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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο ερχομός του νέου έτους συνοδεύεται συχνά τόσο από τη διάθεση απολογισμού πεπραγμένων
τη χρονιά που πέρασε, όσο και από τη χάραξη νέων σχεδίων για αυτή που έρχεται. Τα στοιχεία
των εξαγωγών δείχνουν ότι το 2013 έφερε ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ εξωστρέφειας για τη χώρα,
στα επίπεδα των 28 δις ευρώ, ενώ παράλληλα ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη σημασία του
εξωτερικού εμπορίου της χώρας στο σχηματισμό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, με τη
συμμετοχή των διεθνοποιημένων κλάδων της οικονομίας (εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών,
τουρισμός, μεταφορές, ναυτιλία) να προσεγγίζουν πλέον ποσοστά του 28% του ΑΕΠ της χώρας.
Την ίδια ώρα, η υλοποίηση του Οδικού Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου
συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς και οι μεταρρυθμίσεις γύρω από το περιβάλλον της εξωστρεφούς
επιχειρηματικότητας διαμορφώνουν ένα σαφώς πιο ευνοϊκό πλαίσιο για ανάληψη
διεθνοποιημένης δράσης και διείσδυσης σε ξένες αγορές, παρά τις αντιξοότητες του παγκόσμιου
μακροοικονομικού κλίματος.
Μεταξύ των στοιχείων που προσθέτουν αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα είναι:
• Η υπερκάλυψη του στόχου για 20 Εγκεκριμένους Εμπόρους Νωπών Οπωροκηπευτικών πριν το
τέλος του περασμένου έτους,
• Η δρομολόγηση της Μελέτης Αναλυτικής Καταγραφής και Αποτύπωσης Επιχειρησιακών
Διαδικασιών Εξαγωγής (Business Process Analysis) για πέντε μεγάλες κατηγορίες εξαγώγιμων
προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, η κομπόστα ροδάκινο, τα προϊόντα αλουμίνιου, τα καλλυντικά και
τα προϊόντα διττής χρήσης (dual use προϊόντα μετάλλων),
• Η έναρξη εκστρατείας ενημέρωσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας για τα άμεσα
οφέλη του θεσμού του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorized Economic Operator) και των
Απλουστευμένων Διαδικασιών Εξαγωγής,
• Η άμεση προώθηση διοικητικών πράξεων για άρση γραφειοκρατικών εμποδίων στις εξαγωγές
δυναμικών ελληνικών προϊόντων και η ουσιαστική απλοποίηση του νομικού πλαισίου των
εξαγωγών.
Αν και, λοιπόν, στην αρχή κάθε χρονιάς, συνηθίζονται τα ευχολόγια, η Επιχειρησιακή Συντονιστική
Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου (ΕΣΕ), ακράδαντα πιστεύει ότι με τη
συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με τη συμμετοχή των εξαγωγικών επιχειρήσεων στην
αξιοποίηση των εργαλείων διεθνοποίησης που δημιουργούνται στη χώρα και με τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου γύρω από το εξωτερικό εμπόριο, το 2014 θα είναι ένας κομβικός
σταθμός για περισσότερη, ΘΕΤΙΚΗ, ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ και ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Εξωστρέφεια.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΕΣΕ
Το Newsletter της ΕΣΕ θα μπορείτε να το βρείτε και στις ιστοσελίδες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (www.mindev.gov.gr/?p=6807)
Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr)
Της Τελωνειακής Διοίκησης – ICISNet (http://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet)
Του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (www.hepo.gr/)
Του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (www.pse.gr/)
Του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (www.seve.gr/)
Του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης (http://crete‐exporters.com/)
Του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (www.sev.org.gr/online/index.aspx)
Του EXPORTGATE.GR (https://www.exportgate.gr/communities/community/ese)
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ΤΑ ΡΕΚΟΡ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και την ανάλυση της Ομάδας Επικοινωνίας
της ΕΣΕ, στην πενταετία 2009‐2013 (σ.σ. με αναγωγή των ρυθμών αύξησης των εξαγωγών του 10μηνου
2013, σε 12μηνη βάση, ήτοι περίπου 4% και αντίστοιχης μείωσης εισαγωγών κατά 2,5%), καταγράφεται
αύξηση κατά 63% των ελληνικών εξαγωγών, καθώς και υπερδιπλασιασμός της συμμετοχής τους στο ΑΕΠ
της χώρας (από το 7,6% το 2009 στο 15,5% το 2013).
Αν μάλιστα, προστεθούν στις εξαγωγές προϊόντων και οι εξαγωγές υπηρεσιών, τότε η συμμετοχή των
εξωστρεφών κλάδων της ελληνικής οικονομίας (εξαγωγικές επιχειρήσεις, τουρισμός, μεταφορές,
ναυτιλία, επικοινωνίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) υπερβαίνει το 28%, προσεγγίζοντας τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι ελληνικές εξαγωγές κατ' έτος
2009‐2013 (σε εκατ. ευρώ)
ΑΞΙΑ

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

2009

17.584,1

‐17,5%

2010

21.083,4

19,9%

2011

24.352,9

15,5%

2012

27.612,6

13,4%

2013*

28.704

4%

ΕΤΟΣ

*Βάσει εκτιμήσεων για αύξηση εξαγωγών το 2013 στα επίπεδα του 4%, με αναγωγή στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ για το
10μηνο του περασμένου έτους

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΟΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΈΜΠΟΡΟΙ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
Η επιτυχής πορεία των μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
συνεχίζεται και ήδη καταγράφονται τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με το θεσμό του
Εγκεκριμένου Εμπόρου Νωπών Οπωροκηπευτικών.
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι πριν το τέλος του 2013, είχε ήδη υπερκαλυφθεί ο στόχος
για 20 εγκεκριμένους εμπόρους νωπών οπωροκηπευτικών (για εξαγωγές και αποστολές σε κ‐μ της
Ε.Ε.). Οι εγκεκριμένοι έμποροι νωπών οπωροκηπευτικών που πραγματοποίησαν την εγγραφή τους
μέχρι το τέλος του 2013 στο «Μητρώο Εγκεκριμένων Εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών»
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ανέρχονται στους είκοσι έναν (21). Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, αναμένουν κατ’ εκτίμηση
τουλάχιστον άλλες 5 εγκρίσεις μέχρι το τέλος του α΄ διμήνου του 2014.
Το

Μητρώο

είναι

διαθέσιμο

στην

ιστοσελίδα

του

Υπ.Α.Α.Τ

στη

διεύθυνση:

http://www.minagric.gr/index.php/el/for‐farmer‐2/crop‐production/oporokipeytika/287‐nopa‐
oporokipeytika#empor_nopon_opor

ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΡΑ ΓΙΑ 5 ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται η Μελέτη Αναλυτικής Καταγραφής και Αποτύπωσης
Επιχειρησιακών Διαδικασιών Εξαγωγής (Business Process Analysis) για πέντε μεγάλες κατηγορίες
εξαγώγιμων προϊόντων, με τη συνεργασία των Εξαγωγικών Συνδέσμων της χώρας και κλαδικών
οργανώσεων.
Συγκεκριμένα, υπό το μικροσκόπιο των ειδικών ερευνητών, με τη συμμετοχή των εξαγωγικών
επιχειρήσεων ανά κατηγορία προϊόντας, θα εξεταστεί όλο το φάσμα των εξαγωγικών διαδικασιών,
που αφορά το εξωτερικό εμπόριο για τα παρακάτω προϊόντα, ανά αγορά‐στόχο και μέσο
μεταφοράς:
•
•
•
•
•

Προϊόντα αλουμινίου/Αζερμπαϊτζάν/Φορτηγό
Τυποποιημένο ελαιόλαδο/ΗΠΑ/Πλοίο
Καλλυντικά/Ρωσία/Φορτηγό
Κομπόστα ροδάκινο/ΗΠΑ/Πλοίο
Μεταλλικοί σωλήνες (διττής χρήσης‐dual use)/Κατάρ/Πλοίο

Κατά την εξέταση και καταγραφή όλων των προ‐τελωνειακών, τελωνειακών και άλλων
διαδικασιών, στη μελέτη θα συμπεριληφθούν και όλες οι απαραίτητες ενέργειες στις οποίες
πρέπει να προχωρήσει η κάθε εξαγωγική επιχείρηση, όπως η εγγραφή σε συγκεκριμένα μητρώα,
επιμελητήρια κλπ, όσον αφορά στη συγκεκριμένη εξαγωγική πράξη για τη συγκεκριμένη χώρα
προορισμού και για το συγκεκριμένο προϊόν. Επίσης θα εξεταστούν και θα καταγραφούν όλα
εκείνα τα εχέγγυα, πιστοποιήσεις κλπ που κατά κοινή πρακτική ζητούνται από τους πελάτες έστω
και αν αυτά δεν προβλέπονται από τυχόν οικείες διατάξεις (π.χ. πιστοποιήσεις, έγγραφα
καταγωγής, άλλα πιστοποιητικά κλπ).
Με τον τρόπο αυτό, θα προκύψουν συγκεκριμένες προτάσεις προς τη Δημόσια Διοίκηση για
περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών, όπου αυτό απαιτείται και παράλληλα θα διαμορφωθούν
χρηστικοί Οδηγοί Εξαγωγών, προς κάθε ενδιαφερόμενο, για κάθε ένα από τα παραπάνω προϊόντα,
ανά χώρα‐στόχο.
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ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η ειδική Ομάδα Εργασίας Νομικών Θεμάτων της ΕΣΕ, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η
προώθηση των εξαγωγών θα ήταν αδύνατον να επιτευχθεί χωρίς τη χρήση σύγχρονων
εργαλείων και μέσων όπως αυτό της ηλεκτρονικής συναλλαγής και εν γένει του
ηλεκτρονικού εμπορίου, προχώρησε σε επισκόπηση της σχετικής κοινοτικής και εθνικής
νομοθεσίας, με τελικό στόχο την καταγραφή της νομοθετικής βάσης του ηλεκτρονικώς
συναλλάσσεσθαι στην Ελλάδα και στην αποτύπωση της προόδου που έχει σημειωθεί τα
τελευταία χρόνια στον τομέα αυτό.
Στο χρήσιμο αυτό Εγχειρίδιο, που απευθύνεται σε υφιστάμενες εξωστρεφείς επιχειρήσεις,
αλλά και όλους όσους τώρα σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στο διεθνές εμπόριο,
περιλαμβάνονται, τόσο κυρία νομοθετικά κείμενα (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα,
Κανονισμοί, κ.ά), όσο και κανονιστικού περιεχομένου διατάξεις (υπουργικές αποφάσεις,
ερμηνευτικές εγκύκλιοι, Οδηγίες κ.ά.), που αφορούν τόσο στην πραγματοποίηση
ηλεκτρονικών συναλλαγών όσο και στη διεξαγωγή ηλεκτρονικού εμπορίου.
Βασική επιδίωξη της συντάκτριας
(κας Σοφίας Πολυχρονέα, δικηγόρου‐νομικού
συμβούλου των ΠΣΕ και ΟΑΕΠ) αυτού του Νομικού Εγχειριδίου, σε συνεργασία με τα
Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, είναι η παροχή της νομικής
πληροφορίας με ευσύνοπτο και χρηστικό τρόπο για τον καθένα, καθώς και της
παρουσίασης των υφιστάμενων δομών και εφαρμογών διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών
συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση.
HIGHLIGHTS
«Ο θεσμός του Εγκεκριμένου Εμπόρου αποτελεί άλλη μια σφραγίδα ποιότητας στο “διαβατήριο”
των ελληνικών αγροτικών προϊόντων που κατακτούν τις διεθνείς αγορές. Τα άμεσα οφέλη για τους
επιχειρηματίες προέρχονται από τη δραστική μείωση των διοικητικών και οικονομικών βαρών και
του χρόνου διεκπεραίωσης εξαγωγής/αποστολής των προϊόντων τους».
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης
«Η πιστοποίηση μου ως εγκεκριμένου εμπόρου αποτελεί επιβράβευση των κόπων μου και δίνει
προστιθέμενη αξία στις εξαγωγές των προϊόντων μου».
κ. Νίκος Πρωτοφανούσης, Proto Fruits S.A.
(http://www.minagric.gr/index.php/el/the‐ministry‐2/grafeiotypou/deltiatypou/2035‐dt151213)
πηγή: Δ.Τ.
ΥΠΑΑΤ 15‐12‐2013
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
tradefacilitation@ypanyp.gov.gr
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