ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩN
Β’ Γενική Διεύθυνση
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ:





-ΥΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ,
-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΖΗΤΗΣΗ,
-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ,
-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΣ:

ΧΩΡΕΣ

Ε.Ε.

και Ε.Ο.Χ.

ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΙΤΑΛΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ (συμπεριλαμβανομένων μελών Ε.Ε.
Βουλγαρίας-Ρουμανίας)
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΒΟΣΒΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΓΔΜ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΣΕΡΒΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ –ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΑΛΓΕΡΙΑ
ΗΑΕ
ΙΡΑΝ
ΙΣΡΑΗΛ
ΛΙΒΑΝΟΣ
ΜΑΡΟΚΟ
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΤΥΝΙΣΙΑ

ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ-Ν.ΚΟΡΕΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΗΠΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ
Ν.ΚΟΡΕΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ –ΚΑΥΚΑΣΟΣ
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
ΑΡΜΕΝΙΑ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΡΩΣΙΑ

ΑΣΙΑ-ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ
ΙΝΔΙΑ
ΚΙΝΑ
ΝΟΤ.ΑΦΡΙΚΗ

ΧΩΡΕΣ*

ΧΩΡΕΣ

Πρώτα Εξαγόμενα
Προϊόντα

Ε.Ε.

Ανταγωνισμός

Ζήτηση

Εμπόδια &
Προβλήματα πρόσβασης στην αγορά

και Ε.Ο.Χ.

ΑΥΣΤΡΙΑ

(Εξ. προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Εμπόδια –Προβλήματα)

30ος**
Προορισμός

1.Φάρμακα,
2.Σύρματα-καλώδια
3.Τυριά, 4. Παρασκευάσματα
καρπών-φρούτων,
5.Γιαούρτι,
6.Παρασκευα-σμένα
λαχανικά 7.Ελαιόλαδο,
8. Ενδύματα –Πλεκτά,
9.Νωπά λαχανι-κά,
10.Ελάσμα-τα- ταινίες
αλουμινίου,
11.Πλαστικές ύλες,
12.Ράβδοι αλουμινίου,
13. Είδη μεταφοράς/συσκευα-σίας
από πλαστικές ύλες, 14.
Πολυμερή στυρολίου

Κυριότεροι
εταίροι: Γερμανία,
Ιταλία Ελβετία
Νωπά οπωροκηπευτικά: Ιταλία,
Γερμανία, Ισπανία
Τρόφιμα-Ποτά:
Γερμανία

Φυτικά /βιολογικά
καλλυντικά,
Κατεργασμένα και
νωπά ποιοτικά
τρόφιμα,
Ένδυμα (κυρίως
γυναικείο)

-Δεν υφίστανται προβλήματα της δημόσιας διοίκησης,
περιορισμοί ή άλλα, μη δασμολογικά εμπόδια,
-Υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ,
-Προτίμηση ενός πιο υγιεινού και φιλικού προς το περιβάλλον
τρόπου ζωής,
-Σύγχρονες διατροφικές τάσεις με έμφαση στην υγιεινή διατροφή
-Υψηλές απαιτήσεις ως προς τις προδιαγραφές προϊόντων
τροφίμων (π.χ. συσκευασία/ ετικέτα με όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία,
παροχή πληροφοριών στη γερμανική γλώσσα κ.α.)
-Κύρια κανάλια διανομής για τα οπωροκηπευτικά
είναι τα σούπερ μάρκετ
-Ενίοτε πρόβλημα έλλειψης κατάλληλων logistics,
ή, σταθερής παρουσίας των εταιριών ε/ενδιαφέροντος,
-Συχνά, υψηλότερες τιμές ελληνικής παραγωγής σε σχέση
με τους ανταγωνιστές,
-Ποικίλα κανάλια διανομής δερμο-καλλυντικών = βιολογικά σούπερ
μάρκετ, καταστήματα υγιεινής διατροφής και διαβίωσηςτα `Reformhäuser`-, πολυκαταστήματα, κέντρα αισθητικής κ.α.)
-Εξασφάλιση χρηματοδοτικής στήριξης ιδιωτικών
και δημόσιων εμπλεκόμενων φορέων

Όγκος
Εμπορίου***
614,2 εκ. Ευρώ,
Ελλ. εξαγ.
178,26 εκ. Ευρώ

Υψηλός
ανταγωνισμός από
χώρες με μικρή
γεωγραφική
απόσταση από την
Αυστρία, ή
μεγάλες
παραγωγούς

ΒΕΛΓΙΟ

(Εξ. προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Εμπόδια –Προβλήματα)

20ος
Προορισμός

1. Σίδηρος και
Χάλυβας,
2. Καπνά,
3. Πλαστικά,
4.Ανόργανα χημι-κά, 5.
Αιθέρια Έλαια, 6.
Καλλυντικά, 7.
Παρασκευ-άσματα
φρούτων –λαχανικών,
8.Ορυκτά
καύσιμα, 9.Φαρμακευτι
κά, 10. Εξοπλισμός
χερσαίων μεταφορών,
11.Προϊόντα
Αλουμινίου,
12.Μηχανολογικό
εξοπλισμός ,
13. Πολύτιμα Μέταλλα,
14. Ενδύματα

Καπνά: Ολλανδία,
Γερμανία, Ιταλία
Πλαστικές
ύλες: Γερμανία,
Ολλανδία ,
ΗΠΑ, Σίδηρος/
χάλυβας: Γαλλία,
Γερμανία,
Ολλανδία,
Ρωσία, Καύσιμα:
Ολλανδία, Ρωσία,
Η.Β.,Αλουμίνιο: Γερ
μανία, Ολλανδία,
Γαλλία,Παρασκευ
άσματα φρούτων
–λαχανικών:
Βραζιλία, Γαλλία,
Ολλανδία,Φαρμακ
ευτικά: ΗΠΑ,
Γαλλία,
Γερμανία, Νωπά
φρούτα/καρποί:
Κολομβία,
Ολλανδία,
Ισπανία,
Ισημερινός, Κ.
Ρίκα

Ορυκτά προϊόντα
και καύσιμα,
χημικά,
μηχανολογικόηλεκτρολογι-κό
εξοπλισμό,
εξοπλισμό
μεταφορών,
μέταλλα και
προϊόντα τους,
πολύτιμους λίθους,
παρασκευασμένα
τρόφιμα, φυτικά
προϊόντα,
κλωστοϋφαντουργι
κά και ενδύματα

-Δεν υφίστανται προβλήματα της δημόσιας διοίκησης,
περιορισμοί ή άλλα, μη δασμολογικά εμπόδια
που να δυσχεραίνουν την είσοδο ελληνικών προϊόντων.
-Ταυτοχρόνως,ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά,
που επιζητά υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές.
-Το μέσο εισοδηματικό επίπεδο και η καταναλωτική
δαπάνη είναι υψηλά.
-Προσήλωση στην τήρηση των διαδικασιών
και προδιαγραφών που ισχύουν σε κοινοτικό επίπεδο.
-Γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες επηρεάζουν
την καταναλωτική συμπεριφορά και σε ένα βαθμό
τη σήμανση των προϊόντων.
-Εντονος ανταγωνισμός για είσοδο στις
μεγάλες λανεμπορικές αλυσίδες
-Σκεπτικισμός λόγω της δημοσιονομικής κρίσης
τα τελευταία χρόνια.

Όγκος Εμπορίου
1,65 δισ. Ευρώ,
Ελλ. εξαγ.
316,8 εκ. Ευρώ

ΓΑΛΛΙΑ

(Εξ. Προϊόντα)

12ος προορισμός

1.Φαρμακευτι-κά,
2.Προϊόντα Αλουμινίου,
3.Πλαστικά, 4. Ιχθυηρά,
5. Προϊόντα Χαλκού,
6.Παρασκευά-σματα
Λαχανικών,
7. Προϊόντα Σιδήρου/
Χάλυβα,
8.Λέβητες, 9.Μηχανές
αναπαραγωγής ήχου
εικόνας,
10. Ενδύματα,
11. Ανόργανα Χημικά,
12. Καρποί-Φρού-τα,
13. Αιθέρια Έλαια,
14. Γαλακτοκο-μικά,
15.Με-ταλλεύματα κ.α.

Όγκος Εμπορίου
2,82 δισ.Ευρώ,
Ελλ. Εξ.
645,7 εκ. Ευρώ

Παρατηρείται
διασπορά μεταξύ
καταναλωτι-κών και
ενδιάμεσων αγαθών .
Ικανοποιητική επίδοση
αγαθών με μέση και
υψηλή προστιθέμενη
αξία.

, Πλεκτά: Κίνα,
Γαλλία
(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

Έντονος
ανταγωνισμός από
γειτονικές
μεσογειακές
χώρες ή χώρες με
προτιμησιακό
καθεστώς και από
εγχώριες και ξένες
εταιρίες που έχουν
παρουσία στην
γαλλική αγορά.

Δεν υπάρχουν
-Δεν υφίστανται διοικητικά ή άλλα εμπόδια.
εμφανείς ανάγκες ή -Ανοικτή, ώριμη αγορά, με έντονο ανταγωνισμό,
ελλείψεις σε
και ίδια παραγωγική δυναμικότητα
αγαθά. Δυναμική
παρουσία έχουν
ελληνικά προϊόντα
ιχθυοκαλλιέργειας,
παρασκευάσμα-τα
φρούτων και
λαχανικών

(Εμπόδια-Προβλήματα)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Εμπόδια-Προβλήματα)

3ος προορισμός

Οι ελληνικές εξαγωγές
αποτελούνται από Βιομ.
Προϊόντα κατά τα 2/3,
Τρόφιμα –Ποτά κατά
το 1/3.

Ολλανδία, Κίνα,
Γαλλία, ΗΠΑ,
Ιταλία, Η.Β.,
Ρωσία, Βέλγιο,
Ελβετία,
Πολωνία.

Πετρέλαιο, φυσικό
αέριο,
ηλεκτρονικές
συσκευές,
οχήματα/
εξαρτήματα,
χημικά προϊόντα,
μηχανήματα,
μέταλλα,
ηλεκτρολογι-κός
εξοπλισμός,
τρόφιμα,
φαρμακευτικά,
ενδύματα,
υποδήματα.

-Ώριμη, ανοικτή αγορά, πεδίο έντονου ανταγωνισμού και επιτόπια
παραγωγική δυναμικότητα.
-Δεν υφίστανται διοικητικά ή άλλα εμπόδια.
-Παραδοσιακή μας αγορά με έμφαση στη σχέση ποιότητας-τιμής,
συνειδητοποιημένο καταναλωτικό κοινό,
και καταναλωτικά πρότυπα υγιεινού τρόπου ζωής με γνώμονα
τη προστασία περιβάλλοντος
-Υψηλά standards ποιότητας, συνθήκες ολιγοψωνίου στην αγορά τροφίμων, πα
συνεργασίες με προμηθευτές, χρηματοοικονομικά προβλήματα
(χαμηλή ρευστότητα και ανάγκη άμεσης πληρωμής).

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Εμπόδια-Προβλήματα)

Φάρμακα: (Ελλάς
15οςπρομηθευτής)
Γερμανία,
Ελβετία, Βέλγιο,
Γαλλία,Σταφύλια (
Ελλάς
6οςπρομηθευτής):

Σημασία και
-Ιδιαίτερα αναπτυγμένη και ανταγωνιστική αγορά.
ενδιαφέρον
-Aπαιτείται μεθοδικότητα και συστηματική προσέγγιση. για νέα προϊόντα,
υγιεινής διατροφής,
φιλικά στο
περιβάλλον και
πρωτοποριακές –

Όγκος εμπορίου
6,6 δισ. Ευρώ,
Ελλ. εξ.
1,79 δισ.Ευρώ

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ
6ος προορισμός
Όγκος εμπορίου
2,22 δισ. Ευρώ (1,68
δισ. Λίρες )
Ελλ. εξαγωγές

Ειδικότερα αφορούν
σε: 1.Φάρμακα,
2.Παρασκευάσματα λαχ
ανικών, 3.Αργίλιο και
προϊόντα του,
4.Ενδύματα- πλεκτά,
5.Μηχανές ήχου –ηλ.
υλικά,
6.Γαλακτοκομικά, 7.
Φρούτα, 8.Πλαστικές
ύλες, 9.Ποτά,
10.Λαχανικά,
11.Χαλκός, 12.Έλαια,
13.Χημικά
(Εξ. Προϊόντα)
1.Φάρμακα,
2.Πετρέλαιο,
3.Σταφύλια, 4.Σωλήνες
χαλκού, 5.Σύρματα καλώδια -αγωγοί,
6.Τυριά,7.Τηλεφ.
συσκευές, 8. Πλάκες

Ανταγωνισμός και
από ομοειδή
μεσογειακά
προϊόντα

974 εκ. Ευρώ (697 εκ. φύλλα αργιλίου,
λίρες)
9.Γιαούρτι, 10.Καρποί
φρούτων, 11.Φρούτα
Αξιοσημείωτη μείωση 12.Μηχανές και ηλ.
εμπορικού μας
εξοπλισμός,
ελλείμματος από 2009 13.Παρασκευάσματα
(κατά 81,46%)
λαχανικών, 14.Χαλκός,
15.Πλαστικά προϊόντα,
16.Ενδύματα και
συμπληρώματά τους,17.
Καλλυντικά,
18.Αλουμίνιο 19.
Ιχθυηρά, 20. Πολύτιμα
μέταλλα.
Τα τρόφιμα –ποτά
αντιστοιχούν στο 34%
των εξαγωγών μας, τα
βιομ. προϊόντα &
μέταλλα στο 23%, τα
φάρμακα στο19%.

Ν. Αφρική,
καινοτόμες
Τουρκία, Χιλή,
συσκευασίες
Ισπανία,
ΗΠΑ, Σωλήνες
Χαλκού(Ελλάς
2οςπρομηθευτής):
Γερμανία,
Σύρματα
καλώδια:
Ολλανδία, Κίνα,
ΧονγκΚονγκ, Τυριά (Ελλ
άς
8οςπρομηθευτής):Ι
ρλανδία, Γαλλία,
Γερμανία κ.α, Πρ.
αλουμινίου (Ελλάς
11οςπρομηθευτής):
Γερμανία, Κίνα,
ΗΠΑ, Ισπανία,
Ολλανδία, Γιαούρ
τι (Ελλάς
5οςπρομηθευτής) :
Γαλλία Γερμανία,
Βέλγιο,
Ιρλανδία, Ιχθυηρά
(Ελλάς
9οςπρομηθευτής):
Νήσοι Φερόε,
Σουηδία, Δανία,
Ισλανδία, Ενδύματ

ΙΤΑΛΙΑ
ος

2 προορισμός
Όγκος Εμπορίου
6,30 δισ. Ευρώ
Ελλ. εξαγωγές
2,49 δισ. Ευρώ

(Εξ. Προϊόντα)
1.Πετρελαιοειδή,
2.Αλουμίνιο και
προϊόντα του, 3.
Ιχθυηρά-Αλιεύματα,
4.Ελαιόλαδο,
5.Λέβητες/ μηχανές,
6.Μηχανήματα
πληροφορικής,
7.Γεωργικές μηχανές,
8.Πλαστικά,
9.
Ρητίνες,
10. Δημητριακά
(σιτάρι-σιμιγδάλι), 11.
σωλήνες-προϊόντα
χαλκού,
12.γαλακτοκομι-κάγιαούρτιτυριά, 13.Σιδηροκράμα
-τα
Ακόμη: Ξηροί καρποί,
Σπόροι, Ζυμαρικά,
Διατηρημένα Λαχανικά,
Ψευδάργυρος, Φάρμακ
α, Οξείδια αργιλίου

α: Κίνα, Τουρκία,
Μπαγκλαντές,
Ινδία κ.α.
(Ανταγωνισμός)
Ιχθυηρά: Σουηδία
, Ισπανία, Δανία,
Ελαιόλαδο: Ισπαν
ία, Τυνησία,
Πορτογαλία,
Λιπαντικά: Ρωσία
, ΗΠΑ,Αλουμίνιο:
Μοζαμβίκη, ΗΑΕ,
Ρωσία, Γεωργικές
μηχανές: Γερμανί
α Γαλλία Κίνα,
, Προπυλένιο:Γερ
μανία, Βέλγιο ,
Γαλλία,Φύλλα
αλουμινίου:Γερμα
νία, Αίγυπτος,
Ισπανία, Γιαούρτι
α: Γερμανία,
Αυστρία, Γαλλία,
Ξηροί
καρποί: ΗΠΑ,
Τουρκία,
Ισπανία, Σπόροι:
Ολλανδία, Ινδία,
Ακτή Ελεφαντοστου,

(Ζήτηση)

(Εμπόδια-Προβλήματα)
-Δεν υπάρχουν εμπόδια δημόσιας διοίκησης.
-Ώριμη αγορά, συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού.

Ψευδάργυρος:
ΗΠΑ, Ναμίμπια
Πορτογαλία
(Ανταγωνισμός)

ΙΣΠΑΝΙΑ

(Εξ. Προϊόντα)

14ος προορισμός

1.Πετρελαιοει-δή,
2.Μηχανές
επεξεργασίας
δεδομένων, 3.Ιχθυηρά,
4.Φάρμακα,
5. Προϊόντα σιδήρουχάλυ-βα 6. Πλαστικά
7.Προϊόντα Αλουμινίου,
8.Πρ. Χαλκού,
9. Πλεκτά,
10. Καρποί και Φρούτα

Γερμανία, Γαλλία,
Κίνα, Ιταλία, Ην.
Βασίλειο,
Ολλανδία, ΗΠΑ,
Πορτογαλία,
Αλγερία

ΚΡΟΑΤΙΑ

(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

41ος προορισμός

1.Πετρελαιοειδή (21%
συνολικής αξίας των
εξαγωγών μας), 2.
Εσπεριδοειδή (10,6%
των εξαγωγών μας),
3. Φάρμακα (3,8% των
εξαγωγών μας),
4. Μεταλλικές
κατασκευές(3,1%
των εξαγωγών μας),

Ιταλία, Γερμανία,
Σλοβενία,
Αυστρία, Β-Ε,
Ουγγαρία, Ρωσία,
Σερβία, Γαλλία,
Κίνα

Όγκος εμπορίου 2,24
δισ. Ευρώ
Ελλ. εξ.
605,64 εκ Ευρώ
Υψηλή συγκέντρωση
σε περιορισμένο
αριθμό προϊόντων

Όγκος εμπορίου
176,76 εκ. Ευρώ
Ελλ. εξ.
71,05 εκ Ευρώ

(Ζήτηση)

(Εμπόδια-Προβλήματα)

Ενδιάμεσα
βιομηχανικά
προϊόντα &
αγαθά υψηλής
προστιθέμενης
αξίας. Ειδικότερα:
Ορυκτά καύσι-μα,
οχήματα,
μηχανήματα,
ηλεκτρ. συσκε-υές
/υλικά,
φαρμακευτικά,
ενδύματα, πλαστικά, ιχθυηρά
(Ζήτηση)

-Ώριμη ανεπτυγμένη οικονομία,
-Δίκτυα διανομής και οικονομίες κλίμακας,
-Πιστότητα καταναλωτή έναντι κατεστημένων προϊόντων,
-Πορεία ε/εξαγωγών συνάρτηση ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας.

Τρόφιμα, ορυκτά,
χημικά προϊόντα,
πετρελαιοειδή,
μηχανολογικό
εξοπλισμό,
ηλεκτρονικά είδη,
μέταλλα, οχήματα,
φάρμακα

-Γραφειοκρατία, έλλειψη διαφάνειας, φαινόμενα διαφθοράς,
-Ομοειδής εγχώρια παραγωγή

(Εμπόδια-Προβλήματα)

5. Σωλήνες από χαλκό
(2,2% των εξαγωγών
μας),
6. Φρούτα (πεπόνιακαρπούζια),
7. Υποδήματα,
8. Μεταλλεύματα
αργιλίου,
9. Ενδύματα,
10. Χαρτί
καθαριότητας
ΚΥΠΡΟΣ

Εξ. Προϊόντα

Ανταγωνισμός

Ζήτηση

Εμπόδια-Προβλήματα

5ος προορισμός

1.Πετρελαιοειδή,
2.Ηλεκτρικές συσκευές
3.Φαρμακευτικά
4.Μηχανολογικός
εξοπλισμός
5. Τρόφιμα
6.ΕίδηΈνδυσης
7. Προϊόντα
Δημητριακών
8. Καλλυντικά /αιθέρια
έλαια
9. Πλαστικές ύλες
10. Ποτά &
Οινοπνευματώδη
11.Σίδηροςχάλυβας

Ισραήλ, Η.-Β.,
Ιταλία

Προ-μαγειρευμένα
γεύματα,
κατεψυγμένα
τρόφιμα,
παραδοσιακά
εδέσματα, οίνοι,
μηχ. Εξοπλισμός
βιομ. τροφίμων,
αγροχημικά,
λιπάσματα,ζωοτρο
φές,συστήματς
θερμοκηπίου,άρδευ
σης, κήπου,
συστήματα
διαχείρισης
υδάτων, ιατρικός

-Εντεινόμενος ανταγωνισμός από εγχώρια κυρίως προϊόντα,
και εισαγόμενα χαμηλότερου κόστους (π.χ.ετικέτας TESCO).
-Σχετικά χρονοβόρες τελωνειακές διαδικασίες & διαστικές διαδικασίες
επίλυσης εμπορικών διαφορών.
-Θέματα ανταγωνισμού σε συγκεκριμένες αγορές
π.χ. γάλακτος, μικρό μέγεθος αγοράς.
-Χρήσιμη η συνεργασία με Κύπριο αντιπρόσωπο

Όγκος Εμπορίου
1,72 δισ. Ευρώ
Ελλ. εξαγωγές
1,32 δισ. Ευρώ (το
22% του εξ. εμπορίου
της Κύπρου)
Ελλάς= 1ος
εμπορικός εταίρος
για Κύπρο

εξοπλισμός,
μάρμαρο,
συστήματα ΑΠΕ
(φωτοβολταϊκά
πάνελ, ηλιακοί
ιχνηλάτες,
ρυθμιστές
φόρτισης,
μετατροπείς κ.α.)

12.Παιχνίδια
Διασκέδασης
13.Γαλακτοκομικά
14.Πλεκτά
15. Σαπούνιακαθαριστικά
16. Φρούτα-καρποί
17. Προϊόντα σιδήρουχάλυβα
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

(Εμπόδια-Προβλήματα)

15ος προορισμός

1.Τρόφιμα και ζώντα
ζώα
2.Χημικά προϊόντα,
3.Βιομηχανικά
προϊόντα
Ειδικότερα:
Φάρμακα και
παραδοσιακά τρόφιμα
(φέτα, τζατζίκι κ.α.)
(Εξ. Προϊόντα)

Υψηλός
ανταγωνισμός
λόγω θέσης της
Ολλανδίας ως
διαμετακομιστικού κέντρου

Δεν υφίστανται διοικητικά ή άλλα εμπόδια.
Υψηλός ανταγωνισμός για όλα τα προϊόντα κάθε προέλευσης,
λόγω θέσης ως κύριου διαμετακομιστικού κέντρου της Ευρώπης.
Ολιγο-μονοπωλιακός έλεγχος της αγοράς.
Διατροφικές συνήθειες. Υψηλό κόστος εισόδου στην αγορά, ίδρυση εταιριών
‘γραμματοκιβωτίου’

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Εμπόδια –Προβλήματα)

1.Εσπεριδοειδή,
2. Αλουμίνιο,
3.Φρέσκα Φρούτα και
Λαχανικά,
5.Φαρμακευτικά,
6. Σωλήνες από Χαλκό,
7. Ηλεκτρονικά

Τρόφιμα: Ιταλία,
Ισπανία,
Ολλανδία,
Τουρκία,Αλουμίνι
ο: Γερμανία,
Αυστρία, Χημική
βιομηχανία

Νωπά φρούτα και
λαχανικά,
τυποποιημένα
τρόφιμα, δομικά
υλικά,
φαρμακευτικά
προϊόντα

-Χαμηλή αγοραστική δύναμη, μικρό μέγεθος αγοράς.
-Προτίμηση συνεργασιών με Αυστρία, Γερμανία, Τσεχία, Ιταλία,
λόγω γεωγραφικής και πολιτισμικής εγγύτητας,
νοοτροπίας και εμπορικής ισχύος.
-Προτίμηση στις μακροχρόνιες συνεργασίες, με τους παραδοσιακούς
προμηθευτές
και αναζήτηση συνεργασιών με επιχειρήσεις γειτονικών χωρών

Όγκος Εμπορίου
2,79 δισ. Ευρώ
Ελλ. Εξαγ.
421,1 εκ. Ευρώ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
38ος προορισμός
Όγκος Εμπορίου:
409,6 εκ. Ευρώ
Ελλ. εξ.
104,69 εκ. Ευρώ

κυκλώματα,
8.Είδη βιομ.
συσκευασίας,
9. Είδη οικιακής.
χρήσης,
10. Εντομοκτόνα,
11.Συσκευές
Τηλεπικοινωνιών,
12. Πλαστικά,
13. Προϊόντα
Αλουμινίου,
14. Τρόφιμα,

: Γερμανία,Φαρμα
κοβιομηχανία:
Γερμανία
Γαλλία, Βιομ.
Πλαστικών: Γερμ
ανία Πολωνία,
Σλοβακία
Ρουμανία, Μεταλλ
ουργία:Ρωσία,
Πολωνία,
Σλοβακία,
Ρουμανία,Ηλεκτρ
ολογικός
Εξοπλισμός: Γερμ
ανία Πολωνία,
Ρουμανία,Ένδυση
: Κίνα, Αν. Ασία

ΠΟΛΩΝΙΑ

(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Εμπόδια –Προβλήματα)

19ος προορισμός

1. Αργίλιο και προϊόντα
του,
2. Φρούτα- Καρποί ,
3 Φάρμακα,
4. Παρασκευ-άσματα
Λαχανικών,
5. Καπνά
6. Μηχανές, συσκευές
και ηλεκτρικά υλικά,
7. Πλαστικά 8.Λέβητες
9.Υφάσματα -

Λαχανικά
διατηρημένα: 1η Ε
λλάδα , Αργίλιο:
1ηΕλλάδα, Ιχθυηρ
ά:Νορβηγία,
Τυριά:
Γερμανία, Μέλι:Ο
υκρανία,
Πατάτες: Γερμανί
α,ΝτομάτεςΑγγού-ρια-

Αλματώδης
αύξηση ζήτησης
για: Βιολογικά
προϊόντα, Φυτικά
Καλλυντικά, Υλικά
Κατασκευών,
Προϊόντα
Τεχνολογίας &
Πληροφορικής

-Σχετικά χαμηλό εισοδηματικό επίπεδο, με έμφαση στην τιμή.
-Μεγάλος πληθυσμός και έντονος ανταγωνισμός για απόσπαση
μεριδίων στην αγορά μέσω ΑΞΕ
-Συστηματικές δράσεις προβολής προϊόντων από ανταγωνίστριες χώρες
-Για τη τοποθέτηση προϊόντων στην αγορά χρειάζεται εντατική προσπάθεια,
χρόνος και προβολή/διαφήμιση για ενημέρωση του τελικού καταναλωτή

Όγκος Εμπορίου=
790,4 εκ. Ευρώ,
Ελλ. εξαγωγές
327,4 εκ. Ευρώ

που χαρακτηρίζονται τεχνολογικά προηγμένες.
-Καθοριστικός παράγοντας η τιμή σε συνδυασμό με παραμέτρους
όπως ποιότητα κατασκευής, αξιοπιστία, χρόνοι παράδοσης,
τεχνική υποστήριξη, φερεγγυότητα και εχέγγυα εξαγωγικής επιχείρησης.

Ακόμη:

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

(Εξ. Προϊόντα)

Φρούτα:
Ισπανία,
Ελαιόλαδο–
Οίνοι: Ιταλία, Ξηροί καρποί:
Τουρκία,Πλαστικά
- Ελά-σματα,
ράβδοι,
φύλλα αλουμινίου
: Γερμανία, Φάρμ
ακα:Γερμα-νία,
Καναδάς,Θερμαντ
ήρες:
Κίνα,Τσιγάρα: Ρο
υμανία,Καπνά: Βρ
αζιλία
(Ανταγωνισμός)

35ος προορισμός

1.Ιχθυηρά (25% των
ελλ. εξαγωγών),
2.Βιομηχανικός κυρίως
εξοπλισμός όπως,
λέβητες, μηχανές,
3.Φορητοί υπολογιστές,
4.Ελάσματα
Αλουμινίου,
5.Πλαστικά, 6. Πλάκες
αλουμινίου, 7.Καπνά &
Τσιγάρα,
8.Δημητριακά,
9.Βαμβάκι, 10.Χαλκός-

Ισπανία=1/3
πορτογαλικών
εισαγωγών.
Ιχθυηρά: Ισπανία
(Ελλάς
2ος προμηθευτής),
Πλάκες
αλουμινίου:Γερμα
νία, Ισπανία,
Ιταλία (Ελλάς
στην
4η θέση),Πλαστικά
: Ισπανία,

Όγκος Εμπορίου
258,16 εκ. Ευρώ,
Ελ. Εξαγ.
127,3 εκ. Ευρώ

κλωστ/κα-δέρματα,
10. Αιθέρια Έλαιαρητινοειδή

Παρασκευάσματα
διατροφής,
Δημητριακά,
Χαρτικά,
Καθαριστικά

(Ζήτηση)

(Εμπόδια -Προβλήματα)

Ιχθυηρά, καπνά,
προϊόντα
αλουμινίου,
βαμβάκι, νήματαυφάσματα,
βιομηχανικός
εξοπλισμός

-Δεν υφίστανται εμπόδια
- Κυρίαρχος εταίρος η Ισπανία με ομοειδή προϊόντα.

τεχνουργήματα,
11.Ηλεκτρικές μηχανές
και συσκευές, 12.
Φαρμακευτικά, 13.
Σαπούνια & αλισίβες,
14.Συνθετικές ίνες,
15.Σίδηρος και άλλα
μέταλλα, 16. Αρώματακαλλυντικά, 17.Χαρτίχαρτόνια, 18, Καρποί –
φρούτα,
19. Ηλιακοί συλλέκτες.
Άλλα:Κονσερβοποιημέν
α ροδάκινα, Μάρμαρα.
Συνολικά 18
κατηγορίες προϊόντων
καλύπτουν 90% των
ελληνικών εξαγωγών.

Γερμανία,
Ολλανδία, Ινδία,
Βέλγιο,
κ.α., Καπνά/τσιγά
ρα:
Ιταλία, Αργεντινή,
Τουρκία, ΠΓΔΜ,
Η.Β.κ.α.,Ραβδοι,σ
ωλήνες χαλκού:Ι
σπανία, Γερμανία,
Ιταλία (η Ελλάς
στην
4η θέση),Νήματα:
Ινδονησία,
Αυστρία, Ιταλία,
Τουρκία (η Ελλάς
στην
6η θέση),Βαμβάκι:
Ινδία, Ισπανία,
Τουρκία
κ.α., Σιτάρι,σιμιγδ
άλι: Γαλλία,
Ισπανία (Ελλάς
στην
6ηθέση), Ηλιακοί
συλλέκτες: Ισπανί
α, Γερμανία,
Αυστρία (Ελλάς 4η θέση),Κονσερβ
οποιη-μένα
ροδάκινα:

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

(Εξ. Προϊόντα)

39ος προορισμός

1.Πετρελαιοει-δή,
2.Kορνούδιο τεχνητό,
3.Ηλεκτρική ενέργεια,
4.Οξείδιο αργιλίου,
αποτελούν συντριπτικό
ποσοστό των συνολικών
εξαγωγών μας.

Όγκος εμπορίου
257,1 εκ. Ευρώ,
Ελλ. εξαγ.
94,52 εκ. Ευρώ

Ακόμη: Φάρμακα,
Νωπά φρούτα
(εσπεριδοειδή,
καρπούζια, ροδάκινα,
βερίκοκα, ακτινίδια),
Ιχθυηρά, Λαχανικά
(σπαράγγια, πιπεριές) ,
Παρασκευασμένα
τρόφιμα (ελιές, ροδάκινα, φέτα) , Αλουμίνιο,
Πλαστικά, Ενδύματα,
Καθαριστικά κ.α.

Ελλάς 2η θέση Μάρμαρα
:Ισπανία,
Τουρκία, Γαλλία
(Ελλάς -4η θέση)
(Ανταγωνισμός)
Η Ελλάδα
αποτελεί
αναλογικά μικρό
προμηθευτή.
Οξείδιο/Διοξείδιο
Αργιλίου: Ουγγαρί
α, Β-Ε, Ιαμαϊκή,
Ελλάς (μεταξύ
των 3 πρώτων
προμηθευτών),
Ελαιόλαδο: Ιταλία
, Ισπανία,
Γερμανία,
Αυστρία, Ελλάς,
Ελιές: Ελλάς
(1η θέση), Ιταλία,
Ισπανία, Αυστρία,
Νωπά
φρούτα: Ιταλία,Λα
βράκιΤσιπούρα: Ιταλία,
Κροατία, Ελλάς
(3η θέση),Γαλακτο

(Εμπόδια –Προβλήματα)
-Μικρό μέγεθος αγοράς,
-Αναπτυγμένη εγχώρια βιομηχανική παραγωγή
-Σποραδικά προβλήματα σε σήμανση προϊόντων ΠΟΠ

ΣΟΥΗΔΙΑ

(Εξ. Προϊόντα)

32ος προορισμός

1.Τυροκομικά- κυρίως
φέτα (20% των
εξαγωγών μας),
2. Πλαστικά,
3.Σιδηρονικέλιο/
μπεντονίτης (8,4% των
εξαγωγών μας),
4.Διόπτρες,
5.Παρασκευάσματα
Λαχανικών –κυρίως
ελιές (6,3% των
εξαγωγών μας),
6.Φρούτα (σταφύλια,
πορτοκάλια),
7.Φαρμακευτικά
προϊόντα (4,6% των
εξαγωγών μας), 8.
Ενδύματα κ.α.

Όγκος Εμπορίου=
425,3 εκ. Ευρώ/
Eλλ. εξαγωγές 159,74
εκ. Ευρώ

κομικά: Αυστρία,
Γερμανία,
Κροατία, Ιταλία,
Ελλάς (μεταξύ 5
πρώτων
προμηθευτών), Φέ
τα:Γερμανία,
Ελλάς (2η θέση),
Δανία
(Ανταγωνισμός)
Γερμανία,
Νορβηγία,
Ολλανδία, Δανία,
Η.Β., Ρωσία,
Φινλανδία. Κίνα,
Γαλλία, Βέλγιο

(Προβλήματα-Εμπόδια)
-Ολιγοπωλειακή δομήτης αγοράς
(3 κυρίαρχες αλυσίδες τροφίμων ελέγχουν 85-90% της αγοράς)
-Κρατικό μονοπώλιο οίνου (Systembolaget)

ΤΣΕΧΙΑ

(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

28ος προορισμός

1.Φαρμακευτικά,
2. Ηλεκτρικός
εξοπλισμός,
3. Προϊόντα
Αλουμινίου (τα 3 πρώτα
προϊόντα αντιστοιχούν
στο 50% των εξαγωγών
μας).

Τρόφιμα: Ιταλία,
Ισπανία,Γαλλία,

-Δεν υφίστανται ιδιαίτερα εμπόδια.
-Ισχυρός ανταγωνισμός από ομοειδή ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά προϊόντα
-Έμφαση στην τιμή του προϊόντος

Ακόμη:
4.καρποί,
5. φρούτα,
6.λέβητες-μηχανές,
7.καπνός,
8. λαχανικά,
παρασκευάσματά τους,
9. ποτά,
10. χαλκός & προϊόντα
του,
11.αιθέρια έλαια,
12. πλαστικά

Ηλεκτρικά:
Κίνα,Γερμανία,
Ολλανδία,
Λέβητες:
Γερμανία, Κίνα,
Πολωνία,
Καπνά:
Πολωνία,
Γερμανία,
Πορτογαλία

Όγκος Εμπορίου
424 εκ. Ευρώ
Ελλ. Εξαγωγές
191,2 εκ. Ευρώ

Γαλακτοκομικά:
Πολωνία,
Φαρμακευτικά:
Γερμανία,
Γαλλία,Βέλγιο,

ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ (συμπεριλαμβανομένων μελών Ε.Ε. Βουλγαρίας-Ρουμανίας)

ΑΛΒΑΝΙΑ

(Εξ. Προϊόντα)

16ος προορισμός

1.Ορυκτά καύσιμα
(25,21%),
Όγκος εμπορίου
2. Σίδηρος-Χάλυβας,
501,46 εκ.Ευρώ
3. Καπνά,
4. Καρποί & φρούτα,
Ελλ.εξ.
5. Πλαστικές ύλες,
411,5 εκ. Ευρώ
6. Χαρτί,
7. Λέβητες,
(Ελλάς, 2οςπρομηθευτ 8. Μηχανές- Συσκευές,
ής Αλβανίας μετά την 9. Αργίλιο & τεΙταλία)
χνουργήματα,
10. Ζώντα ζώα,
11. Φαρμακευτικά

BΟΣΝΙΑ EΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
40ος προορισμός
Όγκος Εμπορίου
83,49 εκ. Ευρώ
Ελλ. εξ.
72,36 εκ. Ευρώ
( Ελλάς
=17ος προμηθευ-τής)

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

Ιταλία, Κίνα, Τουρκία,
Γερμανία.

Όλα τα προϊόντα,
κυρίως: μηχανήματα
εξοπλισμός,
ανταλλακτικά,
ορυκτά,
καύσιμα, τρόφιμα,
ζώντα ζώα, καπνά ,
ποτά, χημικά,
πλαστικά, δομικά
υλικά & μέταλλα
προϊόντα
κλωστοϋφαντουργίας

-Μικρή σε μέγεθος αγορά,
-Έντονος ανταγωνισμός από Κίνα, Τουρκία
λόγω χαμηλότερης τιμής,
-Μη ύπαρξη δασμολογικών ή άλλων εμποδίων
δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον
-Ανώριμη αγορά, περιορισμένη χρήση διαδικτύου,
-Προβλήματα όπως: φαινόμενα διαφθοράς, άτυπης οικονομίας,
ανεπαρκής προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας,
χαμηλή απόδοση διοίκησης &
δικαιοσύνης,
-Μειωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση
μεταναστευτικών εμβασμάτων,
-Μείωση ρευστότητας στην οικονομία
λόγω σταδιακης μείωσης
-Μείωση ρευστότητας ελλ. επιχειρήσεων λόγω της κρίσης
(Προβλήματα-Εμπόδια)

Τρόφιμα: Ιταλία
Μηχανήματα, εξοπλισμός,
ανταλλακτικά: Ιταλία
Κίνα,Ορυκτά, Καύσιμα,
Ζώντα ζώα, Καπνά: Ιταλία

(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

1.Αλουμίνιο και
προϊόντα αλουμινίου,
2. Κορούνδιο,
3. Φρούτα και
Λαχανικά,
4.Αρωματικά έλαια,
5.Δέρματα βοοειδών Γουνοδέρματα, 6.
Πλαστικές ύλες,
7. Ελαστικά,
8. Μέταλλα,
9. Χημικά προϊόντα,

Χώρες Πρώην Γιουγκοσλαβίας
(λόγω ευνοϊκού καθεστώτος
Συμφωνίας CEFTA)

Ορυκτά
μεταλλεύματα,
πρώτες ύλες για τη
βιομ., ορυκτά
καύσιμα, μηχανέςμηχανολογικός
εξοπλισμός,ηλεκτρικ
ό υλικό για τα μέρη
τους, χημικά,
τρόφιμα-ποτά-καπνά,
υφαντουργικά,
εξοπλισμός για

-Προοδευτική μείωση δασμολογικών εμποδίων
-Δασμολογική προστασία αγροτικού τομέα της οικονομίας
-Δυνατότητα λήψης ποσοστόσεων δασμολογικού χαρακτήρα
-Απουσία ενιαίου οικονομικού χώρου (διαφορετικές οντότητες
/διαφορετικό περιβάλλον)
-Προβλήματα όπως: εκτεταμένη γραφειοκρατία, διαφθορά,
-Υποεξάγονται τα ε/τρόφιμα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
4ος προορισμός
Όγκος Εμπορίου2,92
δισ.Ευρώ, Ελλ.
εξαγωγές 1,4 δισ.
Ευρώ

ΠΓΔΜ

10. Προϊόντα
Αλευροποιίας, 11.
Παρασκευά-σματα
διατροφής
(Εξ. Προϊόντα)
1.Ορυκτά καύσιμα,
2.Kαπνά,
3. Πλαστικές ύλες, 4.
Φρούτα-Καρποί,
5.Λέβητεςμηχανήματα,
6. Προϊόντα αλουμινίου,
7. Ενδύματα,
8.Σίδηρος-Χάλυ-βας, 9.
Ηλ. συσκευές,
10. Συσκευές
αναπαραγωγής ήχου,
11. Πλεκτά

(Ανταγωνισμός)
Τρόφιμα: Τουρκία (φρούτα,
λαχανικά, ελιές), Ισπανία
(ελαιόλαδο), Ιταλία
(ελαιόλαδο), Ένδυμα:Τουρκία,
Ιταλία, Κίνα

Ευρύ φάσμα
ελληνικών εξαγόμενων
προϊόντων.

μεταφορές, υπηρεσίες
μεταφορών,
τουρισμού και
τηλεποκοινωνιών
(Ζήτηση)
(Προβλήματα-Εμπόδια)
Τρόφιμα,
βιολογικά τρόφιμα,
αλουμίνια, δομικά
υλικά,
φαρμακευτικάκαλλυντικά, ιατρικός
εξοπλισμός,
μηχανήματανοσοκομει-ακός
εξοπλισμός,
χημικά, πλαστικά,
καπνός.
τεχνολογίες αιχμής
και πληροφορικής,
υπηρεσίες

-Μικρή αγορά, περιορισμένη αγοραστική δύναμη, ωστόσο σταδ
βιοτικού επιπέδου
-Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ευνοϊκό φορολογικό
σταθερό φορολογικό περιβάλλον
-Γραφειοκρατικά φαινόμενα, καθυστερήσεις και ανεπάρκειες τη
μηχανής, αδιαφάνεια και αργή απονομή δικαιοσύνης

-Περιπτώσεις επιβολής υπερβολικών ή μη επαρκώς θεμελιωμένω
προστίμων σε Έλληνες οδικούς μεταφορείς

(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

1.Πετρελαιοειδή,

Η.Β., Γερμανία, Βουλγαρία,

Δομικά υλικά,

-Υψηλοί δασμοί σε φρούτα, ρύζι, λαχανικά, οίνους, και ποσοστ

10ος προορισμός
Όγκος Εμπορίου
902,93 εκ. Ευρώ
Ελλ. εξ.
707,08 εκ. Ευρώ
Χώρα μας
= 3οςσημαντικότερος
εμπορικός εταίροςγια
ΠΓΔΜ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
11ος προορισμός
Όγκος Εμπορίου
1,27 δισ.Ευρώ,
Ελλ. εξ.
650,44 εκ. Ευρώ

2.Αργίλιο, 3.Χαλκός,
4.Σίδηρος και Χάλυβας,
5.Κλωστοϋφαντουργικά, 6.Πλαστικά,
7.Μηχανές και
μηχανήματα,
8. Ενδύματα,
9.Ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές,
10. Τρόφιμα- ποτά,
11. Λαχανικά, 12.
Φρούτα, 13. Καρποί,
14. Ρητίνες,
15. Λιπάσματα.
Προϊόντα παθητικής
τελειοποίησης
κλωστ/κών
επιχειρήσεων
(Εξ. Προϊόντα)
1.Σύρματα από χαλκό,
2.Φρούτα
(εσπεριδοειδή,
ροδάκινα, καρπούζια,
ακτινίδια κ.α.),
3. Πολυμερή,
4. Ράβδοι από σίδηρο,
5.Πετρελαιοειδή,
6. Λαχανικά,
7. Ηλεκτρονικά,

Τουρκία, Σερβία, Ιταλία,
Αυστρία και γειτονικές χώρες
με ομοειδή με τα ελληνικά
προϊόντα

κατασκευές-έργα
υποδο-μών, τρόφιμα,
φάρμακα, ΑΠΕ,
αγροτικά
μηχανήματα,
διαγνωστικά ιατρικά
κέντρα, τουριστική
συνεργασία με
μεταφορά
τεχνογνωσίας,
διαχείριση
αποβλήτων,
κατασκευή
εμπορικών κέντρων,
μεταλλοβιομηχανία,
κατασκευή
εμπορικών κέντρων

τη προστα-σία της εγχώριας αγροτικής παραγωγής
- ΕΦΚ σε αλκοολούχα ποτά, καπνό, ορυκτέλαια, οχήματα
-Πολυάριθμες εισαγωγικές διαδικασίες και ποιοτικοί έλεγχοι σε
προϊόντα, είδη διατροφής, ηλεκτρικές συσκευές, αυτοκίνητα.,
φαρμακευτικά κ.α.
-Έλλειψη υποδομών, δικτύων διανομής, αποθηκευτικών χώρων
- Δυσλειτουργίες της δικαιοσύνης,
-Έλλειψη ρευστότητας,
-Καθυστερήσεις για ε/κατασκευαστικές εταιρίες που υλοποιούν
έργα κυρίως στην έκδοση αδειών και χορήγηση αδειών παραμον
εργασίας.

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

Φρούτα-Λαχανικά: Τουρκία,
Τρόφιμα : Τουρκία, Ιταλία,
Ισπανία, Πολωνία

Φρούτα-λαχανικά
(2οςεισαγωγέας
ελληνικών φρούτων),
τρόφιμα, προϊόντα
χαλκού, καλώ-δια,
ηλεκτρολογικό υλικό,
πρ. αλουμινίου,
μονωτικά,
καλλυντικά,
φαρμακευτικά,

-Σταδιακή βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Ωστόσο:
1.Καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης,
2.Προβλήματα προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
3. Καθυστερήσεις στην επιστροφή του ΦΠΑ.
-Υψηλός ανταγωνισμός λόγω παρουσίας μεγάλων
ευρ. αλυσίδων λιανικής πώλησης (γερμανικών=Kaufland, Lidl,
Delhaize-Mega Image, γαλλικών = Carrefour, Auchan, Cora,
Selgros, BILLA), με σκοπό την προώθηση των προϊόντων
των χωρών που εκπροσωπούν,

πλαστικά, είδη
κουζίνας, παιγνίδια,
τηλεπ/κο υλικό,
ενδύματα κ.α.

8. Παιχνίδια
Ευρύτατο φάσμα
ελληνικών εξαγόμενων
προϊόντων

ΣΕΡΒΙΑ

(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

27ος προορισμός

1.Εσπεριδοειδή, 2.
Αργίλιο ,
3. Προϊόντα Αργιλίου,
4. Προϊόντα ΧάλυβαΣίδηρου 5. Χημικά,
6. Πλαστικά 7.Άλλα
Φρούτα (φράουλες,
καρπούζια, πεπόνια
κ.α.)
8. Προϊόντα Χαλκού,
9. Λαχανικά,
10.Φάρμακα,
11. Αλκοολούχα
(Ουίσκι),
12. Δέρματα,
13. Τσιγάρα,
14. Δομικά υλικά,
15.Βαμβάκι,
16. Πλεκτά

Εσπεριδοειδή: Ισπανία,
Τουρκία, Ν.Αφρική,
Αίγυπτος, Κράματα
Αργιλίου: Ρουμανία, Ρωσία,
Τουρκία, Σλοβακία,
Βουλγαρία, Ράβδοι από
χάλυβα: Β-Ε, Ουκρανία,
Μολδαβία, Ιταλία Φύλλα
αλουμινίου: Ουίσκι: ΗΒ, ΗΠΑ,
Γαλλία, Δέρματα:Ιταλία

Καύσιμα, οχήματα,
χημικά προϊόντα,
μέταλλα και προϊόντα
τους, προϊόντα
υψηλής τεχνολογίας

Όγκος Εμπορίου
351,56 εκ.Ευρώ,
Ελλ. Εξ . 198,9 εκ.
Ευρώ

-Διείσδυση ξένων εταιρειών μέσω ΑΞΕ,
-Ανάγκη προσφοράς ε/ προ-ϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές
και επαρκείς ποσότητες
-Έλλειψη ε/καναλιών διείσδυσης και διανομής
-Aδυναμία πρόσβασης σε σταθερές πηγές ρευστότητας
κι ασφάλισης των εξαγωγών
(π.χ. ανταγωνίστριες χώρες- Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιοοργανισμούς ασφάλισης εξαγωγών όπως Coface, Sace, Office
αντιστοίχως).
(Προβλήματα-Εμπόδια)
-Οικονομία σε μετάβαση,
-Γραφειοκρατία,
-Εισαγωγή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και φαινόμενα
διαφορετικής ερμηνείας τους, λόγω ταχείας εναρμόνισης
με κοινοτικό κεκτημένο,
-Ανωτέρω ταχεία εναρμόνιση περιορίζει δυσχέρειες
επιχειρηματικού περιβάλλοντος
-Δασμοί και άλλα μέτρα προστασίας σερβικής
γαλακτοβιομηχανίας (εργαστηριακοί έλεγχοι,
αναγκαστική αποθήκευση σε τελωνειακές αποθήκες κ.α.),
-Φυτο- υγειονομικοί έλεγχοι
- Κυμαινόμενη ισοτιμία Ευρώ-Δηναρίου

ΤΟΥΡΚΙΑ

(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

1ος προορισμός

1.Πετρελαιοειδή (79%
εξαγωγών μας3οςπρομηθευτής),
2. Βαμβάκι
(3οςπρομηθευτής),
3. Μηχανές
επεξεργασίας
δεδομένων,
4. Πλαστικά,
5. Προϊόντα
Αλουμινίου,
6. Σίδηρος,
χάλυβας, χαλκός,
7.Χαρτί/χαρτόνι
8.Δημητριακά,
9.Λιπάσματα,
10. Χρωστικές ύλες,
11.Πλοία/σκάφη,
12. Δέρματα,
13. Ζώντα ζώα

Από εγχωρίως παραγόμενα
προϊόντα (ιδίως τρόφιμα ,
δομικά υλικά).
Ειδικότερα :
Πετρελαιοειδή: Ρωσία, Ιράν,
Πλαστικά: Σ. Αραβία,
Γερμανία, Ν. Κορέα,
Βέλγιο, Βαμβάκι: ΗΠΑ,
Τουρκμενιστάν, Αλουμίνιο:Ρω
σία, Κατάρ ,
Γερμανία,Μηχανολογικός
εξοπλισμός –
λέβητες: Γερμανία, Κίνα,
Ιταλία, Η.Β,ΗΠΑ, Ν. Κορέα
κ.α.

Όγκος Εμπορίου
4,43 δισ. Ευρώ
Ελλ. εξ.
3,27 δισ. Ευρώ

(Ζήτηση)
Ορυκτά, καύσιμα ,
πρώτες ύλες και
προϊόντα υψηλής
τεχνολογίας.
Ειδικότερα: Λέβητες
μηχανές,
χυτοσίδηρος,
σίδηρος, χάλυβας,
οχήματα /
εξαρτήματα/ ηλ.
μηχανές, πλαστικά,
πολύτιμες πέτρες &
μέταλλα, χημικά,
φαρμακευτικά,
χαλκός, οπτικός
εξοπλισμός, βαμβάκι,
αργίλιο, χαρτί,
δέρματα , λιπάσματα,
δημητριακά , πλοία
/σκάφη, ζώντα ζώα,
λιπάσματα ,
χρωστικά

(Προβλήματα-Εμπόδια)

-Προστατευμένος αγροτικός τομέας και τομέας τροφίμων:
υψηλοί δασμοί (π.χ.φέτα 178%, κρέας 100-225%),
εργαστηριακοί έλεγχοι, αναστολή εισαγωγών.
-Προτίμηση στα εγχώρια προϊόντα.
-Δασμολογικά και άλλα εμπόδια σε αλκοολούχα ποτά.
-Δασμολογικές επιβαρύνσεις δεν ισχύουν για βιομηχανικά
προϊόντα, λόγω Τελωνειακής Ένωσης με ΕΕ.
-Μη δασμολογικά εμπόδια σε προϊόντα αργυρο-χρυσοχοΐας.
-Περιορισμοί στην έκδοση άδειας εργασίας αλλοδαπών Γεν. Δ/ν
εταιρίες με ξένα κεφάλαια.

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ –ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ

(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

9ος προορισμός

1.Ορυκτά καύσιμα,
2.Βαμβάκι, 3.Ορυκτές

Τρόφιμα: Ισπανία/ Ιταλία,Βιομηχανικά
προϊόντα:Κίνα

Ορυκτά
καύσιμα,

-Γραφειοκρατία, διαφθορά, σχοινοτενείς τελωνειακές
διαδικασίες,

Όγκος Εμπορίου
1,59
δισ.Ευρώ
Ελλ. εξαγ.
756,3 εκ. Ευρώ

λέβητες
-Εμπόδια στις εισαγωγές βάμβακος,
μηχανές,
-Ομοειδή προς τα ελληνικά, ισπανικά και ιταλικά προϊόντα,
πλαστικά,
-Έλλειψη συναλλάγματος.
προϊόντα
σιδήρου,
χάλυβα, χαρτί,
χημικά,
καπνά,
βαμβάκι,
αλάτιορυκτές γαίες,
καρποί
φρούτα

γαίες, αλάτι, γύψος κ.α,
4.Καρποί-Φρούτα,
5.Καπνά, 6.Λέβητεςμηχανές,
7.Τεχνουργήματα από
σίδηρο, χάλυβα,
8.Πλαστικές ύλες, 9.
Χαρτί,
10.Παρασκευάσματα
Λαχανικών,
11.Χυτοσίδηρος,
12.Χημικά 5.Αέρια
υδρογοναθρά-κων,
6.Τσιμέντο,
7. Λαχανικά, 8.Τρόφιμα

ΑΛΓΕΡΙΑ

(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

21ος προορισμός

Συγκέντρωση
εξαγωγών σε μικρό
αριθμό προϊόντων:
1.Προϊόντα σιδήρου και
χάλυβα(το 2011
ανέρχονταν σε 50%
εξαγωγών μας),
2.Δομικά υλικάτσιμέντο,
3.Λάδια από πετρέλαιο
(το 2013 ανέρχο-νταν σε

Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία.

Πετρελαιοειδ
ή,Προϊόντα
σιδήρου και
χάλυβα
Δομικά υλικάΤσιμέντο,
Καπνά.

-Δασμοί σε βιομηχανικά προϊόντα έως το 2020
σύμφωνα με Σ.Σ. με την Ε.Ε., -Περιορισμός στη σύσταση
αλλοδαπών εταιριών λόγω υποχρεωτικής
σύστασης μικτής επιχείρησης με 51% υπέρ αλγερινού εταίρου,
-Φορολόγηση κατά 15% μεταφερομένων κερδών στο
εξωτερικό και υποχρέωση διατήρησης θετικού ισοζυγίου
συναλλάγματος,
-Στόχος η υποκατάσταση των εισαγωγών,
-Απαγόρευση εισαγωγής των εγχωρίως παραγόμενων
φαρμάκων & υποχρέωση επένδυσης σε εγχώρια παραγωγή
από ξένες φαρμακ/νίες κατόπιν τριετούς εξαγωγικής

Όγκος εμπορίου
480,33 εκ. Ευρώ,
Eλλ. Εξαγωγές 282,1
εκ. Ευρώ
Χαμηλός βαθμός
διαφοροποίησης των
εξαγωγών μας που

Ειδικότερα
Πετρελαιοειδή: Η προβλεπόμενη
κατασκευή νέων σύγχρονων
διυλιστηρίων αναμένεται περιορίσει
εξαγωγικές μας
επιδόσεις, Χαλυβουργικά
προϊόντα: Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία
Δομικά υλικά: ανάπτυξη εγχώριας
παραγωγικής δυναμικότητας.

στην πλειοψηφία τους
αποτελούνται από
μηκαταναλωτικά αγαθά
και εξάρτηση
διαχρονικά από
περιορισμένο αριθμό
προϊόντων.
Σημαντικές, συχνές
μεταβολές μεριδίων
των κύριων
κατηγοριών
εξαγομένων
προϊόντων μας

1/3 των εξαγωγών μας),
4. Κατασκευές και μέρη
κατασκευών
5.Ακατέργαστα καπνά,
6. Σωλήνες από χαλκό,
7.Παρασκευάσματα δια
τροφής
Περιορισμένες
εξαγωγές
καταγράφονται σε:
8. Ηλεκτρολογικό
εξοπλισμό,
9.Ηλεκτρικές συσκευές,
10. Προϊόντα
αλουμινίου,
11.Χρώματα,
12.Ξυλεία,
13.Λιπάσματα,
14. Φρούτα
και Λαχανικά,
15.Χαρτί-χαρτόνια,
16. Πλαστικά,
17.Πετρώματαμάρμαρο,
18. Φαρμακευτικά,
19. Ανταλλακτικά
αυτοκινήτων,
20 Είδη
ζαχαροπλαστικής κ.α.

δραστηριότητας,
-Χρονοβόρος εκτελωνισμός εισαγόμενων προϊόντων/ απαίτηση
πιστοποιητικού προέλευσης EUR1 επιβαρύνει
με έξοδα αποθήκευσης λόγω χρόνου παραμονής σε
λιμένα/ χρήση λιμένος Αλγερίου μόνο για εμπορευματοκιβώτια,
-Χορήγηση καταναλωτικών δανείων μόνον
για εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα,
-Περιοριστικοί όροι συμμετοχής ξένων εταιριών σε δημόσιους
διαγωνισμούς για ανάληψη έργων.
-Αλγερινές νομισματικές αρχές δεν αποδέχονται
‘ελληνικές’ τραπεζικές εγγυήσεις.

H.A.E.

(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

17ος προορισμός

1. Πετρελαιοει-δή,
2. Γουνοδέρ-ματα, 3.
Υλικό τηλεπ/ώνηλεκτρονικές &
τηλεφωνικές συσκευές,
4. Τηλεσκόπια,
5.Διατάξεις υγρών
κρυστάλλων,
6. Μάρμαρα/ πέτρες,
7.Μέρη κινητήρων,
8. Σύρματα και
καλώδια,
9. Ρητίνες/κόμμεα/βάλσαμα/
ελαιορητίνες,
10.Καλλυντικά,
11. Πούρα,
12. Συσκευές
φωτισμού,
13.Στροβιλοκινητήρες,
14. Ελάσματα από
αργίλιο,
15. Τεχνουργή-ματα
από σίδηρο κ.α
(Εξ. Προϊόντα)

Ανταγωνισμός από ομοειδή αγροτικά
προϊόντα προέλευσης ευρωπαϊκών,
μεσογειακών χωρών, Μέσης
Ανατολής, Αυστραλίας, Αμερικής, Ν.
Αφρικής.

Δομικά υλικά,
Τρόφιμα,
Προϊόντα και
υπηρεσίες
υψηλής
τεχνολογίας
και
Αμυντικού
εξοπλισμού

-Υφίσταται Τελωνειακή Ένωση Συμβουλίου Συνεργασίας
Χωρών του Κόλπου,
-Απαιτείται Πιστοποίηση Χαλάλ,
-Κοστοβόρα η συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις,
-Υψηλό κόστος κατοχύρωσης προϊόντος,
-Υψηλά κόστη για επικύρωση συνοδευτικών εγγράφων,
-Δυσχέρειες για τη σύσταση γραφείου αντιπροσωπείας,
και προώθησης του προϊόντος στην αγορά
-Υποχρεωτική η συνεργασία με τοπική εταιρία
ως αντιπρόσωπο ή εταίρο με πλειοψηφικό ποσοστό,
- Εξοικείωση με αραβική κουλτούρα,
σημασία προσωπικής επικοινωνίας.

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

1.Τσιμέντο,
2.Tρόφιμα (ροδάκινα,
μαρμελάδες),

10 πρώτοι προμηθευτές:
ΗΑΕ, Κίνα, Ινδία, Ν. Κορέα, Τουρκία,
Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία, Η.Β.,

Ζήτηση για
εισαγωγές
εξοπλισμού &

-Στην παρούσα συγκυρία (έως το τέλος 2015) υφίστανται
περιορισμοί στην εισαγωγή καταναλωτικών αγαθών,
δηλ. απαγόρευση εισαγωγής καταναλωτικών ειδών

Όγκος Εμπορίου
413 εκ. Ευρώ
Ελλ.εξ.
359,15 εκ. Ευρώ

ΙΡΑΝ
50ος προορισμός

Όγκος Εμπορίου21,73
εκ. Ευρώ
Ελληνικές
εξαγωγές16,99 εκ.
Ευρώ

3.Καλλυντικά,
4.Φαρμακευτικά,
5. Συμπληρώματα
διατροφής,
6.Προϊόντα αλουμινίου,
7.Λιπάσματα,
8.Μηχανήματα
κλωστοϋφαντουργικής
βιομηχανίας,
9.Ανελκυστήρες,
10.Ορθοπεδικά,
11.Τεχνητές πέτρεςτεχνουργήματα από
τσιμέντο

Ιταλία

σε ευρεία κλίμακα, με σκοπό την αποφυγή εκροής
συναλλάγματος.
-Προβλήματα προκύπτουν από τις Διεθνείς οικονομικές
κυρώσεις εις βάρος του Ιράν
-Διεθνής απομόνωση ιρανικών τραπεζών & προβλήματα
στις απευθείας διατραπεζικές συναλλαγές
-Προστατευτικοί δασμοί
-Σημαντικές καθυστερήσεις κατά τον εκτελωνισμό
εισαγομένων προϊόντων
-Δυσκολίες πρόσβασης στον πλήρως ελεγχόμενο τομέα
έργων υποδομής

(Ανταγωνισμός)

τεχνολογίες
επεξεργασίας
&
συσκευασίας
τροφίμων,
(όχι τόσο για
τελικά
προϊόντα).
Φαρμακευτικ
ά προϊόντα,
Δερμοκαλλυντικά (με
έμφαση σε
προϊόντα
πλαστική
χειρουργική)
Αγροτικά
μηχανήματα,
αρδευτικά
συστήματα,
Εξοπλισμός
κατασκευών
(εκσκαφείς
κ.α.,
ανελκυστήρες
)
Φωτοβολταϊκ
ά συστήματα
(Ζήτηση)

ΙΣΡΑΗΛ

(Εξ. Προϊόντα)

26ος προορισμός

1.Πετρελαιοει-δή,

Αγροτικά προϊόντα:εγχώρια παραγωγή

Πρώτες ύλες

Υψηλοί φόροι, υψηλοί δασμοί σε αγροτικά προϊόντα και

Τσιμέντο (Κίνα, Ταϊλάνδη, ΗΑΕ),
Φαρμακευτικά-Ελλάς5ος προμηθευτής
(Γερμανία, Ελβετία, ΗΑΕ, Αυστρία,
Βέλγιο)
Ροδάκινα–Ελλάς 4ος προμηθευτής
(Ισπανία Τουρκία)
Μαρμελάδες –Ελλάς 2οςπρομηθευτής
(Ισπανία)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

Όγκος Εμπορίου
488,3 εκ. Ευρώ,
Ελλ. εξαγωγές
203,6 εκ. Ευρώ

ΛΙΒΑΝΟΣ
13ος προορισμός

2.Αργίλιο, 3.Πλαστικές
ύλες, 4.Χυτοσίδηρος,
5.σίδηρος- χάλυβας,
6.Χαλκός,
7.Παρασκευά-σματα
καρπών λαχανικών
/φρούτων, 8.Ορυκτά
(αλάτι, γαίες, γύψος
κ.α.),
9. Φαρμακευτι-κά
προϊόντα, 10.Λέβητες,
11. Μηχανές

καλύπτει 92% των αναγκών,
Κλωστοϋφαντουργικά:Τουρκία,
Φαρμακευτικά: εγχώρια βιομηχανία

(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

1.Πετρελαιοειδή
(91,5% των εξαγωγών
Όγκος εμπορίου
μας),
635,4 εκ. Ευρώ
2. Ζωοτροφές,
3. Καπνά,
Ελληνικές εξαγωγές
4.Χημικά,
613 εκ. Ευρώ (χωρίς
5.Διακοσμητικές
πετρελαιοειδή 52,3εκ. μοριόπλακες-πλάκες
Ευρώ)
6.Ακτινίδια,
7.Φάρμακα,
Ελλάς=7ος προμηθευτή 8.Σκυροδέματα
ς Λιβάνου
9.Ρολογια χειρός
10. Ορυκτές ύλεςχρωστικές γαίες,

Κίνα, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, ΗΠΑ,
Ρωσία, Τουρκία, Βέλγιο, Ελβετία
Αίγυπτος

για βιομ.
υψηλής
τεχνολογίας,
δομικά υλικά,
μηχανολογικό
ς
ηλεκτρικός/ηλ
εκτρονικός
εξοπλισμός,
αθλητικά είδη,
υποδομέςαγωγοί
φυσικού
αερίου,
καύσιμα
(Ζήτηση)

επάρκεια σχετικής επιτόπιας αγοράς,
-Κρατική γραφειοκρατία,
-Αμερικανικές τεχνικές προδιαγραφές σε δημόσιους
διαγωνισμούς κατασκευής έργων,
-Αυξημένες προδιαγραφές συσκευασίας εισαγόμενων
φαρμάκων,
-Κλειστός εγχώριος τομέας παροχής υπηρεσιών,
-Προστατευμένη αγορά μελιού,
-Προσπάθεια απαγόρευσης εμπορίου γούνας

Πρώτες ύλες,
ενδιάμεσα
αγαθά
δευτερογενούς
τομέα,
τρόφιμα -ποτά
(70% των
αναγκών
εισάγεται).
Φαρμακευτικ
ά, δομικά
υλικά,
διαχείριση
υδάτων, ΑΠΕ,

-Μικρή σε μέγεθος αγορά,
-Οξύς ανταγωνισμός και ομοειδή λιβανέζικα προϊόντα,
-Συνεχιζόμενο πολιτικό αδιέξοδο και διευρυνόμενο κενό
ασφάλειας,
-Εκτροπή εμπορίου στις θαλάσσιες και αεροπορικές
μεταφορές λόγω κρίσης στη Συρία,
-Διαφθορά, γραφειοκρατία, έλλειψη διαφάνειας
-Πολυάριθμες πολιτικές και θρησκευτικές ομάδες
-Φυτοϋγειονομικά και κτηνιατρικά πιστοποιητικά,
-Συμμόρφωση Λιβάνου στις κοινοτικές ρυθμίσεις (Σ.Σ. με ΕΕ)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

αγροτικός
εξοπλισμός,
καλλυντικά

11.Τυριά,
12.Μηχανικές συσκευές
για ψεκασμούς,
13. Προϊόντα ΣιδήρουΧάλυβα- Χαλκού,
14.Καλλυντικά,
15. Σοκολάτες,
16.Χρώματα- βερνίκια,
17. Κόλλες,
18. Κατασκευές από
αργίλιο.
ΜΑΡΟΚΟ

(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

43ος
προορισμός

1.Πετρελαιοειδή,
2.Βιομηχανικά
προϊόντα,
3.Ηλιακοί
θερμοσίφωνες ( Ελλάς
1ος προμηθευτής)
4.Αγροτικά
μηχανήματα
5.Υδραυλικός
εξοπλισμός
6.Πλαστικά φύλλα,
(10% της
αγοράς),
7.χρωστικές ύλεςμονωτικά υλικάεπιχρίσματα

Ισπανία, Γαλλία, ΗΠΑ, Κίνα, Σ.
Αραβία, Ιταλία, Γερμανία, Ρωσία

Καύσιμα:
πετρέλαιο,
υγροποιημένα
αέρια
πετρελαίου,
φυσικό αέριο,
λιπαντικά,
άνθρακας,
άσφαλτος,
ΑΠΕ, Δημητρ
ιακά (μαλακό
σιτάρι,
κριθάρι),
προϊόντα
βόειου
κρέατος και
γάλακτος

-Μέτρα Διασφάλισης για ράβδους σιδήρου, σκυροδέματος, σύρμ
μηχανής
-Μέτρα antidumpingγια λαμαρίνες χάλυβα,PVC, χαρτί Α4,
ινσουλίνη, κόντρα- πλακέ
-Μέτρα μη δασμολογικού χαρακτήρα όπως περιορισμός
στις εξαγωγές άλγης, δερμάτων ακατέργαστων και wet blue,
νεοεισερχόμενους τύπους προϊόντων καπνού
-Ειδικός φόρος 12% επί των εισαγομένων επίπλων
στην ξυλεία και στα υλικά κατασκευής επίπλων,
-Υψηλοί φόροι κατανάλωσης,
στα προϊόντα τροφίμων και ποτών
-Καθεστώς εποπτείας εισαγω-γών σε καλλυντικά, φάρμακα,
απορρυπαντικά,
-Τεχνικοί , φυτο-υγειονομικοί και υγειονομικοί έλεγχοι
-Εγχώρια διάρθρωση των δικτύων διανομής και αλυσίδων
σουπερμάρκετ(CAREFOUR και MARJANE),
προμηθεύονται προϊόντα από τα

Όγκος εμπορίου
73,14 εκ. Ευρώ,
Ελλ. Εξ.
54,83 εκ. Ευρώ

ΣΑΟΥΔΙΚΗ
ΑΡΑΒΙΑ
8ος προορισμός
Όγκος Εμπορίου
2,09 δισ. Ευρώ
Ελλ. εξ.
784,39 εκ. Ευρώ

ΤΥΝΙΣΙΑ
23ος προορισμός

γαλλικά και ισπανικά κέντρα διανομής
(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

1.Τρόφιμα,
2. Δομικά υλικά,
3.Μαργαρίνες και
έλαια,
4.Επεξεργα-σμένα
γεωργικά και
βιομηχανικά προϊόντα,
5.Σπόροι και καρποί,
6.Είδη φωτισμού,
7.Έπιπλα γραφείουκουζίνας,
8.ΑΠΕ,
9.Καινοτόμα προϊόντα
στην ενέργεια,
10.Μηχανολογικός
εξοπλισμός κ.α.
(Εξ. Προϊόντα)

Ανταγωνισμός από ομοειδή προϊόντα
τρίτων χωρών, κατώτερης ποιότητας
και χαμηλότερης τιμής

Τρόφιμα,
δομικά υλικά,
εξοπλισμός
κατασκευών,
τουρισμός

-Γραφειοκρατία,
-Σχετική αδιαφάνεια στη λήψη αποφάσεων
για ανάθεση έργων υποδομής,
-Αναγκαία η προσεκτική αναζήτηση τοπικού εταίρου,
επιμονή και υπομονή για επίτευξη επιχειρηματικής
συνεργασίας.

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

10 κύριοι προμηθευτές:Γαλλία, Ιταλία,
Κίνα, Γερμανία, Αλγερία, Ρωσία,
Ισπανία, Τουρκία, Αζερμπαϊτζάν,
ΗΠΑ.

Κύρια
εισαγόμενα
προϊόντα:
Πετρελαιοειδ
ή, μηχανές
λέβητες,
γεωργικά
μηχανήματα,
πλαστικές

-Κατάργηση δασμών στα βιομηχανικά προϊόντα λόγω
Συμφωνίας Σύνδεσης με ΕΕ.
– Υψηλοί δασμοί στα αγροτικά προϊόντα και
ανταγωνισμός από ομοειδή εγχώρια.
-Έντονη διακύμανση της ζήτησης πρώτων υλών.
-Μικρή ελληνική επιχ. παρουσία
-Προβλήματα συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς
λόγω γλώσσας, πολυπλοκότητας των διαδικασιών,
αντίτιμου απόκτησης τευχών δημοπράτησης,

1.Πετρελαιοειδή
(περίπου 75% των
Όγκος Εμπορίου
εξαγωγών μας),
293 εκ.
2.Σωλήνες,
3.Δημητριακά (σιτάριΕυρώ,Ελλ.εξαγωγές
σιμιγδάλι),
272 εκ. Ευρώ
4.Πλεκτά υφάσματα,
,παρουσιάζουν ωστόσο 5.Βαμβάκι,
έντονες διακυμάνσεις
6. Οξείδιο αργιλίου,

Αγροτικά προϊόντα: Ομοειδή εγχώρια
&Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία.
Έτοιμο ένδυμα: Κίνα, Βιετνάμ και

λόγω πετρελ/δών π.χ.
2013 ήταν 78,15
εκ.Ευρώ)

7.Καπνά,
8. Παλτά-μπουφάν,
9.Υφαντουργικά,
10.Ξυλώδεις πλάκες,
11.Θερμαντικές
συσκευές,
12. Πέτρες-μάρμαρα,
13.Φάρμακα,
14.Μηχανήματα
ψεκασμού-διασποράς,
15.Ηλεκτρικά καλώδια,
16.Σωλήνες από χαλκό,
17.Καθαριστικά,
18.Ιχθυηρά,
19.Δομικά υλικάκουφώματα-μονωτικά,
20.Ξυλεία,
21.Θερμοσίφωνες,
22.Γεωργικός
εξοπλισμός,
23. Είδη υγιεινής

μετεγκατάσταση εταιριών της σε
Μαρόκο και Τουρκία

ύλες,
δημητριακά
βαμβάκι,
φάρμακα,
ιατρικά
μηχανήματα,
προϊόντα
σιδήρου
χάλυβα,
χαλκού, μέρη
ενδυμάτων,
σπόροι,
χημικά, λίπη,
φυτικά ζωικά
έλαια.
Ακόμη,
ζήτηση για:
Ξυλεία,
ξενοδοχειακό
εξοπλισμό,
μάρμαρα,
ορθοπεδικά –
ιατρικά είδη,
πλαστικά,
είδη υγιεινής,
μονωτικά
υλικά.

απαίτησης για φυσική παρουσία
-Αυξημένα κόστη συναλλαγών λόγω διαδικασίας πληρωμών
(letter of credit ή Cash against Documents),
-Προστατευτικές πολιτικές και παραδασμολογικά εμπόδια
για τον περιορισμό των εισαγωγών
μέσω πολύπλοκων διαδικασιών, επιβολής φόρων κατά-νάλωσης
προϊόντα,
-De facto απαγόρευση εισαγωγής τσιμέντου κ.α.
-Κεντρικά ελεγχόμενη εισαγωγή φαρμάκων,
-Παραεμπόριο, παράνομη εισαγωγή προϊόντων
από γειτονικές χώρες,
-Διολίσθηση του δηναρίου
-Αργή διαδικασία/ καθυστερήσεις εκφόρτωσης
στους λιμένες

ΧΩΡΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ-Ν.ΚΟΡΕΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

33ος προορισμός

1.Τρόφιμα-ποτά
(βουτυρόγαλα,
γιαούρτι,τυροκομικά,
μέλι, ελαιόλαδο,
ζυμαρικά,
παρασκευασμένα
λαχανικά, οίνοι),
2.Φάρμακα,
3.Μηχανολογι-κός
εξοπλισμός,
4. Ιμάντες,
5. Μηχανές
ανύψωσης/φόρτωσης,
6. Οικοδομικά υλικά
(ταινίες αργιλίου,
πέτρες, χρώματα),
7.Λιπάσματα,
8. Κοσμήματα
(Εξ. Προϊόντα)

Χώρες Ανατολικής και Ν.Α.
Ασίας, ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιταλία

Καλύπτεται
επαρκώς από
χώρες Ανατ.& ΝΑ
Ασίας,
Αμερικανικά
προϊόντα και
προϊόντα μεγάλων
εξαγωγικών
Ευρωπαϊκών
χωρών

-Υψηλοί δασμοί και φόροι σε τυροκομικά για όσους
εξαγωγείς δεν έχουν συμπεριληφθεί σε σχετικό κατάλογο
Υπ. Γεωργίας, σε σταφίδες
(δασμός αντιντάμπινγκ),οίνους (φόρος εξομοίωσης 29%).
-Ελλιπής προστασία ΠΟΠ και καταστρατήγηση ετικετών
γαλακτοκομικών προϊόντων .
-Έλεγχοι βιοασφάλειας σε φρούτα /λαχανικά

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

1.Παρασκευασμένες
ελιές,

Ελιές : Ισπανία, Μαρόκο,
Ξυραφάκια: Μεξικό Κίνα,

Ειδικές κατηγορίες -Μεγάλη αγορά με ολιγοπωλιακή λιανική αγορά,
τυποποιημένων
-Προτίμηση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας,

Όγκος Εμπορίου
141,1 εκ. Ευρώ,
Ελλ.εξ.
131,4 εκ. Ευρώ

ΗΠΑ
7ος προορισμός

Όγκος Εμπορίου
1,32 δισ.
Ευρώ,
Ελλ. εξαγ. 821,17 εκ.
Ευρώ
Εμπορικό πλεόνασμα
για τη χώρα μας

ΙΑΠΩΝΙΑ
44ος προορισμός
Όγκος Εμπορίου
244,86 εκ. Ευρώ,
Ελλ. εξ.
44,66 εκ. Ευρώ

2.Ξυραφάκια (BIC),
3. Φύλλα αλουμινίου,
4. Ηλεκτρολογικό υλικό
(RAYCAP),
5. Αντίκες,
6. Τσιμέντο Portland
(TITAN USA),
7. Ρυμουλκούμενα,
8. Σωλήνες χαλκού,
9. Κονσέρβες
ροδακίνων,
10. Τυριά,
11. Μέρη αεροπλάνων,
12. Μάρμαρο,
13. Σωλήνες από
σίδηρο ή χάλυβα,
14. Λαβράκι,
15. Καπνός,
16. Ορυκτά,
17. Αγωγοί ηλεκτρικοί,
18. Κρασιά,
19.αξεσουάρ γούνας
(Εξ. Προϊόντα)

Φύλλα αλουμινίου: Κίνα,
ΚαναδάςΝ. Αφρική, Γερμανία,
Ηλεκτρ. Υλικό:Κίνα, Μεξικό,
Φιλλιπίνες,
Αντίκες: Η.Β., Γαλλία, Ιταλία
Τσιμέντο: Καναδάς, Κορέα , Κίνα,
Ταϊβάν

τροφίμων (π.χ.
χωρίς γλουτένη,
μπάρες
διατροφής),
ελαιόλαδο,
ιχθυηρά, ελιές,
κονσέρβες
ραδακίνων,
γιαούρτι
frozen yogurt

-Εμπόδια στις εισαγωγές φρέσκων φρούτων και λαχανικών
-Η Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων
διενεργεί ελέγχους υγείας και ασφάλειας.
-Διενεργούνται έλεγχοι για χημικά κατάλοιπα,
ρυθμίσεις καραντίνας
(επιτρεπόμενα προϊόντα, άδειες εισαγωγής,
υποχρεωτική μεταχείριση κ.α.),
με προδιαγραφές ποιότητας

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

1.Τρόφιμα-ζώντα ζώα,
2. Πρώτες ύλες,
3. Μεταποιημένα
προϊόντα,
4.Χημικά,
5.Έλαια,
6.Μηχανολογικός

Ροδάκινα: Κίνα, Ν. Αφρική,
Βαμβάκι: ΗΠΑ, Βραζιλία,
Τόνος: ΗΠΑ, Αυστραλία,
Προιόντα.Αλουμινίου :ΗΠΑ, Ν.
Κορέα, Γερμανία κ.α.,
Ελαιόλαδο: Ιταλία, Ισπανία,
Τουρκία

Αγροτικά
προϊόντα,
γουναρικά,
κοσμήματα,
δομικά υλικάμάρμαρο,
καλλυντικά,

-Απαγόρευση εισαγωγής νωπών φρούτων /λαχανικών,
-Απαγόρευση εισαγωγής νωπού κρέατος
και παρασκευασμάτων του
-Πολύπλοκες διαδικασίες εισαγωγής,
μη δασμολογικά εμπόδια.
-Προϊόντα χαμηλής εντάσεως τεχνολογίας
και προστιθέμενης αξίας αντιμετωπίζουν

ΚΑΝΑΔΑΣ
36ος προορισμός

φαρμακευτικά,
προϊόντα υψηλής
τεχνολογίας
(εξειδικευμένο
λογισμικό,
προϊόντα οπτικής
βιομηχανίας,
εξειδικευμένοι
ημιαγωγοί κ.α.).

εξοπλισμός,
7.Ποτά
8.Καπνός

(Εξ. Προϊόντα)

Το 80% των Ελλ.
εξαγωγών είναι
Όγκος Εμπορίου
αγροτικά προϊόντα και
219 εκ. Ευρώ (303 εκ. τρόφιμα
$) Ελληνικές εξ.127
1.Τρόφιμα (ελιέςεκ. Ευρώ (186 εκ. $ ) 7οςπροορισμός,
ελαιόλαδοΣταθερό πλεόνασματη 4οςπροορισμός για το
ς Ελλάδας σε αγαθά
ε/ελαιόλαδο, μέλικαι σε υπηρεσίες
χώρα μας
5οςπρομηθευτής του
Καναδά)
2. Αγροτικά προϊόντα
(τυριά, ροδάκινα σε

(Ανταγωνισμός)
Κυρίως από ΧώρεςNAFTA.
Λαβράκι: Ελλάδα 1ηπρομηθεύτρια
του Καναδά.
Ελιές, ελαιόλαδο, μέλι, τσιπούραλαβράκι, ροδάκινα κονσέρβα : Η
Ελλάδα μεταξύ των 5 πρώτων
προμηθευτριών χωρών του
Καναδα στα παραπάνω προϊόντα
(Στα ροδάκινα σε κονσέρβα είναι
στην 3η θέση μετά τιςΗΠΑ και
την Κίνα

Εν γένει προϊόντα
ποιότητας,
υψηλών
προδιαγραφών και
συσκευασίας.
(Ζήτηση)

έντονο ανταγωνισμό.

(Προβλήματα-Εμπόδια)

Τρόφιμα,
-Έντονος ανταγωνισμός κυρίως από χώρες
βιομηχανικές γαίες συμφωνίας NAFTA,
-Υψηλό μεταφορικό κόστος
-Επιδίωξη προστασίας των προϊόντων Γ.Ε. και ΠΟΠ
, φέτα ΠΟΠ και η αύξηση ποσοστώσεων για εισαγωγές
τυριών στο πλαίσιο CETA

Ν. ΚΟΡΕΑ
24ος προορισμός
Όγκος εμπορίου1,74
δισ. Ευρώ
Ελλ. εξ.
269,39 εκ. Ευρώ

κονσέρβα-χώρα μας
3ος προμηθευτής, οίνοι12οςπρομηθευτής,
ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας1οςπρομηθευτής),
3. Βιομ. γαίες
(μπετονίτης περλίτηςΕλλάς 2οςπρομηθευτής),
μάρμαρο
(9οςπρομηθευτής),
4. Φύλλα αλουμινίου
(6ος προμηθευτής),
5. Ξυραφάκια
6. Ηλεκτρικοί
μετασχηματιστές
7.Φάρμακα,8.Καπνός,
9.Υλικά συσκευασίας
(Εξ. Προϊόντα)
1.Νάφθα (88% του
συνόλου των εξαγωγών
μας), 2. Χαρτί υγείαςπάνες, 3.Μάρμαρο,
4. Εξοπλισμός
φόρτωσης εκφόρτωσης,
5. Χυμοί φρούτων,
6. Καπνά,
7. Βαμβάκι,
8. Φάρμακα,
9. Ελαιόλαδο,

(Ζήτηση)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

Βιολογικά
προϊόντα, φυτικά
καλλυντικά

-Γραφειοκρατία στη χορήγηση άδειας
‘Εγκεκριμένου εξαγωγέα’ που απαιτείται από FTA,
-Απαίτηση διμερούς πρωτοκόλλου για την εξαγωγή νωπών φρο
λαχανικών καθώς και προϊόντων κρέατος,
-Υψηλοί δασμοί (π.χ. μέλι),
-Τεχνικά, διοικητικά εμπόδια, υγειονομικοί κανονισμοί,
τυπολατρεία στην τήρηση προτύπων και προδιαγραφών
-Δυσμενής φορολόγηση στα φάρμακα,
-Κλινικές δοκιμές κ.α. εμπόδια για την εισαγωγή
καλλυντικών

10. σοκολάτες
11. Πλαστικά,
12. Λιπάσματα
13. Είδη αρτοποιίαςζα-χαροπλαστικής
14. Αργίλιο,
15. Καλλυντικά
16. Σιδηρονικέλιο

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

53ος προορισμός

1.Ορυκτέλαια,
2.Θειάφι,
3.Προϊόντα αλουμινίου,
4. Κονσέρβες και
πολτός ροδακίνου,
5. Μηχανισμοί
άρδευσης,
6. Ηλεκτρικά
κυκλώματα,
7. Ξυράφια,
8.Μάρμαρα,
9.Βιβλία εκμάθησης
αγγλικής,
10.Απορρυπαντικά,
11.Φύλλα καπνού

Βραζιλία (33,2% των εισαγωγών),
ΗΠΑ, Κίνα, Γερμανία (αυτοκίνητα,
μηχανές, φάρμακα, εμβόλια, χημικά
κ.α) Μεξικό, Βέλγιο, Ολλανδία
(ορυκτέλαια) , Ιταλία (μέρη
αυτοκινήτων, φάρμακα, εμβόλια,
ψυκτικά, ανυψωτικά μηχ.), Ισπανία
(μέρη αυτοκινήτων, σίδηρο,
χάλυβα, ηλεκτρ. πίνακες, αρώματα,
συστατικά α-πορριπαντικών)

Πρώτες ύλες και
εν γένει προϊόντα
απαραίτητα στην
εγχώρια
βιομηχανία.
Προϊόντα που
δεν παράγονται
στην Αργεντινή.
Ειδικότερα:
Μηχανήματα,
οχήματα,
πετρέλαιο,
φυσικό αέριο,
οργανικά χημικά,
πλαστικά,
τηλεπ/κός
εξοπλισμός,

-Προστατευτισμός στους κλάδους όπου υφίσταται
εγχώρια παραγωγή,
-Περιοριστική πολιτική εισαγωγών,
ιδιόμορφες διαδικασίες εισαγωγής
και ευμετάβλητες παράμετροι,
-Δυσκολία αρχικής προσέγγισης της αγοράς
και εξεύρεσης δικτύων διανομής,
-Ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό εισαγόμενων
καταναλωτικών προϊόντων
=10% των συνολικών εισαγωγών.
-Προέγκριση εισαγωγής και υποχρέωση
εξαγωγών ίσης αξίας.

Όγκος Εμπορίου
130,2 εκ. Ευρώ
Ελλ. εξαγωγές
7,26 εκ. Ευρώ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

46ος προορισμός

Το 2014, επτά
κατηγορίες προϊόντων
αντιπροσώπευαν το
90% ε/εξαγωγών.
1.Τσιμέντα,
2.Πέτρες-γύψοςμάρμαρα,
3.Λέβητες,
4.Μηχανές,
5.Συσκευές,
6.Χημικά προϊόντα,
7. Παρασκευάσματα
φρούτων και
λαχανικών,

Μάρμαρα: Ισπανία, Ιταλία Κίνα,
Πορτογαλία, Τουρκία,
Τσιμέντα:Ισπανία, Κίνα, Τουρκία,
Μεξικό, Πορτογαλία,
Ελαιόλαδο/ελιές:Πορτογαλία,
Ισπανία, Αργεντινή, Περού

Όγκος Εμπορίου
154,03 εκ. Ευρώ,
Ελλ. εξ.
39,74 εκ. Ευρώ

Ακόμη: πλαστικές
ύλες, εργαλεία και είδη
μαχαιροποιίας,
ηλεκτρικές συσκευές
και υλικά, συσκευές
αναπαραγωγής ήχου
και εικόνων, ελαιόλαδο
και λίπη, αργίλιο και
τεχνουργήματα, αιθέρια
έλαια, καλλυντικά.

εμβόλια
φάρμακα,
τηλεοράσεις,
αεροσκάφη
(Ζήτηση)
Φάρμακα,
πετρέλαιο,
ηλεκτρική
ενέργεια,
τεχνολογίες
περιβάλλοντος,
διαχείρισης
υδάτινων πόρων
και
εξοικονόμησης
ενέργειας,
ηλεκτρονικά
παιχνίδια,
υπηρεσίες ΜΜΕ
και ψυχαγωγίας,
συστήματα
άμυνας και
ασφάλειας,
θαλάσσιες
μεταφορές
πετρελαίου,
πρώτων υλών,
κατασκευαστικές
υπηρεσίες

(Προβλήματα-Εμπόδια)
-Υψηλοί δασμοί, ειδικά πιστοποιητικά και άδειες.
-Υγειονομικές – φυτο-ϋγειονομικές απαιτήσεις,
-Εισαγωγή έμμεσων φόρων σε εισαγόμενα προϊόντα
από 6/2015
-Χρονοβόρα και υποχρεωτική εγγραφή τεχνικών εταιριών
σε ειδικό μητρώο
-Περιορισμοί στην πρόσβαση σε δημ. προμήθειες
Ειδικότερα:
-Διενέργεια υγειονομικών επιθεωρήσεων στην Ελλάδα
εντός 2015 για γαλακτοκομικά και μέλι προκειμένου
να αναγνωριστεί
ισοδυναμία των ελληνικών υγειονομικών επιθεωρήσεων
-Δασμοί 55% σε ροδάκινα,
-Παραβιάσεις προστασίας ΠΟΠ και ΓΕ
-Βραζιλιάνικο θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπει
κατοχύρωση μη-γεωγραφικών ονομάτων ως Γ.Ε.
-Χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχου,
πιστοποίησης/ αδειοδότησης φαρμάκωνιατρικού εξοπλισμού & απαίτηση εγγραφής φαρμάκων
και δραστικών ουσιών σε ειδικό μητρώο.

Παροχή μεταφορικών
υπηρεσιών (θαλάσσιες
μεταφορές πετρελαίου,
ενέργειας)

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ –ΚΑΥΚΑΣΟΣ
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

49ος προορισμός

1.Βενζίνη 95-98
οκτανίων,
2.Βενζίνη,
3.Τσιμέντο τύπου
Portland,
4.Φάρμακα,
5. Τεχνουργήματα από
τσιμέντο,
6.Ανελκυστήρες,
7. Προφίλ αλουμινίου,
8.Βενζίνη άνω 98 οκτ,
9.Μάρμαρα,
10. Γλυκά κουταλιού

Τουρκία, Ρωσία ως χώρες ειδικού
βάρους

Συγκυριακή
ζήτηση για
βενζίνη 9598 οκτ.
,λόγω έργων
αναβάθμισης
διυλιστηρίου
SOCAR

-Κλειστή αγορά, πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών,
υψηλοί δασμοί & μη δασμολογικά εμπόδια,
διαφθορά στα τελωνεία,
ολιγοπωλιακός χαρακτήρας της αγοράς,
-Μεγάλες holding companies που ανήκουν στην
εγχώρια ελίτ,
-Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης
-Στερεότυπα και νοοτροπία, αθέτηση συμπεφωνημένων,
άτυπη αμοιβή τελωνείων για εκτελωνισμό

ΑΡΜΕΝΙΑ

(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

51ος προορισμός

1.Τρόφιμα –ποτάελαιόλαδο (μερίδιο
15% της αγοράς),
2.Δομικά υλικά,
3. Φάρμακα -

Ρωσία, Κίνα , Γερμανία, Τουρκία, Ιράν,
Ουκρανία, Ελβετία, Ιαπωνία, Βέλγιο,
Βραζιλία, ΗΑΕ, Αυστρία, Γαλλία, Η.Β.

Ορυκτάκαύσιμα,
μηχανήματαεξοπλισμοί,
τρόφιμα –

-Συγκέντρωση πλούτου και πολιτικής εξουσίας σε
μικρό αριθμό ατόμων, που συνιστά ολιγαρχία,
- Ολιγάριθμοι εγχώριοι οικονομικοί όμιλοι ελέγχουν
40% της αγοράς,
-Αργή πορεία μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης,

Όγκος Εμπορίου
421,54 εκ. Ευρώ
Ελλ. εξ.
24,21 εκ. Ευρώ

Όγκος Εμπορίου
10, 005 εκ. Ευρώ

Η.Β. (λόγω BP)

Ελλ. εξ.
9,937 εκ.Ευρώ

καλλυντικά,
4. Ορθοπεδικά,
5. Πρ. καπνού,
6. Ενδύματα,
7. Χρώματα.
Τομέας πληροφορικής,
ενεργειακή ασφάλεια,
ανάπτυξη ΑΠΕ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

(Εξ. Προϊόντα)

29ος προορισμός

1.Ορυκτά καύσιμα(
79% των ε/εξαγωγών)
2. Βερίκοκα, κεράσια,
ροδάκινα, δαμάσκηνα
(5% ε/εξαγωγών),
3. Φράουλες, σμέουρα,
βατόμουρα,
φραγκοστάφυλα κ.α.,
4. Φύλλα, ταινίες
αλουμινίου,
5. Ηλεκτρικές συσκευές
τηλεπικοινωνιών
6. Σωλήνες από χαλκό,
7. Εσπεριδοειδή,
8. Καπνά,
9.Φάρμακα,
10. Τσιμέντα,
11.Ελαιόλαδο,

Όγκος Εμπορίου
332,1 εκ. Ευρώ,
Ελλ. Εξ.
188,71 εκ. Ευρώ

(Ανταγωνισμός)

ποτάελαιόλαδο,
μέσα
μεταφοράς,
ημιπολύτιμοι
-πολύτιμοι
λίθοι, φυτικά
προϊόντα,
πλαστικά
κλωστοϋφαντουργικά
(Ζήτηση)

-Διακυμάνσεις εθνικού νομίσματος,
-Απαιτείται προσοχή σε συμφωνίες εξόφλησης,
-Οικονομική κρίση στη Ρωσία και
μείωση μεταναστευτικών εμβασμάτων
επηρεάζει αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση,
-Ιδιαίτερη έμφαση στην τιμή,
λόγω μειωμένων καταναλωτικών δυνατοτήτων
της πλειοψηφίας του πληθυσμού.

(Προβλήματα-Εμπόδια)
-Έκρυθμη κατάσταση στην Ανατ. Ουκρανία,
-Παρατεταμένη πολιτική, οικονομική, κοινωνική κρίση,
-Χρηματοδοτική συμφωνία με ΔΝΤ
και επώδυνα μέτρα λιτότητας,
-Κατακόρυφη μείωση εγχώριας ζήτησης,
-Διολίσθηση εθνικού νομίσματος,
-Εκτόξευση τιμών λανικής
-Χρόνιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις,
-Πλημελής λειτουργία τραπεζικού συστήματος,
-Φαινόμενα διαφθοράς, συχνά κατά τη διαδικασία
εκτελωνισμού
-Έλλειψη ρευστότητας
-Επισφάλεια ως προς τις συμφωνηθείσες πληρωμές

ΡΩΣΙΑ
18ος προορισμός
Όγκος Εμπορίου
5,19 δισ. Ευρώ
Ελλ. εξ.
357 εκ. Ευρώ

12. Υφάσματα, τούλια,
δαντέλες,
13. Μηχανές
ανύψωσηςανελκυστήρες,
14. Ράβδοι αλουμινίου,
15. Μηχανές διασποράς
ψεκα-σμού
(Εξ. Προϊόντα)
1.Γούνες-δερμάτινα,
2. Ροδάκινα,
3.Φράουλες,
4.Ανελκυστήρες,
5.Συσκευές μετάδοσης
φωνής,
6. Έλαια,
7.Ακτινίδια,
8. Χρώματα-βερνίκια,
9.Φύλλα αργιλίου,
10.Κεράσια,
11.Καπνά,
12.Γλυκά κουταλιού,
13. Ελαιόλαδο,
14. Πλαστικές ύλες,
15.Ελιές,
16. Σωλήνες χαλκού,
17.Χημικά παρασκευάσματα,
18. Βερύκοκα,
19. Πλατέα προϊόντα

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

Δεν διατίθενται επαρκή στοιχεία ανά
έτος από ρωσικές αρχές

Ηλεκτρικός
&
ηλεκτρολογι
-κός
εξοπλισμός,
προϊόντα
χημικής
βιομηχανίας,
σίδηρος,
ένδυσηυπόδησηγούνες,
νωπά
φρούτα &
τρόφιμα
κονσερβοποι
-ημένα
φρούτα,
αγγούρια.

-Σοβαρές επιπτώσεις του εμπάργκο σε
ελληνικού ενδιαφέροντος προϊόντα
(αντιπροσωπεύουν το 30% των ελλ. εξαγωγών στη Ρωσία),
-Διολίσθηση ρουβλίου και πτώση της ζήτησης.
-Οι ποιοτικές προδιαγραφές διαφέρουν των κοινοτικών,
χρονοβόρα πιστοποίηση προϊόντων,
επιτόπιοι έλεγχοι για προϊόντα ζωϊκής προέλευσης,
προσωρινά μέτρα περιορισμού εισαγωής τροφίμων
για λόγους δημόσιας υγείας,
-Μη εφαρμογή διεθνούς συμφωνίας οδικών μεταφορών
TIR με συνέπεια προβλήματα στη διακίνηση προϊόντων

έλασης

ΑΣΙΑ-ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ
ΙΝΔΙΑ

(Εξ. Προϊόντα)

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

42ος προορισμός

1.Προϊόντα από
αργίλιο,
2. Απορρίμματα
χάλυβα,
3. Απορρίμματα και
θραύσματα αργιλίου,
4. Μάρμαρα και
τραβερτίνες,

Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Δανία,
Γερμανία, Αργεντινή έχουν ήδη
παρουσία, εξάγοντας προϊόντα
παρεμφερή με τα ελληνικά.

Υψηλή
ζήτηση για
ποιοτικά
προϊόντα
τροφίμων &
νέες ποικιλίες.
Δυνατότητες
ανάδειξης

-Περιορισμένη υψηλή εισοδηματική τάξη και έμφαση στην τιμή
-Χαμηλό κόστος εγχώριας παραγωγής και σημαντική βιομ. ανάπ
-Υψηλοί δασμοί σε ομοσπονδιακό ή τοπικό επίπεδο στα τρόφιμα
-Μη δασμολογικά εμπόδια,
-Χρονοβόρος διαδικασία έκδοσης φυτοϋγειονομικών πιστοποιητ
νωπά προϊόντα,
-Αυθαίρετες δασμολογικές επιβαρύνσεις σε οίνους, αλκοολούχα
τοπικές αρχές,

Όγκος Εμπορίου
377,38 εκ. Ευρώ,
Ελλ. εξ.
55 εκ.Ευρώ

Ανταγωνισμός από τα εγχώρια
προϊόντα που χαρακτηρίζονται από
μεγάλη ποικιλία και χαμηλές τιμές

5. Ανθρακικό του
ασβεστίου, 6. Μαλλιά,
7. Πέτρες

ΚΙΝΑ

(Εξ. Προϊόντα)

22ος προορισμός

1.Μάρμαρο,
2. Πετρέλαιο,

Όγκος Εμπορίου
2,77 δισ. Ευρώ,
Ελλ. εξ.
278,63 εκ. Ευρώ

(Ανταγωνισμός)

Μάρμαρο: Γερμανία, (χώρα μας- 2η)
Βαμβάκι:εγχώρια παραγωγή (χώρα
μας στη 17η θέση),
3.Γούνες/γουνοδέρματα, Ορυκτές ύλες-Βερμικουλίτης: Β.
Κορέα, Πολωνία, Ρωσία (μείωση
4.Βαμβάκι,
εξαγωγών μας 71,5% το 2014),
5. Ορυκτές ύλες
Γουνοδέρματα: Σουηδία (χώρα μας(βερμικουλίτης,
15η θέση),
περλίτης κ.α.),
Γούνες: Αυστραλία, Φινλανδία,
6. Κρασιά,
Πορτογαλία, Η.Β. (χώρα μας 7.Ελαιόλαδο,
12η θέση),
8.Ακτινίδια,
Ελαιόλαδο (Ελλάς 3η θέση, με πτώση
9.Μέλι,
εξαγωγών μας 50,9%): Μαρόκο,
10.Χυμοί,
Τυνησία
11.προϊόντα
Οίνοι: Ελλάς -18η θέση με μείωση
ζαχαροπλαστικής,
εξαγωγών μας κατά 36,4%
12.Φάρμακα,
13. Βερνίκια

προϊόντων
ΠΟΠ.

-Χρονοβόρες τελωνειακές διαδικασίες,
-Γραφειοκρατία, αδιαφάνεια στις κρατικές προμήθειες, καθυστε
θεωρήσεων εισόδου, δαπανηρή και χρονοβόρα ίδρυση επιχείρησ
χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες, διαφθορά,
-Ιδιαιτερότητες επιχειρηματικής νοοτροπίας, απαραίτητη η εκ το
παρακολούθηση συνεργασιών.
-Απουσία υποδομών
-Απουσία συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας.

(Ζήτηση)

(Προβλήματα-Εμπόδια)

Τρόφιμαποτά, νωπά
γεωργικά
προϊόντα,
ορυκτά,
ημικατεργασμένες ύλες,
βιομ.
προϊόντα
υψηλής
τεχνολογίας

-Σύναψη ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων για
νωπά αγροτικά προϊόντα και ζωϊκά προϊόντα
(πχ. εκκρεμεί σύναψή τους για σαλιγκάρια, βαμβακόσπορο,
καβούρια, ολοθούρια, χοίρειο κρέας.
Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον
για όσπρια, σταφύλια, κεράσια, μήλα, αχλάδια)
-Ανεπαρκής κατοχύρωση εμπορικού σήματος
και απουσία θεσμικού πλαισίου προστασίας προϊόντων ΠΟΠ,
-Απαιτήσεις για νέα πιστοποιητικά και αναλύσεις τροφίμων
που δυσχεραίνουν αλλοδαπές επιχειρήσεις
-Ελλιπής προστασία ευρεσιτεχνιών /παράλληλα,
κατοχύρωση προτύπων χαμηλής ποιότητας,
-Ανεπαρκής εφαρμογή δεσμεύσεων ΠΟΕ για προστασία
των πνευματικών δικαιωμάτων,
-Ανεπαρκής προστασία εμπορικών μυστικών,
-Πρακτικές ασφάλειας του τομέα πληροφορικής που
παρεκκλίνουν από τα διεθνή πρότυπα
-Πολύπλοκο σύστημα κρατικών προμηθειώνΔημόσιων Διαγωνισμών,
-Περιορισμοί στις Ξένες Επενδύσεις,

ΝΟΤ. ΑΦΡΙΚΗ
45ος προορισμός

-Γραφειοκρατικές διοικητικές επιβαρρύνσεις,
μακρές διαδικασίες για νομική αναγνώριση εγγράφων
άλλων χωρών.
-Ειδικές αδειοδοτήσεις παροχής υπηρεσιών,
-Ανομοιομορφία τελωνειακών ελέγχων,
-Υψηλοί δασμοί και φόροι σε κρασί,
αλκοολούχα, φάρμακα, καλλυντικά κ.α.
-Εμπορικές διαφορές σε περιπτώσεις φωτοβολταϊκών,
πολύ-σιλικόνης και τηλεπ/κού εξοπλισμού.
Ισχνή παραγωγική βάση της Ελλάδος συντελεί σε ανισορροπία τ
διμερούς, δια-τομεακού εμπορίου στους κλάδους μεταποίησης,
μηχανολογικού εξοπλισμού και υψηλής τεχνολογίας
που αποτελούν 80% του εμπορίου μας με τη Κίνα.

(Εξ. Προϊόντα)

1.Φάρμακα,
2. Σύρματα & καλώδια,
Όγκος Εμπορίου 83,54 3. Εμπιστευτικά
εκ. Ευρώ
προϊόντα,
4. Ιμάντες
Ελλ. Εξ. 44,04 εκ.
Ευρώ

(Ανταγωνισμός)

(Ζήτηση)

Τον Δεκ. 2016 φιλοδοξεί να αποκτήσει καθεστώς οικονομίας τη
Υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στη Συμφωνία κρατικών
προμηθειών GPA του ΠΟΕ
(Προβλήματα-Εμπόδια)

Χώρες Ευρώπης, Β. Αμερικής, Ασίας

Μεγάλος
εισαγωγέας
πολλών &
διαφορετικών
προϊόντων.
Ζήτηση
κεφαλαιουχικών αγαθών,
καταναλωτικών
αγαθών και
υπηρεσιών.

-Στρεβλή διάρθρωση διανομής εισοδήματος
-Συγκέντρωση δικτύων διανομής στις 5 μητροπολιτικές
περιοχές
-Αναπτυγμένο σύστημα προστασίας καταναλωτή
και εφαρμοστού πλαισίου
-Προτίμηση σε παραδοσιακούς προμηθευτές,
-Έμφαση στην τιμή.
-Ανάγκη έκδοσης φυτο-υγειονομικού πρωτοκόλλου για Φ/Λ,
για κάθε είδος ξεχωριστά
(υφίσταται μόνο για εισαγωγή ακτινιδίων),
-Υπογραφή πρωτοκόλλων για εισαγωγή κρεάτων/ παραγώγων
τους,

Ειδικότερα:
προ-συσκευασμένα/υγιεινά
τρόφιμα,
φάρμακα,
τεχνολογίες
ασφάλειας
τροφίμων,
αγροτικές
τεχνολογίες,
μηχανολογικό
ς εξοπλισμός,
δομικά υλικά,
ενεργειακή
ασφάλεια,
πράσινες
τεχνολογίες,
συστήματα
παραγωγής μεταφοράς
ενέργειας,
ΑΠΕ,
υπηρεσίες &
εξοπλισμός
τηλεπικοινωνι
ών κ.α.

-Συχνή προτίμηση εγχώριου εξοπλισμού μέσω προγραμμάτων
επιδότησης συγκεκριμένων προϊόντων,
-Συμφωνία Συνεργασίας για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη
(TDCA) E.E.-Ν. Αφρικής προβλέπει ευνοϊκό δασμολογικό
καθεστώς για τα κοινοτικά προϊόντα
-Προωθείται Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΕΡΑ) μ
Και Αναπτυξιακής Κοινότητας Νοτιοαφρικανικών Χωρών (SAD

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΥΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΣ:

* Χώρες όπου εδρεύουν Γραφεία ΟΕΥ
**Κατάταξη βάσει ύψους Ελληνικών Εξαγωγών σε χώρες όπου εδρεύουν Γραφεία ΟΕΥ
***Πηγή στατιστικών στοιχείων εμπορίου: Eurostat-ΕΛΣΤΑΤ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Α. Κύριοι Εξαγωγικοί Κλάδοι και Πορεία Ελληνικών Εξαγωγών:
Από την παραπάνω καταγραφή των ελληνικών εξαγομένων προϊόντων, κατά χώρα και γεωγραφική κατανομή, των προβλημάτων και
εμποδίων που αντιμετωπίζουν, καθώς και των προοπτικών τους στις επιμέρους αγορές, που επισημαίνονται από τα κατά τόπους Γραφεία
Ο.Ε.Υ., προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα και παρατηρήσεις:
1. Οι σημαντικότεροι ελληνικοί εξαγωγικοί κλάδοι της Χώρας μας, πλην των πετρελαιοειδών (που βρίσκονται στην πρώτη θέση),
είναι τα Τρόφιμα (νωπά- μεταποιημένα) –Ποτά, Μέταλλα και Τεχνουργήματα Μετάλλων, τα Δομικά Υλικά, Μηχανολογικός
Εξοπλισμός, Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός, Πλαστικά Προϊόντα, Χημικά Προϊόντα, Γεωργικά Μηχανήματα και σχετική τεχνολογία,
Εξοπλισμός Μεταφορών, Κλωστοϋφαντουργικά –Ενδύματα-Γούνες, Καπνός. Ωστόσο, οι διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του
πετρελαίου και άλλοι παράγοντες, ασκούν πιέσεις στο εμπόριο καυσίμων, με αποτέλεσμα τα στοιχεία εμπορίου στον τομέα
αυτό να παρουσιάζουν και αυτά σημαντικές διακυμάνσεις.
2. Μεταξύ των 53 χωρών όπου εδρεύουν Γραφεία ΟΕΥ, στις 26 εξ’αυτών των χωρών, τα πετρελαιοειδή αποτελούσαν το 2014 είτε
την πρώτη, είτε μία εκ των 4 πρώτων κατηγοριών ελληνικών εξαγομένων προϊόντων.

3. Η σημαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών την τελευταία 5ετία σε συνδυασμό με την μείωση των εισαγωγών, συνέβαλλε
ουσιαστικά στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος και στην οικονομική δραστηριότητα. Η αύξηση των εξαγωγών μας οφείλεται
κατά κύριο λόγο στην αυξημένη εξωστρέφεια που επέδειξαν οι ελληνικές επιχειρήσεις και στην ενίσχυση του εξαγωγικού
προσανατολισμού τους, στο πλαίσιο της προσπάθειας ορισμένων εξ’ αυτών να αντισταθμίσουν τις απώλειές τους στην ελληνική
αγορά λόγω της κρίσης.
4. Η ενίσχυση της εξαγωγικής προσπάθειας αντανακλάται στον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό εμπορικών αιτημάτων για
πληροφορίες ή υποβοήθηση δραστηριοτήτων από Έλληνες εξαγωγείς προς τα Γραφεία ΟΕΥ.

5. Ταυτοχρόνως, ο περιορισμός προϋπολογισμού ελληνικών φορέων για προβολή προϊόντων στο εξωτερικό, παράλληλα με τη μείωση
της ρευστότητας των επιχειρήσεων, έχει στερήσει σε πολλές επιχειρήσεις, ιδιαιτέρως ΜΜΕ, την δυνατότητα προβολής των προϊόντων
τους, ενώ περιορίστηκε ο αριθμός οργανωμένων δράσεων προβολής, επιχειρηματικών αποστολών κ.α. από πλευράς φορέων της
επιχειρηματιότητας (Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι, Τ.Α. κ.α.) και αρμόδιων κρατικών φορέων (ΟΠΕ καιι στη
συνέχεια Invest inGreece/EnterpriseGreece).
6. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία εμπορίου για το α’ εξάμηνο 2015, προκύπτει αύξηση κατά 10,4% προς τις χώρες της
ΕΕ και μείωση 13,1% προς τις Τρίτες Χώρες, λόγω των μειωμένων εξαγωγών πετρελαιοειδών. Με την εξαίρεση των
πετρελαιοειδών, καταγράφεται αύξηση των ε/εξαγωγών κατά 14,8% προς τις χώρες της ΕΕ και κατά 11,5% προς τις
Τρίτες Χώρες. Το μερίδιο, στη συνολική αξία εξαγωγών, για τις χώρες της Ε.Ε. διαμορφώνεται 53,8%, έναντι ποσοστού 46,2% για τις
Τρίτες Χώρες. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των χωρών της ΕΕ εκτοξεύεται στο 73,9%, έναντι ποσοστού μόλις 26,1%
των Τρίτων Χωρών.
7.

Ενδεικτικά παρατίθενται τα στοιχεία εξαγωγών κατά κλάδο το α’ εξάμηνο 2015, σε σύγκριση και με το προηγούμενο έτος:

Οι κλάδοι των εξαγωγών – Α’ Εξάμηνο 2015/2014

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

ΑΞΙΑ 2014
(εκατ.
ευρώ)*

ΑΞΙΑ 2015
(εκατ.ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

1.788,8

1.869,0

4,5%

ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ

253,8

330,6

30,3%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

471,6

502,4

6,5%

5.102,6

3.823,0

-25,1%

131,1

411,0

213,5%

ΧΗΜΙΚΑ

1.323,1

1.375,7

4,0%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

1.868,7

2.204,1

17,9%

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1.004,7

1.270,7

26,5%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

838,9

884,3

5,4%

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

271,4

327,8

20,8%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ
ΛΑΔΙΑ

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ
Όπως παρατηρείται, αύξηση παρουσιάζουν όλες οι κατηγορίες προϊόντων, με εντυπωσιακή άνοδο του ελαιολάδου κατά 213% και
μοναδική εξαίρεση τα πετρελαιοειδή, που σημειώνουν πτώση κατά 25,1%.
Β. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανά Ομάδες χωρών ή γεωγραφική ζώνη:

α. Εμπόριο με τα κράτη μέλη Ε.Ε.
Το εμπόριο με τα κράτη μέλη Ε.Ε. είναι απαλλαγμένο από δασμούς, μη δασμολογικά εμπόδια, άλλους περιορισμούς και
εισαγωγικές διαδικασίες. Ωστόσο δεν κινείται βάσει αυτοματισμού. Οι αναπτυγμένες και οργανωμένες αγορές της Δυτ.
Ευρώπης απαιτούν συνεπή και συνεχή εξαγωγική προσπάθεια και παρουσία, προσήλωση στην τήρηση των διαδικασιών, των
τεχνικών κ.α. προδιαγραφών, υψηλή ποιότητα και καλή σχέση ποιότητας -τιμής. Ακόμη, δίδουν έμφαση στην παραγωγική
δυναμικότητα του προμηθευτή, η οποία είναι σε άμεση συνάρτηση με το βαθμό οργάνωσης της αγοράς στόχου, της διάρθρωσής
της και των δικτύων διανομής.
Ταυτοχρόνως, το εμπόριο με τις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά και παρά την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών τα τελευταία
χρόνια εμφανίζει κατά κανόνα σοβαρή ανισορροπία σε βάρος της χώρας μας. Αυτό οφείλεται σε ένα βαθμό στο γεγονός ότι τα
εισαγόμενα από τις εν λόγω χώρες προϊόντα προς τη χώρα μας είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Το υψηλό κόστος εισόδου στην αγορά, σε συνδυασμό με δομικά προβλήματα της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας όπως
μικρές παραγόμενες ποσότητες, αποσπασματικές δράσεις προώθησης χωρίς συνέργειες και απουσία συνέχεια, μετριάζει τα
αποτελέσματα.
Η επέκταση των υφιστάμενων μεριδίων των ελληνικών εξαγομένων προϊόντων στις εν λόγω αγορές απαιτεί μεγαλύτερη,
περισσότερο συντονισμένη προσπάθεια από πλευράς κράτους, εξαγωγέων και φορέων τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον
έντονο ανταγωνισμό καθώς και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
Ιδιαιτέρως οι αναπτυγμένες, χωρίς να αποκλείονται οι άλλες αγορές, απαιτούν διάθεση πόρων για την τοποθέτηση των προϊόντων
και υπηρεσιών και την κατάλληλη προβολή τους.

β. Βαλκανικές Χώρες και Κύπρος:
Η γειτνίαση, αλλά και οι παραδοσιακές και ιστορικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις όμορες και τις άλλες μεγάλες αγορές
της περιοχής και ταυτοχρόνως η σημαντική ελληνική οικονομική και επενδυτική παρουσία από τις αρχές της δεκαετίας του ’90,

έχουν σαν αποτέλεσμα αξιόλογη εξαγωγική επίδοση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές αυτές. Κατά κανόνα, το διμερές
εμπόριο με τις εν λόγω χώρες είναι πλεονασματικό για την Ελλάδα.
Το επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώνεται σταδιακά, γίνεται ωστόσο ολοένα και πιο ανταγωνιστικό, κυρίως μέσω των ΑΞΕ που
πραγματοποιούν επιχειρήσεις άλλων κ.μ. στις επιμέρους αγορές. Για την διατήρηση των μεριδίων που κατέχουν τα ελληνικά
προϊόντα στις εν λόγω αγορές και την αποτελεσματικότερη προώθηση των ελληνικών εξαγωγών, προτείνεται από τα Γραφεία ΟΕΥ η
ενδυνάμωση των δράσεων προώθησης ως εξής: 1. Διοργάνωση, σε συνεργασία με περιφερειακές αρχές ή φορείς, εκδηλώσεων
προβολής παραδοσιακών εδεσμάτων και ποτών, σε συνδυασμό με προβολή τουριστικού προϊόντος, 2. Πραγματοποίηση
στοχευμένων επιχειρηματικών αποστολών και σε νέους τομείς συνεργασίας όπως ΑΠΕ, τεχνολογίες περιβάλλοντος κ.α., 3.
Συμμετοχή στις εξειδικευμένες κλαδικές εκθέσεις και ενίσχυση συνεργασίας της ΔΕΘ με αντίστοιχους φορείς των χωρών, 4.
Διοργάνωση Ημερίδων παρουσίασης επιμέρους οικονομικών κλάδων, για προβολή και δικτύωση, 5. Ακόμη προτείνονται πιο
εξειδικευμένες δράσεις, προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε αγοράς.

γ.Λοιπές αναπτυγμένες χώρες
Αναφερόμενοι στις λοιπές αναπτυγμένες χώρες παρατηρούμε ότι, εξ’αυτών, οι ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό εμπορικό εταίρο της
Ελλάδας (7ος πελάτης ελληνικών προϊόντων παγκοσμίως) και ο Καναδάς σημαντικό πελάτη των ελληνικών τροφίμων και ποτών, ενώ
το εμπορικό μας ισοζύγιο είναι πλεονασματικό. Οι εμπορικές σχέσεις μας με τις άλλες μεγάλες αγορές, όπως, Αυστραλία, Ιαπωνία
κ.α. παραμένουν σχετικά περιορισμένες, τόσο σε παραδοσιακά εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα, όσο και σε νέα προϊόντα. Η αξιοποίηση
των δυνατοτήτων που οι αναπτυγμένες αγορές παρουσιάζουν προϋποθέτει:
1.Διαφοροποίηση του εξαγωγικού μας μίγματος, με έμφαση σε ενδιάμεσα κεφαλαιουχικά αγαθά, που ενσωματώνουν
υψηλή τεχνολογία
2.Ανάδειξη ελληνικού branding
3. Επιτυχή προβολή των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ελληνικής παραγωγής
4. Έμφαση σε προϊόντα τροφίμων που η Ελλάς έχει δυνατότητες όπως: βιολογικά, υγιεινής διατροφής και υγιεινού τρόπου
ζωής, εξελιγμένης συσκευασίας κ.α.
5. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος προβολής ελληνικών προϊόντων

6.Συστηματική συμμετοχή της Ελλάδας σε αξιόλογες Διεθνείς Εκθέσεις
7.Διάθεση πόρων για αποτελεσματικό μάρκετιγκ και διαφήμιση, προκειμένου να αντιμετωπισθεί μικρή
αναγνωρισημότητα ελληνικών εμπορικών σημάτων και να προβληθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα.
8. Ανάδειξη Νέων προϊόντων που παρουσιάζουν δυναμική, ενσωματώνουν καινοτομία ή υψηλή τεχνολογία.

δ. Χώρες Ασίας, Αφρικής, Ν. Αμερικής:
Κατά κανόνα το διμερές εμπόριο με τις ως άνω χώρες, ανεξαρτήτως του ύψους του, χαρακτηρίζεται από μικρότερο βαθμό
διαφοροποίησης των εξαγωγών μας καιεξάρτησή τους από έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό προϊόντων. Ακόμη,
η πλειοψηφία των κατηγοριών προϊόντων που απαρτίζουν τον κύριο κορμό των ελληνικών εξαγωγών αποτελείται
συνήθως από μη-καταναλωτικά αγαθά.
Δασμολογικά και μη –δασμολογικά εμπόδια, καθώς και προβλήματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι συχνότερα
και απαιτείται συνεργασία σε θεσμικό επίπεδο για την αντιμετώπισή τους.
Επιπροσθέτως, η διαστρωμάτωση των εξαγωγών μας εμφανίζει μεταβολές ή διακυμάνσεις του μεριδίου που
αντιπροσωπεύουν ανά έτος, αναλόγως προς τα μέτρα πολιτικής εισαγωγών των χωρών αυτών ή άλλους παράγοντες. Το
θέμα αυτό αφορά και στις εξαγωγές πετρελαιοειδών που συνήθως αποτελούν και σημαντικό συστατικό στοιχείο των ε/
εξαγωγών σε πολλές από τις τρίτες χώρες.
Γ. Οικονομική Διπλωματία και Εξαγωγική Στρατηγική
Η εξαγωγική πολιτική αποτελεί μία εκ των κύριων πτυχών της άσκησης Οικονομικής Διπλωματίας, με καθοριστικό ρόλο στην
οικονομική ανάπτυξη της Χώρας. Η εξαγωγική δυναμικότητα της Χώρας και η πορεία των ε/ εξαγωγών επηρεάζεται από τα
χρόνια δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής παραγωγής. Προϊόντα χαμηλής εντάσεως τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας
αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό σε όλες τις αγορές. Συνεπώς είναι απαραίτητη η διαφοροποίηση του εξαγόμενων
προϊόντων και η στοχευμένη και συστηματική ανάδειξη και προβολή των πλεονεκτημάτων τους.
Το Υπουργείο Εξωτερικών υποβοηθά την εξαγωγική προσπάθεια σε πολλά επίπεδα, μέσω των υπηρεσιών του.
Κύρια εργαλεία προς το σκοπό αυτό είναι:

-Ανάπτυξη του διμερούς συμβατικού πλαισίου με τη σύναψη Διμερών Συμφωνίες Οικονομικής
Συνεργασίας, Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Αμοιβαίας Προστασίας Επενδύσεων και άλλες.
-Σύγκλιση Μικτών Διϋπουργικών για την προώθηση της διμερούς συνεργασίας
-Επιχειρηματικές Αποστολές (συχνά σε συνδυασμό με επίσημες επισκέψεις)
Επιπρόσθετα και ακολούθως προς τις προτάσεις των Γραφείων ΟΕΥ όπως συνοψίζονται στον ανωτέρω πίνακα, αναφέρουμε
ενδεδειγμένες δράσεις υποβοήθησης των εξαγωγών:
o

Διοργάνωση εστιασμένων Επιχειρηματικών Αποστολών σε αμοιβαίου ενδιαφέροντος προϊόντα και υπηρεσίες

o

Διοργάνωση ενημερωτικών Ημερίδων για παρουσίαση προεπιλεγμένων κλάδων της ε/οικονομίας

o

Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις με Εθνικό περίπτερο,

o

Πρόσκληση εμπορικών αγοραστών στις εκθέσεις της ΔΕΘ/HELEXPO

o Συνέχιση/ενίσχυση επιτυχημένων
εκδήλωση Οικονομικών εταίρων)

‘Εκδηλώσεων

Εξωστρέφειας’ Γρ.

ΟΕΥ

σε

στοχευμένους κλάδους

o

Διοργάνωση εβδομάδων ελληνικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα/ αλυσίδες καταστημάτων

o

Διοργάνωση επενδυτικών ημερίδων, προβολής της ελληνικής οικονομίας

(πχ.

o Ανάληψη εξειδικευμένων δράσεων ανά κλάδο και κατηγορία προϊόντος, αναλόγως προς τις απαιτήσεις μιας
εκάστης αγοράς σε συνεργασία με φορείς τους φορείς εκπροσώπησης εμπλεκομένων εταιριών
o

Διαπραγμάτευση πρωτοκόλλων εισαγωγής ελληνικών αγροτικών προϊόντων, όπου υπάρχουν σχετικοί περιορισμοί

o

Συγκρότηση clusters ε/επιχειρήσεων με στόχο την προώθηση προβολή προϊόντων/υπηρεσιών

o

Ενθάρρυνση συνεργασίας επίσημων ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων για ανάπτυξη IT, ICT

o

Συστηματοποίηση διμερών επαφών για υλοποίηση κοινών δράσεων (π.χ. συνδυασμένες μεταφορές)

o Αξιοποίηση διασυνοριακών ή διεθνών προγραμμάτων συνεργασίας, λοιπών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τρίτες
αγορές κ.α.
Ειδικότερα, οι δράσεις κατά κλάδους προϊόντων μπορούν να λάβουν υπόψη τα εξής:
Τρόφιμα –Ποτά: Λόγω υψηλότερου κόστους σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα, πρέπει να προβληθεί κατάλληλα η
ποιοτική υπεροχή τους, ώστε να εμπεδωθεί. Τα ομοειδή προϊόντα τρίτων χωρών είναι κατά κανόνα χαμηλότερης ποιότητας.
Η προβολή τους απαιτεί μεσοπρόθεσμη στρατηγική και ανάδειξη λογότυπου και ενδεχομένως αναζήτηση ενιαίου
λογότυπου.
Τα κύρια Βιομηχανικά Προϊόντα των ελληνικών εξαγωγών είναι συνολικά χαμηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς συχνά
απουσιάζουν προϊόντα βαριάς/σύνθετης επεξεργασίας (πχ. προηγμένος μηχανολογικός εξοπλισμός, βαρέα οχήματα, τελικά
καταναλωτικά προϊόντα κλπ) όπως επίσης και προϊόντα που ενσωματώνουν καινοτομία/υψηλή τεχνολογία (υπολογιστικά και
τηλεπικοινωνιακά συστήματα). Ακόμη, προϊόντα διαφόρων κλάδων που ενσωματώνουν καινοτομία πρέπει να τύχουν ανάλογης
προβολής, ώστε να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής παραγωγής και να ενισχυθεί η εικόνα υψηλής
ποιότητας για τα ελληνικά προϊόντα
Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν μικρό εξαγωγικό μέγεθος, αλλά δυναμικό και υποσχόμενο κλάδο. Συνεπώς, θα πρέπει να
αναδειχθεί διεθνώς και η σύγχρονη και τεχνολογικά προηγμένη ελληνική παραγωγή. Στο πλαίσιο ανάπτυξης των διμερών
οικονομικών -εμπορικών σχέσεων, της σύναψης διμερών συμφωνιών (επενδύσεων, τεχνολογικής συνεργασίας, ενέργειας,
περιβάλλοντος κ.α.) ή της ανάπτυξης της οικονομικής συνεργασία μέσω των δυνατοτήτων που παρέχονται στο πλαίσιο των
Μικτών Διυπουργικών Επιτροπών, δύναται να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων για
ανάπτυξη IT, ICT.

