
 

 

 

Θεσσαλονίκη 4-9-2013 

 

Oμιλία Προέδρου ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ & ΕΦΕΠΑΕ κ. Θωμά –Φωκίων Αλγιανάκογλου 

στην εκδήλωση «Πρόγραμμα και χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης για την 

Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων» 

 
Κύριε Πρόεδρε του ΣΕΒΕ 
Κύριε εκπρόσωπε του Υπουργού Ανάπτυξης 
Φίλοι και συνάδελφοι εξαγωγείς 
Κυρίες και Κύριοι 
 
Είναι σημαντικό ότι, με αφορμή την κρίση, οι εξαγωγές και η γενικότερα η 
εξωστρέφεια αποτελεί βασικό πυλώνα στην ατζέντα της Πολιτείας για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομίας.  
 
Η δημοσιοποίηση των πρόσφατων στοιχείων που παρουσιάζουν μία κάμψη 
των εξαγωγών σε σχέση με τις ανοδικές τάσεις των τελευταίων ετών, 
καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, να δείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και επιμονή 
στην υλοποίηση του εθνικού σχεδίου εξαγωγών, στην ενίσχυση της 
συνεργασίας του με τους εξαγωγικούς φορείς και ιδιαίτερα το ΣΕΒΕ και 
γενικότερα στην στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων. 
 
Έχουμε τη χαρά  να έχουμε σήμερα κοντά μας τον φίλο κ. Δημητριάδη ο 
οποίος ασχολείται ειδικά με τα ζητήματα τις εξωστρέφειας για να μας 
μεταφέρει τα νέα δεδομένα και τις ενέργειες του Υπουργείου Ανάπτυξης στον 
τομέα αυτό. 
  
 



 

 

Η ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων με χρηματοδοτικά εργαλεία και με 
προγράμματα αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της όλης 
προσπάθειας. Ήδη, όπως γνωρίζετε με την καθοριστική συμβολή του ΣΕΒΕ και 
τη συνεργασία του με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ υλοποιείται το «Εξωστρέφεια Ι» και 
πρόσφατα προκηρύχθηκε το «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ». 
 
Είναι σημαντικό και απολύτως αναγκαίο  οι επιχειρήσεις, κυρίως τα μέλη μας 
που παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας να στραφούν και να 
διεισδύσουν σε νέες αγορές στο εξωτερικό, να διεθνοποιηθούν περαιτέρω και 
να δικτυωθούν προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. 
Καλώ λοιπόν όλους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, παρά τις όποιες 
δυσκολίες παρουσιάζονται σε επίπεδο ρευστότητας αλλά και συμμετοχής.  
 
Ως πρόεδρος του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και του ΕΦΕΠΑΕ σας διαβεβαιώ ότι 
βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία με τον πρόεδρο τον κ. Λακασά για την 
αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών. Παράλληλα από κοινού  δουλεύουμε για 
την προώθηση και προβολή του προγράμματος πάνω στο δίπτυχο : 
 

Εξωστρέφεια Τώρα-Εξωστρέφεια Παντού 
 

Τέλος θα ήθελα να επισημάνω ότι αποτελεί καθοριστικό παράγοντας για την 
έγκριση των επενδυτικών σχεδίων  η κατάθεση ποιοτικών και επιμελημένων 
προτάσεων. Τα στελέχη μας είναι πάντα στην υπηρεσία των επιχειρήσεων να 
συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 


