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Δπηζθφπεζε Δμαγσγψλ  

1. Εμαγσγέο Αγαζώλ 

 

 

 

2. Εμαγσγέο Υπεξεζηώλ 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Δμαγσγέο Αγαζψλ 

 Αλέξρνληαη ζε €15 δηο 

 Φακειή εμαγσγηθή επίδνζε ζε ζρέζε κε άιιεο Δπξσπατθέο 

ρψξεο (6.5% ηνπ ΑΕΠ όηαλ ν Επξσπατθόο κέζνο όξνο είλαη 26-

27%) 

 Μεγαιχηεξε εμσζηξέθεηα εκθαλίδεη ν θιάδνο ηξνθίκσλ 

 Απμάλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ πξντφλησλ πνπ ελζσκαηψλνπλ 

πεξηζζφηεξε γλώζε θαη είλαη πςειόηεξεο ηερλνινγηθήο ζηάζκεο 

 Γπλακηθνί νη θιάδνη ησλ ρεκηθψλ θαη ησλ κεραλεκάησλ θαη 

πιηθψλ κεηαθνξψλ 

 Αηζζεηή ππνρψξεζε ησλ εμαγσγψλ ελδπκάησλ θαη 

ππνδεκάησλ 

Τα 2/3 ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ πξννξίδνληαη ζηελ ΔΔ 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Κνξπθαία Δμαγψγηκα Διιεληθά Πξντφληα 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Καιχηεξνη Πειάηεο ησλ Διιεληθψλ Πξντφλησλ 
γηα ην 2011 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Δμαγσγέο Υπεξεζηψλ 

Αλέξρνληαη ζε €31 δηο (15% κέζνο ξπζκόο 

αύμεζεο ηελ ηειεπηαία 10εηία) 

 Σεκαληηθή ζέζε ζην παγθφζκην εκπφξην 

ππεξεζηψλ (20% ηνπ ΑΔΠ) 

θπξίσο ιόγσ… 

1. Ναπηηιίαο (κεγαιύηεξνο εκπνξηθόο ζηόινο ζηνλ 

θόζκν) 

2. Σεκαληηθφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο 

Υζηέξεζε ζε εμαγσγέο ππεξεζηψλ ηερλνινγίαο 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Διιεληθή Ναπηηιία 

 Πξψηε ζέζε παγθνζκίσο 

ηφζν ζε αξηζκφ πινίσλ 

(20% ηνπ παγθόζκηνπ 

ζηόινπ) φζν θαη ζε 

κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 

Οη Έιιελεο εθνπιηζηέο 

ειέγρνπλ ην 15% ηεο 

παγθφζκηαο κεηαθνξηθήο 

ηθαλφηεηαο 

 Πξσηαγσληζηέο ζηηο 

αγνξαπσιεζίεο πινίσλ 

ην 2011 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Δμσζηξέθεηα Διιεληθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

 Μόλιρ ην 9% ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαηαγξάθνπλ 

έζνδα απφ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

 Οη εμαγσγέο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ ην 2% 

ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ (4,6% ν Επξσπατθόο κέζνο όξνο) 

Βαζηθέο ειιείςεηο… 

 Έιιεηςε δεμηνηήησλ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ γηα ηελ 

δηεζλνπνίεζε 

 Έιιεηςε πόξσλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ππνζηήξημεο 

 Έιιεηςε αμηνπνηήζηκεο πιεξνθόξεζεο/γλώζεο αλαθνξηθά κε 

μέλεο αγνξέο 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Διιείςεηο / Πξνθιήζεηο 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Αμηνιφγεζε Αληαγσληζηηθφηεηαο (WEF 2011-12) 

Σύκθσλα κε δηεζλείο 

ζπγθξίζεηο θαη δείθηεο, ην 

επίπεδν 

αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

είλαη ζπγθξηηηθά ρακειό, 

κε ηελ ρώξα λα 

θαηαιακβάλεη ζπλήζσο 

ηελ ηειεπηαία ή κία από 

ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο 

κεηαμύ ησλ ρσξώλ κειώλ 

ηεο Ε.Ε. 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Δζληθή Πνιηηηθή Δμαγσγψλ 

Με νξαηά απνηειέζκαηα απφ ηελ εζληθή πνιηηηθή εμαγσγψλ θαη 

ηηο δξάζεηο εμσζηξέθεηαο 

Η εμσζηξέθεηα επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ… 

• ηελ γξαθεηνθξαηία 

• ηελ αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο 

Απνπζία νινθιεξσκέλεο Εζληθήο Σηξαηεγηθήο Εμαγσγώλ, 

απνπζία «εληαίνπ νξάκαηνο» 

Η πνιππινθφηεηα θαη πνιιέο θνξέο αληηθαηηθφηεηα θηλήηξσλ 

θαη κέηξσλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε 

ζηνρεπκέλεο ζηξαηεγηθήο εμαγσγψλ 

Τν ζχζηεκα εμσζηξέθεηαο αδπλαηεί λα θαιχςεη ηηο βαζηθέο 

ειιείςεηο/πξνθιήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Αλάπηπμε Γεμηνηήησλ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

Παξά ηε κεγάιε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε, ε 

πνηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο δελ είλαη 

επαξθήο γηα ηελ αύμεζε ηεο εμσζηξεθνύο 

αληαγσληζηηθόηεηαο 

Φακειό επίπεδν ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα 

παλεπηζηήκηα θαη ρακειέο δαπάλεο γηα έξεπλα 

Παξά ηνλ κεγάιν αξηζκό επηζηεκόλσλ θαη ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εμέιημε ζε επξεζηηερλίεο, νη 

πεξηζζόηεξεο θαηλνηνκίεο κέλνπλ εληόο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Γείθηεο WEF (1/2) 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Γείθηεο WEF (2/2) 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Φξεκαηννηθνλνκηθή Υπνζηήξημε (1/3) 

Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ δχζθνιε θαη αθξηβή 

πξφζβαζε ζε ηξαπεδηθά θαη επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα 

• ηάζε γηα νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά από θίινπο/νηθνγέλεηα, παξά από 

ζεζκνζεηεκέλα επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα 

• δύζθνιε πξόζβαζε ζε ζύγρξνλα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία 

(ππεξεζίεο αζθάιηζεο πηζηώζεσλ, factoring θ.α.) 

Αληηθίλεηξα αλάπηπμεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο… 

− γξαθεηνθξαηία 

− πνιύπινθεο δηαδηθαζίεο απαιιαγήο από ηνλ ΦΠΑ 

− θαζπζηεξήζεηο επηζηξνθήο πηζησηηθνύ ππνινίπνπ ΦΠΑ 

− θαζπζηεξήζεηο θαη αθακςία δηαδηθαζηώλ ηεισληζκνύ 

Αθξηβφηεξα ειιεληθά πξντφληα, αλαμηνπηζηία ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ (ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο) 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Φξεκαηννηθνλνκηθή Υπνζηήξημε (2/3) 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Φξεκαηννηθνλνκηθή Υπνζηήξημε (3/3) 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Πξφζβαζε ζε Πιεξνθφξεζε (1/3) 

Φξήζε Τερλνινγηψλ 

• ρακειή πηνζέηεζε ηερλνινγίαο ζε επηρεηξεζηαθό επίπεδν 

• πεξηνξηζκέλε ρξήζε δηαδηθηύνπ γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο (e-

commerce) 

• κόιηο ην 28% ησλ ππαιιήισλ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα 

δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλώλ θαζεθόλησλ 

Δπηρεηξεκαηηθή Ωξηκφηεηα 

• κεγάια πνζνζηά «επηρεηξεκαηηθόηεηαο αλάγθεο» 

• πεξηνξηζκέλε «επηρεηξεκαηηθόηεηα πςειώλ δπλαηνηήησλ» 

− θαηλνηνκία  

− επέθηαζε αγνξώλ, εμσζηξέθεηα 

− αλάπηπμε δηθηύσζεο 

− δεκηνπξγία απαζρόιεζεο 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Πξφζβαζε ζε Πιεξνθφξεζε (2/3) 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Πξφζβαζε ζε Πιεξνθφξεζε (3/3) 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Γξάζεηο Υπνζηήξημεο Δμσζηξέθεηαο 

Υινπνίεζε ηνπ Τακείνπ Δμσζηξέθεηαο (GO 2 Market) κε επξεία 

γθάκα ρξεκαηνδνηηθψλ ππεξεζηψλ 

• δηεπθόιπλζε πξόζβαζεο ζηνλ ηξαπεδηθό δαλεηζκό 

• ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην δπλακηθά αλαπηπζζόκελσλ εμαγσγηθώλ 

επηρεηξήζεσλ 

Γξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Ο.Α.Δ.Π. κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία έμππλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα θαιχςνπλ 

βξαρππξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ 

Γξάζεηο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε αγνξέο θαη επηρεηξήζεηο 

ηνπ εμσηεξηθνχ 

Υινπνίεζε δξάζεσλ ζχλαςεο επαθψλ θαη δηαζπλνξηαθήο 

επηρεηξεκαηηθήο δηθηχσζεο 

21 



Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Γξάζε: «Δμσζηξέθεηα» 
http://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1000 

Δλίζρπζε εμσζηξέθεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

Φξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε ζε δπλακηθέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

αλνίγνληαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

• Εζληθό Τακείν Επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.) 

• Eurobank EFG 

Σπλνιηθά €210 εθ. (140 Eurobank, 70 Δ.Τ.Δ.ΑΝ.) 

Γάλεηα χςνπο απφ €50.000 έσο €500.000 κε πνιχ ρακειφηεξν επηηφθην 

απφ ην ηξέρνλ θαη ζηαζεξφ γηα φιε ηε δηάξθεηα απνπιεξσκήο (5 -10 έηε) 

Φξεκαηνδφηεζε 

• αγνξάο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ 

• πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ 

• αγνξάο πξψησλ πιψλ 

• πξνβνιήο ζε αγνξέο-ζηφρνπο 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Δμαγσγηθψλ 
Πηζηψζεσλ (Ο.Α.Δ.Π.) 

http://www.oaep.gr/ 

Με θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ επνπηεχεηαη απφ ην 

ΥΠ.ΑΝ. 

Σηεξίδεη έκκεζα θαη άκεζα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ εμαγσγψλ 

• Έκκεζα: εθρώξεζε δηθαηώκαηνο απνδεκίσζεο πξνο ηηο 

ηξάπεδεο ή ηηο εηαηξίεο factoring πνπ πξνζθέξνπλ 

ρξεκαηνδόηεζε, ζαλ εγγύεζε (collateral) 

• Άκεζα: ρξεκαηνδόηεζε ησλ εμαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ κέζσ 

ηνπ αζθαιηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Εμσζηξέθεηα»  
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα» 
(Ο.Α.Δ.Π) 

  
• Σπλδπαζκφο αζθάιηζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εμαγσγηθψλ 

πηζηψζεσλ πνπ παξέρνπλ νη Έιιελεο εμαγσγείο ζηνπο πειάηεο ηνπο 

• Σηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ Ο.Α.Δ.Π. θαη Διιεληθψλ Τξαπεδψλ, κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο «Σχκβαζεο Πιαίζην» 

• Ο Ο.Α.Ε.Π. θαηαζέηεη ζε θάζε ηξάπεδα, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο, έλα ζπγθεθξηκέλν πνζό από ην νπνίν ε ηξάπεδα 

απνδεκηώλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππήξμε εμόθιεζε ησλ 

αζθαιηζκέλσλ από ηνλ Ο.Α.Ε.Π. ηηκνινγίσλ από ηνπο πειάηεο ηνπ 

εμσηεξηθνύ 

• Τν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο ειιεληθέο θαη εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα ηηο ΜΜΔ 

• Θα νινθιεξσζεί ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Γηαδηθαζία Αζθάιηζεο Φξεκαηνδφηεζεο (1/2) 

1. Αίηεζε αζθάιηζεο θαη θαηαβνιήο εμφδσλ εκπνξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ 

2. Έιεγρνο απφ Ο.Α.Δ.Π. ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

ησλ μέλσλ πειαηψλ έλαληη ησλ νπνίσλ έρνπλ δεηήζεη λα 

αζθαιηζηνχλ νη ειιεληθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο 

3. Δλεκέξσζε ηεο εμαγσγηθήο επηρείξεζεο απφ ηνλ 

Ο.Α.Δ.Π. γηα ηα εγθξηζέληα «πηζησηηθά φξηα» αλά μέλν 

αγνξαζηή θαζψο θαη γηα ηνπο «φξνπο αζθάιηζεο» 

• πνζνζηό θάιπςεο (80%) 

• αζθάιηζηξν 

4. Υπνγξαθή ηνπ «Αζθαιηζηήξηνπ Σπκβνιαίνπ»  
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Γηαδηθαζία Αζθάιηζεο Φξεκαηνδφηεζεο (2/2) 

5. Οη αζθαιηδφκελεο επηρεηξήζεηο απνζηέιινπλ ζηνλ Ο.Α.Δ.Π. ηα 

ζρεηηθά πξνο αζθάιηζε ηηκνιφγηα θαηαβάιινληαο ηαπηφρξνλα ηα 

αλαινγνχληα αζθάιηζηξα 

6. Ο Ο.Α.Δ.Π. ελεκεξψλεη ηελ ζπλεξγαδφκελε ηξάπεδα γηα ηα 

αζθαιηδφκελα ηηκνιφγηα πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα 

7. Η εμαγσγηθή επηρείξεζε απεπζχλεηαη ζηελ ηξάπεδα γηα 

ρξεκαηνδφηεζή ηεο, κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ηζρχνπλ ζηελ «Σπκθσλία Πιαίζην» 

8. Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο αζθαιηζκέλεο εμαγσγηθήο επηρείξεζεο ζα 

είλαη ηζφπνζε ηεο αζθαιηζκέλεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ ηεο, κέρξη 

ηνπ πνζνχ ησλ €200.000 

• απνπιεξσκή ζε 4 κήλεο 

• επλντθό επηηόθην 

• δελ απαηηνύληαη «εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο» από ηελ ηξάπεδα 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Διιεληθφο Οξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ 
(ΟΠΔ) 

http://www.hepo.gr/ 

 

Με θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ επνπηεχεηαη απφ 

ην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

έρεη απνζηνιή… 

• ηελ πινπνίεζε ηεο Εζληθήο Πνιηηηθήο γηα ηηο Εμαγσγέο 

• ηελ αλάπηπμε θαη πξνώζεζε ησλ εμαγσγώλ πξντόλησλ 

θαη ππεξεζηώλ 

• ηνλ πξνζαλαηνιηζκό, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ 

θαζνδήγεζε ηεο εμαγσγηθήο δξάζεο ησλ ειιεληθώλ 

επηρεηξήζεσλ 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Διιεληθφο Οξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ 
(ΟΠΔ)  

Σηξαηεγηθή… 

• Γεκηνπξγία «εηθφλαο» (image) γηα ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο ρψξαο 

• Πξνβνιή θαη πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

• Πιεξνθφξεζε θαη ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ 

• Καιιηέξγεηα εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

• Αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζε λέεο αγνξέο  
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Πξντφληα θαη Υπεξεζίεο (ΟΠΔ) 

• Δθζέζεηο (εθζεζηαθό πξόγξακκα) 

• Δπηρεηξεκαηηθέο Απνζηνιέο (απεπζείαο επηθνηλσλία κε 

επηρεηξήζεηο, επηκειεηήξηα, ζπλδέζκνπο) 

• Σπλέδξηα 

• Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα 

• κάξθεηηλγθ εμαγσγώλ 

• ζρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή εμαγσγηθώλ ζρεδίσλ δξάζεο  

• πξαθηηθέο πσιήζεσλ θαη επηθνηλσλίαο 

• ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο εθζέζεηο 

• ζπζθεπαζία  

• Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Γηαδηθαζία Αλάπηπμεο Δμαγσγψλ 

 Πξντφλ 

• ζρεδηαζκόο  

• ζπζθεπαζία 

• πηζηνπνίεζε 

 Αλάιπζε επθαηξηψλ, πιενλεθηεκάησλ θαη απεηιψλ 

απφ ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

Ο επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα έρεη άξηζηε γλψζε: 

• ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ πξντόληνο 

• ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ ηεο επηρείξεζεο 

• ησλ πξνζδνθηώλ θαη ησλ ζηόρσλ   
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Πξνζαξκνγή Πξντφληνο γηα Δμαγσγή 

Μειέηε θαη θαηαγξαθή ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ 

Σπζθεπαζία/Παξνπζίαζε 

• ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

• ειθπζηηθόηεηα 

• ζηνηρεία ηαπηόηεηαο 

• πιεξνθνξίεο 

• παξνρή ππεξεζηώλ 

Τηκνιφγεζε 

• ηηκέο θαηαλαισηή 

• ηηκέο εκπόξνπ 

Απνδνρή πξντφληνο 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Τηκνιφγεζε 

Πέξαλ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο… 

• ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 

• θόζηνο κεηαθνξάο 

• εηδηθή ζπζθεπαζία 

• αζθάιηζε εκπνξεπκάησλ 

• πξνκήζεηεο θαη άιιεο ρξεώζεηο ελδηάκεζσλ 

Σηξαηεγηθέο 

• ζηαηηθή ηηκνιόγεζε 

• επέιηθηε ηηκνιόγεζε 

• ηηκνιόγεζε βάζεη (κεηαβιεηνύ) θόζηνπο 

• ηηκνιόγεζε δηείζδπζεο 

• ηηκνιόγεζε αγνξώλ κε κηθξό αληαγσληζκό 

Η επηρείξεζε πξέπεη λα ιάβεη ππόςε όια ηα πηζαλά θόζηε  
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Πξνψζεζε 

• Δηαθήκηζε 

• Πξνσζεηηθό πιηθό 

• Μελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

• Πξνζσπηθέο επηζθέςεηο 

• Σπκκεηνρή ζε εθζέζεηο 

• Ιζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Μέζνδνη Δμαγσγήο 

Απεπζείαο Δμαγσγή 

• άκεζε επαθή κε ηειηθό πειάηε 

• κεγαιύηεξα πεξηζώξηα θέξδνπο 

• απαηηείηαη αλαγλσξηζηκόηεηα ηνπ                                   

πξντόληνο θαη άξηζηε γλώζε ηεο αγνξάο 

Δμαγσγή κέζσ ηξίησλ 

• ζύλαςε ζπλεξγαζίαο κε επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνύ ή ηνπ 

εμσηεξηθνύ 

• αληηπξνζσπεία 

• δηαλνκείο 

• αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ δηθηύσλ                                          

δηαλνκήο 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Μεγαιχηεξεο Διιεληθέο Δμαγσγηθέο 
Δπηρεηξήζεηο 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Διιεληθφο Τνπξηζκφο 

Απνηειεί γηα ηελ Διιάδα έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ππιψλεο: 

• αλάπηπμεο 

• δεκηνπξγίαο εηζνδήκαηνο 

• απαζρόιεζεο 

Υπνινγίδεηαη φηη ε ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε επεξεάδεη 

ην 60% ησλ θιάδσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ελψ ν 

ηνπξηζηηθφο πνιιαπιαζηαζηήο εθηηκάηαη ζε 2.184 

Κάζε επξώ (€) πνπ θαηαλαιώλεηαη ζηνλ ηνπξηζκό 

δεκηνπξγεί ππεξδηπιάζηα δεπηεξνγελή θαηαλάισζε 

ζηελ ππόινηπε νηθνλνκία 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Σπκβνιή Τνπξηζκνχ ζε ΑΔΠ… 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Σπκβνιή Τνπξηζκνχ ζε Απαζρφιεζε… 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Αληαγσληζηηθφηεηα Διιεληθνχ Τνπξηζκνχ 

Κχξηνη αληαγσληζηέο: 

Ιζπαλία, Τνπξθία, 

Κύπξνο, Αίγππηνο, 

Πνξηνγαιία, Κξναηία 

29ε ζέζε ζηελ 

παγθόζκηα θαηάηαμε 

αληαγσληζηηθόηεηαο  

(ζύλζεηνο δείθηεο 

WEF) 

• θάησ από: Ιζπαλία, 

Κύπξν, Πνξηνγαιία 

• πάλσ από: Τνπξθία, 

Αίγππην, Πνξηνγαιία 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Βησζηκφηεηα Τνπξηζκνχ 

Παξάγνληεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηνλ ηνπξηζκό ζην 

κέιινλ… 

Κιηκαηηθέο Αιιαγέο 

Δεκνγξαθηθέο Εμειίμεηο 

Τερλνινγία 

Παγθνζκηνπνίεζε Αληαγσληζκνύ 

Αζθάιεηα 

Μεζαία Τάμε 

Αληίιεςε πεξί «Πνιπηέιεηαο» 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Φαξαθηεξηζηηθά Διιεληθνχ Τνπξηζκνχ 

Επνρηθόηεηα 

3S (sun, sea, sex) 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Ανάπτςξη Εξαγωγικήρ Δπαστηπιότηταρ 

 

Όξακα… 

Σχλδεζε αμηψλ ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ κε ηηο 

ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη αληηιήςεηο ηεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο θνηλσλίαο 

Βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ Διιήλσλ 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο απαζρφιεζεο θαη 

εηζνδήκαηνο 

Αζθαιείο θαη πνηνηηθέο δηαθνπέο γηα φινπο 

Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

Πνηνηηθφ, value for money, «Greek lifestyle 

experiences» ηνπξηζηηθφ πξντφλ 

Ο Τνπξηζκόο βαζηθό εξγαιείν ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

Εςσαπιστώ πολύ! 


