
  

 

 
 

 
Εθνική Στρατηγική και Οδικός Χάρτης Διευκόλυνσης 

του Εξωτερικού Εμπορίου 
 
 
 

Στην Συνέντευξη Τύπου σχετικά με την Εθνική μας Στρατηγική για τις 

εξαγωγές και συγκεκριμένα με το πλαίσιο διευκόλυνσης τους και τον σχετικό οδικό 

χάρτη, που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, τονίσθηκαν τα εξής: 

• Στο "Doing Business Report" , δηλαδή στη κατάταξη που παρουσιάζει η 

Παγκόσμια Τράπεζα για την ανταγωνιστικότητα, η Ελλάδα ανέβηκε από την 

100η στην 78η θέση μεταξύ 185 κρατών. Και αυτό έγινε διότι ελήφθησαν 

πρωτοβουλίες όπως η απλούστευση των αδειοδοτήσεων, το άνοιγμα κλειστών 

αγορών και επαγγελμάτων, η απλοποίηση των διαδικασιών για τις 

επιχειρήσεις. 
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• Η Ελλάδα πρέπει να γίνει μια χώρα με εξωστρέφεια και με εξαγωγικό 

προσανατολισμό. Και στον τομέα αυτό, της εξωστρέφειας, οι συνθήκες ήταν 

και είναι πολύ αρνητικές. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τους εξαγωγείς, έχουν 

να αντιμετωπίσουν τις γνωστές στρεβλώσεις: γραφειοκρατία, αδιαφάνεια και 

απαρχαιωμένες δομές. Χαρακτηριστικό είναι πως σήμερα στην Ελλάδα, για να 

ολοκληρώσει κάποιος μίαν απλή εξαγωγική διαδικασία, χρειάζεται δεκαεννέα 

ολόκληρες ημέρες, όταν ο μέσος όρος στις άλλες χώρες της Ε.Ε. είναι μόλις 

δέκα ημέρες! 

• Αν και οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν αυτήν την άνοδο, οι περισσότερες 

χώρες της ΕΕ υπερτερούν της Ελλάδας. Και επίσης, ενώ το έλλειμμα του 

εμπορικού μας ισοζυγίου έχει μειωθεί, παραμένει ακόμη μεγάλο. Αυτό 

καταδεικνύει ότι η χώρα χρειάζεται να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της 

για να ενισχύσει τις εξαγωγές και ευρύτερα την εξωστρέφεια της. 

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνονται δύο άμεσες πρωτοβουλίες: 

• συγχώνευση ΔΕΘ και Helexpo. Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕ και σε συνεργασία με 

τους ειδικούς της Ολλανδικής κυβέρνησης και της Task Force, προχωρά η 

ριζική ανασυγκρότηση του Οργανισμού, έτσι ώστε να γίνει πιο σύγχρονος, πιο 

λειτουργικός και να προσαρμοσθεί στα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα. 

• δημιουργείται και λειτουργεί άμεσα το Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εξωστρέφειας.  Στόχος του είναι ο καλύτερος συντονισμός και η 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των ζητημάτων εξωστρέφειας. Θα λειτουργεί 

υπό την προεδρεία του Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Μηταράκη και θα 

συμμετέχουν Γενικοί Γραμματείς από τα συναρμόδια Υπουργεία: Εξωτερικών, 

Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Τουρισμού, τη Γραμματεία Ενημέρωσης 

και θα υπάρχει επίσης εκπρόσωπος του Υπουργείου Μακεδονίας- Θράκης. Το 

Συμβούλιο θα συνεδριάζει τακτικά, κάθε δύο με τρεις εβδομάδες. Θα έχει ως 

στόχο την αποφυγή αλληλοκαλύπτόμενων δράσεων, αλλά και τη συνεργασία 

των Υπουργείων και των φορέων για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων 

στην προσπάθεια για εξωστρέφεια της οικονομίας. 

 



  

 

 

 

Η Εθνική μας Στρατηγική για τις εξαγωγές θα στηρίζεται σε τρεις βασικούς 

άξονες: 

• Ο πρώτος άξονας συνίσταται στη διευκόλυνση εξωτερικού εμπορίου. 

• Ο δεύτερος άξονας είναι η διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της Ελλάδας, 

δηλαδή του αριθμού των εταιριών που εξάγουν και των προϊόντων που 

εξάγονται. 

• Ο τρίτος άξονας αφορά την προώθηση των εξαγωγών. Στόχος είναι τα 

παραγόμενα προϊόντα να βρουν αγοραστές στο εξωτερικό, μέσω της 

επαναπροσέγγισης των παραδοσιακών προορισμών και τη διείσδυση σε νέες 

αναδυόμενες αγορές και δίκτυα. 

Με βάση μελέτες της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΚΕΠΕ, Εάν όλα τα παραπάνω 

γίνουν όπως πρέπει τότε μέχρι το 2015 θα επιτευχθεί: 

• Αύξηση κατά 10% της αξίας των εξαγωγών 

• Αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,7% 

• 80.000 νέες θέσεις εργασίας 
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