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Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Παρουσίαση προγράμματος 

Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ) στο πλαίσιο 

του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013» 

Ημερομηνία ομιλίας: 18/09/13, Επιμελητήριο Πιερίας 

Ομιλητής: κ. Δημήτρης Λακασάς, Πρόεδρος ΣΕΒΕ  

 

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, 

 

Σας καλωσορίζω κι εγώ με τη σειρά μου στην σημερινή ενημερωτική εκδήλωση 

για το πρόγραμμα Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ) στο 

πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 

Για να τεθεί η ελληνική οικονομία σε σταθερές βάσεις χρειάζεται εντατικοποίηση 

της ήδη σημαντικής προσπάθειας που πραγματοποιείται από τους Έλληνες 

εξαγωγείς, ενώ αυτοί θα πρέπει να βοηθηθούν ή τουλάχιστον να μην 

εμποδίζονται με αντικίνητρα όπως για παράδειγμα ο στραγγαλισμός της 

ρευστότητάς τους με την μη επιστροφή ΦΠΑ, με την υπέρμετρη και άδικη 

φορολόγηση της περιουσίας τους και όχι των κερδών τους, με τις υπέρμετρες 

τιμές ενέργειας και το υψηλό διοικητικό κόστος.  Θα πρέπει ένα επιπλέον 25% 

του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος μας, να μεταφερθεί σε νέες εξαγωγικές 

δραστηριότητες. Σήμερα (α’ εξάμηνο 2013), ο εθνικός μέσος όρος στην 

εξαγωγική επίδοση (εξαγωγές % ΑΕΠ) στα αγαθά είναι 15,5% και στα αγαθά & 

υπηρεσίες είναι στο 27,9%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε 45%.  

 

Το 2012 το παραγωγικό κενό, δηλαδή η διαφορά μεταξύ πραγματοποιούμενου 

και δυνητικού προϊόντος, ως ποσοστό του δυνητικού προϊόντος για την Ελλάδα 

υπολογίζεται στο -13%, ενώ αντίστοιχα για την Γερμανία είναι στο -0,3%, για 

την Ισπανία στο -4,6%, για την Πορτογαλία στο -4,3% και για την Κύπρο στο -

2%. 

 

Η ρευστότητα αποτελεί μείζον πρόβλημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα. 

Πρωταρχικός μας στόχος στον ΣΕΒΕ είναι να βρεθούν λύσεις, έτσι ώστε να 

διασφαλίσουμε την διάσωση των υγιών τουλάχιστον επιχειρήσεων για την 
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επόμενη μέρα. Το μεγαλύτερό μας πρόβλημα; Όλες οι δράσεις για την τόνωση 

της ρευστότητας «διέρχονται» μέσα από το κανάλι των τραπεζών.  

 

Ως εκπρόσωπος του ΣΕΒΕ θα επικεντρωθώ λίγο στον κλάδο των εξαγωγών. Να 

αναφερθώ σε ένα θετικό στοιχείο που πηγάζει από την συνειδητοποίηση από 

τον παραγωγικό ιστό της χώρας όσον αναφορά παραπάνω. Το 2012 η χώρα μας 

κατέκτησε την πρωτιά στην Ευρώπη των 27 στην αύξηση εξαγωγικής 

δραστηριότητας, με ετήσια αύξηση κατά 17%, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός 

μέσος όρος υπολογίζεται σε μόλις 3%. 

 

Πώς θα προχωρήσουμε; Με όχημα το μότο «Παράγω και Εξάγω» που 

μεταφράζεται σε μια ανταγωνιστική παραγωγή με δημιουργία  τις σωστών 

βάσεων μπορούμε να διεκδικήσουμε μερίδιο στις διεθνείς αγορές. Και αυτό 

ακριβώς χρειάζεται η ελληνική οικονομία σήμερα για την έξοδο από την ύφεση. 

Ευθύνη των επιχειρήσεων είναι να επενδύσουν στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους, να ξεκινήσουν να σκέφτονται «έξω 

από το κουτί» και να καινοτομήσουν, γιατί ένα καινοτόμο προϊόν είναι από τη 

φύση του εξωστρεφές. 

 

Συνολικότερα, στον ΣΕΒΕ διαπιστώνουμε την έλλειψη και την ανάγκη για 

σχεδιασμό και υλοποίηση μιας Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών, η οποία: 

1) προωθεί την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων 

καλλιέργειας μιας κουλτούρα εξωστρέφειας στις ελληνικές επιχειρήσεις και 

λύνοντας σε πρώτο βήμα τα αντικίνητρα που υπάρχουν 

2) προχωρά στο country re-branding της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη και με 

στοχευόμενες στρατηγικές μάρκετινγκ προβάλλει τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Βάσει στοιχείων της φετινής έρευνας του Ινστιτούτου του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές 

της Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχουν με ποσοστό 17% στις εθνικές μας 

εξαγωγές, σημειώνοντας αύξηση κατά 14% από το 2011. Η ετήσια αύξηση 

αποδίδεται στα πετρελαιοειδή που πλέον αποτελούν το 20% των εξαγωγών της 

περιφέρειας, καθώς και στα παρασκευάσματα λαχανικών & φρούτων, στους 

νωπούς καρπούς & φρούτα, στο βαμβάκι, στα φαρμακευτικά προϊόντα. Ο νομός 

Πιερίας συμμετέχει με 2,4% στις εξαγωγές της περιφέρειας. Βασικότερος 

εξαγωγικός κλάδος είναι τα τρόφιμα (κυρίως παρασκευασμένα και νωπά 

λαχανικά & φρούτα, με μερίδιο περίπου 50% στις εξαγωγές του νομού, ενώ 

δυναμικά ανερχόμενος εξαγωγικός κλάδος είναι τα καπνά. Συγκεκριμένα, ενώ 

το 2008, το μερίδιο εξαγωγών καπνών στο σύνολο του νομού ήταν 0,1%, το 

2012 είναι 17,4% (!). Ακολουθεί ο κλάδος των μηχανών & συσκευών, με 



 3 

μερίδιο 11,3%. Βασικοί μας εταίροι είναι οι γειτονικές μας Βουλγαρία και Ιταλία 

καθώς και η Γερμανία, η Σουηδία και οι ΗΠΑ. 

 

Επιδιώκοντας την ενίσχυση της εξωστρέφειας, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου 

Ελλάδος, τον οποίο και εκπροσωπώ σήμερα, πρωτοστάτησε ζητώντας επίμονα 

από το Υπουργείο Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας στήριξη των εξωστρεφών 

επιχειρήσεων ιδίως ως προς τις άυλες δαπάνες τους. Ο ΣΕΒΕ αποτέλεσε έναν 

από τους βασικούς συνομιλητές του Υπουργείου κατά τη διαβούλευση του 

προγράμματος, η τελική μορφή του οποίου διαμορφώθηκε βεβαίως από το 

Υπουργείο. Επίσης ζήτησε επίμονα από το Υπουργείο τη β’ φάση του 

προγράμματος, για την οποία θα ενημερωθούμε σήμερα και κατέθεσε 

συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προτάσεις επί του προδημοσιευμένου Οδηγού 

του νέου προγράμματος, ζητώντας να ληφθούν υπόψη  στη διαμόρφωση του 

τελικού Οδηγού του προγράμματος. Οι προτάσεις μας αφορούσαν: 

 

- στη διεύρυνση των επιλέξιμων δαπανών  έτσι ώστε να ενισχυθεί  όσο το 

δυνατόν περισσότερο η ανταγωνιστικότητα, αλλά έμμεσα και η ρευστότητα των 

επιχειρήσεων 

- στην απλοποίηση και μείωση στο ελάχιστο των υποβαλλόμενων 

δικαιολογητικών ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη  ευελιξία της όλης διαδικασίας. 

- στη διευκόλυνση της ρευστότητας για τις επιχειρήσεις: μετά την αλλαγή στον 

τρόπο εκταμιεύσεων στο προσχέδιο του Οδηγού, ο ΣΕΒΕ πρότεινε τη 

δυνατότητα προκαταβολής όλης της επιχορήγησης (100% και όχι 50% που 

είναι τώρα) για όσες επιχειρήσεις μπορούν να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές. 

Εξάλλου αυτό έχει προβλεφθεί στην πρόσφατη Δράση ενίσχυσης ΜΜΕ στους 

τομείς Μεταποίησης, Εμπορίου-Υπηρεσιών, Τουρισμού. 

 

Επίσης ο ΣΕΒΕ ζήτησε για μια ακόμη φορά τη διαμόρφωση ενός αντίστοιχου 

προγράμματος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από 

συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, για την α’ μεταποίηση αγροτικών 

προϊόντων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και στις αντίστοιχες επιχειρήσεις να 

στηρίξουν ένα μέρος της εξωστρέφειάς τους.  

 

Ως προς τη μέχρι τώρα απορροφητικότητα του προγράμματος Εξωστρέφεια Ι 

και ενόψει του Εξωστρέφεια ΙΙ, ο ΣΕΒΕ πρότεινε την 6μηνη παράταση 

προθεσμίας στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Ι. 

 

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στο επίμονο αίτημα του ΣΕΒΕ αύξηση του 

ορίου de minimis από 200.000€ σε 500.000€: πολλές εξαγωγικές επιχειρήσεις 

έχουν εξαντλήσει τα προβλεπόμενα όρια κρατικών ενισχύσεων κυρίως με τη 
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συμμετοχή τους σε προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας και, ως εκ τούτου, 

δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο νέο κύκλο του προγράμματος 

Εξωστρέφειας. Ο ΣΕΒΕ έχει ζητήσει από τα συναρμόδια Υπουργεία να ασκηθεί 

κάθε δυνατή πίεση στην Ε.Ε. για την κατ’ εξαίρεση ενίσχυση της χώρας μας για 

τρία χρόνια με την εκ νέου ενεργοποίηση ενός ειδικού πλαισίου αντίστοιχου του 

Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης με όριο κρατικών ενισχύσεων τις 500.000€, ως 

μόνη διέξοδο βιωσιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων για την περίοδο της 

κρίσης.  

 

Το αίτημα αυτό πρέπει να αποτελέσει μείζονα εθνικό στόχο ώστε η αιτούμενη 

αύξηση του ορίου να συμπεριληφθεί στον υπό αναθεώρηση Κανονισμό 

1998/2006 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που βρίσκεται σε διαβούλευση, 

λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί ιδίως στην Ελλάδα με τις 

ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες και τη μη ανταπόκριση του ισχύοντος κατώτατου 

ορίου στις συνθήκες της αγοράς λόγω της βαθειάς ύφεσης. 

 

Θα ήθελα πριν ολοκληρώσω, να αναφερθώ σε τρεις σημαντικές πρωτοβουλίες 

του ΣΕΒΕ για τη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων που 

ιδίως αυτή την περίοδο είναι αναγκαία ως διέξοδος από τη βαθιά ύφεση που 

αντιμετωπίζει η χώρα μας: 

 

- Η πρώτη αφορά το πρόγραμμα ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού των 

ΜΜΕ σε θέματα εξωστρέφειας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που υλοποιεί ο ΣΕΒΕ σε συνεργασία με την 

Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και τους άλλους 

εξαγωγικούς φορείς. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους σε ΜμΕ, 

αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες παρέχοντας τη δυνατότητα 

επιδοτούμενης κατάρτισης, με σκοπό την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του 

Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜμΕ σε θέματα εξωστρέφειας. Ο ΣΕΒΕ έχει ήδη 

πραγματοποιήσει 25 σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα και θα θέλαμε και τη 

συμμετοχή των επιχειρήσεων της Κατερίνης ώστε να επωφεληθούν από το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα και να ενημερωθούν για θέματα διεθνούς εμπορίου.  

 

- Η δεύτερη έχει να κάνει με την επανέκδοση του Οδηγού Εξαγωγών του ΣΕΒΕ 

«Θέλετε να εξάγετε;» που αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον κάθε Έλληνα 

επιχειρηματία που επιθυμεί να διεθνοποιηθεί. Πρόκειται για έναν πρακτικό 

Οδηγό εξαγωγών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ελληνικής εξαγωγικής 

επιχείρησης σήμερα. Είναι ένα βιβλίο που δεν πρέπει να λείπει από το γραφείο 

κάθε ενεργού ή εν δυνάμει Έλληνα εξαγωγέα.  
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- Η τρίτη αφορά στο επικείμενο συνέδριό μας. Μετά την επιτυχημένη 

πραγματοποίηση του Συνεδρίου EXPORT SUMMIT, το Μάιο του 2012, η φετινή 

διοργάνωση γίνεται παγκόσμια. Από 25 έως 27 Σεπτεμβρίου 2013 η 

Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει το κέντρο της «Εξωστρεφούς Ελλάδας» 

φιλοξενώντας το EXPORT SUMMIT II συγχρόνως με τη 39η Παγκόσμια 

Συνέλευση του  IATTO. 

Για 3 ημέρες, πάνω από 25 ομιλητές και 60 σύνεδροι από 20 χώρες (Μεγάλη 

Βρετανία, Αυστραλία, Βουλγαρία, Εσθονία, Ν. Αφρική, Νιγηρία, ΗΠΑ, Ιταλία, 

Κίνα, Κροατία, Μαλαισία, Νορβηγία, Ρουμανία, Ρωσία, Σουηδία, Σλοβενία, 

Ταϊβάν, Τουρκία) θα μοιραστούν με τις ελληνικές επιχειρήσεις τις τεχνικές του 

εξωτερικού εμπορίου και θα ανταλλάξουν με τους έλληνες συμμετέχοντες 

«μυστικά» για: 

 

- Τη στρατηγική προώθησης του εξωτερικού εμπορίου 

- Τους τρόπους  στήριξης της Εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων  

- Τις ενέργειες των επιχειρήσεων που έχουν ήδη καταφέρει να είναι διεθνείς  

- Το ρόλο της κατάρτισης στο Διεθνές Εμπόριο 

- Τις νέες αγορές στόχους με τη μεγαλύτερη δυναμική καθώς και τις χώρες 

τίγρεις 

 

Σας καλώ λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, μην χάσετε την ευκαιρία να συμμετέχετε 

στο Συνέδριο – θεσμό που οργανώνει ο ΣΕΒΕ, ο δυναμικότερος εξαγωγικός 

φορέας στην χώρα μας σε συνεργασία με το International Association of Trade 

Training Organizations - IATTO.  

 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 


