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Η παρακάτω έρευνα εκπονήθηκε από την DK 
MARKETING με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας των 
ελληνικών εξαγωγών κατά την διάρκεια της δεκαετίας 
2010 - 2020.

Βασικός πυλώνας της έρευνας είναι η ενδελεχής 
εξέταση των στοιχείων απόδοσης του ελληνικού 
εξαγωγικού εμπορίου γενικότερα, και των εξαγωγών 
ανά τομέα, ειδικότερα, σε σχέση με το ΑΕΠ, αλλά και σε 
σύγκριση με τα στοιχεία των υπολοίπων χωρών της ΕΕ.

Η  επεξεργασία  των στοιχείων απέδωσε  εξαιρετικά 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα  και συμπλήρωσε την 
συνολική εικόνα που παρουσιάζουν  οι  ελληνικές  
εξαγωγές.

Η DK MARKETING ιδρύθηκε το 1999 και μετρά 20 
και πλέον έτη πείρας στην συμβουλευτική εξαγωγών 
και στο διεθνές marketing. Σταθερός στόχος της 
είναι η ανάπτυξη  και η βελτίωση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας των πελατών της. 

Με  αφετηρία  την ενδελεχή  γνώση  της  γεωγραφίας  
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω των 
ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών που διενεργεί, 
καθώς και με την χρήση εύστοχων και  αναλυτικών 
εργαλείων,  η DK MARKETING παρέχει εξειδικευμένες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες  εξαγωγών,  στρατηγικής 
και επικοινωνίας σε επιχειρήσεις  και  οργανισμούς  σε  
διεθνές  επίπεδο.
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Αφιέρωμα στις ελληνικές 
εξαγωγές 2010 – 2020

Εξαγωγές και ΑΕΠ

Η εξέταση του εμπορίου σε μια οι-
κονομία, καθώς και η αξιολόγηση 
της δραστηριότητάς του, απαιτεί 
ανάλυση πολλών παραμέτρων, 

διότι η εξέταση μεμονωμένων μεγεθών 
μπορεί να οδηγήσει σε επισφαλή συμπε-
ράσματα και κατ’ επέκταση, στην υιοθέτη-
ση λανθασμένων στρατηγικών αποφάσεων 
ανάπτυξης των εξαγωγών.

Η χρηματοπιστωτική κρίση που μάστι-
σε τη χώρα για αρκετά χρόνια, αποτέλε-
σε έναν από τους βασικότερους παράγο-
ντες αποσταθεροποίησης της ελληνικής 
εξωστρέφειας. Κατά την περίοδο αυτήν, 
πλήθος ελληνικών επιχειρήσεων εγκατέ-
λειψαν τις εξαγωγικές αγορές, ενώ άλλες, 
μείωσαν σημαντικά τις εξαγωγικές τους 
ροές. Συγκεκριμένα, ένα ποσοστό 30-35% 
των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων 
σταμάτησε να εξάγει. Σήμερα οι εξαγω-
γικές επιχειρήσεις είναι γύρω στις 17.000 
(Eurostat, 2021), από 18.000 που ήταν το 
2012. Ωστόσο, 300 μεγάλες επιχειρήσεις 
καλύπτουν περίπου το 50% του συνόλου 
των ελληνικών εξαγωγών, επισημαίνο-
ντας την ανάγκη για διεύρυνση της εξαγω-
γικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.

Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη μελέ-
τη αποσκοπεί σε μία σφαιρική ανασκόπη-

ση και εξέταση σημαντικών οικονομικών 
μεγεθών που αναλύουν τις πραγματικές 
εξαγωγικές επιδόσεις της Ελληνικής οι-
κονομίας. Κατά τα έτη που ακολούθησαν 
την κρίση δημιουργήθηκε ένα κλίμα ευ-
φορίας σχετικά με την ραγδαία αύξηση 
των εξαγωγών. Ωστόσο, η εξέταση βασι-
κών παραμέτρων απέδειξε την πραγματι-
κή αδυναμία της ελληνικής εξωστρέφειας 
και την ανάγκη θέσπισης νέων στρατηγι-
κών, με στόχο την αναπτέρωση των ελλη-
νικών εξαγωγών.

Στο σημείο αυτό πραγματοποιείται ανά-
λυση της εξαγωγικής δραστηριότητας της 
Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία 
της σε σχέση με το μέγεθος του Ακαθά-
ριστου Εγχώριου Προϊόντος διαχρονικά, 
καθώς και το ποσοστό συνεισφοράς των 
εξαγωγών σε αυτό. Σε πρώτο στάδιο λαμ-
βάνονται υπόψη οι συνολικές εξαγωγικές 
ροές της Ελλάδας (εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών), ενώ στη συνέχεια πραγματο-
ποιείται μεμονωμένη εξέταση των εξαγω-
γών αγαθών (με και χωρίς πετρελαιοειδή) 
και του τριτογενούς τομέα εξαγωγών (του-
ριστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πολιτι-
σμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ.).

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
είναι ευδιάκριτα αποτυπωμένες στην κα-
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θοδική πορεία του ΑΕΠ, καθώς στο διά-
στημα 2010 – 2020 έχει σημειωθεί ση-
μαντική μείωση, παρά τις προσπάθειες 
ανάκαμψης την περίοδο 2017 - 2019. Η 
ανοδική πορεία του ΑΕΠ την τελευταία 
τριετία διακόπηκε, λόγω της εμφάνισης 
της πανδημίας COVID-19, με αποτέλεσμα 
το ΑΕΠ να σημειώσει πτώση 8,07%, φτά-
νοντας τελικά στα €168,29 δις. Συνολικά, 
στην εξεταζόμενη περίοδο, το ΑΕΠ συρ-
ρικνώθηκε κατά 25%, ποσοστό που αντι-
στοιχεί σε €56,23 δις.

Αναφορικά με τις εξαγωγές, αξιοσημεί-
ωτη είναι η σχετικά αντιστρόφως ανάλογη 

πορεία τους, σε σχέση με το ΑΕΠ. Το γε-
γονός αυτό οδηγεί σε αύξηση της συμβο-
λής των συνολικών εξαγωγών στο ΑΕΠ, με 
αποτέλεσμα, το ποσοστό αυτό να παρερ-
μηνεύεται κατά την συνολική αξιολόγηση 
της εξαγωγικής δραστηριότητας. Τα διαρ-
κώς υψηλά μεγέθη των ποσοστών των εξα-
γωγών ως προς το ΑΕΠ δεν υποδηλώνουν 
αντίστοιχη αύξηση των συνολικών εξαγω-
γών της Ελλάδας. 

Παρόλο που είναι ενθαρρυντικά τα απο-
τελέσματα των ελληνικών εξαγωγών, είναι 
ενδιαφέρον να τα συγκρίνουμε με τα αντί-
στοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Οι συνολικές εξαγωγές των κρατών - με-
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται 
πως ακολουθούν ανάλογη πορεία με αυ-
τήν του συνολικού ΑΕΠ, σε αντίθεση με το 
ποσοστό της ελληνικής συνεισφοράς.  Το 
γεγονός αυτό ευνοεί την οικονομία της ΕΕ, 
καθώς η συνεισφορά των συνολικών εξα-
γωγών κατά μέσο όρο υπολογίστηκε στο 
46,1%. Η αντίστοιχη συνεισφορά των ελ-
ληνικών εξαγωγών στο ΑΕΠ της Ελλάδας 
είναι συγκριτικά πολύ χαμηλότερη, καθώς 

όπως προαναφέρθηκε, η αύξηση του με-
γέθους αυτού στο ύψος του 31,8% οφείλε-
ται κυρίως στην μείωση του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος. 

Η καχεκτική πορεία των συνολικών ελλη-
νικών εξαγωγών γίνεται αντιληπτή και από 
το παραπάνω γράφημα, καθώς η εξαγωγι-
κή δραστηριότητα της Ελλάδας είναι πολύ 
χαμηλότερη συγκριτικά με τον μέσο όρο 
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των εξαγωγών των κρατών – μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, κατά το διάστημα 2010 
- 2020. Η Γερμανία φαίνεται πως διαχρο-
νικά συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό 
στις συνολικές εξαγωγές της ΕΕ, κατέχο-
ντας μερίδιο 24,37%. Ακολουθεί η Γαλλία, 
η οποία παρουσιάζει επίσης αυξημένο 
όγκο εξαγωγών την τελευταία δεκαετία, με 
το μερίδιο της να αγγίζει το 11,5%. Τέλος, 
σημαντική είναι η συμβολή της Ολλανδί-
ας και της Ιταλίας, οι οποίες διαθέτουν 
το 9,95% και 8,61% αντίστοιχα των συνο-
λικών εξαγωγών της ΕΕ. Συγκριτικά με τα 
υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,  το μερίδιο της Ελλάδας παραμέ-
νει σε χαμηλά επίπεδα, αγγίζοντας μόλις 
το 1%, καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο. 

Αναλύοντας τους ξεχωριστούς τομείς των 
εξαγωγών της Ελλάδας, παρατηρείται πως 
διαχρονικά οι υπηρεσίες συνεισφέρουν το 
μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των εξα-
γωγών, κατά μέσο όρο 52,8%, γεγονός που 
αποδεικνύει την προστιθέμενη αξία του 
τριτογενούς τομέα για την ελληνική οικο-
νομία, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα 
ανασυγκρότησης και επέκτασης των εξα-
γωγών προϊόντων.

Οι εξαγωγές υπηρεσιών της Ελλάδας, 
παρουσίασαν την μεγαλύτερη ανάπτυξη 
κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ωστόσο η 
πανδημία του COVID – 19 έπληξε ιδιαιτέ-
ρως τον συγκεκριμένο κλάδο, με αποτέλε-
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σμα το 2020 να σημειώσει μείωση ύψους 
43,4%, φτάνοντας στα €22,86 δις. έσοδα. 
Η συνεισφορά των εξαγωγών υπηρεσιών 
στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών ση-
μείωσε επίσης αξιοσημείωτη συρρίκνωση 
για το 2020, κατά 9% σε σχέση με το 2019. 
Το γεγονός αυτό συντέλεσε σημαντικά στην 
ύφεση που προκλήθηκε το 2020. 

Η σημαντική μείωση που προκλήθηκε 
στις εξαγωγές των υπηρεσιών, υποδηλώνει 
την ευαισθησία του συγκεκριμένου κλάδου 
σε εξωγενείς παράγοντες, όπως συνέβη το 
2020, με την εμφάνιση του COVID–19. Οι 
εξαγωγές αγαθών(συμπεριλαμβανομένου 
των πετρελαιοειδών) κατέγραψαν μικρό-
τερη πτώση, συγκριτικά με τις εξαγωγές 
του τριτογενούς τομέα. 

Όπως παρουσιάζεται, οι εξαγωγές της 
Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των πε-
τρελαιοειδών, ακολουθούν ανοδική πο-
ρεία, συνεισφέροντας στο συνολικό ΑΕΠ 
της χώρας την τελευταία δεκαετία, αύξη-
ση κατά μέσο όρο 15,06%. Οι εξαγωγές 
των αγαθών σημείωσαν ανάκαμψη την 
περίοδο 2017 – 2019, με αποτέλεσμα να 
συμβάλουν στην αύξηση του ΑΕΠ για το 
συγκεκριμένο διάστημα. Ωστόσο, η εμφά-
νιση της πανδημίας το 2020, προκάλεσε 
συρρίκνωση στις εξαγωγές της Ελλάδας, 
ύψους 9,14%, η οποία οφείλεται κυρί-
ως στην υποχώρηση των εξαγωγών των 
καυσίμων και των πρώτων υλών. Αναλυ-
τικότερα, οι εξαγωγές των πετρελαιοει-
δών προϊόντων σημείωσαν πτώση ύψους 
36,97%, ενώ οι εξαγωγές των πρώτων 
υλών συρρικνώθηκαν κατά 14,5%.
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Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαγωγές αγα-
θών χωρίς πετρελαιοειδή, η εικόνα τους 
διαφέρει, καθώς σε αντίθεση με τις δύο 
προηγούμενες κατηγορίες, παρουσίασαν 
σημαντική αύξηση, δεδομένων των επι-
πτώσεων που επέφερε η πανδημία. 

Η συνεισφορά των εξαγωγών αγαθών χω-
ρίς πετρελαιοειδή στο συνολικό ΑΕΠ της 
χώρας αυξάνεται, τόσο λόγω της ανοδικής 

πορείας που έχει παρατηρηθεί στις εξα-
γωγές, όσο και στην μείωση του ΑΕΠ. Συ-
γκεκριμένα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς 
τα πετρελαιοειδή συμβάλλουν κατά μέσο 
όρο στο 10,25% στο ΑΕΠ της χώρας.  Παρά 
τις δυσμενείς συνέπειες του COVID – 19, 
οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή σημείω-
σαν μεγέθυνση, κυρίως λόγω της αύξησης 
των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων 
και μηχανικών συσκευών, όπως αναλύεται 
εκτενέστερα στην συνέχεια. 
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Εμπορικό Ισοζύγιο 

Η εξαγωγική δραστηριότητα αποτέλεσε 
για την ελληνική οικονομία, μία από τις 
αξιοσημείωτα αυξημένες, κατά τη μετά 
κρίση περίοδο, σημειώνοντας σημαντική 
άνθηση κατά την προηγούμενη δεκαετία. 
Σημαντική απόρροια αυτού ήταν η βελτί-
ωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, 
καθώς και η ανάπτυξη των εξαγωγικών 
ροών για προϊόντα στα οποία η Ελλάδα εί-
ναι παραδοσιακός παραγωγός και κατέχει 
συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, η ελ-
ληνική οικονομία, αξιοποιεί σε πολύ μικρό 
βαθμό αυτές τις εξαγωγικές της δυνατότη-
τες και, για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαία 
η περεταίρω στήριξη τους και ο επανα-
προσδιορισμός της στρατηγικής ανάπτυ-
ξής τους.

Παρόλα αυτά, η εξαγωγική δραστηριό-
τητα της Ελλάδας, όπως προαναφέρθηκε, 
έχει αναδείξει αξιοσημείωτη ανάπτυξη 
κατά το διάστημα 2010 – 2020, παρά την 
συρρίκνωση που επήλθε το 2020 λόγω του 
COVID - 19.

Συγκεκριμένα, η αξία των εξαγωγών 
αγαθών και υπηρεσιών το 2020 έφτασε 
τα €53,61 δις, παρουσιάζοντας συνολική 
αύξηση κατά 8,5% από το 2010, με μέσο 
ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 1,52%. Το πο-
σοστό της αύξησης αυτής μεταφράζεται σε 
αξία ύψους €4,20 δις. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι την περίοδο 2010 – 2014 παρατη-
ρήθηκε ανάπτυξη των εξαγωγών, ωστόσο, 
το διάστημα που επακολούθησε, υπήρξε 
συρρίκνωση λόγω της επιβολής των μέ-
τρων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
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και των capital controls που εμπόδισαν 
την εξαγωγική δραστηριότητα της επιχει-
ρηματικής κοινότητας. Μετά το πέρας της 
δύσκολης αυτής περιόδου, οι εξαγωγές 
σημείωσαν αξιομνημόνευτη ανάκαμψη, 
με αποτέλεσμα, το 2019, η Ελλάδα να πα-
ρουσιάσει την υψηλότερη αξία εξαγωγών 
μετά την κρίση, αγγίζοντας τα €74,26 δις. 

Αυτή η ανοδική πορεία των ελληνικών 
εξαγωγών τα έτη 2016 και 2017 οφείλεται 
κυρίως στο γεγονός ότι,  πολλές εταιρίες  
μετέφεραν την έδρα τους στο εξωτερικό, 
ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν εκτός 
των capital controls που είχαν επιβληθεί 
στη χώρα, με αποτέλεσμα, οι εξαγωγές κε-
φαλαίου και εξοπλισμού να προορίζονται 
για την ίδια την εταιρία τους.  Συνεπώς, το 
ότι υπολογίζουμε τη ρευστοποίηση κεφα-
λαιουχικής υποδομής και μεταφορά των 

συναλλαγών εκτός του Ελληνικού Τραπε-
ζικού συστήματος, δεν μπορεί να πιστωθεί 
στα θετικά.

Τα θετικά πρόσημα της τελευταίας τρι-
ετίας (2017 – 2019) διακόπηκαν λόγω της 
εμφάνισης της πανδημίας του COVID–19, 
που έχει προκαλέσει άνευ προηγουμέ-
νου επιπτώσεις στο παγκόσμιο οικονομι-
κό σύστημα. Τα περιοριστικά μέτρα που 
θεσπίστηκαν, καθώς και το κλείσιμο των 
συνόρων στις περισσότερες σημαντικές 
οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης και 
της χώρας μας, “πάγωσαν” το εμπόριο, 
με αποτέλεσμα οι συνολικές εξαγωγές να 
συρρικνωθούν κατά 27,81% και να φτά-
σουν τα €53,61 δις. 

Αναφορικά με το εμπορικό ισοζύγιο της 
Ελλάδας κατά το διάστημα 2010 – 2020, 
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έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση, 
ύψους 35,91%. Αξιοσημείωτες χρονιές 
ήταν το 2015 και το 2016, οπού το εμπορικό 
ισοζύγιο βελτιώθηκε σημαντικά, παρουσι-
άζοντας, μετά από πολλά έτη, πλεόνασμα 
ύψους 180 εκατ. και 910 εκατ. αντίστοιχα. 
Το πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο οφεί-
λεται τόσο στην συρρίκνωση των εισαγω-
γών, όσο και στις υψηλής αξίας εξαγωγικές 
υπηρεσίες που προσφέρει η Ελλάδα. Παρά 
τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της αύξη-
σης του εμπορικού ισοζυγίου για το 2019, η 
εμφάνιση της πανδημίας διέκοψε την ανο-
δική αυτή πορεία. Ως αποτέλεσμα, το 2020 
το εμπορικό ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 
€8,83 δις, σε σύγκριση με το 2010 όπου το 
έλλειμα άγγιζε τα €13,78 δις.

Όπως προαναφέρθηκε, σημαντικό ρόλο 
στην εξαγωγική δραστηριότητα διαδραμα-
τίζει ο τριτογενής τομέας, καθώς η Ελλάδα 
προσφέρει υψηλής αξίας υπηρεσίες. 

Οι εξαγωγικές ροές των υπηρεσιών την 
εξεταζόμενη περίοδο παρουσίασαν ανοδι-
κή πορεία, με εξαίρεση το 2020, οπού ο 
COVID–19 έπληξε σημαντικά το συγκεκρι-
μένο κλάδο. Πιο αναλυτικά, το διάστημα 
2016 – 2019 σημείωσαν ραγδαία ανάπτυξη 
ύψους €10,4 δις, ωστόσο το 2020 παρατη-
ρήθηκε έντονη συρρίκνωση κατά 43,43%, 
με αποτέλεσμα οι εξαγωγές των υπηρεσι-
ών να φτάσουν στα €22,86 δις. Φαίνεται 
πως ο συγκεκριμένος κλάδος επηρεά-
στηκε περισσότερο από κάθε άλλο λόγω 
της πανδημίας, καθώς ο τουρισμός δέ-
χτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα. Την περί-
οδο 2010 – 2020 υπολογίστηκε συνολική 
μείωση των εξαγωγών του κλάδου κατά 
20,15%, ποσοστό που μεταφράζεται σε 
€5,77 δις. Φαίνεται πως τα αποτελέσμα-
τα του 2020 ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό 
για τη σημαντική αυτή συρρίκνωση, καθώς 

τα περιοριστικά μέτρα εμπόδισαν την ανά-
πτυξη των εξαγωγών του κλάδου. 

Η εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου 
των υπηρεσιών παραμένει όλη την δεκα-
ετία σε υψηλότερα επίπεδα από την εισα-
γωγική, έχοντας ως αποτέλεσμα το εμπο-
ρικό ισοζύγιο να παρουσιάζει διαρκώς 
πλεόνασμα. Συγκεκριμένα το πλεόνασμα 
αυξήθηκε κατά 50,82% από το 2010 έως 
το 2019, αγγίζοντας το τελευταίο έτος τα 
€23,35 δις. Η ενθαρρυντική ανοδική πο-
ρεία του εμπορικού ισοζυγίου υπηρεσι-
ών διακόπηκε το 2020, καθώς σημείωσε 
συρρίκνωση κατά 61,22%, ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε €14,3 δις. Ωστόσο, είναι 
ελπιδοφόρο πως παρά τις δυσμενείς επι-
πτώσεις της πανδημίας, το ισοζύγιο υπη-
ρεσιών παραμένει πλεονασματικό. 

Αναφορικά με τις  ελληνικές εξαγωγές 
αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των πε-
τρελαιοειδών), οι τελευταίες ακολουθούν 
παρόμοια πορεία με αυτή των συνολικών 
εξαγωγών. Πιο αναλυτικά, η αξία τους 
παρουσίασε συνολική αύξηση κατά 48% 
από το 2010, με μέσο ετήσιο ρυθμό με-
γέθυνσης 4,4%, με αποτέλεσμα το 2020 
να φτάσει στα €30,75 δις. Το ποσοστό 
της αύξησης αυτής μεταφράζεται σε αξία 
ύψους €9,97 δις. Είναι φανερό πως την 
περίοδο 2010 – 2012 υπήρξε ραγδαία ανά-
πτυξη των εξαγωγών, ωστόσο, η ανοδική 
πορεία διακόπηκε εξαιτίας των μέτρων 
που επιβλήθηκαν την περίοδο που επακο-
λούθησε. Από το 2016 κι έπειτα η εξαγω-
γική δραστηριότητα παρουσίασε άνθηση, η 
οποία κορυφώθηκε το 2019, αγγίζοντας τα 
€33,81 δις.

Το 2020 η εξάπλωση της πανδημίας 
οδήγησε σε συρρίκνωση των εξαγωγι-
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κών ροών κατά 9,14%, με αποτέλεσμα η 
αξία των εξαγωγών να φτάσει στα €30,75 
δις. Τα πετρελαιοειδή προϊόντα αποτέλε-
σαν τον σημαντικότερο παράγοντα της μεί-
ωσης αυτής, καθώς παρουσίασαν πτώση 
κατά 36,97% σε σύγκριση με το 2019. 

Όσον αφορά το εμπορικό ισοζύγιο της 
Ελλάδας, παρατηρείται πως καθ’ όλη την 
εξεταζόμενη περίοδο είναι ελλειμματικό, 
καθώς οι εισαγωγές παραμένουν σε αρκε-
τά υψηλότερο επίπεδο από τις εξαγωγές. 
Ωστόσο, το διάστημα 2010 – 2020 έχει 
σημειώσει σημαντική βελτίωση, ύψους 
38,88%. Ως αποτέλεσμα, το 2020 το εμπο-
ρικό ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά €17,89 
δις, σε σύγκριση με το 2010 όπου το έλλει-
μα άγγιζε τα €29,27 δις.

Σχετικά με τις εξαγωγές της Ελλάδας την 

τελευταία δεκαετία, ακόμα και χωρίς τη 
συμβολή των πετρελαιοειδών προϊόντων, 
παρουσιάζουν ανοδική πορεία. 

Συγκεκριμένα, οι συνολικές εξαγωγές 
της Ελλάδας χωρίς τα πετρελαιοειδή το 
διάστημα 2010 – 2020  έχουν σημειώσει 
συνολική αύξηση ύψους 56,39%, ποσο-
στό που αντιστοιχεί σε αξία €8,66 δις. 
Παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις που επέ-
φερε η πανδημία η εξαγωγική δραστηριό-
τητα της Ελλάδας για το 2020, όχι μόνο δεν 
επηρεάστηκε αρνητικά, αλλά παρουσίασε 
αύξηση των εξαγωγών της ύψους 3,68% 
φτάνοντας τα €24,02 δις. 

Η συνολική αυτή αύξηση των εξαγωγών 
είχε ως απόρροια τη βελτίωση του εμπο-
ρικού ισοζυγίου της Ελλάδας, καθώς την 
τελευταία δεκαετία το έλλειμμα συρρικνώ-
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θηκε κατά 33,22%, ποσοστό που μεταφρά-
ζεται σε €7,45 δις. Ωστόσο, φαίνεται πως 
την εξεταζόμενη περίοδο, το εμπορικό ισο-
ζύγιο παρουσίασε αρκετές διακυμάνσεις, 
καθώς, ενώ οι εξαγωγές ακολουθούσαν μία 
ανοδική πορεία, οι εισαγωγές σημείωσαν 
αρκετές αυξομειώσεις. Τελικά, το 2020 ση-
μείωσε βελτίωση ύψους 14,26%. Η μείωση 
του ελλείμματος για το συγκεκριμένο έτος 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση 
των ελληνικών εισαγωγών καθώς, όπως 
προαναφέραμε, τα περιοριστικά μέτρα και 
το κλείσιμο των συνόρων εμπόδισαν πολ-
λές εμπορικές συναλλαγές. 

Οι εξαγωγές αγαθών (συμπεριλαμβανο-
μένων των πετρελαιοειδών) της Ελλάδας 
τείνουν να αυξάνονται, καθώς την τελευ-
ταία δεκαετία έχει καταφέρει να εισέλθει 
σε νέες αγορές, αποκτώντας νέους εξα-
γωγικούς εταίρους, ενώ ταυτόχρονα κατά-
φερε να αυξήσει τα μερίδια εξαγωγών της 

προς τους παραδοσιακούς της εταίρους. 
Διαχρονικά, οι κυριότεροι προορισμοί των 
ελληνικών εξαγωγών είναι η Ιταλία, η Γερ-
μανία, η Τουρκία και η Κύπρος, παρουσιά-
ζοντας κάποιες μικρές διακυμάνσεις  στο 
ύψος των συνολικών εξαγωγών.

Πιο αναλυτικά, τα τελευταία 5 έτη, η Ιτα-
λία αποτελεί τον κυριότερο προορισμό 
των ελληνικών εξαγωγών, με το μερίδιο 
επί του συνόλου να ανέρχεται περίπου στο 
11%. Ακολουθεί η Γερμανία με εξίσου ση-
μαντικό μερίδιο, γύρω στο 7,5%, ενώ στην 
τρίτη θέση εναλλάσσεται η Τουρκία με την 
Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί πως, ενώ το 
μερίδιο αγοράς της Τουρκίας είχε ανοδική 
πορεία έως το 2014, αγγίζοντας το 12,2%, 
σημείωσε σημαντική πτώση από το 2015 
κι έπειτα, ενώ το 2020 δεν βρίσκεται καν 
στους 5 βασικότερους εξαγωγικούς εταί-
ρους της Ελλάδας. 
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(συμπεριλαμβανομένου των πετρελαιοειδών) 
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Οι τρεις βασικότεροι εξαγωγικοί εταί-
ροι της Ελλάδας παρουσιάζουν ανοδική 
τάση την τελευταία δεκαετία. Συγκεκρι-
μένα ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης 
της Γερμανίας υπολογίστηκε στα 2,3%, με 
την αξία των εξαγωγών προς τη συγκε-
κριμένη χώρα να φτάνει στα €2,39 δις. Οι 
εξαγωγές προς την Κύπρο, από το 2013 
και μετά, έχουν παρουσιάσει ανοδική πο-
ρεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 
4,6%, ενώ το 2020 οι εξαγωγικές ροές της 
Ελλάδας  άγγιξαν τα €1,99 δις.

Όσον αφορά τις εξαγωγές προς την Ιτα-
λία, το 2020 υπολογίστηκαν στα €30,75 
δις, ενώ το διάστημα 2010 – 2020, σημείω-
σαν μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 5,9%. 
Ωστόσο το 2020 η εξαγωγική δραστηριότη-
τα συρρικνώθηκε κατά 10,7% σε σύγκριση 
με το 2019, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, 
οι εμπορευματικές συναλλαγές επηρεά-
στηκαν αρνητικά λόγω της πανδημίας του 
COVID–19.

Σημαντική ανάπτυξη έχουν σημειώσει οι 
εξαγωγές της Ελλάδας προς τη Γαλλία, οι 
οποίες το 2020 άγγιξαν τα €1,78 δις, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση κατά 50,7% συγκρι-
τικά με το 2019. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός 
μεγέθυνσης για το διάστημα 2010-2020 
υπολογίστηκε στο 11,7%. Αντίστοιχη αύ-
ξηση έχουν σημειώσει και οι εξαγωγές 
προς την Ισπανία, με μέσο ετήσιο ρυθμό 
μεγέθυνσης 11,9%.  

Όπως προαναφέρθηκε, η Ελλάδα έχει 
κατορθώσει να εισέλθει σε νέες αγορές 
και να αυξήσει την εξαγωγική της δρα-
στηριότητα. Συγκεκριμένα, αξιοσημείωτη 
άνθηση έχουν παρουσιάσει οι εξαγωγές 
προς τη Λιβύη και το Λίβανο με μέσο ετήσιο 
ρυθμό μεγέθυνσης 42,6% και 34,8% αντί-

στοιχα. Η σημαντικότερη ανάπτυξη εμφα-
νίζεται το 2012, οπού οι εξαγωγές προς τη 
Λιβύη αυξήθηκαν κατά 389,1%, ενώ προς 
το Λίβανο κατά 350%. Τέλος, αναδυόμενη 
εξαγωγική αγορά για την Ελλάδας φαίνε-
ται πως είναι η Κίνα, καθώς οι εξαγωγές 
της προς τη συγκεκριμένη χώρα αναπτύσ-
σονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 15,3%. 

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς εταίρους 
του κλάδου των υπηρεσιών της Ελλάδας, 
φαίνεται πως αυτοί είναι διαφορετικοί 
από τους εταίρους των αγαθών. Διαχρο-
νικά, ο κύριος προορισμός των υπηρεσι-
ών της Ελλάδας είναι οι ΗΠΑ, το ΗΒ και η 
Γερμανία. 

Αναλυτικότερα, η Γερμανία, το 2018, δι-
έθετε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, το 
οποίο υπολογίστηκε σε 10,11%, με τις συ-
νολικές εξαγωγές της Ελλάδας προς την 
συγκεκριμένη χώρα να φτάνουν τα €3,75 
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Top 10 Εξαγωγικοί εταίροι υπηρεσιών Ελλάδας
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Λόγω της πολυπλοκότητας της μέτρησης των υπηρεσιών, δεν είναι ακόμη διαθέσιμα τα στοιχεία για το 2020. 
Επίσης για τις χώρες Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστραλία διατίθενται στοιχεία μόνο για τα έτη 2013-2018

δις. Ακολουθούν οι ΗΠΑ, οι οποίες παρά 
τις διακυμάνσεις που παρουσίασαν καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περι-
όδου, το 2018 κατείχαν το 8,44% του συ-
νολικού μεριδίου. Ένας ακόμα σημαντι-
κός εξαγωγικός εταίρος για τον κλάδο των 
υπηρεσιών της  Ελλάδας είναι το ΗΒ, με 
το μερίδιο του, το 2018, να ανέρχεται στο 
6,28% και οι συνολικές εξαγωγές να αγ-
γίζουν τα 2,33 δις. Στη συνέχεια βασικό 
προορισμό των ελληνικών εξαγωγών υπη-
ρεσιών αποτελούν  η Ιταλία, η Γαλλία και η 
Ελβετία με ποσοστά 4%, 3,93% και 3,63% 
αντίστοιχα. Αξιοσημείωτη είναι η ανοδική 
πορεία της Ελβετίας την τελευταία δεκα-
ετία, καθώς οι εξαγωγές προς τη συγκε-

κριμένη χώρα  έχουν αυξηθεί με ετήσιο 
ρυθμό μεγέθυνσης 77,32%.

Αναφορικά με τις εξαγωγές ανά κατηγο-
ρία προϊόντων φαίνεται πως ο πρωτογενής 
τομέας, σε συνδυασμό με τη μεταποίηση, 
αναδεικνύεται ως ένας από τους μοχλούς 
οικονομικής ανάπτυξης και παραγωγικής 
ανασυγκρότησης της χώρας. Παράλληλα, 
η ανάπτυξη των εξαγωγών του δευτερογε-
νούς τομέα την τελευταία δεκαετία αποτε-
λεί ελπιδοφόρα εξέλιξη για την μετέπειτα 
πορεία της ελληνικής οικονομίας. 
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Αναλυτικότερα, τα πετρελαιοειδή προϊό-
ντα, την τελευταία δεκαετία αποτελούν το 
σημαντικότερο εξαγωγικό αγαθό της Ελ-
λάδας, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 
5,6%. Όσον αφορά τα υπόλοιπα αγαθά που 
εξάγει η Ελλάδα, κυρίαρχη θέση κατέχουν 
διαχρονικά το αλουμίνιο, τα φαρμακευτι-
κά προϊόντα και οι μηχανικές συσκευές. 
Τα φαρμακευτικά προϊόντα, φαίνεται πως 
έχουν σημειώσει τον υψηλότερο ρυθμό 
ανάπτυξης το διάστημα 2010 – 2020, με 
μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 12,07%. 
Αντίστοιχη αύξηση έχουν παρουσιάσει και 
οι εξαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευ-
σης, με τον μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυν-
σης να υπολογίζεται στο 10,3%. Τέλος, 
οι μηχανικές συσκευές και οι πυρηνικοί 
αντιδραστήρες αυξάνονται με μέσο ετήσιο 
ρυθμό 9,3%, ενώ, παρά την μικρή πτώ-
ση που σημείωσαν το 2020, συνεχίζουν 
να συμβάλλουν σημαντικά στις συνολικές 
εξαγωγές της χώρας.

Σχετικά με την εμφάνιση του COVID–19, 
παρά τις δυσμενείς συνέπειες που επέφε-
ρε στην παγκόσμια οικονομία, οι εξαγωγές 
αρκετών κλάδων τόσο του πρωτογενούς 
όσο και του δευτερογενούς τομέα όχι μόνο 
άντεξαν, αλλά ανέδειξαν και θετικούς ρυθ-
μούς μεγέθυνσης. Συγκεκριμένα, η μεγα-
λύτερη ανάπτυξη σημειώθηκε στον κλάδο 
των φαρμακευτικών προϊόντων, ο οποίος 
το 2020 αυξήθηκε κατά 49,2% αγγίζοντας 
τα €2,88 δις. Ανάπτυξη παρουσιάζει και ο 
κλάδος των ηλεκτρονικών συσκευών, οπού 
το 2020 αυξήθηκε κατά 8,5% φτάνοντας στα 
€1,23 δις, καθώς επίσης και ο κλάδος των 
παρασκευασμάτων φρούτων και λαχανικών 
σημειώνοντας αύξηση 9,41%. Τέλος τα τρό-
φιμα ζωικής προέλευσης και τα παρασκευ-
άσματα φρούτων και ξηρών καρπών αυξή-
θηκαν κατά 16,7% και 18,7% αντίστοιχα. 

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη που πα-
ρουσίασαν οι παραπάνω κλάδοι, οι εξα-
γωγές αγαθών στο σύνολο τους μειώθη-
καν, κυρίως λόγω της συρρίκνωσης των 
εξαγωγών των πετρελαιοειδών. Συγκεκρι-
μένα, ο κλάδος αυτός το 2019 κατείχε το 
31,55% των συνολικών εξαγωγών, ενώ το 
2020 κατέγραψε μείωση ύψους 36,97%, 
με αποτέλεσμα να απωλέσει εξαγωγές 
αξίας €3,95 δις. 

Αναφορικά με τα μερίδια που κατέχει η 
κάθε κατηγορία προϊόντος, τα πετρελαι-
οειδή, παρά την πτώση που παρουσίασαν 
συνεχίζουν να κατέχουν τη μερίδα του λέ-
οντος με 21,9% επί του συνόλου. Ακολου-
θούν τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία 
διαχρονικά παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 
δυναμική, με αποτέλεσμα το 2020 να κα-
τέχουν το 9,4% των συνολικών εξαγωγών. 
Στη συνέχεια σημαντική εξαγωγική δρα-
στηριότητα παρουσιάστηκε στον κλάδο 
των πυρηνικών αντιδραστήρων και μηχανι-
κών συσκευών, κατέχοντας μερίδιο 5,6%. 
Τέλος, το αλουμίνιο και οι ηλεκτρονικές 
συσκευές συνεισφέρουν στο 5,3% και 4% 
αντίστοιχα, του συνόλου των ελληνικών 
εξαγωγών για το 2020.
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Σχόλια – Προτάσεις 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, συμπεραί-
νουμε πως η εξαγωγική δραστηριότητα της 
Ελλάδας παραμένει σε αρκετά χαμηλό επίπε-
δο, δεδομένων των συγκριτικών πλεονεκτημά-
των που διαθέτει, λόγω της γεωγραφικής της 
θέσης και των δυνατοτήτων της οικονομίας 
της. Συγκρίνοντας τις επιδόσεις των ελληνι-
κών εξαγωγών με αυτές των κρατών – μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρείται πως 
παρά τις πολλαπλές προσπάθειες που έχουν 
γίνει για την ενίσχυσή τους, υστερούν σε ση-
μαντικό βαθμό. Πιο αναλυτικά, οι ελληνικές 
εξαγωγές μειώθηκαν σημαντικά την περίοδο 
της οικονομικής κρίσης, γεγονός που οφείλε-
ται τόσο στην κρίση, όσο και στην επιβολή των 
μέτρων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
και των capital controls που εμπόδισαν την 
εξαγωγική δραστηριότητα της επιχειρηματι-
κής κοινότητας. 

Η καχεκτική επίδοση των ελληνικών εξαγω-
γών αντικατοπτρίζεται στη χαμηλή συμμετοχή 
τους στο ΑΕΠ, η οποία την τελευταία δεκαετία 
υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε 31,8%. Παρά 
την ανοδική τάση του ποσοστού συμβολής των 
εξαγωγών ως προς το ΑΕΠ, τα αποτελέσμα-
τα δεν είναι αρκετά ενθαρρυντικά, καθώς το 
υψηλό ποσοστό οφείλεται κυρίως στη μείωση 
του συνολικού ΑΕΠ της χώρας και όχι τόσο 
στην αύξηση των συνολικών εξαγωγών της και 
αυτό αποδεικνύεται από τα απόλυτα νούμερα. 

Επίσης, φαίνεται πως η χαμηλή εξαγωγική 
δραστηριότητα της Ελλάδας, ευθύνεται για 
το χρόνιο ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο, 
παρόλο που έχουν παρατηρηθεί σημαντικές 
προσπάθειες ανάκαμψης, με τις εξαγωγές να 
παρουσιάζουν αξιοσημείωτη άνθηση το 2019, 
οδηγώντας σε πλεονασματικό εμπορικό ισο-

ζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. Ωστόσο, αξίζει 
να σημειωθεί πως το εμπορικό ισοζύγιο αγα-
θών παρουσιάζεται ελλειμματικό καθ’ όλη 
την εξεταζόμενη περίοδο. 

Διαχρονικά ο τριτογενής τομέας, συνεισφέ-
ρει στο μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών 
εξαγωγών, παρέχοντας υψηλής αξίας υπηρε-
σίες, κυρίως χάρη στο ανθρώπινο δυναμικό 
της Ελλάδας. Κατά συνέπεια το πλεόνασμα 
που προέκυψε στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών 
και υπηρεσιών, οφείλεται στην υψηλή εξα-
γωγική δραστηριότητα του τριτογενούς τομέα. 

Η εμφάνιση της πανδημίας του COVID – 19, 
περιόρισε την ενθαρρυντική πορεία του πλε-
ονασματικού εμπορικού ισοζυγίου, με την 
σημαντικότερη συρρίκνωση να παρουσιάζε-
ται στις εξαγωγές των υπηρεσιών. Το γεγονός 
αυτό, αποδεικνύει την ευαισθησία του συ-
γκεκριμένου κλάδου σε εξωτερικούς παρά-
γοντες, όπως είναι η υγειονομική κρίση που 
μαστίζει τόσο την ελληνική, όσο και την πα-
γκόσμια αγορά. Σε αντίθεση με τον τριτογενή 
τομέα, η εξαγωγική δραστηριότητα των αγα-
θών (χωρίς τα πετρελαιοειδή) επέδειξε ανθε-
κτικότητα, καθώς το 2020 συνέχισε να παρου-
σιάζει ανοδική πορεία. 

Μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρί-
σης στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν διά-
φορες δράσεις με στόχο την αναδιάρθρωση 
της οικονομίας και τον επαναπροσδιορισμό 
της στρατηγικής ανάπτυξης των εξαγωγών. 
Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν κυρίως στην 
προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
της Ελλάδας, στην ανάπτυξη της εξωστρέ-
φειας, καθώς και στην προσέλκυση Άμεσων 
Ξένων Επενδύσεων. Οι σημαντικότερες δρά-
σεις που έχουν υλοποιηθεί παρουσιάζονται 
συνοπτικά παρακάτω:
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Δράσεις Σχολιασμός
“Εξωστρέφεια – 
Ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων” (1) & (2) 

Τα συγκεκριμένα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ)» του ΕΣΠΑ 2007-2013 σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ 
και προωθούν τη βελτίωση και ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας για 
την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. Απευθύνονται σε νέες αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις 
κυρίως μεταποιητικές, αλλά και επιλεγμένων οικονομικών κλάδων (κατασκευές, 
παροχή υπηρεσιών, χονδρεμπόριο, υγεία, πολιτισμός).

Συντονισμός Ομάδας Δράσης 
(Task Force for Greece) 
(Ιούλιος 2011)

Αποσκοπούσε στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τις εξαγωγές που στηριζόταν 
σε τρεις πυλώνες, την διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης, την προώθηση των εξαγωγών 
και την απλοποίηση των διαδικασιών για την πραγματοποίηση εξαγωγών

Δημιουργία του Οργανισμού 
Enterprise Greece (Ενοποίηση 
ΟΠΕ και Invest in Greece) 
(Φεβρουάριος 2014)

Αποσκοπεί στην προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε επενδυτές και 
επιχειρηματικούς εταίρους μέσω ενός ενιαίου, εξωστρεφούς φορέα.

Διαμόρφωση ενός 
αποτελεσματικού συστήματος 
διοίκησης
(Μαρ. 2016 – Οκτ 2020) 

 Δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών για την προώθηση της εξωστρέφειας.

Σύσταση (διυπουργικής) 
Επιτροπής Εξωστρέφειας 
& Επιχειρησιακής Ομάδας 
Εξωστρέφειας (Μάρτιος 2016)

Αποσκοπούσε στην διαμόρφωση συστήματος ενισχύσεων της εξωστρέφειας και στην 
βελτίωση του προγραμματισμού, της παρακολούθησης & της αποτίμησης των δράσεων 
εξωστρέφειας.

Διαχείριση κρίσεων
(Μαρ 2016 – Οκτ 2017) 

Σε ανταπόκριση προς σχετικά αιτήματα των φορέων εκπροσώπησης των εξαγωγέων, 
το σύστημα διοίκησης προέβλεψε την ανάπτυξη ενός πλαισίου διαχείρισης κρίσεων για 
την συντονισμένη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ή καταστάσεων που επηρεάσαν 
δυσμενώς την εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας.

Σύσταση ομάδας για τη βελτί-
ωση του προγραμματισμού, της 
παρακολούθησης & αποτίμη-
σης δράσεων εξωστρέφειας
(Σεπ 2016 – Οκτ 2020) 

Συμβασιοποίηση τεχνικής βοήθειας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και GIZ. 

Δημιουργία πληροφοριακού 
συστήματος & διαδικτυακής 
πύλης εξωστρέφειας
(Νοε. 2016 – Δεκ. 2019)  

Στόχος ήταν η πληρέστερη αποτύπωση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 
της εξαγωγικής δραστηριότητας, μέσω της δημιουργίας νέων αλλά και της συμπλήρωσης 
υφιστάμενων βάσεων δεδομένων και υπαρχόντων εργαλείων διαδικτυακής ενημέρωσης 
των εξαγωγέων (όπως η πύλη “Agora” του ΥΠ.ΕΞ.) και, κυρίως, της εξασφάλισης της 
διασύνδεσης / διαλειτουργικότητας αυτών σε μία ενιαία, δυναμική διαδικτυακή πύλη 
ενημέρωσης.



= 21ΕΡΕΥΝΑ

αφιέρωμα για τα 10 χρόνια
ελληνικές εξαγωγές 2010-2020

Δράσεις Σχολιασμός
Αναβάθμιση υπηρεσιών Ηelpdesk 
(Νοε. 2016 – Μαρ. 2019)

Η δράση αφορούσε στη λήψη τεχνικής βοήθειας για ανάλυση και αξιολόγηση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών helpdesk σχετικά με την επάρκεια, την ανάδειξη πεδίων 
που δεν καλύπτονται, τη χρηστικότητα και την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, 
με τελικό στόχο τη διατύπωση προτάσεων για βελτιστοποίησή τους. Παράλληλα, τα 
παραδοτέα της τεχνικής βοήθειας ενσωματώθηκαν στις τελικές προδιαγραφές της 
νέας υπηρεσίας helpdesk του Enterprise Greece, για την οποία είχε ήδη κατατεθεί 
πρόταση χρηματοδότης μέσω του ΕΣΠΑ.

Εκπόνηση οδηγών 
επιχειρηματικότητας(Ιαν 2017 – Σε 
εξέλιξη) 

Στόχος είναι (μέσω διαμόρφωσης κατάλληλου μεθοδολογικού πλαισίου) η ομοιογένεια 
και τυποποίηση των διαδικασιών των Αρχών Εξωτερικού (Γραφείων Ο.Ε.Υ.) για τη 
συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση των διεθνών αγορών, καθώς και για την 
παροχή στοιχείων στους ενδιαφερόμενους με τρόπο συνεκτικό, ολοκληρωμένο και 
εύκολα προσβάσιμο.

Αναβάθμιση λειτουργίας γραφείων 
Οικονομικών & Εμπορικών 
Υποθέσεων (ΟΕΥ) (Ιαν 2017 – Σε 
εξέλιξη) 

Μείωση του κόστους, διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, συνεχής 
βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
ενώ, οι ιδιωτικοί φορείς που εκπροσωπούν την επιχειρηματική κοινότητα θα 
βρίσκονται σε διαρκή και ανοικτό διάλογο με τους φορείς δημόσιας πολιτικής.

Προδιαγραφές για προγράμματα 
κατάρτισης σε θέματα εξωστρέφειας 
(Σεπ. 2017 – Ιαν 2018)

Η δράση αποσκοπούσε στην δημιουργία ενός πλαισίου προδιαγραφών και κριτηρίων 
βάσει των οποίων θα αξιολογούνται και θα εγκρίνονται προτάσεις πιστοποιημένων 
φορέων κατάρτισης για δημόσια χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, 
καθώς και προγραμμάτων συμβουλευτικής (επί τόπου – στην έδρα της επιχείρησης) 
σε εξαγωγικές και εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις. Η υλοποίηση της δράσης 
αυτής συνεπαγόταν την παραλαβή της τεχνικής βοήθειας, τα πορίσματα της οποίας 
πρόκειται να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν από τη Διυπουργική Επιτροπή για 
την Εξωστρέφεια.

“Ενίσχυση της Εξωστρέφειας των 
ελληνικών επιχειρήσεων Τροφίμων 
και Ποτών στην Ευρωπαϊκή  Αγορά” 
(Απρίλιος 2019) 

Διοργάνωση εκδήλωσης μέσω του οργανισμού Enterprise Greece και του 
Επιμελητηρίου Αρκαδίας,  με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών, με σκοπό  
την ενημέρωση των επιχειρήσεων του κάδου Τροφίμων και Ποτών  για τις συνθήκες 
και τις απαιτήσεις διάφορων αγορών. 

Θέσπιση Υφυπουργείου για την 
Οικονομική Διπλωματία και 
Εξωστρέφεια (Ιούλιος 2019) 

Αποσκοπεί στην προαγωγή της οικονομικής διπλωματίας και της εξωστρέφειας της 
χώρας.

Υλοποίηση σεμιναρίων και εθνική 
συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις κάτω 
από τη συνεργασία του Enterprise 
Greece και του Υφυπουργείου για 
την Οικονομική Διπλωματία και 
Εξωστρέφεια 

Πραγματοποίηση σεμιναρίων μέσα στο 2020 (Doing Business in), που εξηγούν πως 
κάποιος μπορεί να ασκήσει επιχειρηματικότητα σε διάφορες χώρες και εθνική 
συμμετοχή σε πέντε ψηφιακές εκθέσεις και στην έκθεση στη Σανγκάη δια ζώσης

Δημιουργία πληροφοριακού 
συστήματος & διαδικτυακής πύλης 
εξωστρέφειας
(Νοε. 2016 – Δεκ. 2019)  

Στόχος ήταν η πληρέστερη αποτύπωση του εσωτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντος της εξαγωγικής δραστηριότητας, μέσω της δημιουργίας νέων αλλά 
και της συμπλήρωσης υφιστάμενων βάσεων δεδομένων και υπαρχόντων εργαλείων 
διαδικτυακής ενημέρωσης των εξαγωγέων (όπως η πύλη “Agora” του ΥΠ.ΕΞ.) και, 
κυρίως, της εξασφάλισης της διασύνδεσης / διαλειτουργικότητας αυτών σε μία 
ενιαία, δυναμική διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης.
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Οι δράσεις που έχουν λάβει χώρα για την 
ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας της 
Ελλάδας φαίνεται πως, μέχρι στιγμής, δεν 
έχουν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
Επιπλέον, τα νέα δεδομένα που επέφερε η 
πανδημία του COVID-19 ανέδειξαν τις παθο-
γένειες του παγκόσμιου εμπορικού συστήμα-
τος, καθιστώντας αναγκαία την αναπροσαρμο-
γή και τον επαναπροσδιορισμό του εξαγωγικού 
στρατηγικού πλάνου της πολιτείας και των 
επιχειρήσεων και όχι απλά την ψηφιοποίηση 
των εργαλείων που ήδη διαθέτουν.

Η ελληνική επιχειρηματικότητα πρέπει αν 
μη τι άλλο, να διεισδύσει στα νέα κανάλια 
διανομής και να προσαρμοστεί στις εξελί-
ξεις που προκύπτουν σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Έτσι, είναι ζωτικής σημασίας η δραστηριοποί-
ηση μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, που 
έχει αυξηθεί ραγδαία κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. Αυτό θα επιτευχθεί πιο αποτελε-
σματικά  μέσω της στενής παρακολούθησης 
των μεταβολών του δυναμικού οικονομικού 
περιβάλλοντος και των τάσεων που προκύ-
πτουν στις διάφορες αγορές. 

Επίσης, καθοριστικός παράγοντας ανάπτυ-
ξης της εξωστρέφειας είναι η καθίδρυση του 
brand name “Ελλάδα”, το οποίο, μέσω δια-
φημιστικής εκστρατείας, θα συμβάλλει αδι-
αμφισβήτητα στην ουσιαστική τοποθέτηση και 
ανάδειξη των ποιοτικών ελληνικών αγαθών 
και υπηρεσιών στο παγκόσμιο οικονομικό στε-
ρέωμα. Η στοχευμένη προώθηση και προβο-
λή είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί από 
εξειδικευμένους φορείς με την κατάλληλη 
εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα απαραίτητη θεω-
ρείται η χάραξη στρατηγικής, τόσο ανά προ-
ϊόν όσο και ανά υπηρεσία, αναλόγως με την 
αγορά – στόχο.

Επιπλέον, οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις 
έχουν οδηγήσει σε ένα νέο αυτοματοποιημέ-
νο περιβάλλον, το οποίο καθιστά πιο ευέλικτη, 

τόσο την παραγωγή όσο και την εφοδιαστική 
αλυσίδα. Συγκεκριμένα, η εμφάνιση της τεχνο-
λογίας του 5G, δημιουργεί νέα δεδομένα, συμ-
βάλλοντας στην βελτίωση της αποδοτικότητας 
των εταιριών που σχετίζεται με την παρακο-
λούθηση, την αποθήκευση δεδομένων στα 
clouds, τις επικοινωνίες και άλλες λειτουρ-
γίες. Συνεπώς, η ελληνική οικονομία οφεί-
λει να προσαρμοστεί στην νέα ανακατάταξη, 
πραγματοποιώντας μεγάλα βήματα μπροστά, 
καθώς κανένας κλάδος δεν θα μείνει άθικτος 
από τις εξελίξεις που παρατηρούνται.

Η εξάλειψη των οικονομικών εμποδίων 
εισόδου και η αναγνώριση των εμπορικών 
δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο, αποτε-
λούν βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση 
των ελληνικών εξαγωγών. Παράλληλα είναι 
σημαντική η απλοποίηση των εξαγωγικών 
διαδικασιών και η αντιμετώπιση της γρα-
φειοκρατίας με σκοπό τη διευκόλυνση των 
ελληνικών επιχειρήσεων να δραστηριοποιη-
θούν στη διεθνή αγορά.

Η συνεργασία των δημόσιων οργανισμών, 
όπως το Υπουργείο Εξωτερικών και το 
Enterprise Greece, κρίνεται αναγκαία προ-
κειμένου να προσφέρουν τις κατάλληλες πλη-
ροφορίες όσον αφορά τις διαδικασίες και τους 
κανονισμούς που απαιτούνται για την εξαγωγή 
των προϊόντων/υπηρεσιών των ελληνικών επι-
χειρήσεων. Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας 
των συγκεκριμένων οργανισμών θα μπορέ-
σουν να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη όλων των 
διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για 
την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων. 

Τέλος, προτείνεται ο επαναπροσδιορισμός 
και η απλοποίηση των ΚΑΔ για την καλύτερη 
προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρει η 
Ελλάδα τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και 
σε τρίτες χώρες. 


