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Χαιρετισμός Προέδρου ΣΕΒΕ, Δρ Κυριάκου Λουφάκη 

EXPORT SUMMIT V: “Adding Value to Exports: Certification, Labelling, Packaging, 

Transport & Distribution Networks” 

Ημερ/νία: 15/06/17 

 

Χαιρετισμός επισήμων, 

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, 

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο 5ο Export Summit του ΣΕΒΕ και θα ήθελα να σας 

ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας και φέτος, σε ένα συνέδριο που έχει 

γίνει θεσμός για την εξαγωγική κοινότητα. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Οι ελληνικές εξαγωγές κατά τη διάρκεια της κρίσης έδειξαν τη δυναμική τους και την αντοχή 

τους σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον από την αρχή της κρίσης και έπειτα. Ιδιαίτερα οι 

πρώτοι μήνες του 2017 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικοί για την πορεία των εξαγωγών μας καθώς 

για το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2017 οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €9,2 

δις. έναντι €7,8 δις. το αντίστοιχο διάστημα του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €1,4 

δις., δηλαδή 17,9% σε ετήσια βάση. Αυτή η θετική μεταβολή ωστόσο στηρίζεται κατά κύριο 

λόγο στην υπερβολική αύξηση των καυσίμων, τα οποία αυξήθηκαν κατά €1,2 δις. ενώ η 

αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά μόλις €220 εκατ., 

δηλαδή 3,7% σε ετήσια βάση. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει τη χαμηλή προστιθέμενη αξία 

των ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων, που αποτελεί ένα σημαντικό μειονέκτημα έναντι του 

διεθνούς ανταγωνισμού.   

 

Στόχος του φετινού συνεδρίου είναι να αναδείξει όλα εκείνα τα ζητήματα που προσδίδουν 

προστιθέμενη αξία στις εξαγωγές, διασφαλίζουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων και των προϊόντων τους και αποτελούν κρίσιμα προστάδια της εξαγωγής. Αφορά 

ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο θα βοηθήσει πρωτίστως τις επιχειρήσεις σε όποιον κλάδο και 

αν ανήκουν, αλλά και τους δημόσιους φορείς και τους stakeholders, να κατανοήσουν τη 

σημασία των θεμάτων αυτών και να υιοθετήσουν τις κατάλληλες στρατηγικές και ενέργειες 

για την επιτυχή ανάπτυξη και βελτίωσή τους.  

 

Ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη τιμή στα 

εξαγόμενα προϊόντα είναι η παρουσία, η εικόνα τους. Συνεπώς αναφερόμαστε στη συσκευασία 

και στο labelling. Επίσης, η τυποποίηση και η πιστοποίηση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

και συνιστούν απαίτηση των ξένων αγορών και «διαβατήριο» για τις εξαγωγές. Ακριβώς αυτά 

είναι τα θέματα του συνεδρίου όπου οι ειδικοί θα αναλύσουν τις βέλτιστες πρακτικές και θα 

αναφερθούν σε επιτυχημένα παραδείγματα μέσα από την εμπειρία τους.  
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Από την άλλη μεριά, οι μεταφορές, τα logistics και τα δίκτυα διανομής είναι αυτά που παίζουν 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και βοηθούν τα προϊόντα να φτάσουν στις τελικές αγορές με 

ασφάλεια, συνέπεια και ένα λογικό κόστος. Ιδιαίτερα για την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, 

η έλευση της Fraport στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και κυρίως η παραχώρηση του 

λιμανιού της δημιουργούν αυξημένες προσδοκίες στην επιχειρηματική κοινότητα, θέματα τα 

οποία θα συζητήσουμε στο τελευταίο μέρος του συνεδρίου.  

 

Τέλος, συμπληρωματικά με όλα τα παραπάνω, θα ενημερωθούμε για πολιτικές στήριξης της 

επιχειρηματικότητας, ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία και εξειδικευμένες υπηρεσίες που 

συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με τις εξαγωγές και τα οποία έχουν απόλυτη ανάγκη οι 

εξωστρεφείς επιχειρήσεις. 

 

Αγαπητοί σύνεδροι, 

 

Σκοπός του Export Summit V είναι να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού και 

εξαγωγικού μοντέλου που όλοι επιζητούμε ώστε να δημιουργηθούν πραγματικές συνθήκες 

ανάπτυξης, ακόμη και στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία. Τα θέματα του συνεδρίου 

μας αποτελούν όπλα στην εθνική προσπάθεια για βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, 

ιδιαίτερα μάλιστα σε κλάδους όπως ο αγροδιατροφικός, όπου ο ανταγωνισμός είναι 

παγκόσμιος και οι πελάτες μας είναι αυστηροί κριτές.  

 

Θέλουμε, μέσα από ένα εθνικό στοχευμένο αναπτυξιακό σχέδιο για όλες τις εγχώριες και 

ξένες επενδύσεις, μια ανταγωνιστική Ελλάδα που θα παράγει, θα καινοτομεί και θα εξάγει και 

θα διασφαλίζει ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

είναι διεθνώς ανταγωνιστικές. Στον ΣΕΒΕ πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων στην χώρα είναι και εφικτή και απολύτως αναγκαία. Εκπροσωπώντας το πιο 

δυναμικό κομμάτι των επιχειρήσεων, τις εξαγωγικές επιχειρήσεις που παράγουν πλούτο από 

το εξωτερικό, σε κάθε μας παρέμβαση αναδεικνύουμε την εξωστρέφεια ως κύριο πυλώνα 

στην προσπάθεια ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. 

 

Ελπίζουμε ότι το σημερινό συνέδριο - μετά τις τέσσερις ιδιαίτερα επιτυχημένες διοργανώσεις, 

τρεις στη Θεσσαλονίκη και μια στην Αθήνα – θα επιβεβαιώσει τις υψηλές προσδοκίες όλων 

μας.  

 

Λίγο πριν κλείσω θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά: 

 

- τους ομιλητές και συντονιστές του συνεδρίου  

- το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας – 

Θράκης) για την αιγίδα τους 

- το μέγα χορηγό μας, τη Eurobank και όλους τους άλλους χορηγούς, με την πολύτιμη 

υποστήριξη των οποίων διοργανώθηκε το Export Summit V, 

- τους χορηγούς επικοινωνίας και τον livestreaming χορηγό μας, το ka-business.gr, 

- τα μέλη της Διοίκησης και το προσωπικό του ΣΕΒΕ που εργάστηκαν για τη σημερινή 

εκδήλωση. 

 

Σας ευχαριστώ. 


