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«Έρσ ππνζηεξίμεη επαλεηιεκκέλα φηη ηελ πεξίνδν απηή, νη εμαγσγέο θαη γεληθφηεξα
ε αλαδήηεζε επθαηξηψλ αλάπηπμεο εθηφο ζπλφξσλ, απνηεινχλ ζέκα επηβίσζεο γηα ηηο
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
Παξά ην εθηαιηηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα,
ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο δείρλεη λα έρεη αληηιεθζεί απφιπηα απηή ηελ αλάγθε – θαη
θπξίσο λα έρεη ελεξγνπνηεζεί νπζηαζηηθά πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε.
Αδηάςεπζηνο κάξηπξαο είλαη ηα ζηνηρεία πνπ απνηππψλνπλ ηελ πνξεία ησλ
ειιεληθψλ εμαγσγψλ. χκθσλα κε έθζεζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο πνπ δεκνζηεχζεθε
ηνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην, ε αμία ησλ εμαγσγψλ – εθηφο ησλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ –
απμήζεθε ζσξεπηηθά θαηά 20% πεξίπνπ ηελ ηεηξαεηία 2009 – 2012.
Κη απηή ε επίδνζε θαηέζηε δπλαηή θάησ απφ ζπλζήθεο πνπ επηεηθψο ζα
ραξαθηεξίδακε σο αληίμνεο. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έδσζαλ θαη δίλνπλ ηε κάρε
ηεο επηβίσζεο, ελάληηα ζε κηα ηξηπιή θξίζε: δήηεζεο, δαλεηζκνχ θαη πίζηεο.
Φέηνο δηαλχνπκε ην έθην θαηά ζεηξά έηνο χθεζεο, κε ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο λα έρεη
κεησζεί ζσξεπηηθά θαηά 25%. Δίλαη θάηη πνπ δελ έρεη ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν ζηε
κεηαπνιεκηθή Δπξψπε.
Παξά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ν δαλεηζκφο είλαη ζρεδφλ
αδχλαηνο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, εηδηθά γηα ηηο κηθξνκεζαίεο. Σν 2014 ε
πηζησηηθή επέθηαζε αλακέλεηαη λα παξακείλεη αξλεηηθή γηα ηέηαξηε ζπλερή ρξνληά.
Δηδηθά νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ
απνξξίςεσλ ζηελ επξσδψλε. Δλψ ην θφζηνο δαλεηζκνχ γηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα
θάησ ηνπ 1 εθαη. επξψ είλαη κέρξη θαη ηξεηο θνξέο πςειφηεξν, ζε ζρέζε κε
αληίζηνηρα δάλεηα ζε ρψξεο φπσο ε Γαιιία, ην Βέιγην θαη ε Απζηξία.
Δίλαη πξνθαλέο φηη κηα εηαηξεία ε νπνία δαλείδεηαη ηξεηο θνξέο αθξηβφηεξα ζε ζρέζε
κε δηεζλείο αληαγσληζηέο ηεο, αληηκεησπίδεη ζνβαξφ κεηνλέθηεκα ζηελ πξνψζεζε
ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, κάιηζηα, ππήξμαλ πνιιά
παξαδείγκαηα εηαηξεηψλ πνπ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο,
αλαγθάζηεθαλ λα θαηαβάινπλ κεηξεηνίο ηελ αμία ησλ εγγπήζεσλ.
Σν ελεξγεηαθφ θφζηνο έρεη εμειηρζεί ζε ζειηά ζην ιαηκφ ησλ κεηαπνηεηηθψλ
επηρεηξήζεσλ, μεπεξλψληαο ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σελ
ηειεπηαία ηεηξαεηία ε ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απμήζεθε θαηά 45%, ελψ ζην
θπζηθφ αέξην ε Διιάδα έρεη ηα πην αθξηβά βηνκεραληθά ηηκνιφγηα ζηελ Δπξσπατθή
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Έλσζε. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ αλαγθάδνληαη λα εμάγνπλ
κε δεκηά, λα επηδνηνχλ θαηά θάπνην ηξφπν ηηο εμαγσγέο ηνπο, ιφγσ ηεο αθξηβήο
ελέξγεηαο.
ε φια απηά ηα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί βεβαίσο θαη ν
αδχλακνο ξπζκφο αλάπηπμεο ζε ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο, ζηηο νπνίεο θαηεπζχλνληαη νη
ειιεληθέο εμαγσγέο. Σελ ηεηξαεηία 2009 – 2012 ε νηθνλνκία ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο εκθάληζε ζπξξίθλσζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,2% θαηά κέζν φξν, ελψ ζηηο ρψξεο
ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ε ζπξξίθλσζε άγγημε αληίζηνηρα ην 0,8%.
Παξ’ φιεο απηέο ηηο δπζθνιίεο, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαηάθεξαλ έλα κηθξφ
ζαχκα. Σν 2012 ε Διιάδα ήηαλ πξψηε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε σο πξνο ην ξπζκφ
αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ. Απηφ δείρλεη, αλ κε ηη άιιν, φηη ππάξρεη κηα ζεκαληηθή
δπλακηθή. Όηη νη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο ηνικνχλ λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη
θπξίσο φηη ηα θαηαθέξλνπλ. Όηη αθφκα θαη κέζα ζε απηφ ην αξλεηηθφ πεξηβάιινλ,
πεηπραίλνπλ λα δηαηεξνχλ πςειή ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο. Πεηπραίλνπλ λα
δηαηεξνχλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηε ζπλέπεηά ηνπο απέλαληη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο,
αθφκε θη αλ απηφ απαηηεί δηπιάζηα θαη ηξηπιάζηα πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπο.
Ωζηφζν, ε θαηάζηαζε δελ δηθαηνινγεί νχηε παλεγπξηζκνχο νχηε εθεζπραζκφ. Γηα
δχν θπξίσο ιφγνπο:
Πξψηνλ, γηαηί ε εληππσζηαθή πνξεία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ην ηειεπηαίν
δηάζηεκα, δελ νθείιεηαη ζε κεηαθπζηθνχο παξάγνληεο. Απηφ πνπ πεξηγξάθνπκε σο
«ζαχκα» είλαη αθξηβψο απνηέιεζκα ηεο ππεξπξνζπάζεηαο απφ ηελ πιεπξά ησλ
εμαγσγέσλ. Σσλ νπνίσλ φκσο νη αληνρέο εμαληινχληαη. Δάλ δελ ππάξμεη νπζηαζηηθή
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, εηδηθά ζην κέησπν ηεο
ξεπζηφηεηαο, ηα ζεκάδηα ηεο θφπσζεο ζα αξρίζνπλ λα γίλνληαη νξαηά.
Σν πξψην επηάκελν ηνπ 2013 θαηαγξάθεθε ζηηο εμαγσγέο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ
6,2% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Όκσο ηνλ Αχγνπζην εκθαλίζηεθε
ζεκαληηθή πηψζε. Καη ηα ζηνηρεία ηνπ ελλεακήλνπ έθεξαλ ηελ αχμεζε ζε ζχγθξηζε
κε ην 2012 ζην 5%. Μάιηζηα, αλ εμαηξέζνπκε ηα πεηξειαηνεηδή, θαηαγξάθεηαη
ππνρψξεζε ηεο ηάμεο ηνπ 2,3%.
Απηφ δείρλεη φηη ε ζπλέρηζε ηεο αλφδνπ ησλ εμαγσγψλ, κέζα ζην ζεκεξηλφ
πεξηβάιινλ πηέζεσλ, γίλεηαη πιένλ επηζθαιήο.
Έλα δεχηεξν, εμίζνπ ζεκαληηθφ, ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ, πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο
φηη νη εμαγσγέο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ρακειή ζπκκεηνρή ζην ειιεληθφ ΑΔΠ.
Δίλαη αιήζεηα φηη θαη ζε απηφ ην επίπεδν ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ηα
ηειεπηαία ρξφληα. Οη εμαγσγέο αγαζψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ απμήζεθαλ απφ 8,7%
ην 2009 ζε 14,3% ην 2012 θαη ζε 15,1% ην ελλεάκελν ηνπ 2013, ζπλππνινγίδνληαο
βεβαίσο θαη ηε ζπλερηδφκελε ζπξξίθλσζε ηνπ ΑΔΠ. Η επίδνζε απηή παξακέλεη κηα
απφ ηηο ρακειφηεξεο κεηαμχ ησλ 27 ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Ο δείθηεο εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απμήζεθε απφ 19% ζε 27%. Ωζηφζν,
παξακέλεη ν ρακειφηεξνο ζηελ επξσδψλε, ζηελ νπνία ν κέζνο φξνο θπκαίλεηαη ζην
45%. Γηα λα ππάξμεη κέηξν ζχγθξηζεο, κε άιιεο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ, ζα
αλαθέξσ φηη ζηελ Ιζπαλία νη εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αλήιζαλ ην 2012 ζην
32% ηνπ ΑΔΠ θαη ζηελ Πνξηνγαιία ζην 39%. Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ζε ρψξεο φπσο
ην Βέιγην, ε Οιιαλδία θαη ε Ιξιαλδία, ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ην 70%.
Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα γίλεη αθφκε πνιιή δνπιεηά – θαη ζε πνιινχο ηνκείο –
ψζηε νη εμαγσγέο λα απμήζνπλ ην κεξίδηφ ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ
θαη λα πιεζηάζνπλ ην 50% κέζα ζηελ επφκελε πεληαεηία.
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Ο ζηφρνο απηφο απαηηεί κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή, κε εζηίαζε ηφζν ζηηο άκεζεο
αλάγθεο φζν θαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο ηνπ εμαγσγηθνχ ηνκέα.
ε άκεζν επίπεδν, πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο
θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε. Οη πξνηάζεηο καο πξνο απηή
ηελ θαηεχζπλζε είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη έρνπλ ήδε δηαηππσζεί πξνο ηελ θπβέξλεζε:
- Δπέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπγρξεκαηνδφηεζεο θαη παξνρήο εγγπήζεσλ, γηα ηηο
επηρεηξήζεηο κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Με ηελ πξνυπφζεζε βεβαίσο φηη θαη νη
ηξάπεδεο ζα θηλεηνπνηεζνχλ επαξθψο θαη ζα ζπλεηζθέξνπλ ην κεξίδην πνπ ηνπο
αλαινγεί.
- Γεκηνπξγία αλαπηπμηαθήο ηξάπεδαο Δμαγσγψλ – Δηζαγσγψλ, ζηα πξφηππα
επηηπρεκέλσλ παξαδεηγκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, κε βαζηθή ιεηηνπξγία ηελ εθαξκνγή
εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πξνρξεκαηνδφηεζεο εμαγσγψλ.
Δπίζεο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δηακνξθσζεί έλα επλντθφηεξν θνξνινγηθφ
πεξηβάιινλ, κε θίλεηξα γηα ηελ άζθεζε εμσζηξεθνχο δξαζηεξηφηεηαο. Μεηαμχ
άιισλ:
- Καζηέξσζε εληαίνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή, ζε επίπεδα ηνπ 15%
- Καηάξγεζε εηζθνξάο 0,6% πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Νφκν 128/1975.
- Αλαγλψξηζε έθπησζεο 0,5% γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο επί ησλ πσιήζεσλ ησλ
εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ
- Καηάξγεζε ηνπ ραξηνζήκνπ 3,6% ησλ ηακεηαθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαη ησλ δαλείσλ
κεηφρσλ
- Απινπνίεζε θαη επηηάρπλζε δηαδηθαζηψλ επηζηξνθήο ΦΠΑ.
Δπίζεο απαηηνχληαη άκεζεο πξσηνβνπιίεο γηα ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο,
γηα ηε κεηαπνίεζε θαη ηε βηνκεραλία, ζηα πξφηππα πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ εθαξκφζεη
άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, φπσο ε Ιηαιία.
Πέξαλ απηψλ, βεβαίσο, ην κεγάιν ζηνίρεκα παξακέλεη ε ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθήο
βάζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε έκθαζε ζε εμσζηξεθείο θαη δπλακηθνχο
θιάδνπο. Η ρψξα ρξεηάδεηαη, κε άιια ιφγηα, λα παξάγεη πεξηζζφηεξα, εμαγψγηκα θαη
δηεζλψο αληαγσληζηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Χξεηάδεηαη πεξηζζφηεξεο, αιιά θαη
πην θαηλνηφκεο θαη πην ηζρπξέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο.
Η πξνζπάζεηα απηή απαηηεί επηηάρπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, κε
ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ θηλεηνπνίεζε λέσλ
παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. Κπξίσο, φκσο, απαηηεί ζηξαηεγηθή αμηνπνίεζε φισλ ησλ
δηαζέζηκσλ αλαπηπμηαθψλ εξγαιείσλ. Σν λέν ΔΠΑ πνπ μεθηλά επηζήκσο απφ ην
2014 ζα πξέπεη λα θαηεπζχλεη πφξνπο ζε θιάδνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απφ εμσζηξέθεηα θαη πςειή πξνζηηζέκελε αμία. Πξέπεη λα ζηεξίμεη
πην απνηειεζκαηηθά ηελ θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ πνηνηηθή παξαγσγή, ηνλ
εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Πξέπεη λα βνεζήζεη ηηο εμσζηξεθείο επηρεηξήζεηο λα
απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε επέιηθηα εξγαιεία ρξεκαηνδφηεζεο, ζε κεραληζκνχο
δηθηχσζεο θηι.
Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε ζηήξημε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ,
φρη κφλν ζε ζέκαηα πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε, αιιά θαη ζε ζέκαηα πνηφηεηαο,
ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ, ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θηι.
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Σηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΔΛΛΑΓΟ

4

Σέινο, είλαη απαξαίηεην λα ππάξμεη έλαο νινθιεξσκέλνο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο,
σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηεο ειιεληθήο
παξαγσγήο.
Η ζεζκνζέηεζε ηνπ ζήκαηνο ειιεληθνχ πξντφληνο, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε
δηακφξθσζε ελφο αλαγλσξίζηκνπ θαη ειθπζηηθνχ brand name ζηηο δηεζλείο αγνξέο.
Με ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαδηθαζία απηή ζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηε ζσζηή
θαηεχζπλζε. Θα έρεη γλψκνλα φρη ηφζν ηνλ αληαγσληζκφ γηα ηελ αχμεζε κεξηδίσλ
ζην εζσηεξηθφ ηεο ειιεληθήο αγνξάο, φζν ηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο,
ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο παξνπζίαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηε δηεζλή αγνξά.
Όζν γηα ηε ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε αγνξψλ, απηή ζα πξέπεη λα έρεη καθξνπξφζεζκν
ραξαθηήξα θαη λα ιάβεη ππφςε ηηο ηάζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ην νηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ ηνπ αχξην. ήκεξα, νη ρψξεο ηεο ιεγφκελεο νκάδαο BRICS – δειαδή ε
Βξαδηιία, Ρσζία, Ιλδία, Κίλα θαη Νφηηνο Αθξηθή δηεθδηθνχλ θπξίαξρε ζέζε ζην
παγθφζκην ζθεληθφ. Με αηρκή ηηο ρψξεο απηέο, αιιά θαη κε λέεο αλαδπφκελεο
δπλάκεηο απφ ηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία, βξίζθεηαη ζε εμέιημε κηα παγθφζκηα
θαηαλαισηηθή επαλάζηαζε. Πεξίπνπ 3 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη, αλακέλεηαη λα
εληαρζνχλ ζηε κεζαία ηάμε κέρξη ην 2050, πξνεξρφκελνη θπξίσο απφ λέεο αγνξέο.
Η έλδπζε θαη ε ππφδεζε, ηα ηερλνινγηθά πξντφληα, ν νηθηαθφο εμνπιηζκφο, ηα
ηξφθηκα, ν ηνπξηζκφο, είλαη ηνκείο πνπ εθηηκάηαη φηη ζα πξσηαγσληζηήζνπλ ζηελ
αχμεζε ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο παγθνζκίσο.
Η Διιάδα κπνξεί θαη πξέπεη λα επσθειεζεί απφ ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ
επθαηξηψλ, εθφζνλ ελεξγνπνηεζεί εγθαίξσο. Δίλαη κηα πξνζπάζεηα πνπ ρξεηάδεηαη
ζπλέπεηα θαη επηκνλή, εθφζνλ πνιιέο απφ απηέο ηηο αγνξέο είλαη αθφκε ζε κεγάιν
βαζκφ αραξηνγξάθεηεο.
Κη εδψ έρεη λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ε Πνιηηεία, φζν θαη νη επηρεηξεκαηηθνί
θνξείο. Απφ ηελ πιεπξά καο, έρνπκε αλαιάβεη ήδε αξθεηέο πξσηνβνπιίεο
ελεκέξσζεο θαη δηθηχσζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε δηκεξή
επηκειεηήξηα θαη θνξείο εμσζηξέθεηαο ρσξψλ, φπσο ε Κίλα, ε Ρσζία, ε Κέλπα θηι.
πλερίδνπκε επίζεο λα παξέρνπκε έλα νινθιεξσκέλν πιέγκα ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα
εμσζηξέθεηαο, ην νπνίν θαιχπηεη ηηο αλάγθεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθήο
πιεξνθφξεζεο, θιαδηθψλ θαη άιισλ κειεηψλ, κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, επαθψλ
κέζσ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεδξίσλ θαη απνζηνιψλ θηι.
Ωο εθπξφζσπνη ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, είκαζηε ππεξήθαλνη γηα
ηηο επηδφζεηο ζην κέησπν ησλ εμαγσγψλ. Πηζηεχνπκε φηη ππάξρεη κέιινλ, ππάξρνπλ
δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο. Αο κελ ηηο αθήζνπκε λα πάλε ρακέλεο. Σψξα είλαη ε
ψξα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πξαγκαηηθφ «ζαχκα» γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο».
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