23%), την εποχιακή ζήτηση και τη δυσμενή διεθνή οικονομική 

συγκυρία (5% αντίστοιχα), ενώ κανένας συμμετέχοντας δεν επέλεξε τη μη πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση για υποστήριξη της παραγωγής και των εξαγωγών.  

 

 
 

Αναφορικά με το εύρος της μείωσης των εγχώριων πωλήσεων, η συντριπτική πλειοψηφία και 

συγκεκριμένα το 95% δήλωσε ότι αυτή θα είναι μικρή, ενώ μόλις το 5% αναμένει μεγάλη μείωση 

των εγχώριων πωλήσεων. 
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Σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν οι προσδοκίες αναφορικά με τις εγχώριες οικονομικές 

συνθήκες για το β’ εξάμηνο του 2021 και μάλιστα με ακραίες μεταβολές σε σχέση με το α’ 

εξάμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, οι απαντήσεις που αφορούν σε βελτίωση ή επιδείνωση 

επιλέχθηκαν από πολύ λιγότερους συμμετέχοντες με αποτέλεσμα το ποσοστό της 

«σταθερότητας» να αυξηθεί κατά 50 ποσοστιαίες μονάδες, οι οποίες αφαιρέθηκαν από τις 

άλλες δύο επιλογές. 

 

 
 

Οι 171 από τις 222 επιχειρήσεις, ήτοι το 77% του δείγματος, επέλεξαν τη σταθερότητα ως 

απάντηση στην ερώτηση που αφορούσε στις εγχώριες οικονομικές συνθήκες, το 12% επέλεξε 

τη βελτίωση και το 11% την επιδείνωση.  

 

 

4. Εγχώριες Οικονομικές Συνθήκες 
 

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 
 

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 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 
 

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 
 

6. Σύνοψη 
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Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας «βλέπουν» 21 επιχειρήσεις (81% των αισιόδοξων 

προσδοκιών) που εκτιμούν ότι οι εγχώριες οικονομικές συνθήκες θα βελτιωθούν, ενώ άλλες 

λιγότερο σημαντικές αιτίες αποτελούν η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η αύξηση της 

εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής (19% αντίστοιχα), η αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων ή 

άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων και η αύξηση της ρευστότητας στην αγορά (15% 

αντίστοιχα), η αύξηση της απασχόλησης (4%), ενώ η πρόσβαση σε νέες εναλλακτικές μορφές 

χρηματοδότησης δεν επιλέχθηκε. 

 

 
 

Το 85% των αισιόδοξων εκτιμήσεων που αντιστοιχεί σε 22 επιχειρήσεις δήλωσε ότι αναμένει 

μικρή βελτίωση, ενώ υπήρξαν και 4 επιχειρήσεις, οι οποίες εξέφρασαν μία πιο θετική εκτίμηση 

λέγοντας πως οι οικονομικές συνθήκες θα βελτιωθούν πολύ. 
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Στην αντίθετη πλευρά, η μείωση της ρευστότητας στην αγορά (72% των απαισιόδοξων 

εκτιμήσεων) θα αποτελέσει το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα οδηγήσει σε επιδείνωση των 

εγχώριων οικονομικών συνθηκών σύμφωνα με 25 επιχειρήσεις, ενώ ύφεση της ελληνικής 

οικονομίας αναμένει το 24% εξ αυτών. Αντίστοιχα, η επιβολή νέων δημοσιονομικών μέτρων 

εκτιμάται ότι θα επηρεάσει αρνητικά σύμφωνα με το 16% του δείγματος, ακολουθούμενη από 

τη μείωση της απασχόλησης (12%) και τη μείωση της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής (8%). 

 

 
 

Παρότι οι επιχειρήσεις που επέλεξαν την επιδείνωση ως απάντηση ήταν μόλις 25, ένα σημαντικό 

ποσοστό εξ αυτών, και συγκεκριμένα το 36%, αναμένει μεγάλη (32%) ή πολύ μεγάλη επιδείνωση 

(4%), ενώ το 64% αναμένει μικρή επιδείνωση.  
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Στις σημαντικές αυξήσεις που καταγράφηκαν στις τιμές των πρώτων υλών, στο μεταφορικό 

και στο ενεργειακό κόστος εστίασε το θέμα επικαιρότητας του Δείκτη Εξαγωγικών Προσδοκιών 

στο β’ εξάμηνο του 2021. Το μείζον ζήτημα της συνολικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων που 

πρωτοεμφανίστηκε στο α’ εξάμηνο του 2021 αλλά εξελίχθηκε κυρίως στο β’ εξάμηνο και το 

οποίο επηρεάζει τα λειτουργικά τους κόστη και την εν γένει λειτουργία τους, αναπτύχθηκε σε 

τρεις ερωτήσεις για κάθε υποενότητα. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε στις επιπτώσεις των εν 

λόγω μεταβολών στις εξαγωγές της επιχείρησης στο β’ εξάμηνο του 2021, η δεύτερη ερώτηση 

αφορούσε το ποσοστό κατά το οποίο μεταβλήθηκε το κόστος συγκριτικά με το 2020 εξαιτίας 

των εν λόγω μεταβολών και η τρίτη ερώτηση το ποσοστό κατά το οποίο μεταβλήθηκε το 

κόστος συγκριτικά με το 2019.  

 

5.1 Αύξηση τιμών πρώτων υλών 

 

Η πρώτη ερώτηση που τέθηκε στους ερωτηθέντες στο πλαίσιο του θέματος επικαιρότητας 

αφορούσε στην αύξηση των τιμών των πρώτων υλών που καταγράφηκε σε διεθνές επίπεδο 

και το κατά πόσο αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις εξαγωγές της επιχείρησης τους στο β’ 

εξάμηνο του 2021, με τις απαντήσεις «πολύ» και «πάρα πολύ» να συγκεντρώνουν υψηλά 

ποσοστά και συγκεκριμένα 56%. Αναλυτικά, το 13% εκτιμά ότι δεν θα επηρεαστούν «καθόλου», 

το 12% «ελάχιστα», το 19% «μέτρια», το 39% «πολύ» και το 17% «πάρα πολύ».  

 

Ερώτηση 5.1.1: Εκτιμάτε ότι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών που καταγράφεται σε 

διεθνές επίπεδο θα επηρεάσει τις εξαγωγές της επιχείρησής σας στο β’ εξάμηνο του 2021: 

 

 
 

Η δεύτερη ερώτηση της ενότητας αφορούσε στο ποσοστό στο οποίο η εν λόγω αύξηση 

μετέβαλε το κόστος των πρώτων υλών της επιχείρησης κατά το τρέχον έτος (2021) συγκριτικά 

με το 2020, με το 19% να απαντάει «0-10%» και το 37% «11-25%». Οι υπόλοιπες 98 επιχειρήσεις 

που αποτελούν το 44% του δείγματος επιβαρύνθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό καθώς το 24% του 

δείγματος δήλωσε ότι το ποσοστό μεταβολής ήταν μεταξύ 25% και 50%, το 9% του δείγματος 

μεταξύ 50% και 75%, το 5% του δείγματος μεταξύ 75% και 100%, ενώ 13 επιχειρήσεις (το 6% του 

5. Focus: Αύξηση Τιμών Πρώτων Υλών, Μεταφορικού & Ενεργειακού κόστους 
 

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

 

6. Σύνοψη 

 
 

ΣΕΒΕ6. Σύνοψη5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής 

Προσαρμογής 
 

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

 

6. Σύνοψη 

 
 

ΣΕΒΕ6. Σύνοψη 

 
 

ΣΕΒΕ 
 

ΣΕΒΕ6. Σύνοψη 

 
 

ΣΕΒΕ6. Σύνοψη5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής 

Προσαρμογής 
 

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

 

6. Σύνοψη 

 
 

ΣΕΒΕ6. Σύνοψη5. Focus: Ολοκλήρωση 3ου Προγράμματος Οικονομικής 

Προσαρμογής 
 

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

6. Σύνοψη 

 
 

ΣΕΒΕ6. Σύνοψη 

 
 

ΣΕΒΕ 
 

ΣΕΒΕ6. Σύνοψη 

 
 

ΣΕΒΕ6. Σύνοψη 
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δείγματος) ανέφερε ότι η μεταβολή του κόστους ξεπέρασε το 100%. 

 

Ερώτηση 5.1.2: Σε τι ποσοστό μεταβλήθηκε το κόστος των πρώτων υλών της επιχείρησής σας 

κατά το τρέχον έτος συγκριτικά με το 2020; 
 

 
 

Η ενότητα που αφορούσε στις πρώτες ύλες ολοκληρώθηκε με την ερώτηση που αφορούσε 

στο ποσοστό που μεταβλήθηκε το κόστος των πρώτων υλών της επιχείρησης κατά το τρέχον 

έτος (2021) συγκριτικά με το 2019. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 50% των εξαγωγέων 

αντιμετώπισε μία αύξηση της τάξης του 0-25% και συγκεκριμένα το 17% του δείγματος από 0% 

έως 10% και το υπόλοιπο 33% του δείγματος από 11% έως 25%. Ακολούθως, το 27% του 

δείγματος επέλεξε ως απάντηση το «25-50%», το 11% του δείγματος την απάντηση «50-75%», το 

5% του δείγματος την απάντηση «75-100%» και το 7% του δείγματος την απάντηση «πάνω από 

100%». 

 

Ερώτηση 5.1.3: Σε τι ποσοστό μεταβλήθηκε το κόστος των πρώτων υλών της επιχείρησής σας 

κατά το τρέχον έτος συγκριτικά με το 2019; 
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5.2 Αύξηση μεταφορικού κόστους 

 

Η δεύτερη ενότητα εστίασε στο μεταφορικό κόστος και συγκεκριμένα στη μεγάλη αύξηση που 

καταγράφεται σε διεθνές επίπεδο, με την πρώτη ερώτηση να αφορά στο πώς η αύξησή του 

θα επηρεάσει τις εξαγωγές της επιχείρησης στο β’ εξάμηνο του 2021. Το 13% δήλωσε καθόλου, 

το 18% ελάχιστα και το 25% μέτρια, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (35%) 

δήλωσε πολύ και το 10% πάρα πολύ.  

 

Ερώτηση 5.2.1: Εκτιμάτε ότι η αύξηση του μεταφορικού κόστους που καταγράφεται σε διεθνές 

επίπεδο θα επηρεάσει τις εξαγωγές σας στο β’ εξάμηνο του 2021: 

 

 
 

Σε ό,τι αφορά στην αύξηση του μεταφορικού κόστους συγκριτικά με το 2020, το 21% δήλωσε 

ότι μεταβλήθηκε από 0% έως 10% και το 30% ότι μεταβλήθηκε από 11% έως 25%. Το υπόλοιπο 

49% του δείγματος αντιμετώπισε αύξηση μεγαλύτερη του 25%, με το 15% των συμμετεχόντων, 

δηλαδή 33 επιχειρήσεις, να δηλώνουν αύξηση 25-50%, το 8% των συμμετεχόντων αύξηση 50-

75%, το 3% των συμμετεχόντων αύξηση 75-100% και ένα μεγάλο ποσοστό και συγκεκριμένα το 

23% του δείγματος, δηλαδή 52 επιχειρήσεις, να δηλώνει ότι η αύξηση συγκριτικά με το 2020 

ξεπέρασε το 100%. 
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Ερώτηση 5.2.2: Σε τι ποσοστό μεταβλήθηκε το μεταφορικό κόστος της επιχείρησής σας κατά 

το τρέχον έτος συγκριτικά με το 2020; 
 

 
 

Παρόμοια ήταν τα ποσοστά των απαντήσεων και στην επόμενη ερώτηση, η οποία αφορούσε 

τη μεταβολή του μεταφορικού κόστους της επιχείρησης κατά το τρέχον έτος (2021) συγκριτικά 

με το 2019, καθώς το 19% επέλεξε ως απάντηση το «0-10%», το 27% επέλεξε την απάντηση «11-

25%», το 18% την απάντηση «25-50%», το 8% την απάντηση «50-75%», το 4% την απάντηση «75-

100%» και το 24% την απάντηση «πάνω από 100%». 

 

Ερώτηση 5.2.3: Σε τι ποσοστό μεταβλήθηκε το μεταφορικό κόστος της επιχείρησής σας κατά 

το τρέχον έτος συγκριτικά με το 2019; 
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5.3 Αύξηση ενεργειακού κόστους 

 

Το θέμα επικαιρότητας ολοκληρώθηκε με τις τρεις ερωτήσεις που αφορούσαν στην αύξηση 

του ενεργειακού κόστους. Όπως και με τις προηγούμενες ενότητες έτσι και σε αυτή η πρώτη 

ερώτηση εστίασε στην αύξηση του ενεργειακού κόστους που καταγράφεται κατεξοχήν στην 

Ελλάδα και το πώς αυτή επηρέασε τις εξαγωγές της επιχείρησης στο β’ εξάμηνο του 2021. 

Μόλις το 9%, και συγκεκριμένα 21 επιχειρήσεις, απάντησε καθόλου στη σχετική ερώτηση, ενώ 

το 23% δήλωσε ελάχιστα. Το 26% επέλεξε την απάντηση «μέτρια», το μεγαλύτερο ποσοστό και 

συγκεκριμένα το 35% δήλωσε ότι οι εξαγωγές του αναμένεται να επηρεαστούν πολύ από την 

αύξηση του ενεργειακού κόστους, ενώ το 7% επέλεξε την απάντηση «πάρα πολύ».  

 

Ερώτηση 5.3.1: Εκτιμάτε ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους που καταγράφεται κατεξοχήν 

στη χώρα μας θα επηρεάσει τις εξαγωγές σας στο β’ εξάμηνο του 2021: 

 

 
 

Αναφορικά με τη μεταβολή που επήλθε στην αύξηση του ενεργειακού κόστους κατά το τρέχον 

έτος (2021) συγκριτικά με το προηγούμενο, μόλις το 10% απάντησε «0-10%», το 28% απάντησε 

«11-25%», το 30% απάντησε «25-50%», το 9% απάντησε «50-75%», το 11% απάντησε «75-100%» 

και το 12% απάντησε «πάνω από 100%». 
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Ερώτηση 5.3.2: Σε τι ποσοστό μεταβλήθηκε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας κατά το 

τρέχον έτος συγκριτικά με το 2020; 
 

 
 

Στην αντίστοιχη ερώτηση σχετικά με το ποσοστό μεταβολής του ενεργειακού κόστους σε σχέση 

με το 2019, η απάντηση 25-50% συγκέντρωσε τις περισσότερες απαντήσεις (29% του 

δείγματος). Πιο αναλυτικά, το 9% επέλεξε την απάντηση «0-10%», το 27% απάντησε «11-25%», το 

29% απάντησε «25-50%», το 9% απάντησε «50-75%», το 10% απάντησε «75-100%» και το 14% 

απάντησε «πάνω από 100%». 

 

Ερώτηση 5.3.3: Σε τι ποσοστό μεταβλήθηκε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας κατά το 

τρέχον έτος συγκριτικά με το 2019; 
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Η δεύτερη έρευνα του Δείκτη Εξαγωγικών Προσδοκιών ΣΕΒΕ-DHL για το 2021 ολοκληρώθηκε με 

σημαντική επιδείνωση των αποτελεσμάτων στο β’ εξάμηνο και τη διαμόρφωση του δείκτη σε 

115,0 μονάδες έναντι 138,8 μονάδων στο α’ εξάμηνο και 123,0 μονάδων στο β’ εξάμηνο του 

2020. Αυτή προκλήθηκε κυρίως από την επιδείνωση των προσδοκιών στους τομείς των 

διεθνών και των εγχώριων οικονομικών συνθηκών, στους οποίους οι θετικές απαντήσεις για 

βελτίωση μειώθηκαν κατά 33 και 38 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά στις 

εξαγωγές και τις εγχώριες πωλήσεις, οι εκτιμήσεις παρέμειναν μεν σε θετικά επίπεδα, 

παρουσίασαν δε επιδείνωση συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο.  

 

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες κατηγορίες, στην ενότητα των εξαγωγών οι θετικές προβλέψεις 

παρέμειναν σε σταθερά υψηλά επίπεδα, καθώς και στο β’ εξάμηνο του 2021 η βελτίωση 

συγκέντρωσε το 55% και η σταθερότητα το 32% του δείγματος, με την αυξημένη διεθνή ζήτηση 

για το προϊόν να αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία. Αντίστοιχα, το 90% των συμμετεχόντων 

δήλωσε ότι οι εγχώριες πωλήσεις είτε θα αυξηθούν (42%) είτε θα παραμείνουν σταθερές (48%) 

διατυπώνοντας μία συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τομέα αυτόν. Αντίθετα, οι εκτιμήσεις για 

τις διεθνείς και τις εγχώριες πωλήσεις κυμάνθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με μόλις το 18% 

και το 12% αντίστοιχα να αναμένει βελτίωση. Μάλιστα, το 33% του δείγματος εκτιμά ότι οι 

διεθνείς οικονομικές συνθήκες θα επιδεινωθούν, κυρίως λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών 

πετρελαίου και πρώτων υλών. Στις εγχώριες οικονομικές συνθήκες η απάντηση «σταθερότητα» 

επικράτησε σε ποσοστό 77%.  

 

Το θέμα επικαιρότητας εστίασε στις αυξήσεις των τιμών πρώτων υλών, του μεταφορικού και 

του ενεργειακού κόστους και στην επίδρασή τους στις εξαγωγές και στο λειτουργικό κόστος 

των επιχειρήσεων. Αρχικά, η αύξηση των τιμών πρώτων υλών που καταγράφηκε σε παγκόσμιο 

επίπεδο εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τις εξαγωγές του 56% του δείγματος στο β’ εξάμηνο του 

2021 σε μεγάλο (39%) ή πολύ μεγάλο βαθμό (17%). Το 80% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν 

στην έρευνα αντιμετώπισαν αύξηση του κόστους πρώτων υλών μεταξύ 0% και 50% από το 

2020 στο 2021, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τη μεταβολή από το 2019 στο 2021 ανήλθε σε 

77%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δείκτη, η αύξηση του μεταφορικού κόστους σε διεθνές 

επίπεδο αναμένεται να επηρεάσει πολύ ή πάρα πολύ τις εξαγωγές του 45% του δείγματος (35% 

και 10% αντίστοιχα), ενώ 55 επιχειρήσεις (25% του δείγματος) απάντησε «μέτρια». Το 23% των 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι η αύξηση του μεταφορικού κόστους το 2021 υπερέβη το 100% 

συγκριτικά με το 2020, ενώ συγκριτικά με το 2019 το ποσοστό ανήλθε σε 24% των ερωτηθέντων. 

Τέλος, διατυπώθηκε η εκτίμηση πως η αύξηση του ενεργειακού κόστους που παρουσιάστηκε 

κατεξοχήν στην Ελλάδα θα επηρεάσει πολύ ή πάρα πολύ το 42% των εξαγωγέων, με το 68% να 

δηλώνει ότι η μεταβολή στο διάστημα 2020-2021 κυμάνθηκε μεταξύ 0% και 50%. Συγκριτικά με 

το 2019 το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 66%, το 14% όμως δήλωσε ότι η αύξηση του 

ενεργειακού κόστους ξεπέρασε το 100%. 
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Από το 1975 έως σήμερα αποτελεί το σημαντικότερο εκφραστή της εξωστρέφειας στην 

Ελλάδα. 

 

Ο ΣΕΒΕ σήμερα … 

 

 Εκπροσωπεί περισσότερες από 750 εταιρείες, επιχειρηματικούς ομίλους και φορείς σε όλη 

την ελληνική επικράτεια, 55.000 εργαζόμενους, 25,0 δις κύκλο εργασιών και 16,0 δις ευρώ 

τζίρο εξαγωγών που αντιστοιχούν σε άνω του 50% των ελληνικών εξαγωγών αγαθών, 

χωρίς να υπολογίζονται στα παραπάνω στοιχεία τα έμμεση μέλη ενώσεων που είναι μέλη 

του Συνδέσμου ως φορείς 

 

 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 

 

Στον ΣΕΒΕ εδώ και 47 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 
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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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Ο ΣΕΒΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα TRUST Leaders που χρηματοδοτείται από το ERASMUS+ μαζί με 

εταίρους από τη Μ. Βρετανία (επικεφαλής), Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. Μέσω του 

προγράμματος και σε συνέχεια της Ενότητας Διαδικτυακής Κατάρτισης, είναι διαθέσιμο πλέον το 

Εγχειρίδιο TRUST LEADERS το οποίο παρέχει  στα διευθυντικά στελέχη των ΜΜΕ τη βοήθεια για να 

προβούν στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων προκειμένου να μπορούν να διευκολύνουν την 

επικοινωνία, να επιλύσουν συγκρούσεις, να αναπτύξουν συναισθηματική νοημοσύνη, να 

διευκολύνουν την καθημερινότητα των εργαζομένων. Ενδεικτικά θέματα που καλύπτονται στο 

Εγχειρίδιο περιλαμβάνουν: 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργητικής (βαθιάς) ακρόασης 

• Δημιουργία Συναισθηματικής, Πνευματικής και Πολιτιστικής Νοημοσύνης 

• Βελτίωση της ηθικής, ευγένειας, ηγεσίας 

• Κατανόηση της προσωπικής και ακούσιας προκατάληψης 

• Συμπεριφορά ουδετερότητας και μη κρίσης 

• Κατανόηση του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας, της παρενόχλησης και άλλων αρνητικών 

συμπεριφορών 

• Επίγνωση αντίληψης – του εαυτού σας και των άλλων 

• Διευκόλυνση παραγωγικών ομαδικών συζητήσεων 

 

Μέσω του εγχειριδίου, οι επόμενοι TRUST LEADERS θα μάθουν τρόπους να ακούν για να 

κατανοήσουν την ομάδα τους καθώς και τρόπους για την κατάλληλη αντιμετώπιση των 

συγκρούσεων. Θα μάθουν ότι η σύγκρουση δεν είναι εγγενώς θετική ή αρνητική αλλά ουδέτερη 

έως ότου η σύγκρουση διαχειριστεί είτε θετικά είτε αρνητικά. Το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται 

και προσφέρουν το χρόνο, την ενέργεια, τη δημιουργικότητα και την αλληλεπίδρασή τους είναι η 

κοινότητά τους και η ποιότητα της συνεισφοράς τους επηρεάζει την αποστολή της 

εταιρείας/οργανισμού καθώς και των μελών της. Η αξία που αποδίδει ένας εργοδότης στους 

ανθρώπους του οδηγεί σε έναν υγιή και κερδοφόρο χώρο εργασίας και για τις δύο πλευρές. Οι 

πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το Εγχειρίδιο αντιμετωπίζουν την ανάγκη για μια 

θετική δομή διαχείρισης συγκρούσεων που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα, 

την αρμονία και την ουσία της εργασίας και είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Εκτός από το 

εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμο δωρεάν, υπάρχει η δυνατότητα για μια προσωπική 

διερεύνηση των ικανοτήτων των managers ως προς: 

 Τις διαπροσωπικές σχέσεις στην επιχείρηση/οργανισμό 

 Την ικανότητα να «ακούει» αποτελεσματικά 

 Την αποτελεσματικότητά του  

 Την κουλτούρα του επαγγελματικού χώρου 

 

Kάντε την αυτοαξιολόγησή σας και προχωρήστε στη δική σας στρατηγική βελτίωσης ως Trusted 

Leader στο https://www.workplacetrustleaders.com/selfassessment 

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο https://mediationskills.co.uk/trust-leaders/ 

 

 

Πρόγραμμα TRUST Leaders από τον ΣΕΒΕ 
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https://elearningroom2.connectedlearning.net/wptrustleaders/login/
https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2021/11/TRUST-Handbook.pdf
https://www.seve.gr/wp-content/uploads/2021/11/TRUST-Handbook.pdf
https://www.workplacetrustleaders.com/selfassessment
https://mediationskills.co.uk/trust-leaders/
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Θεσσαλονίκη: εντάχθηκαν στο στόλο της DHL Express τα πρώτα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα!  

 

 Σε εξέλιξη βρίσκεται το «πράσινο» πλάνο επένδυσης της DHL Express Ελλάδας, ύψους 1,7 

εκ ευρώ, που στόχο έχει τη μεταβολή του ιδιόκτητου στόλου οχημάτων σε ηλεκτρικό 

 Έως το τέλος του 2022 θα έχουν ενταχθεί στον επίγειο επιχειρησιακό στόλο της Εταιρείας 

περισσότερα από 40 πλήρως ηλεκτροκίνητα οχήματα 

 Τα πρώτα ηλεκτρικά vans έφτασαν και στη Θεσσαλονίκη, όπου τα υποδέχτηκαν από 

κοινού ο Δήμαρχος της πόλης, κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ελευθέριος Σαμαράς 

 

 

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί για 

τον Όμιλο Deutsche Post DHL 

βασική δέσμευση, με στόχους 

σαφείς και μετρήσιμους, όπως η 

μείωση των ρίπων κατά 60%, έως 

το 2030. Στα πλαίσια αυτού του 

φιλόδοξου αλλά αναγκαίου όσο 

ποτέ άλλοτε πλάνου, η DHL Express 

έχει ήδη ξεκινήσει σχετικό 

επενδυτικό πλάνο, με στόχο τη 

δυνατό μεγαλύτερη μεταβολή του 

επίγειου στόλου της, σε αμιγώς 

ηλεκτρικό.  

 

 

 

Έτσι, η DHL Express Ελλάδας εντάσσει στο στόλο της τα πρώτα 17 πλήρως ηλεκτρικά οχήματα με 

στόχο έως το τέλος του 2022, τα νέα ηλεκτρικά οχήματα να ξεπερνούν τα 40, σε ένα επενδυτικό 

πλάνο που στο σύνολό του θα ξεπεράσει τα 1,7 εκ ευρώ. Πρόκειται για vans μεταφοράς 

αποστολών, ειδικά διαμορφωμένα από τις αυτοκινητοβιομηχανίες – παρόχους για τις ανάγκες 

της DHL Express, με υψηλά επίπεδα ασφάλειας τόσο για τον οδηγό όσο και για τα δέματα και 

βέβαια με αξεπέραστη εμπειρία οδήγησης, φιλική προς το περιβάλλον αλλά και πρωτόγνωρη για 

τον οδηγό.  

 

 

 

Τα πρώτα τέσσερα – Mercedes, τύπου 

Sprinter – έφτασαν και στη Θεσσαλονίκη 

όπου είχαμε τη χαρά να τα υποδεχτούμε 

με το Δήμαρχο της Πόλης, κ. Κωνσταντίνο 

Ζέρβα.  

 

Αξίζει να σημειωθεί πως η DHL Express, 

είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου των 

Ταχυμεταφορών που μετατρέπει  τον 

ιδιόκτητο στόλο της σε ηλεκτρικό, σε ένα 

ποσοστό που ξεπερνά το 60%. 

DHL Express News 
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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 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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