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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να αποδειχθεί η σηµασία των εξαγωγικών 

πιστώσεων προκειµένου ο αναγνώστης να κατανοήσει τη συµβολή τους στη 

διαδικασία των εξαγωγών. 

Μεθοδολογία: Η µελέτη είναι βιβλιογραφική και οι πληροφορίες που 

παρουσιάζονται συλλέχθηκαν µέσω αναζήτηση στο διαδίκτυο. 

Αποτελέσµατα: Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν  τον καθοριστικό ρόλο 

των τραπεζών και άλλων εξειδικευµένων οργανισµών όπως για παράδειγµα του 

Ο.Α.Ε.Π. στη χορήγηση εξαγωγικών πιστώσεων στις επιχειρήσεις που θέλουν να 

εξάγουν τα προϊόντα τους και ιδιαίτερα σε µια περίοδο όπου η Ελλάδα βιώνει τις 

επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης. Τα προϊόντα τα οποία εξάγει κυρίως η Ελλάδα, 

που βρίσκεται στην 22η θέση σε σχέση µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

είναι τα βιοµηχανικά είδη, τα τρόφιµα και τα ζώα, τα χηµικά προϊόντα, τα ορυκτά 

καύσιµα, τα ορυκτέλαια πετρελαίου, τα µηχανήµατα, τα διάφορα βιοµηχανικά 

προϊόντα, τα ποτά και ο καπνός, οι πρώτες ύλες και τα λάδια και τα λίπη.  

Συµπεράσµατα: Οι εξαγωγές στη χώρα µας θα πρέπει να αυξηθούν 

προκειµένου να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τις επιπτώσεις της οικονοµικής 

κρίσης. Προκειµένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να εξοικονοµηθούν τα 

κατάλληλα κονδύλια για τη δηµιουργία εξειδικευµένων προγραµµάτων ή τη 

διατήρηση προγραµµάτων που ήδη εφαρµόζονται µέσω των τραπεζών και 

εξειδικευµένων οργανισµών. Ακόµα εξειδικευµένο προσωπικό θα πρέπει να δείξει 

στις επιχειρήσεις τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να κατασκευάσουν ή να παράγουν 

προϊόντα που να είναι καλής ποιότητας ώστε να εξαχθούν στο εξωτερικό. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα εργασία διαπραγµατεύεται τις εξαγωγικές πιστώσεις. Πιο 

συγκεκριµένα δίνονται στοιχεία για τις εξαγωγές και τις πιστώσεις. Επίσης γίνεται 

λόγος για τα εξαγώγιµα προϊόντα της Ελλάδας και ιδιαίτερα τα δύο – τρία τελευταία 

χρόνια. Γίνεται λόγος για τις συναλλαγές της Ελλάδας µε τις άλλες χώρες.  

Η εργασία είναι βιβλιογραφική και αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο 

πρώτο γίνεται αναφορά σε ορισµούς εννοιών και δίνεται σηµασία στις εξαγωγές. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο θα αναφερθούµε σε φορείς που µεσολαβούν ώστε να χορηγηθούν 

εξαγωγικές πιστώσεις στις επιχειρήσεις που θέλουν να εξάγουν τα προϊόντα τους και 

στο τρίτο στα εξαγώγιµα προϊόντα της Ελλάδας. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα 

αναφερθούµε στη θέση της Ελλάδας σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και 

τέλος στο πέµπτο κεφάλαιο θα γίνει λόγος πιο συγκεκριµένα για τις εξαγωγές που 

πραγµατοποιεί η Ελλάδα σε άλλες χώρες του κόσµου. Στο τέλος της εργασίας 

περιγράφονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της και δίνονται προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνες. 

Σκοπός είναι µέσα από αυτή τη βιβλιογραφική αναζήτηση να αποδειχθεί η 

σηµαντικότητα των εξαγωγών καθώς σύµφωνα µε την άποψη του γράφοντα αυτής 

της εργασίας είναι µια λύση προκειµένου να αντιµετωπίσουµε το δηµοσιονοµικό 

πρόβληµα της Ελλάδας. Βέβαια δεν πρέπει να προβούµε µόνο σε αυτή την κίνηση 

αλλά αυτό δεν αποτελεί θέµα της παρούσας µελέτης. 

Πριν συνεχίσουµε θα γίνει λόγος για τους στόχους των εξαγωγών οι οποίοι θα 

πρέπει να είναι οι ακόλουθοι: 

1. Επιλογή χωρών – στόχων (χωρών δηλαδή προτεραιότητας) 

2. Επιλογή προϊόντων που ταιριάζουν στις επιλεγµένες χώρες 

3. ∆ηµιουργία υποδοµής στο εξωτερικό και στο εσωτερικό για την βελτίωση των 

εξαγωγών στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασµού 
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4. Συνεργασία µε τους εξαγωγικούς κλάδους της χώρας για τον εντοπισµό 

προβληµάτων, ευκαιριών και στήριξης της εξαγωγικής προσπάθειας 

5. Αύξηση των εξαγωγών 

Εκείνο που έχει σηµασία, είναι να τονιστεί ότι για την επίτευξη των στόχων 

αυτών απαιτείται µια σειρά στρατηγικών κινήσεων που µπορούν συνοπτικά να 

περιγραφούν ως εξής: 

• ∆ιασύνδεση των εξαγωγών µε την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τη 

τεχνολογική αναβάθµιση της παραγωγής 

• ∆ηµιουργία εξαγωγικής ταυτότητας για τα ελληνικά προϊόντα και 

βελτίωση της εικόνας τους στις διεθνείς αγορές 

• ∆ιεύρυνση της εξαγωγικής βάσης 

• Συνεργασία µε ειδικευµένους επαγγελµατίες και οργανισµούς στις 

αγορές προτεραιότητας, για την κατάστρωση της στρατηγικής και για 

την υποβοήθηση µε τακτικές κινήσεις και µε βάση ετήσια 

προγράµµατα δραστηριότητα της βελτίωσης των ελληνικών εξαγωγών 

στις αγορές αυτές 

• ∆ηµιουργία βασικών πληροφοριακών στοιχείων για τον εντοπισµό 

νέων αγορών 

Τέλος υπογραµµίζεται µε έµφαση ότι οι στόχοι και οι στρατηγικές 

εντάσσονται σε µια γενικότερη φιλοσοφία που αποβλέπει στον αποκλεισµό 

ευκαιριακών ενεργειών και ελλείψεως διαφάνειας και γενικά στην κατάργηση των 

αλληλοεπικαλύψεων τυχαίων και απρογραµµάτιστων δραστηριοτήτων.  

Αντίθετα οι στόχοι και οι στρατηγικές που δίνονται εδώ σε πολύ αδρές 

γραµµές στοχεύουν στη δηµιουργία: 

1. Σταθερής υποδοµής 

2. Μεθοδευµένων ενεργειών 

3. Αντικειµενικών κριτηρίων 

4. ∆ιαφάνεια των κινήσεων 

5. ∆ηµιουργία προϋποθέσεων εκµετάλλευσης των ευκαιριών 
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Ο εξαγωγέας θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριµένα βήµατα προκειµένου να 

εξάγει τα προϊόντα του: 

1. Ο εξαγωγέας πρέπει να είναι µέλος του Βιοτεχνικού ή Εµπορικού Επιµελητηρίου 

της περιοχής του και να έχει έγγραφα στο ειδικό µητρώο εξαγωγέων 

2. Να συνεργάζεται µε εµπορική τράπεζα για την τήρηση των συναλλαγµατικών 

διατυπώσεων και για τη θεώρηση (από την τράπεζα) της δήλωσης – τιµολογίου 

εξαγωγής 

3. Να εκδίδει τιµολόγιο ξενόγλωσσο και εφόσον χρειάζεται κιβωτολόγιο – 

µετρολόγιο – ζυγολόγιο κτλ. 

4. Πιστοποιητικό καταγωγής – εκδίδεται από το Βιοµηχανικό Επιµελητήριο εφόσον 

ζητείται από τον παραλήπτη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει λόγος για τον ορισµό των κυριότερων εννοιών 

της παρούσας µελέτης. Με αυτό τον τρόπο κάθε αναγνώστης θα µπορέσει να 

κατανοήσει τις έννοιες αυτές όταν θα χρησιµοποιηθούν σε επόµενα κεφάλαια. Πιο 

συγκεκριµένα θα δοθούν ορισµοί για τις εξαγωγές, τις πιστώσεις και τις εξαγωγικές 

πιστώσεις. Ακόµα θα γίνει διάκριση και σε άλλα είδη πιστώσεων.  

  

1.1.  Εξαγωγές 

Οι εξαγωγές είναι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγονται στο εσωτερικό 

και πωλούνται στο εξωτερικό. Καθαρές εξαγωγές είναι η αξία των εξαγωγών µιας 

χώρας µείον την αξία των εισαγωγών. Οι καθαρές εξαγωγές ονοµάζονται και 

εµπορικό ισοζύγιο. Όταν αναφερόµαστε στις εξαγωγές εννοούµε τις δαπάνες που 

γίνονται για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στην εγχώρια 

οικονοµία και αγοράζονται από αλλοδαπούς (Σαρτζετάκης, 2000). 

Οι εξαγωγές διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες όσον αφορά τις 

καταρτιζόµενες στατιστικές του εξωτερικού εµπορίου. Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

1. Κανονικές εξαγωγές: Σε αυτές περιλαµβάνονται όλα τα εξαγόµενα εµπορεύµατα 

που έχουν παραχθεί στο στατιστικό έδαφος της χώρας ή που έχουν εισαχθεί και 

βρίσκονται στην ελεύθερη διάθεση των εισαγωγέων. 

2. Εξαγωγές ύστερα από τελειοποίηση στο εσωτερικό: Σε αυτές περιλαµβάνονται τα 

εξαγχθέντα έτοιµα προϊόντα που προέρχονται από την τελειοποίηση των 

εισαχθέντων µε το καθεστώς της «ενεργητικής τελειοποίησης». 
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3. Εξαγωγές προς τελειοποίηση στο εξωτερικό: Σε αυτές περιλαµβάνονται τα 

αποστελλόµενα στο εξωτερικό εγχώρια προϊόντα προς τελειοποίηση και 

επανεισαγωγή. Στην περίπτωση αυτή ισχύει το καθεστώς της «παθητικής 

τελειοποίησης» (Σαρτζετάκης, 2000) . 

Ως προς τις εξαγωγές υπηρεσιών οι βασικότερες µορφές στην Ελλάδα είναι ο 

τουρισµός, η εµπορική ναυτιλία, η εργασία των Ελλήνων µεταναστών στο εξωτερικό, 

οι κατασκευές στο εξωτερικό από ελληνικές εταιρείες κλπ. Είναι βέβαια ιδιαίτερα 

αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι οι εξαγωγές υπηρεσιών µας αποφέρουν κάθε χρόνο 

σηµαντικότατα ποσά συναλλάγµατος και µάλιστα µεγαλύτερα σε αριθµό από τις 

εξαγωγές αγαθών (Σαρτζετάκης, 2000). 

Έπειτα από αυτά µπορεί εύκολα να αναλογιστεί κανείς ότι η σηµασία των 

εξαγωγών για την Ελλάδα όπως εξάλλου και για κάθε κράτος είναι πρωτεύουσας 

σηµασίας. Τους λόγους που οδηγούν σε αυτή τη θεώρηση θα εξηγήσουµε στη 

συνέχεια (Σαρτζετάκης, 2000). 

Είναι γνωστό ότι µία χώρα µε µικρή εσωτερική αγορά και «ανοιχτή» 

οικονοµία όπως είναι η Ελλάδα για να αναπτυχθεί βιοµηχανικά και να φτάσει σε 

επίπεδα παραγωγής που θα εξασφαλίζουν τις αναγκαίες «οικονοµίες κλίµακας» για 

µια αποδοτική και ανταγωνιστική λειτουργία της βιοµηχανίας της, έχει ανάγκη από 

µεγαλύτερες αγορές για τη διάθεση της αυξανόµενης βιοµηχανικής της παραγωγής. 

Έτσι οι εξαγωγές αγαθών αποτελούν ένα από τους βασικότερους παράγοντες για την 

απρόσκοπτη βιοµηχανική ανάπτυξη της χώρας µας, αλλά και γενικότερα, για την 

οικονοµική µας ανάπτυξη και άνοδο του βιοτικού επιπέδου (Σαρτζετάκης, 2000). 

Εκτός από αυτά γενικό επιχείρηµα για τη σπουδαιότητα των εξαγωγών όσον 

αφορά τη βιοµηχανική και γενικότερα την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µας, θα 

πρέπει να τονίσουµε το γεγονός, ότι οι εξαγωγές µας αποφέρουν το πολύτιµο 

συνάλλαγµα που χρειαζόµαστε για να πληρώσουµε τις εισαγωγές του αναγκαίου 

κεφαλαιουχικού εξοπλισµού, των επίσης αναγκαίων πρώτων υλών και ενδιάµεσων 

προϊόντων κλπ. χωρίς τις οποίες είναι αδύνατη η λειτουργία της βιοµηχανίας µας και 

η απρόσκοπτη ανάπτυξή της. Ακόµα οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και µάλιστα 

υπό την προϋπόθεση ότι αυξάνονται διαχρονικά αποτελούν τον καλύτερο και πιο 

«υγιή» τρόπο εξυπηρέτησης του εξωτερικού µας χρέους (Σαρτζετάκης, 2000). 
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Είναι γενικά αποδεκτό ότι υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι που καθιστούν τις 

εξαγωγές αγαθών σηµαντικότερες όσον αφορά τη συµβολή τους στην οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας. Πρώτον οι εξαγωγές αγαθών είναι άµεσα και οργανικά 

συνδεµένες µε την παραγωγή, τις επενδύσεις, την απασχόληση και γενικά την 

οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών µε τα αντίστοιχα 

εισοδήµατα που δηµιουργούν (εµβάσµατα µεταναστών και ναυτιλλοµένων), 

συµβάλλουν στην αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης και των εισαγωγών αλλά χωρίς 

κάποια αντίστοιχη συµβολή στην αύξηση της εγχώριας προσφοράς αγαθών. 

∆εύτερον είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι οι εξαγωγές υπηρεσιών επηρεάζονται 

πολύ περισσότερο από «εξωγενείς» παράγοντες όπως για παράδειγµα µία διεθνή 

οικονοµική ύφεση. Έτσι οι κάτοικοι του εξωτερικού σε περιόδους οικονοµικής 

ύφεσης περιορίζουν πρώτα τις δαπάνες τουρισµού και όχι τροφής, ένδυσης, 

υπόδησης κλπ. Επίσης µια ύφεση στις οικονοµίες των χωρών όπου εργάζονται 

Έλληνες µετανάστες, επιδρά αρνητικά στην εξέλιξη των µεταναστευτικών 

εµβασµάτων. Τρίτο παρόλο που το ύψος του τουριστικού συναλλάγµατος 

εξελίσσεται ευνοϊκά για τη χώρα µας, ενώ υπάρχουν ακόµη σηµαντικά περιθώρια 

αύξησης του, όχι τόσο µε αύξηση του αριθµού των τουριστών, όσο µε ποιοτική 

αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών για προσέλκυση εύπορων τουριστών, µε 

επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, υπάρχει κάποιο «όριο», εφόσον µιλάµε για µια 

µικρή χώρα όπως η Ελλάδα. ∆υστυχώς όµως διάφορα στοιχεία µελετητών δείχνουν 

ότι έχουµε ένα αρκετά υψηλό «εισαγόµενο στοιχείο» στις εξαγωγές αγαθών, ακόµα 

και για παραδοσιακούς κλάδους όπως είναι τα κλωστοϋφαντουργικά. Βασικοί λόγοι 

είναι η έλλειψη των απαραίτητων πρώτων υλών, της κατάλληλης τεχνολογίας και 

γενικά η έλλειψη καθετοποίησης στη βιοµηχανία µας (Σαρτζετάκης, 2000).  

Από την άλλη πλευρά, η αποτελεσµατική προώθηση των εξαγωγών µας 

γίνεται επιτακτική αν λάβουµε υπόψη αφενός µεν τις εξελίξεις των εµπορικών 

σχέσεων Ελλάδας – Ε.Ε. από την ένταξη και µετά, αφετέρου δε τη συγκυρία στο 

διεθνές εµπόριο. Η σταδιακή µείωση της δασµολογικής προστασίας λόγω της ένταξης 

µας στην Ε.Ε. είχε σαν αποτέλεσµα το «άνοιγµα» της οικονοµίας µας στον εξωτερικό 

ανταγωνισµό. Έτσι παρατηρείται αύξηση των εισαγωγών µας από τις χώρες – µέλη 

της Ε.Ε. ακόµη και σε παραδοσιακά µας προϊόντα, όπως είναι τα αγροτικά 

(Σαρτζετάκης, 2000). 
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Κάποιοι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις εξαγωγές των χωρών είναι οι 

εξής:  

• Οι προτιµήσεις των καταναλωτών για εγχώρια και εισαγόµενα αγαθά 

• Οι τιµές των εγχώριων και εισαγόµενων αγαθών 

• Τα εισοδήµατα, εγχώρια και στο εξωτερικό 

• Οι τιµές συναλλάγµατος 

• Το κόστος µεταφοράς από χώρα σε χώρα 

• Οι κυβερνητικές πολιτικές που επηρεάζουν το διεθνές εµπόριο 

Το µέγεθος µιας οικονοµίας είναι άµεσα συνδεδεµένο µε την ποσότητα των 

εισαγωγών και εξαγωγών. Μεγαλύτερες οικονοµίες παράγουν περισσότερα αγαθά και 

υπηρεσίες οπότε έχουν περισσότερα να διαθέσουν στις διεθνείς αγορές καθώς και 

δηµιουργούν και περισσότερο εισόδηµα από αγαθά και υπηρεσίες που πωλούν οπότε 

οι πολίτες τους έχουνε περισσότερο εισόδηµα να διαθέσουν για να αγοράσουν 

εισαγόµενα προϊόντα (Krugman, 1990).  

Άλλοι παράγοντες εκτός µεγέθους που µετράνε στο εµπόριο είναι οι 

παρακάτω: 

• Η απόσταση µεταξύ των αγορών επηρεάζει σηµαντικά το κόστος 

µεταφοράς και κατά συνέπεια το κόστος των εισαγωγών και 

εξαγωγών. Η απόσταση µπορεί επίσης να επηρεάσει την προσωπική 

επαφή και επικοινωνία, η οποία µπορεί να επηρεάσει το εµπόριο. 

• Η κουλτούρα των χωρών είναι επίσης σηµαντική. Εάν δυο χώρες 

έχουν πολλές οµοιότητες στην κουλτούρα τους, είναι πολύ πιθανό να 

έχουν και πολλούς οικονοµικούς δεσµούς. 

• Η γεωγραφία των χωρών, καθώς τα λιµάνια και η έλλειψη ορεινών 

όγκων κάνουν το εµπόριο πολύ πιο εύκολο. 

• Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που στεγάζονται σε µια χώρα. Στις 

επιχειρήσεις που είναι διάσπαρτες ανά τον κόσµο τα διάφορα τµήµατα 

τους εµπορεύονται πολλά αγαθά µεταξύ τους.  

• Σηµαντικός παράγοντας είναι τα σύνορα των χωρών. Το πέρασµα από 

µια χώρα σε µια άλλη µπορεί να ενέχει περιορισµούς που απαιτούν 

χρήµα και χρόνο για να ξεπεραστούν. Αυτά τα κόστη µειώνουν το 
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εµπόριο. Επιπλέον η ύπαρξη συνόρων τις περισσότερες φορές 

σηµαίνει και διαφορετικές γλώσσες, νοµίσµατα, υποδοµές. Όλα αυτά 

µειώνουν το εµπόριο. 

 

 

 

1.2. Πίστωση 

Η ενέγγυα πίστωση αποτελεί τη πιο δηµοφιλή έκδοση του ∆ιεθνούς 

Εµπορικού Επιµελητηρίου (∆ΕΕ) και τυγχάνει παγκόσµιας αποδοχής. Είναι το 

βασικό όργανο κάθε συναλλασσοµένου που επιθυµεί έναν αξιόπιστο τρόπο 

πληρωµής. Με τον όρο «τρόπος πληρωµής» νοείται η πίστη ότι οι πιστώσεις 

αποτελούν εγγύηση πληρωµής καθώς ο υπόχρεος αυτής είναι η εκδότρια τράπεζα και 

αυτό θεωρείται βεβαιότητα πληρωµής. Ο δικαιούχος µιας ενεγγύου πίστωσης µπορεί 

να νιώθει ασφάλεια έχοντας στα χέρια του µια πίστωση όµως αυτό δε σηµαίνει ότι 

οπωσδήποτε θα πληρωθεί τηρώντας τους όρους της.  

∆εν είναι σπάνιο το γεγονός µια τράπεζα να αρνείται πληρωµή είτε γιατί  

ανέκυψαν συναλλαγµατικοί περιορισµοί στη χώρα της είτε µε τη λήψη των εγγράφων 

διαπιστώνει ότι δεν έχουν τηρηθεί επακριβώς οι όροι της πίστωσης και ζητά 

επιστροφή καταβληθέντων χρηµάτων. Επιπρόσθετα δεν είναι ασύνηθες φαινόµενο η 

εκδότρια τράπεζα να αρνηθεί την πληρωµή προθεσµιακής πίστωσης καθώς ο 

εντολέας της επικαλούµενος παραλαβή ελαττωµατικών ή µη συµφωνηθέντων 

εµπορευµάτων, κατορθώνει µε δικαστική απόφαση της χώρας του να εµποδίσει την 

πληρωµή της.    

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία µε τους όρους χρέωση και πίστωση εκφράζονται 

οι αυξήσεις και οι µειώσεις που προκαλούν τα λογιστικά γεγονότα στα στοιχεία του 

ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης. Με τη χρήση του όρου χρέωση 

εκφράζεται: 

• Αύξηση σε στοιχεία ενεργητικού, εξόδων και ζηµιών 

• Μείωση σε στοιχεία παθητικού, εσόδων και κερδών 

Με τη χρήση του όρου πίστωση εκφράζεται: 

• Μείωση σε στοιχεία ενεργητικού, εξόδου και ζηµιών 
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• Αύξηση σε στοιχεία παθητικού, εσόδων και κερδών 

Ισχύει ότι κάθε λογιστικό γεγονός προκαλεί ισόποσες µεταβολές σε 

τουλάχιστον δύο στοιχεία του ισολογισµού ή των αποτελεσµάτων και ότι για κάθε 

στοιχείο τηρείται και ένας λογαριασµός. Αυτό έχει ως συνέπεια να καταχωρούνται σε 

τουλάχιστον δύο λογαριασµούς οι πληροφορίες για τις αυξήσεις και τις µειώσεις που 

προκαλεί ένα λογιστικό γεγονός. Αυτές οι µεταβολές στο περιεχόµενο των 

λογαριασµών αποδίδονται µε τους όρους χρέωση λογαριασµών και πίστωση 

λογαριασµών (Ανώνυµος, 2011).  

Ωστόσο όπως µπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς δεν υπάρχει ένας ορισµός 

για το τι ακριβώς νοείται µε τη λέξη πίστωση. Η Κλαβανίδου (1977) αναφέρει για την 

πίστωση ότι παρά το γεγονός της συχνής αναφοράς του όρου σε νοµοθετικά 

διατάγµατα δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός νοµικός ορισµός του. Για τον 

καθορισµό του περιεχοµένου της έννοιας η νοµική επιστήµη ανατρέχει στην 

οικονοµική λειτουργία της πίστωσης από όπου αντλεί τα ουσιώδη στοιχεία της. Ένα 

πρώτο ουσιώδες στοιχείο είναι η πίστη (λατινικό ρήµα credere που σηµαίνει πιστεύω, 

εµπιστεύοµαι και από το οποίο προήλθαν οι αντίστοιχοι όροι kredit στα γερµανικά, 

credito στα ιταλικά και credit στα αγγλικά), η εµπιστοσύνη που χαίρει ένα πρόσωπο 

σε σχέση µε τη βούληση και την ικανότητά του να εκπληρώνει προσηκόντως τις 

υποχρεώσεις του. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η προσωρινή παραχώρηση αγοραστικής 

δύναµης. Τα παραπάνω στοιχεία της πίστωσης από τα οποία το µεν πρώτο είναι 

υποκειµενικό το δε δεύτερο αντικειµενικό είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ τους 

και οδηγούν στον ακόλουθο ορισµό: «Πίστωση είναι η προσωρινή παραχώρηση 

αγοραστικής δύναµης µε την πίστη της µελλοντικής της επιστροφής» (Κλαβανίδου, 

1977: 21-22). 

Ο Πορτοκαλάκης (2012) υποστηρίζει ότι η πίστωση αποτελεί ένα συνήθη 

τρόπο πληρωµής και καλύπτει ένα σηµαντικό µέρος των διεθνών συναλλαγών. Ο 

λόγος για τον οποίο πραγµατοποιείται αυτό είναι γιατί ενέχει την έννοια της 

«ευκολίας πληρωµής». Μία πίστωση µπορεί να είναι πληρωτέα πριν ή και µετά τη 

φόρτωση των εµπορευµάτων. Εξαιτίας της φύσης της µια πίστωση είναι δυνατόν να 

καλύψει πολλούς τρόπους πληρωµής ταυτόχρονα όπως επίσης και δύσκολες 

περιπτώσεις συναλλαγών. 
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Σύµφωνα µε την άποψη του Πορτοκαλάκη (2012) πίστωση καλείται η 

ανάληψη υποχρεώσεως από κάποια τράπεζα (εκδότρια) να πληρώσει τον δικαιούχο 

µιας πιστώσεως όταν αυτός της προσκοµίσει τα έγγραφα που απαιτούνται και 

περιγράφονται σε αυτή.  

 

1.3.  Μορφές και περιεχόµενο των πιστώσεων 

Η Εµπορική Πιστωτική Επιστολή αποτελεί µια µορφή πιστώσεως που 

χρησιµοποιείται κυρίως από µεγάλες Αµερικάνικες τράπεζες και είναι σχεδόν 

άγνωστη στην Ελλάδα. Σε αυτή ο δικαιούχος επειδή η πίστωση ανοίχθηκε στο όνοµά 

του έχει το δικαίωµα να αποταθεί σε οποιαδήποτε τράπεζα θα αναλάµβανε να την 

εκτελέσει. Έπειτα µπορεί να της παρουσιάσει τα φορτωτικά έγγραφα είτε για να 

πληρωθεί από αυτή είτε να στείλει αυτά για πληρωµή στην εκδότρια τράπεζα ή όπου 

αλλού κατανοµάζεται στην πίστωση. 

Μια άλλη µορφή πίστωσης είναι η «πίστωση έναντι φορτωτικών εγγράφων» 

κατά την οποία η εκδότρια τράπεζα απευθύνει την πίστωση της ή στην τράπεζα του 

εξαγωγέα ή συνήθως στην ανταποκρίτρια της στη χώρα του εξαγωγέα. Και στις δύο 

περιπτώσεις ωστόσο αυτό που έχει σηµασία είναι που είναι πληρωτέα η πίστωση. 

 

1.4. Εξαγωγική πίστωση 

Από την Ε..Ε, τον Ο.Ο.Σ.Α.  και την B.U. οι εξαγωγικές πιστώσεις 

διακρίνονται σε τρεις µορφές: 

• Βραχυπρόθεσµες: µέχρι 2 έτη 

• Μεσοπρόθεσµες: από 2 έως 5 έτη 

• Μακροπρόθεσµες: άνω των 5 ετών. 

Εποµένως µε τον όρο «µεσο-µακρόθεσµες» εξαγωγικές πιστώσεις διεθνώς 

νοούνται όλες οι εξαγωγικές πιστώσεις µε διάρκεια άνω των 2 ετών.  

Οι µεσοπρόθεσµες εξαγωγικές πιστώσεις είναι οι εξαγωγικές πιστώσεις 

διάρκειας 2-5 ετών οι οποίες συνήθως αναφέρονται σε εµπορικά συµβόλαια της 

µορφής «Πίστωσης στον Αγοραστή» για τα οποία θα ζητείται ασφάλιση από τον 
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ΟΑΕΠ. Για τις πιστώσεις αυτές ισχύουν οι εξής «Γενικοί κανόνες» της Berne Union 

(Berne Union of Credit & Investment Insurers, established in 1946, Headquarters in 

London) όσον αφορά ελάχιστα ποσά και µέγιστες περιόδους πιστώσεων 

(www.oaep.gr, 2011). 

 

Πίνακας 1: Οι «Γενικοί κανόνες» της «Berne Union» 

USD 80.000 3 έτη 

USD 175.000 4 έτη 

USD 350.000 5 έτη 

 

Ανάλογα µε τον τρόπο χρηµατοδότησης και ασφάλισής της η εξαγωγική 

πίστωση διακρίνεται σε πίστωση προµηθευτή και πίστωση στον αγοραστή. Και οι 

δύο αυτές µορφές εξαγωγικών πιστώσεων µπορούν να συνδέονται µε εξαγωγή 

προϊόντων ή υπηρεσιών ή και ολόκληρων έργων µε το «κλειδί στο χέρι» κλπ. Θα 

πρέπει να τονιστεί ότι σύµφωνα µε τη συνήθη διεθνή πρακτική η «Πίστωση 

Προµηθευτή» χρησιµοποιείται κυρίως για βραχυπρόθεσµες συναλλαγές ενώ η 

«Πίστωση στον Αγοραστή» χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για µεσο-

µακροπρόθεσµες συναλλαγές (www.oaep.gr, 2011).  

Ο όρος «πίστωση προµηθευτή» εφαρµόζεται σε εµπορική σύµβαση που 

προβλέπει την εξαγωγή εµπορευµάτων ή/.και υπηρεσιών καταγωγής ενός Κράτους – 

Μέλους µεταξύ ενός ή περισσοτέρων προµηθευτών και ενός ή περισσοτέρων 

αγοραστών µε την οποία ο αγοραστής (ή οι αγοραστές) αναλαµβάνει να πληρώσει 

τον προµηθευτή (ή τους προµηθευτές) µε µετρητά ή πίστωση (www.oaep.gr, 2011).  

Ο όρος «πίστωση στον αγοραστή» εφαρµόζεται σε δανειακές συµβάσεις 

µεταξύ ενός ή περισσοτέρων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ενός ή 

περισσοτέρων δανειζοµένων για τη χρηµατοδότηση εµπορικής σύµβασης που 

προβλέπει την εξαγωγή εµπορευµάτων ή υπηρεσιών καταγωγής Κράτους – Μέλους. 

Με τη δανειακή σύµβαση ο δανειοδοτικός οργανισµός (ή οργανισµοί) αναλαµβάνει 

να εξοφλήσει τον προµηθευτή (ή τους προµηθευτές) σύµφωνα µε τη βασική 

συναλλαγή σε µετρητά για λογαριασµό του αγοραστή/ δανειζόµενου ενώ ο 
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τελευταίος θα εξοφλήσει τον δανειοδοτικό οργανισµό µε πίστωση (www.oaep.gr, 

2011). 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της πίστωσης στον αγοραστή είναι: 

1. Εφαρµόζεται σχεδόν αποκλειστικά για µεσο-µακροπρόθεσµες 

συναλλαγές (πίστωση άνω των 2 ετών) και για ποσά συνήθως άνω των 

5.000.000 ευρώ. 

2. Οι διατάξεις για την κάλυψη «πίστωσης στον αγοραστή» 

εφαρµόζονται όταν παρέχεται κάλυψη σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης ή καταχώρησής τους υπό τον όρο 

ότι η «πίστωση στον αγοραστή» αποτελεί άνευ όρων υποχρέωση του 

δανειζόµενου να επιστρέψει την οφειλή του ανεξάρτητα από την 

αποδοτικότητα της εµπορικής σύµβασης που χρηµατοδοτείται. 

3. Οι διατάξεις για την κάλυψης «πίστωσης στον αγοραστή» 

εφαρµόζονται όσον αφορά την κάλυψη που παρέχεται σε 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα το οποίο κατέχει νοµίµως διαπραγµατεύσιµους 

τίτλους πληρωτέους από αγοραστή δυνάµει συµφωνίας για τη 

χρηµατοδότηση εµπορικής σύµβασης (www.oaep.gr, 2011). 

Τα πλεονεκτήµατα για τον εξαγωγέα και τον ΟΑΕΠ είναι: 

1. Ο προµηθευτής, εξαγωγέας ή κατασκευαστής τεχνικού έργου 

επιτυγχάνει καλύτερη ρευστότητα αφού πληρώνεται µε µετρητά από τη 

χρηµατοδοτούσα τράπεζα µετά από κάθε τµηµατική παράδοση των 

εµπορευµάτων ή του τεχνικού όρου. Σαν αποτέλεσµα έχει καλύτερη 

διαµόρφωση στον ισολογισµό του.  

2. Ο ΟΑΕΠ δεν αναλαµβάνει µόνος του όλη την ευθύνη για την 

αξιολόγηση της συνέπειας και της ικανότητας του προµηθευτή και της 

φερεγγυότητας του ξένου του αγοραστή – οφειλέτη αλλά έχει τη βοήθεια 

και συµπαράσταση της χρηµατοδοτούσας τράπεζας που την ασφαλίζει για 

τη µη εξόφληση του δανείου που αυτή παρέχει στον ξένο αγοραστή. 

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η χρηµατοδοτούσα τράπεζα 

εκδίδει εγγυητικές για τυχόν επιστροφή της προκαταβολής καθώς και 

καλής εκτέλεσης (www.oaep.gr, 2011).  
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Κατά το πρώτο στάδιο των διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη της εµπορικής 

σύµβασης ή της διαδικασίας του διαγωνισµού ο εξαγωγέας θα πρέπει να υποβάλει 

την αίτησή του στον ΟΑΕΠ για την ασφάλιση της «πίστωσης στον αγοραστή» 

αναφέροντας την τράπεζα που θα δανείσει τον ξένο αγοραστή. Συνήθως οι 

διαπραγµατεύσεις για τη συµφωνία δανείου και την εµπορική σύµβαση γίνονται 

παράλληλα αλλά δεν απαιτείται η παράλληλη υπογραφή τους. Σχεδόν πάντα 

προηγείται η υπογραφή της εµπορικής σύµβασης. Μόλις ενεργοποιηθούν και οι δύο 

συµβάσεις ο εξαγωγέας πληρώνεται από το δάνειο καθώς εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις του προς τον ξένο αγοραστή. Αν ο αγοραστής δεν αποπληρώνει το 

δάνειο ή τους οφειλόµενους τόκους ο ΟΑΕΠ πληρώνει την τράπεζα µετά από 3 µήνες 

αφότου κατέστησαν ληξιπρόθεσµες οι πληρωµές (www.oaep.gr, 2011). 

Οι τµηµατικές εκταµιεύσεις από το δάνειο γίνονται µε δύο τρόπους. Ο πρώτος 

είναι οι “disbursements” που είναι και ο συνηθέστερος τρόπος.  Στην περίπτωση αυτή 

ο εξαγωγέας ή ο κατασκευαστής ενός έργου υποβάλουν στην τράπεζα ένα 

«qualifying certificate» µαζί µε τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν την εκτέλεση 

µέρους της εµπορικής σύµβασης υπογεγραµµένα από τον αγοραστή οπότε η τράπεζα 

πληρώνει τον εξαγωγέα ή κατασκευαστή. Ο δεύτερος τρόπος είναι µε 

«reimbursements» και στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής πληρώνει απευθείας τον 

εξαγωγέα και στη συνέχεια λαµβάνει το αντίστοιχο ποσό από την τράπεζα 

παρουσιάζοντας ένα «reimbursement certificate» συνοδευόµενο από σχετική 

απόδειξη πληρωµής προς τον αγοραστή (www.oaep.gr, 2011). 

Προκειµένου να επιτευχθεί η πίστωση στον αγοραστή χρειάζονται κάποια 

έγγραφα. Αυτά είναι το εµπορικό συµβόλαιο, η συµφωνία ασφαλίστρων, η σύµβαση 

εγγύησης του ΟΑΕΠ και η σύµβαση δανείου. Το εµπορικό συµβόλαιο µεταξύ 

εξαγωγέα και ξένου αγοραστή – οφειλέτη προβλέπει τις άµεσες πληρωµές από τον 

αγοραστή προς τον εξαγωγέα (προκαταβολή) καθώς και τους όρους µε βάση τους 

οποόυς θα γίνονται οι πληρωµές κατά τη διάρκεια της συµβατικής περιόδου ενώ 

προβλέπει και εναλλακτικούς τρόπους πληρωµών σε περίπτωση που αποσυρθεί το 

δάνειο για διάφορους λόγους. Για συγκεκριµένες εµπορικές συµβάσεις ο ΟΑΕΠ θα 

πρέπει να ικανοποιείται από τους σχετικούς όρους για αυτό θα πρέπει οι 

ενδιαφερόµενοι εξαγωγείς να απευθύνονται στον ΟΑΕΠ το νωρίτερο δυνατό 

(www.oaep.gr, 2011). 
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Η συµφωνία ασφαλίστρων συνάπτεται µεταξύ εξαγωγέα και ΟΑΕΠ ενώ µε 

βάση αυτή ο εξαγωγέας συµφωνεί να καταβάλει τα ασφάλιστρα στον ΟΑΕΠ και να 

ενεργεί κατά τη διάρκεια της συµβατικής περιόδου σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 

ΟΑΕΠ οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στην παραπάνω συµφωνία ασφαλίστρων. 

Επίσης η συµφωνία ασφαλίστρων προβλέπει και συγκεκριµένες ρήτρες µε βάση τις 

οποίες ο εξαγωγέας υποχρεούται να επιστρέψει στον ΟΑΕΠ ένα τµήµα ή όλο το ποσό 

των πληρωµών που ο ΟΑΕΠ έχει ήδη καταβάλει στη χρηµατοδοτούσα τράπεζα σαν 

αποζηµίωση (www.oaep.gr, 2011). 

Η σύµβαση εγγύησης του ΟΑΕΠ περιέχει την εγγύηση του ΟΑΕΠ για την 

αποπληρωµή του δανείου προς την τράπεζα (ελληνική ή ξένη) ενώ θέτει 

συγκεκριµένες αρµοδιότητες (ευθύνες) προς την τράπεζα η οποία υποχρεούται να 

διεκπεραιώσει το δάνειο σύµφωνα µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις του ΟΑΕΠ. Τέλος 

στη σύµβαση δανείου η οποία συνάπτεται µεταξύ τράπεζας και αγοραστή 

καθορίζονται οι όροι δανεισµού (χρονοδιάγραµµα εξόφλησης δανείου, επιτόκιο 

κλπ.). Επίσης τίθενται όροι που πρέπει να τηρηθούν προκειµένου να γίνουν 

εκταµιεύσεις από το δάνειο όπως για παράδειγµα η τράπεζα πρέπει να λάβει 

βεβαίωση από τον εξαγωγέα ότι αυτός έλαβε την προκαταβολή ή και τυχόν άλλες 

απευθείας πληρωµές από τον αγοραστή ενώ µπορεί να χρειαστεί να καταθέσει ο 

εξαγωγέας και εγγυητικές καθώς και να προσκοµίσει θεώρηση των δύο συµβάσεων 

(εµπορικής, δανείου) (www.oaep.gr, 2011). 

∆ιάγραµµα 1: Παρουσίαση εγγράφων 

 

ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ                 2                       ΟΑΕΠ 

 

1 

                                                                           3 

 

 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ                 4                           ΤΡΑΠΕΖΑ 
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1. Εµπορικό συµβόλαιο 

2. Συµφωνία ασφαλίστρων 

3. Σύµβαση εγγύησης 

4. Σύµβαση δανείου 

Πηγή: (www.oaep.gr, 2011) 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 2: Παρουσίαση χρηµατικών ροών 

 

ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ               α                       ΟΑΕΠ 

 

 

β                                           γ                       ε 

 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ                δ                       ΤΡΑΠΕΖΑ 

Πηγή: (www.oaep.gr, 2011) 

 

Α. Ο εξαγωγέας καταβάλλει ασφάλιστρα στον ΟΑΕΠ 

Β. Ο αγοραστής καταβάλει την προκαταβολή στον εξαγωγέα 

Γ. Η τράπεζα εκταµιεύει ποσά του δανείου στον εξαγωγέα 

∆. Ο αγοραστής αποπληρώνει το τραπεζικό δάνειο 

Ε. Ο ΟΑΕΠ καταβάλει αποζηµίωση στην τράπεζα (αν κριθεί απαραίτητο) 
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1.5. Άλλα είδη πιστώσεων 

Τα βασικά είδη πιστώσεων είναι η ανακλητή πίστωση και η ανέκκλητη 

πίστωση. Όµως υπάρχουν και ορισµένες πιστώσεις ειδικού τύπου. Αυτές είναι η 

µεταβιβάσιµη, η επιστροφική ή επαναληπτική, πίστωση ερυθράς ρήτρας και η 

πίστωση πράσινης ρήτρας. 

Η ανακλητή πίστωση όπως δείχνει και η ορολογία της αποτελεί µια πίστωση 

κατά την οποία ο εκδότης µπορεί ανά πάσα στιγµή πριν τη λήξη της να την 

ανακαλέσει, τροποποιήσει, χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου της. Αν όµως τα 

φορτωτικά έγγραφα έχουν παρουσιασθεί και είναι σύµφωνα µε τους όρους της 

πίστωσης πριν τροποποιηθεί ή ακυρωθεί τότε η εκδότρια/εξουσιοδοτηµένη τράπεζα 

είναι υποχρεωµένη να πληρώσει τον δικαιούχο χωρίς καµία καθυστέρηση. Γίνεται 

αντιληπτό ότι τέτοιου είδους πιστώσεις δεν εξυπηρετούν τον εξαγωγέα για αυτό το 

λόγο δεν είναι σπάνιες. Παρόλα αυτά αν κάποια πίστωση εκδοθεί έτσι και ο εντολέας 

δώσει οδηγίες στην εκδότρια για ακύρωση, η εκδότρια σε καµία περίπτωση δεν θα 

επιστρέψει σε αυτόν οποιοδήποτε περιθώριο/κάλυµµα έχει για εγγύηση παρά µόνο 

αφού λάβει επίσηµη βεβαίωση της εξουσιοδοτηµένης τράπεζας ότι δεν έγινε χρήση 

της πιστώσεως και σηµείωσε την ακύρωση αυτή.  

Η ανέκκλητη πίστωση συνιστά την οριστική δέσµευση της εκδότριας τόσο 

από τραπεζικής όσο και από νοµικής πλευράς έναντι του δικαιούχου να τιµήσει τα 

φορτωτικά που προβλέπονται από αυτή και είναι σύµφωνα µε τους όρους της. 

Ακύρωση ή τροποποίηση της πίστωσης χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου δεν είναι 

επιτρεπτή. Βέβαια όσον αφορά την ακύρωση της είναι φανερό ότι πρέπει να 

συµφωνεί ο δικαιούχος. Αυτό όµως που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι για κάθε 

τροποποίηση των αρχικών όρων η οποία επιφέρει αλλαγές που είναι εναντίον των 

συµφερόντων του δικαιούχου, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του αλλιώς δεν ισχύουν. 

Επίσης αν η πίστωση είναι βεβαιωµένη τότε η τροποποίηση πρέπει να εγκριθεί και 

από τη βεβαιούσα τράπεζα. Η αποδοχή ή η απόρριψη µιας τροποποίησης µπορεί να 

γίνει είτε αµέσως µόλις ο δικαιούχος λάβει αυτή είτε µε την παρουσίαση των 

εγγράφων στην κατονοµαζόµενη τράπεζα.  
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Η µεταβιβάσιµη πίστωση είναι αυτή που δίνει το δικαίωµα στον δικαιούχο της 

να τη µεταβιβάσει µερικώς σε ένα ή περισσότερους δεύτερους δικαιούχους. Η 

«επιστροφική» θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί µια πίστωση, η οποία αφού 

χρησιµοποιηθεί µία φορά αυτοµάτως ανανεώνεται για το ίδιο ποσόν µε τους ίδιους 

όρους πάντα µέσα στα χρονικά της όρια. Ο τύπος αυτός της πιστώσεως εξυπηρετεί 

κυρίως προµήθεια αγαθών τα οποία έχουν σταθερή σε ορισµένη χρονική περίοδο, 

προσφορά. 

Ένας άλλος τύπος πιστώσεως είναι αυτός της «ερυθράς ρήτρας» που δεν είναι 

τίποτα περισσότερο από µια πίστωση που προβλέπει «προκαταβολή» στον δικαιούχο 

της. Αυτή η προκαταβολή δίνεται για να µπορέσει ο δικαιούχος να έχει κάποιο 

κεφάλαιο που θα του επιτρέψει να αγοράσει είτε µέρος είτε όλο το εµπόρευµα που θα 

εξάγει. Ο τύπος αυτός εφευρέθηκε για να εξυπηρετήσει το εµπόριο της Αµερικής µε 

την Κίνα όπου οι δικαιούχοι των πιστώσεων για να αγοράσουν τα εµπορεύµατα 

(ακατέργαστα γουναρικά κυρίως) που θα εξήγαγαν στην Αµερική, χρειάζονταν 

µετρητά για να πληρώσουν τους προµηθευτές – κυνηγούς στους οποίους φυσικά δεν 

ήταν δυνατόν να τους «µεταβιβάσουν» την πίστωση. Ο όρος ερυθρά προήλθε επειδή 

πάνω στην πίστωση αναγράφεται µε κόκκινο µελάνι αυτός ο όρος ης προκαταβολής 

το ποσό της οποίας εκπίπτει από το ποσό της πιστώσεως κατά την πληρωµή της. Ο 

δικαιούχος εισπράττει από την τράπεζα που έχει την πίστωση την προκαταβολή 

έναντι υπογραφής υποσχετικής ή απλής αποδείξεως εισπράξεως αναλαµβάνοντας την 

υποχρέωση παρουσιάσεως των φορτωτικών εντός των ορίων της πιστώσεως και 

επίσης καταβολής τόκων για το αναληφθέν ποσό. Ο τύπος αυτός των πιστώσεων 

εµφανίζεται ακόµα στην Αυστραλία και τη Νότια Αφρική και χρησιµοποιείται για 

την υποβοήθηση του εµπορίου εξαγωγής µαλλιών των προαναφερθεισών χωρών. 

Παραπλήσια είναι η πίστωση πράσινης ρήτρας. Η διαφορά τους έγκειται στο 

γεγονός ότι στην πίστωση πράσινης ρήτρας η προκαταβολή δίνεται αφού 

παρουσιάσει ο δικαιούχος τίτλους αποθηκεύσεως των προς εξαγωγή εµπορευµάτων. 

 

1.6. Τα συµµετέχοντα µέρη 

Σε αυτή την υποενότητα θα εξετάσουµε όσους συµµετέχουν σε µια πίστωση. 

Αυτοί είναι ο αγοραστής (Έλληνας εισαγωγέας) και ο πωλητής (Έλληνας εξαγωγέας).  
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1.6.1. Ο αγοραστής ή εντολέας της πιστώσεως 

Ο αγοραστής προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο να χάσει τα χρήµατά 

του ή από κακή κατάσταση των εµπορευµάτων ή από µη έγκαιρη παραλαβή ή ακόµα 

από µη παραλαβή. Καθώς αυτός θέτει τους όρους στην πίστωση θα πρέπει σε 

συνεργασία µε τον τραπεζίτη του να θέσει τέτοιους που να αποκλείουν να συµβούν 

τα παραπάνω. Τα σηµεία τα οποία θα πρέπει να τα συζητήσει µε την τράπεζα είναι:   

• Η χρηµατοδότηση της πιστώσεως 

Αν ο δικαιούχος της πιστώσεως έχει συµφωνηθεί να πάρει προκαταβολή ή/και 

πληρωµή του θα γίνει µε την παρουσίαση των φορτωτικών εγγράφων, αυτό 

προϋποθέτει την ύπαρξη ανά πάσα στιγµή διαθέσιµων µετρητών για να πληρωθεί 

αυτός µόλις φορτώσει το εµπόρευµα. Ο αγοραστής – εισαγωγέας ή θα βάλει χρήµατα 

από τα δικά του ή θα ζητήσει δανειοδότηση από τον τραπεζίτη του. Αν βάλει αυτός 

τα χρήµατα δεν υπάρχει λόγος αν όµως δεν έχει ολόκληρο το ποσό ή µέρος αυτού θα 

πρέπει οπωσδήποτε να προστρέξει στην τράπεζά του.  

• Ο τρόπος πληρωµής 

Με αυτή την έννοια νοείται ο τρόπος µε τον οποίο θα πληρωθεί ο πωλητής και 

δικαιούχος της πιστώσεως. Οι εντολές του εισαγωγέα προς την τράπεζα του θα 

πρέπει να είναι σαφείς και ακριβείς. Ο τρόπος µε τον οποίο θα πληρωθεί αποτελεί το 

κυριότερο στοιχείο µιας πίστωσης και από αυτό εξαρτάται ο τύπος/ το είδος της. Η 

πίστωση µας δίνει τη δυνατότητα να εφαρµόσουµε συνδυασµό τρόπων πληρωµής ή 

οποιοδήποτε τρόπο πληρωµής για αυτό πρέπει οι εντολές του αγοραστή προς την 

εκδότρια τράπεζα να µην αφήνουν το παραµικρό κενό. 

• Το κόστος κτήσεως των εµπορευµάτων 

Το κόστος κτήσεως ενός εµπορεύµατος διαµορφώνεται µε βάσει τρεις κύριους 

συντελεστές: το κόστος, το ναύλο µεταφοράς και την ασφάλιση. Φυσικά υπάρχουν 

και πολλοί άλλοι συντελεστές κόστους όπως είναι οι δασµοί, οι φόροι, τα τέλη, οι 

αµοιβές, οι δαπάνες, τα έξοδα, οι προµήθειες κλπ. οι οποίοι διαµορφώνουν το τελικό 

κόστος ενός αγαθού. Προκειµένου να προσδιορισθεί αυτό το κόστος το οποίο είναι 

αποτέλεσµα της συµφωνίας αγοραστή και πωλητή και για την κοινή κατανόηση των 



24 

 

όρων συναλλαγής σε διεθνές επίπεδο το ∆ΕΕ έχει υιοθετήσει µια σειρά κανόνων που 

έχουν γίνει αποδεκτοί από το σύνολο του επιχειρηµατικού κόσµου.  

• Ο τρόπος αποστολής (παραλαβής για αυτόν) των εµπορευµάτων 

• Τα χρονικά όρια 

• Οι ιδιαιτερότητες της χώρας του 

• Οι ιδιαιτερότητες της χώρας του εξαγωγέα 

• Απαιτήσεις του συγκεκριµένου είδους 

 

 

1.7. Τρόποι πληρωµής πιστώσεως 

Τρεις είναι οι τρόποι πληρωµής µιας πίστωσης: όψεως/µετρητοίς, 

προθεσµιακή πληρωµή ή αποδοχή και συνδυασµός τους καθώς και παραλλαγές 

αυτών. 

1.7.1. Όψεως/µετρητοίς 

Η πίστωση όψεως δείχνει ότι αν ο δικαιούχος της παρουσιάσει τα 

προβλεπόµενα έγγραφα στην κατονοµαζόµενη τράπεζα τότε θα πληρωθεί αµέσως. 

Βεβαίως το αµέσως είναι λίγο σχετικό καθώς σχεδόν πάντα απαιτείται χρόνος 2-5 

ηµερών από την ηµέρα που θα ολοκληρωθεί ο έλεγχος των εγγράφων από την 

κατονοµαζόµενη τράπεζα προκειµένου να καλυφθεί η τελευταία από την καλύπτρια/ 

εκδότρια τράπεζα. Φυσικά αυτό δεν σηµαίνει ότι η πίστωση δεν είναι πληρωτέα µε 

την παρουσίαση των εγγράφων απλώς η διεθνής πρακτική αυτό έχει επιβάλλει. 

Η πρακτική αυτή έχει επικρατήσει καθώς ο προαναφερθείς χρόνος είναι ο 

ελάχιστος που θα µπορούσε να υπάρξει και µε την προϋπόθεση ότι όλα θα 

εξελίσσονται οµαλώς. Η κάλυψη της κατονοµαζόµενης τράπεζας µπορεί να γίνει είτε 

από την καλύπτρια τράπεζα είτε από την εκδότρια. Ανάλογα λοιπόν από τον τρόπο 

αποστολής του µηνύµατος προς αυτές από την κατονοµαζόµενη τράπεζα, από την 

χώρα προορισµού, από τις αργίες στη χώρα της καλύπτριας/ εκδότριας, από τους 

συναλλαγµατικούς περιορισµούς στη χώρα της εκδότριας και από πολλά άλλα, η 

«καθυστέρηση» των 2-5 ηµερών θεωρείται ασήµαντη.  
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1.7.2. Προθεσµιακή 

Η προθεσµιακή είναι ένας αρκετά διαδεδοµένος στο εξωτερικό τύπος 

πιστώσεως. Με τον τύπο αυτό η πληρωµή του δικαιούχου πραγµατοποιείται µετά από 

κάποιο καθορισµένο χρονικό διάστηµα – συνηθέστερα µέσα σε 3 ή 6 µήνες µετά την 

ηµεροµηνία φορτώσεως των εµπορευµάτων. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η 

δυνατότητα στον εισαγωγέα – εντολέα της πιστώσεως, να πληρώσει µετά από τόσο 

χρόνο όσο απαιτείται για να συγκεντρώσει το ποσό της αξίας των εµπορευµάτων 

χρησιµοποιώντας την φερεγγυότητα µιας τράπεζας. 

 

1.7.3. Προϋποθέσεις και σηµεία προσοχής 

Θα πρέπει να προσέξουµε ορισµένα στοιχεία µε βάση όλα τα µέρη που 

εµπλέκονται σε µια πίστωση. Το πρώτο είναι ο εξαγωγέας, το δεύτερο η εκδότρια 

τράπεζα και το τρίτο η µεσολαβούσα τράπεζα. 

Ο εξαγωγέας θα πρέπει να γνωρίζει καταρχήν ποια τράπεζα θα ανοίξει την 

πίστωση. Αν είναι κάποια γνωστή και µεγάλη τότε θα είναι σίγουρος ότι θα πληρωθεί 

στη λήξη που προβλέπεται. Αν δεν γνωρίζει καλά την εκδότρια πρέπει να φροντίσει – 

σε συνεννόηση µε τον πελάτη του – η πίστωση που θα ανοιχθεί να προβλέπει την 

προσθήκη βεβαιώσεως από κάποια τράπεζα της χώρας του ή άλλης τρίτης τράπεζας 

που εµπιστεύεται. 

Φυσικά θα πρέπει να έχει ελέγξει αν οι συναλλαγµατικοί κανόνες της χώρας 

του επιτρέπουν προθεσµιακή πληρωµή τόσο χρόνου όσο θα έχει συµφωνήσει µε τον 

πελάτη του. ∆εν πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι κάθε χώρα έχει καθορισµένο 

χρονικό διάστηµα εισαγωγής του συναλλάγµατος που προέρχεται από εξαγωγές.  

Επίσης θα πρέπει να έχει αποφασιστεί πότε θα ήθελε να εισπράξει την αξία 

της εξαγωγής του, την ηµεροµηνία που θα υπάρχει στην πίστωση ή αµέσως µε 

προεξόφληση. Αν µεν έχει αποφασίσει ότι η πληρωµή του θα ήταν καλύτερα να γίνει 

στη λήξη της υπόσχεσης πληρωµής διότι πιστεύει ότι τότε θα επιτύχει καλύτερη τιµή 

συναλλάγµατος, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Αν όµως θέλει να πληρωθεί αµέσως 
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µόλις φορτώσει το εµπόρευµα θα είναι απαραίτητο να έχει έλθει σε επαφή µε την 

τράπεζα του και να έχει εξετασθεί δυνατότητα της προεξοφλήσεως.  

Όταν λέµε προεξόφληση νοούµε την πράξη που η τράπεζα του εξαγωγέα ή 

ακόµα και τρίτη τράπεζα αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να πληρώσει τον δικαιούχο 

πριν την τακτή λήξη που προβλέπει η πίστωση και όταν έρθει ο χρόνος της 

πληρωµής, να εισπράξει αυτή το τίµηµα. Η εργασία αυτή απαιτεί ιδιαίτερο χειρισµό, 

γνώση, υποµονή και επιµονή διότι είναι λίγο δύσκολο να συµπέσει η τράπεζα του 

αγοραστή να έχει ανταποκρίτρια την τράπεζα του πωλητή για να είναι εφικτή η 

προεξόφληση.  

Η εκδότρια τράπεζα διαδραµατίζει σπουδαίο ρόλο σε µια προθεσµιακή 

πίστωση καθώς οι λεπτοµέρειες της πιστώσεως και της όλης πράξεως 

γνωστοποιούνται από αυτή και είναι υπεύθυνη για το µεγαλύτερο κοµµάτι του 

διαδικαστικού µέρους. Για αυτό το λόγο χρειάζεται αυξηµένη προσοχή από τον 

τραπεζίτη της εκδότριας για τη σύνταξη των όρων της πιστώσεως αφού είναι αυτός 

που θα συµβουλεύσει τον πελάτη της για τις ιδιαιτερότητες της προθεσµιακής 

πιστώσεως. 

Βέβαια για αυτό τον τύπο πιστώσεως αυτό που θα πρέπει να προσέξει 

ιδιαίτερα ο τραπεζίτης είναι να κατοχυρώσει την τράπεζα του για την είσπραξη κατά 

το χρόνο πληρωµής της υποχρεώσεως που έχει αναλάβει από τον πελάτη του, του 

ποσού που απαιτείται. Γιατί ενώ σε µια πίστωση «όψεως» ο τραπεζίτης µπορεί να 

έχει κάλυµµα σε µετρητά για το 100% της αξίας ή µέρος ή τα εµπορεύµατα στο 

όνοµά του, στην «προθεσµιακή» είναι φυσικό να µην έχει µετρητά αλλά ούτε και τα 

εµπορεύµατα. Εποµένως πρέπει να φροντίσει να βρει άλλους τρόπους για να 

εξασφαλισθεί. 

Η µεσολαβούσα τράπεζα είναι η τράπεζα του πωλητή και αναλαµβάνει τη 

διεκπεραίωση της πράξεως από τη µεριά του. Οφείλει να συµβουλεύσει τον πελάτη 

της για όλες τις λεπτοµέρειες της πιστώσεως και πρωτίστως να ελέγξει την ορθότητα 

των όρων, τον τρόπο καλύψεως της απαιτήσεως, τη δυνατότητα προεξοφλήσεως και 

γενικά κάθε τι που διασφαλίζει τα συµφέροντα του πελάτη της.  
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Σε αυτό το κεφάλαιο αναφερθήκαµε σε ορισµούς των εξαγωγών και των 

πιστώσεων. ∆ιακρίναµε τα διάφορα είδη των πιστώσεων και πιο συγκεκριµένα και 

των εξαγωγικών πιστώσεων. Στο επόµενο κεφάλαιο θα εξετάσουµε πως διάφοροι 

ενδιάµεσοι φορείς όπως για παράδειγµα τράπεζες, οργανισµοί θα µπορέσουν να 

βοηθήσουν τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να εξάγουν τα προϊόντα τους.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 

Η περίοδος η οποία διανύουµε είναι µια δύσκολη περίοδος για τη χώρα µας 

καθώς σε περιόδους οικονοµικής κρίσης το χρήµα δύσκολα κυκλοφορεί. Ωστόσο 

συνεχίζουν να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που επιθυµούν να εξάγουν τα προϊόντα 

τους στο εξωτερικό. Αυτές τις επιχειρήσεις καλούνται είτε οι τράπεζες είτε άλλοι 

οργανισµοί να τις βοηθήσουν. Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούµε σε αυτήν 

ακριβώς τη βοήθεια που προσφέρουν είτε οι τράπεζες είτε διάφοροι οργανισµοί. 

 

2.1. Τράπεζες 

Οι τράπεζες διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην παροχή εξαγωγικών 

πιστώσεων καθώς µπορούν να εγκρίνουν τη χορήγηση τους ή το «κόψιµό» τους. Οι 

τράπεζες που συνεργάζονται µε τον Οργανισµό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 

είναι η Alpha bank, η Eurobank, η Αγροτική τράπεζα, η Εµπορική τράπεζα, η  Marfin 

Bank, η Εθνική τράπεζα, το ταχυδροµικό ταµιευτήριο, η τράπεζα Αττικής και η 

τράπεζα Πειραιώς (www.oaep.gr, 2012). Ενδεικτικά θα αναφερθούµε στις υπηρεσίες 

της Alpha Bank, της Eurobank και της Εµπορικής τράπεζας. 

 

2.1.1. Πότε οι τράπεζες «κόβουν» τις πιστώσεις 

Τα παλαιότερα χρόνια οι τράπεζες έδιναν µε ευκολία δάνεια όµως στις µέρες 

µας δεν φαίνεται να πραγµατοποιείται κάτι τέτοιο. Το κύριο µέληµα τους τη 

σηµερινή εποχή είναι να µειώσουν τις επισφάλειες τους ρυθµίζοντας υφιστάµενες 
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δανειακές σχέσεις. Μια µελέτη που εκπόνησε ο Ελληνικός Σύνδεσµός Ανωτάτων 

Στελεχών ∆ιαχείρισης Πιστωτικών Κινδύνων µε χρήση στοιχείων της ICAP έδειξε 

τους δέκα κυριότερους λόγους που οδηγούν τις τράπεζες σήµερα είτε να απορρίπτουν 

νέα χρηµατοδοτικά αιτήµατα είτε να «κόβουν» υφιστάµενες πιστώσεις. Σκοπός της 

µελέτης ήταν να συγκρίνει την πολιτική της τραπεζικής χρηµατοδότησης των 

επιχειρήσεων πριν και µετά την κρίση και για αυτό το σκοπό µελετήθηκαν 14.577 

κυρίως µικροµεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους (Ανώνυµος, 2012δ).  

Η παραπάνω συµπεριφορά των τραπεζών συµβαίνει όταν: 

1. Επιχειρήσεις καλύπτουν επενδύσεις παγίων µε βραχυπρόθεσµο δανεισµό ή µε 

πιστώσεις προµηθευτών ή χρεώνουν τα πάγια µε λειτουργικές δαπάνες. 

2. Τα αποθέµατα είναι διπλάσια του µέσου όρου του κλάδου ή όταν υπερβαίνουν το 

50% του ετήσιου κόστους πωληθέντων ή όταν η µεγάλη αύξηση των αποθεµάτων 

δεν ακολουθείται από αύξηση ή ακόµα και στασιµότητα του κύκλου εργασιών. 

3. Οι ηµέρες είσπραξης των υποχρεώσεων είναι διπλάσιες από το µέσο όρο του 

κλάδου ή όταν αυξάνεται το άνοιγµα του λειτουργικού κύκλου. 

4. Υπάρχουν αδικαιολόγητα υψηλά διαθέσιµα σε σχέση µε το κυκλοφορούν 

ενεργητικό ή τον κύκλο εργασιών. 

5. Οι συνολικές τραπεζικές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις διαµορφωθούν σε 

ποσοστό υψηλότερο του 40% του κύκλου εργασιών. Στη βιοµηχανία οι 

τραπεζικές υποχρεώσεις δεν πρέπει να ξεπερνούν το 30% του κύκλου εργασιών. 

Ο «συναγερµός» χτυπά επικίνδυνα όταν οι συνολικές βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις διαµορφωθούν σε ποσοστό υψηλότερο του 60% του κύκλου 

εργασιών. 

6. Υπάρχει δυσανάλογη αύξηση των παρεχοµένων πιστώσεων προς την πελατεία σε 

σχέση µε τον κύκλο εργασιών και τα δεδοµένα του κλάδου. 

7. Παρατηρείται αδικαιολόγητη αύξηση των υποχρεώσεων της εταιρείας σε σχέση 

µε τη µεταβολή του κύκλου εργασιών. 

8. Παρατηρείται αρνητικό κεφάλαιο κίνησης που επιβεβαιώνει την εξάρτηση της 

εταιρείας σε βραχυπρόθεσµο δανεισµό. 
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9. Σηµειώνεται πτώση των πωλήσεων σε ποσοστό µεγαλύτερη του 15%. Αυτό από 

µόνο του συνιστά στοιχείο αποφυγής επέκτασης της υφιστάµενης πιστοδότησης.  

10. Μειώνεται το µεικτό περιθώριο κέρδους ή σηµειώνονται ζηµίες για δύο χρόνια. 

διευκρινίζεται ότι η µείωση του µεικτού περιθωρίου δεν κλείνει τις πιστώσεις αν 

δεν συνδυάζεται µε άλλα «σηµεία συναγερµού» (Ανώνυµος, 2012δ). 

 

2.1.2.  Alpha Bank 

Για την γρήγορη, εύκολη και ασφαλισµένη διεκπεραίωση των εµπορικών 

συναλλαγών της επιχείρησης η Alpha Bank προσφέρει τις πιο κάτω υπηρεσίες:  

• Ενέγγυες Πιστώσεις Εισαγωγών - Εξαγωγών 

Η τράπεζα αναλαµβάνει την υποχρέωση να πληρώσει τον πωλητή, εφόσον 

πιστοποιηθεί η φόρτωση ή η αποστολή εµπορευµάτων στον αγοραστή. Η πίστωση 

µπορεί να είναι όψεως ή µε αποδοχή. Παρέχεται επίσης δυνατότητα ορίου για 

άνοιγµα πιστώσεων σε εταιρείες κα άτοµα που ασχολούνται µε εισαγωγές σε συνεχή 

βάση. 

• Εγγυητικές Επιστολές 

Η τράπεζα παρέχει εγγύηση προς τρίτα πρόσωπα ότι ο πελάτης της θα 

διεκπεραιώσει µια ειληµµένη υποχρέωση, σε Ευρώ ή ξένο νόµισµα, για εισαγωγές - 

εξαγωγές, πιστή εκτέλεση, λήψη προκαταβολής, καλή πληρωµή, καθώς και εγγύηση 

για εργολάβους και προσφοροδότες. Υπάρχει και δυνατότητα παραχώρησης ορίου 

για έκδοση εγγυητικών. 

• Είσπραξη και Προεξόφληση Αξιών 

Η τράπεζα αναλαµβάνει την είσπραξη ή/και προεξόφληση διαφόρων 

εγγράφων που προνοούν την καταβολή χρηµάτων για λογαριασµό πελατών ή άλλων 

Τραπεζών. Οι πελάτες µπορούν έτσι να διεξάγουν τις εργασίες τους καλύτερα, 

ρευστοποιώντας γρηγορότερα τα ποσά που τους οφείλουν οι χρεώστες τους. 

• Προεξόφληση Εγγράφων Εξαγωγών 
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Η τράπεζα αναλαµβάνει την προεξόφληση Εγγράφων Εξαγωγών, 

χρηµατοδοτώντας έτσι τα έξοδα προετοιµασίας των εξαγωγών. Η εξόφληση γίνεται 

µε την είσπραξη της αξίας των εξαγωγών. Μπορεί ακόµα να παραχωρηθεί και όριο σε 

εταιρείες και άτοµα που ασχολούνται µε εξαγωγές σε συνεχή βάση. 

 

 

 

• Υπηρεσία ∆ιεθνών Πληρωµών 

Η τράπεζα διασφαλίζει τη γρήγορη και ασφαλή µεταφορά χρηµάτων διεθνώς, 

ως εξής: 

1. Με αγορά και έκδοση τραπεζικών επιταγών σε συνάλλαγµα 

2. Hλεκτρονικά µέσω S.W.I.F.T 

3. Μέσω ταχυδροµικών και τηλεγραφικών εµβασµάτων 

• Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα 

Η τράπεζα προσφέρει συµφωνίες δικαιωµάτων προαιρέσεως επιτοκίου 

(Interest Rate Options) και συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίου (Interest Rate Swaps) 

για σκοπούς καλύψεων θέσεων µόνο. Προσφέρονται επίσης συµφωνίες δικαιωµάτων 

προαιρέσεως σε συνάλλαγµα (Foreign Exchange Options) για κάλυψη 

συναλλαγµατικού κινδύνου (www.alphabank.com.cy, 2012). 

 

2.1.3. Eurobank 

Η Eurobank Τραπεζική Επιχειρήσεων, στηρίζει µε νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες τη χρηµατοδότηση των εξαγωγών, των παραγωγικών επενδύσεων καθώς 

και την ασφάλιση του συναλλακτικού κυκλώµατος. Επιπλέον, διευκολύνει τις 

εξαγωγικές επιχειρήσεις µε τη σηµαντική παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή της 

Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Σερβία, Ρουµανία,Ουκρανία 

και Κύπρο) (Ανώνυµος, 2012ε). 
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Στηρίζεται η εξωστρέφεια των Ελληνικών Επιχειρήσεων και η ενίσχυση των 

ελληνικών εξαγωγών στην ευρύτερη περιφέρεια της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης καθώς και της Ανατολικής Μεσογείου, µέσω της διοργάνωσης 

επιχειρηµατικών συναντήσεων µεταξύ Ελληνικών επιχειρήσεων µε δυνητικούς 

πελάτες τους στο εξωτερικό. Το πρόγραµµα επιχειρηµατικών συναντήσεων Go 

International αποτελεί πρωτοβουλία της Eurobank EFG και υλοποιείται σε 

συνεργασία µε τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), τον Σύνδεσµο 

Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) τον Σύνδεσµο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ) και 

τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος (Ανώνυµος, 2012ε). 

Οι  εξειδικευµένες λύσεις της τράπεζας για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις  

περιλαµβάνουν: 

• Προ-χρηµατοδότηση της αξίας των παραγγελιών εξαγωγών. Στη 

συνέχεια, χρηµατοδότηση των εξαγωγών έναντι Φορτωτικών 

εγγράφων και ενέγγυων πιστώσεων  

• ∆υνατότητα αξιολόγησης των οφειλετών και ανάληψης του 

πιστωτικού κινδύνου από τις Τραπεζικές Μονάδες του Οµίλου καθώς 

και  χρηµατοδότησης και διαχείρισης των απαιτήσεων µέσω Factoring 

σε συνεργασία µε το διεθνές δίκτυο εταιρειών της Factors Chain 

International (F.C.I.).  

• Χρηµατοδότηση µέσω δανείου ή leasing έως και το 100% της αξίας 

των επενδύσεων, που σχετίζονται µε την εξαγωγική δραστηριότητα, µε 

διάρκεια έως 15 χρόνια για παραγωγικές κτηριακές εγκαταστάσεις και 

έως 7 χρόνια για µηχανολογικό εξοπλισµό. Οι χορηγήσεις 

προσφέρονται µε περίοδο χάριτος 1 έτους και µε δυνατότητα χαµηλού 

επιτοκίου εκκίνησης για τα 2 πρώτα χρόνια, µέσω συµφωνιών 

αντιστάθµισης κινδύνων και µε µετακύλιση της διαφοράς του 

επιτοκίου αυτού στα επόµενα 5 έτη. 

• ∆υνατότητα χρηµατοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων, µε 

προνοµιακούς όρους, µέσω της συµµετοχής της Τράπεζας µας στο 

πρόγραµµα «Εξωστρέφεια» του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών 

Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) σε ποσοστό κάλυψης µέχρι του ποσού των 



32 

 

€500.000 συνολικά ανά επιχείρηση (ανακυκλούµενο) και για διάστηµα 

έως 4 µηνών, µε ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο. 

• Παροχή προνοµιακών υπηρεσιών για εξαγωγές προς χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στις οποίες έχει παρουσία ο Όµιλος 

Eurobank EFG και όπου κατευθύνεται µεγάλο µέρος των εξαγωγών 

της χώρας µας (Βουλγαρία, Κύπρος, Ουκρανία, Ρουµανία, Σερβία), 

µέσω των δικτύων της Τράπεζάς µας. Ταυτόχρονη δυνατότητα για την 

άµεση  υλοποίηση πληρωµών ´´flash payments´´, εντός της ίδιας 

ηµέρας, χωρίς περιορισµό στο ποσό, από  και προς τις συγκεκριµένες 

χώρες. 

• Υποστήριξη της ανάπτυξης & βελτίωσης της υποδοµής για την 

εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων µέσω του Προγράµµατος  

Ε.Τ.Ε.ΑΝ. - ∆ράση «Εξωστρέφεια»  της χρηµατοδότησης της αγοράς 

µηχανηµάτων και εξοπλισµού, της πιστοποίησης προϊόντων και 

συστηµάτων, της αγοράς πρώτων υλών, της προβολής των προς 

εξαγωγή προϊόντων/υπηρεσιών σε αγορές στόχους και άλλων 

σχετικών ενεργειών.  

• Υπηρεσίες “One Stop Shop” για την ασφάλιση των εξαγωγικών 

κινδύνων, σε συνεργασία µε δίκτυο διεθνών και εγχώριων 

ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών (Ανώνυµος, 2012ε). 

 

2.1.4. Εµπορική τράπεζα 

Η ενέγγυα πίστωση, όπως είδαµε, παρακάµπτει τα προβλήµατα 

φερεγγυότητας µεταξύ των συναλλασσόµενων στο εξωτερικό εµπόριο, 

συµβάλλοντας στη διεύρυνση του κύκλου εργασιών µέσα από την επιλογή 

κατάλληλων προµηθευτών που εδρεύουν στο εξωτερικό. Ουσιαστικά οι τράπεζες 

αναλαµβάνουν την υποχρέωση να διενεργήσουν πληρωµή στον δικαιούχο της 

ενέγγυας πίστωσης κατά την ηµεροµηνία που έχει συµφωνηθεί, έναντι παραλαβής 

καθορισµένων φορτωτικών εγγράφων και µε την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί όλοι 

οι όροι και οι προϋποθέσεις της πίστωσης (www.combank.gr, 2012). 
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Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξαγωγικό εµπόριο, η 

Εµπορική Τράπεζα, έχοντας µέσω του Οµίλου Crédit Agricole πρόσβαση σε ένα ευρύ 

δίκτυο Χωρών και Τραπεζών, µπορεί, υπό προϋποθέσεις, να προσθέσει την 

επιβεβαίωσή της στην ενέγγυα πίστωση, παρέχοντας επιπλέον εξασφάλιση στον 

εξαγωγέα πελάτη της, αναλαµβάνοντας τον κίνδυνο µη πληρωµής της Τράπεζας που 

εξέδωσε την Ενέγγυο Πίστωση (www.combank.gr, 2012). 

Οι προβλεπόµενες προµήθειες για την εκτέλεση ενέγγυων πιστώσεων 

αναλύονται ως εξής: 

 

 

• Πιστώσεις Εισαγωγών  

Προµήθεια ανοίγµατος 0,3% µε ελάχιστο το ποσό των 40 ευρώ.  

Προµήθεια εκτέλεσης 0,5% µε ελάχιστο το ποσό των 45 ευρώ.  

Προµήθεια βεβαιώσεως ανά περίπτωση.  

Προµήθεια εγγυήσεως 1% µε ελάχιστο το ποσό των 45 ευρώ.  

 

• Πιστώσεις Εξαγωγών  

Προµήθεια αναγγελίας πίστωσης 0,1% µε ελάχιστο 20 ευρώ.  

Προµήθεια εκτέλεσης πίστωσης 0,4% µε ελάχιστο 35 ευρώ.  

Προµήθεια επιβεβαίωσης ανά περίπτωση.  

 

Στα ανωτέρω ποσοστά προµηθειών µπορούν να υπάρξουν εκπτώσεις, το ύψος 

των οποίων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ενδεικτικά, η διάρθρωση των 

οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης, η συνολική απόδοση της συνεργασίας µε την 

Τράπεζα, ο όγκος και το ύψος των ενέγγυων πιστώσεων, ο βαθµός κάλυψης τους κλπ.  

Τα βασικά δικαιολογητικά Ενέγγυων Πιστώσεων για εισαγωγές είναι:  
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• Αίτηση ∆ιακανονισµού (συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη)  

• Προτιµολόγιο (proforma invoice, order, sales confirmation, performa invoice)  

• Σύµβαση Τραπεζικής Ενέγγυας Πίστωσης (συµπληρωµένη και 

υπογεγραµµένη από τον εντολέα–πελάτη σε όλες τις σελίδες µε µονογραφή 

ενώ στην τελευταία να υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή του). Σε περίπτωση 

που ο πελάτης δεν µπορεί να συµπληρώσει τη σύµβαση, υποχρεωτικά θα 

προσκοµίζεται έντυπη επιστολή του στην οποία θα αναφέρονται µε κάθε 

λεπτοµέρεια οι συµφωνηθέντες όροι της πίστωσης.  

• ∆ήλωση Μεσολάβησης Αντιπροσώπου (αν µεσολαβεί)  

• Αίτηση Ασφάλισης Μεταφοράς στον Φοίνικα (αν απαιτείται ασφάλιση και αν 

επιθυµεί ο πελάτης. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυµεί να ασφαλιστεί σε 

άλλη εταιρεία θα πρέπει να ασφαλίσει το προϊόν για το 110% της αξίας του 

προτιµολογίου, για όλους τους κινδύνους και να φέρεται η Εµπορική Τράπεζα 

ως ενεχυριούχος και υποχρεούται να µας το προσκοµίσει µέσα στις επόµενες 

2 -δύο- ηµέρες).  

Τα βασικά δικαιολογητικά Ενέγγυων Πιστώσεων για εξαγωγές είναι: 

• Φορτωτικά έγγραφα  

• Τυχόν άλλα έγγραφα ανάλογα µε τους όρους της πίστωσης 

(www.combank.gr, 2012) 

 

2.2. Οργανισµοί 

Οι κύριοι οργανισµοί που προσφέρουν στις εξαγωγικές επιχειρήσεις διαφόρων 

ειδών πιστώσεις προκειµένου αυτές να εξάγουν τα προϊόντα τους είναι ο Οργανισµός 

Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.), Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος 

Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.) και ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Κρήτης (Σ.Ε.Κ.).  

 

2.2.1. Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) 

Η σηµερινή συγκυρία στο διεθνές εµπόριο καθιστά την αύξηση της 

«εξωστρέφειας» δύσκολη υπόθεση, αφού επικρατεί σκληρός ανταγωνισµός όσον 

αφορά στις παρεχόµενες πιστωτικές διευκολύνσεις ενώ παράλληλα υπάρχουν µεγάλοι 
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κίνδυνοι µη πληρωµής, λόγω της οικονοµικής και πολιτικής αστάθειας που επικρατεί 

σε συγκεκριµένες περιοχές που καλύπτει ασφαλιστικά ο οργανισµός (www.oaep.gr, 

2012).  

Ο Ο.Α.Ε.Π. συστάθηκε µε το Ν.1796/88, είναι αυτόνοµος οργανισµός µε τη 

µορφή Ν.Π.Ι.∆., διοικείται από εννιαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εποπτεύεται από 

το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ενώ το Εγγυοδοτικό 

του Κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα σε 1,47 δις ευρώ. Ο Ο.Α.Ε.Π. ασφαλίζει έναντι 

εµπορικών και πολιτικών κινδύνων µη πληρωµής, τις εξαγωγικές πιστώσεις που 

παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς σε πελάτες του εξωτερικού για την πώληση 

προϊόντων, υπηρεσιών ή ακόµα κατασκευής τεχνικών έργων. Ο Ο.Α.Ε.Π. ασφαλίζει 

επίσης έναντι πολιτικών κινδύνων τις επενδύσεις που πραγµατοποιούν οι Έλληνες 

επιχειρηµατίες στο εξωτερικό. Με τις παραπάνω δραστηριότητες του, ο Ο.Α.Ε.Π. 

συµβάλει αποτελεσµατικά στην αύξηση της «εξωστρέφειας» της Ελληνικής 

Οικονοµίας. Για αυτό λοιπόν υπάρχει κάλεσµα από τον οργανισµό στους Έλληνες 

εξαγωγείς να έλθουν να ασφαλιστούν στον Ο.Α.Ε.Π. Προωθώντας και 

διασφαλίζοντας τις ελληνικές εξαγωγές, δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας (www.oaep.gr, 2012).  

 

2.2.1.1. Προγράµµατα ασφάλισης βραχυπρόθεσµων εξαγωγικών πιστώσεων 

Όπως είναι γνωστό η ασφάλιση των βραχυπρόθεσµων εξαγωγικών πιστώσεων 

(διάρκειας µέχρι 12 µηνών) έναντι εµπορικών και πολιτικών κινδύνων µη πληρωµής, 

αποτελεί το βασικότερο έργο που µέχρι σήµερα επιτελεί ο Ο.Α.Ε.Π. Εννοείται 

φυσικά ότι η ασφάλιση µπορεί να καλύπτει εξαγωγές όχι µόνο αγαθών αλλά και 

υπηρεσιών (www.oaep.gr, 2012). 

Στο άρθρο 3 του ιδρυτικού νόµου του Ο.Α.Ε.Π. (Ν.1796/88) περιγράφονται οι 

καλυπτόµενοι κίνδυνοι, οι οποίοι µπορεί να είναι εµπορικοί, πολιτικοί και 

καταστροφικοί. Οι κυριότεροι εµπορικοί κίνδυνοι µη πληρωµής είναι η πτώχευση ή 

υπερηµερία του ξένου αγοραστή-οφειλέτη, οι κυριότεροι πολιτικοί κίνδυνοι είναι ο 

πόλεµος, η απαγόρευση µεταφοράς συναλλάγµατος, η κήρυξη δικαιοστασίου, η 

ακύρωση της άδειας εισαγωγής κλπ., ενώ οι καταστροφικοί κίνδυνοι είναι ο σεισµός, 

οι θεοµηνίες, κλπ. (www.oaep.gr, 2012). 
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Τα Προγράµµατα Ασφάλισης Βραχυπρόθεσµων Εξαγωγικών Πιστώσεων που 

προσφέρει ο Ο.Α.Ε.Π. είναι δύο: «Μεµονωµένων Φορτώσεων» και «Καθολικής 

Ασφάλισης Εξαγωγών GLOBAL». Το Πρόγραµµα «Μεµονωµένων Φορτώσεων» 

αφορά ασφάλιση συγκεκριµένων φορτώσεων µε προορισµό συγκεκριµένο πελάτη ή 

πελάτες, σε συγκεκριµένη χώρα ή χώρες, ενώ το Πρόγραµµα «GLOBAL» 

προσφέρεται µε συµβόλαιο ασφάλισης ετήσιας διάρκειας και αφορά όλες 

ανεξαιρέτως τις φορτώσεις που πραγµατοποιεί ο ασφαλισµένος εξαγωγέας µέσα στο 

χρόνο, προς όλους τους πελάτες του, προς όλες τις χώρες που αυτοί βρίσκονται. 

Εννοείται φυσικά, ότι τα ασφάλιστρα για το Πρόγραµµα «GLOBAL» καθορίζονται 

σε πολύ πιο χαµηλά επίπεδα (50%) από εκείνα των «Μεµονωµένων Φορτώσεων», 

ενώ ο ασφαλισµένος εξαγωγέας υποχρεούται να υποβάλει στον Ο.Α.Ε.Π. όλα τα 

τιµολόγια του (για όλες τις φορτώσεις), εκτός από αυτά µε τρόπο διακανονισµού 

Cash Against Documents (CAD) και Irrevocable Letter of Credit (ILC) 

(www.oaep.gr, 2012).  

Η διαδικασία ασφάλισης είναι πολύ απλή και σύντοµη. Ο ενδιαφερόµενος 

εξαγωγέας συµπληρώνει το ειδικό έντυπο της αίτησης, το οποίο µαζί µε την απόδειξη 

κατάθεσης των εξόδων πληροφοριών µπορεί να υποβάλει στον Ο.Α.Ε.Π. 

αυτοπροσώπως, ή να τα στείλει ταχυδροµικά, ή ακόµα και µε φαξ, όπως συµβαίνει 

σήµερα για το 95% και πλέον των αιτήσεων που φτάνουν στον Ο.Α.Ε.Π.. Στη 

συνέχεια, η αρµόδια Υπηρεσία εξετάζει τα στοιχεία της αίτησης και συντάσσει 

σχετικό Εισηγητικό Σηµείωµα το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στο ∆.Σ. Συνήθως, 

η απάντηση του Ο.Α.Ε.Π. δεν ξεπερνάει τις 5-6 ηµέρες (όσος χρόνος δηλ. χρειάζεται 

για να συγκεντρωθούν από το εξωτερικό και να αξιολογηθούν από τον Ο.Α.Ε.Π. οι 

εµπορικές πληροφορίες για τον συγκεκριµένο ξένο αγοραστή), εκτός αν πρόκειται για 

χώρα της Ανατ. Ευρώπης, οπότε ο χρόνος µπορεί να είναι και διπλάσιος του 

παραπάνω. Σε περίπτωση που οι παραπάνω πληροφορίες είναι θετικές, ο Ο.Α.Ε.Π.  

ανακοινώνει στον εξαγωγέα τους "όρους ασφάλισης", και εφόσον αυτός τους 

αποδέχεται, συντάσσεται εις διπλούν το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο και υπογράφεται 

από τα δύο µέρη (www.oaep.gr, 2012). 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να διευκρινιστούν οι βασικοί όροι 

ασφάλισης που είναι τρεις: (1) το ποσοστό κάλυψης της φορτωθείσας τιµολογιακής 

αξίας, (2) το πιστωτικό όριο για κάθε συγκεκριµένο ξένο αγοραστή, και (3) το 

ασφάλιστρο (δηλ. η προµήθεια του Ο.Α.Ε.Π.) (www.oaep.gr, 2012). 
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1. Ποσοστό Κάλυψης: Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ιδρυτικού νόµου του 

Ο.Α.Ε.Π. (Ν.1796/88), ο Οργανισµός µπορεί να καλύπτει µέχρι το 95% της 

ασφαλισµένης φορτωθείσας αξίας. Φυσικά, το κατά περίπτωση καθοριζόµενο από 

τον Ο.Α.Ε.Π. ποσοστό κάλυψης εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του 

ξένου αγοραστή και την οικονοµική και πολιτική κατάσταση της χώρας προορισµού. 

Για το λόγο αυτό, στο ίδιο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο όπου καλύπτονται εµπορικοί 

και πολιτικοί κίνδυνοι, διαφοροποιούνται τα ποσοστά κάλυψης για κάθε µία από τις 

παραπάνω δύο κατηγορίες κινδύνων. 

2. Πιστωτικό Όριο: Για κάθε ξένο αγοραστή υπολογίζεται ένα µέγιστο ποσό 

(όριο) µέχρι του οποίου ο ασφαλισµένος εξαγωγέας µπορεί να παρέχει πιστώσεις ανά 

πάσα χρονική στιγµή. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι το πιστωτικό όριο είναι 

ανακυκλούµενο (revolving) και παύει να ισχύει για όσο χρονικό διάστηµα υπάρχει 

ληξιπρόθεσµη απαίτηση. 

3. Ασφάλιστρο: Το ύψος του ασφαλίστρου καθορίζεται κατά περίπτωση και 

υπολογίζεται σαν ποσοστό επί της φορτωθείσας αξίας του τιµολογίου. Το 

ασφάλιστρο εξαρτάται βασικά από τον αριθµό των εµπορικών και πολιτικών 

κινδύνων µη πληρωµής έναντι των οποίων ζητά να καλυφθεί ο εξαγωγέας, µε 

ταυτόχρονη συνεκτίµηση διαφόρων παραµέτρων, όπως π.χ. το είδος του εξαγόµενου 

προϊόντος, η φερεγγυότητα του ξένου αγοραστή, ο τρόπος διακανονισµού της 

πληρωµής, η οικονοµική και πολιτική κατάσταση της χώρας προορισµού κλπ. 

(www.oaep.gr, 2012). 

Αυτό που θα πρέπει να τονίσουµε εδώ, είναι ότι ο εξαγωγέας, µετά από 

σχετική έγκριση του Ο.Α.Ε.Π., µπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώµατά του για 

αποζηµίωση (όπως προκύπτουν από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο) στην Τράπεζα µε 

την οποία συνεργάζεται, σαν εγγύηση (collateral) για χρηµατοδότησή του. Εννοείται 

φυσικά ότι παρόµοια µε την παραπάνω εκχώρηση µπορεί να κάνει ο ασφαλισµένος 

εξαγωγέας και σε τρίτο, όπως πχ. σε άλλο επιχειρηµατία-προµηθευτή του κλπ. Τέλος 

η διαδικασία αποζηµίωσης που εφαρµόζεται σε περίπτωση επέλευσης ενός από τους 

ασφαλισµένους κινδύνους, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε τα δικαιώµατα 

και τις υποχρεώσεις του εξαγωγέα, περιγράφονται στους Γενικούς και Ειδικούς 

Όρους των Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων, τους οποίους θα πρέπει να διαβάζουν πολύ 



38 

 

προσεκτικά και να τηρούν στο ακέραιο οι ασφαλισµένοι εξαγωγείς (www.oaep.gr, 

2012). 

Ανάλογα µε τη χώρα προορισµού, και εποµένως τη σχετική ταχύτητα 

επιβεβαίωσης της υποχρέωσης του Ο.Α.Ε.Π. να καταβάλει αποζηµίωση, αλλά και 

ανάλογα µε την ταχύτητα ανταπόκρισης του εξαγωγέα στις σχετικές υποχρεώσεις του 

έναντι του Ο.Α.Ε.Π., η χρονική διάρκεια που µεσολαβεί από την αναγγελία 

επέλευσης του κινδύνου µέχρι την καταβολή της αποζηµίωσης, µπορεί να κυµαίνεται 

από 3 µέχρι και 6 µήνες, υπό την προϋπόθεση βέβαια, ότι θα έχει ολοκληρωθεί η 

διαδικασία διαπίστωσης της επέλευσης του κινδύνου (www.oaep.gr, 2012). 

Σε περίπτωση Ασφάλισης Βραχυπρόθεσµης Εξαγωγικής Πίστωσης, αν ο 

ξένος αγοραστής δεν πληρώσει κατά την ηµέρα που η οφειλή του καθίσταται 

«ληξιπρόθεσµη», τότε ο ασφαλισµένος εξαγωγέας έχει το δικαίωµα, χωρίς την 

έγκριση του Ο.Α.Ε.Π., να εγκρίνει παράταση της προθεσµίας εξόφλησης µέχρι και 60 

ηµέρες. Αν και η παράταση των 60 ηµερών παρέλθει χωρίς εξόφληση, τότε ο 

εξαγωγέας έχει δικαίωµα να δώσει και άλλη παράταση, αλλά µόνο κατόπιν έγκρισης 

του Ο.Α.Ε.Π., ή να ζητήσει την εκκίνηση της διαδικασίας καταβολής αποζηµίωσης, 

πράγµα που µπορεί να κάνει και µετά παρέλευση 20 ηµερών από το «ληξιπρόθεσµο» 

της οφειλής (χωρίς παράταση) (www.oaep.gr, 2012).  

Συνήθως όταν παρέρχονται 20 ή και 30 ηµέρες από το ληξιπρόθεσµο, και δεν 

υπάρχει ακόµα εξόφληση, ο ασφαλισµένος εξαγωγέας αποστέλλει στον ξένο πελάτη 

του «επιστολές όχλησης», ενώ αν και αυτή η προσπάθεια δεν τελεσφορήσει, ζητά από 

τον Ο.Α.Ε.Π. να αποστείλει προς τον «δύστροπο» οφειλέτη µία «επιστολή όχλησης», 

απειλώντας τον ότι σε περίπτωση που δεν εξοφλήσει την οφειλή του, θα διωχθεί 

δικαστικά από τον Ο.Α.Ε.Π. Σε πολλές περιπτώσεις, η «επιστολή όχλησης» του 

Ο.Α.Ε.Π. αποδίδει και ο οφειλέτης πληρώνει, έστω και καθυστερηµένα 

(www.oaep.gr, 2012). 

Εάν οι παραπάνω προσπάθειες του εξαγωγέα και του Ο.Α.Ε.Π. δεν φέρουν 

αποτέλεσµα, ο εξαγωγέας ζητά από τον Οργανισµό να ξεκινήσει τη διαδικασία 

καταβολής αποζηµίωσης, οπότε ο «Φάκελλος Ασφάλισης» διαβιβάζεται από το 

«Τµήµα Κατάρτισης Συµβολαίων & Εξυπηρέτησης Πελατών» στο «Τµήµα Ζηµιών 

& Είσπραξης Απαιτήσεων», όπου και διαµορφώνεται ο «Φάκελλος Ζηµιάς» του 

ασφαλισµένου για το συγκεκριµένο αγοραστή, όπου περιέχονται όλα τα απαραίτητα 
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δικαιολογητικά. Για παράδειγµα, σε περίπτωση «υπερηµερίας», εκτός από τιµολόγια, 

φορτωτικές, κλπ., απαιτείται και «εξώδικη όχληση» προς τον ξένο οφειλέτη. Αφού ο 

«Φάκελλος Ζηµιάς» ετοιµαστεί, συντάσσεται «Εισηγητικό Σηµείωµα Ζηµιάς» από το 

Τµήµα Ζηµιών για το ∆.Σ. του Οργανισµού, συνοδευόµενο και από σχετική 

γνωµοδότηση που συντάσσεται από το Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Ε.Π., 

οπότε το ∆.Σ. εγκρίνει, ή απορρίπτει την καταβολή αποζηµίωσης (www.oaep.gr, 

2012). 

Προκειµένου να γίνει η «εκκαθάριση» της ζηµιάς, ο αρµόδιος χειριστής του 

Τµήµατος Ζηµιών αφαιρεί από το συνολικό ποσό της εκκρεµούσας οφειλής τυχόν 

χρηµατικά ποσά που καταβλήθηκαν έναντι, τυχόν ποσά από πιστωτικά σηµειώµατα, 

κλπ. Το εναποµένον υπόλοιπο πολλαπλασιάζεται επί το ποσοστό κάλυψης και επί την 

συναλλαγµατική ισοτιµία fixing του ευρώ προς το ξένο νόµισµα του τιµολογίου, η 

οποία ίσχυε κατά την ηµέρα υπογραφής του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. 

Ταυτόχρονα µε την καταβολή της αποζηµίωσης, ο ασφαλισµένος εξαγωγέας 

παραδίδει «εξοφλητική απόδειξη» για το εκκαθαρισθέν ποσό της ζηµιάς, καθώς και 

«Σύµβαση Εκχώρησης» για το εν λόγω ποσό (ποσόν της απαίτησης του στο µέτρο 

που έχει ασφαλιστεί από τον ΟΑΕΠ). Μετά την καταβολή της αποζηµίωσης, ο 

Ο.Α.Ε.Π. προσπαθεί να επανεισπράξει ότι µπορεί από την εκχωρηθείσα οφειλή, µέσω 

συνεργασίας του µε ειδικές εταιρίες του εξωτερικού (Debt Collecting Agents) ή 

∆ικηγορικά Γραφεία (www.oaep.gr, 2012). 

Το συνολικό ανώτατο ύψος αποζηµίωσης για όλους τους επελθόντες 

κινδύνους και για όλες τις επελθούσες ζηµίες που καλύπτονται µε το παρόν 

ασφαλιστήριο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβεί το τριακονταπλάσιο 

(30πλάσιο) των καταβληθέντων στον Ο.Α.Ε.Π. ασφαλίστρων, αφαιρουµένων τυχόν 

επασφαλίστρων και ασφαλίστρων που αντιστοιχούν σε φορτώσεις κατά τον χρόνο 

τυχόν εγκριθείσας παράτασης διάρκειας φορτώσεων (www.oaep.gr, 2012). 

 

2.2.1.2. Πρόγραµµα ασφάλισης µεσο-µακροπρόθεσµων εξαγωγικών πιστώσεων 

Το Πρόγραµµα αυτό αφορά ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων 

µεσοπρόθεσµης διάρκειας (2-5 χρόνια), ή µακροπρόθεσµης διάρκειας (πάνω από 5 

χρόνια), έναντι εµπορικών και πολιτικών κινδύνων. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται 
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για «επί πιστώσει» πώληση προϊόντων που δικαιολογεί εξόφληση σε περισσότερα 

του ενός χρόνια. Πρόκειται για «ενδιάµεσα» ή «κεφαλαιουχικά» προϊόντα µεγάλης 

αξίας (µηχανήµατα, καλώδια, τηλεπικοινωνιακό υλικό, αγωγοί, κλπ.) (www.oaep.gr, 

2012). 

Η διαδικασία ασφάλισης και αποζηµίωσης είναι περίπου η ίδια µε εκείνη του 

Προγράµµατος Βραχυπρόθεσµων Εξαγωγικών Πιστώσεων, µε τη διαφορά ότι τώρα 

έχουµε διαφορετικό έντυπο αίτησης και συµβολαίου, αφού οι πωλήσεις αυτού του 

είδους αφορούν κάθε φορά «συγκεκριµένο σχήµα» που διέπεται από συγκεκριµένη 

«εξαγωγική σύµβαση» (export contract). Με άλλα λόγια, κάθε Ασφαλιστήριο 

Συµβόλαιο αποτελεί «ειδική περίπτωση» (case-by-case) και συντάσσεται µε βάση την 

υπάρχουσα εξαγωγική σύµβαση (www.oaep.gr, 2012). 

Επειδή ο εξαγωγέας θα πρέπει να απευθυνθεί στον Ο.Α.Ε.Π. το συντοµότερο 

δυνατό, και οπωσδήποτε προ της υπογραφής της εξαγωγικής σύµβασης (export 

contract), ο Ο.Α.Ε.Π. έχει καθιερώσει δύο στάδια έγκρισης της ασφάλισης από το 

∆.Σ. Πρώτον, µε την υποβολή της αίτησης και προ της υπογραφής της εξαγωγικής 

σύµβασης δίδεται η «κατ' αρχήν έγκριση της εξέτασης του αιτήµατος ασφάλισης», 

και δεύτερον, µετά την υποβολή της εξαγωγικής σύµβασης και άλλων 

δικαιολογητικών, δίδεται η «οριστική έγκριση» (www.oaep.gr, 2012). 

Το κόστος για τα «Συµβόλαια Ασφάλισης Μεσο-µακροπρόθεσµων 

Εξαγωγικών Πιστώσεων» έχει ως εξής:  

Κατ' αρχήν, µε την υπογραφή του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου ο εξαγωγέας 

πρέπει να καταβάλει ένα ποσό που καθορίζεται από τον Ο.Α.Ε.Π. «κατά περίπτωση», 

σαν συµµετοχή στο κόστος πληροφοριών για τη φερεγγυότητα του ξένου οφειλέτη, 

για την εξέταση της εξαγωγικής σύµβασης, καθώς και για την εξέταση άλλων 

θεµάτων που προκύπτουν κάθε φορά, δεδοµένου ότι τα προς ασφάλιση «σχήµατα» 

δεν είναι πάντα οµοιόµορφα. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα «κόστος ανοίγµατος 

φακέλου» το ύψος του οποίου διαµορφώνεται «κατά περίπτωση» (www.oaep.gr, 

2012). 

Για την κάλυψη ολόκληρου του «πακέτου» πολιτικών κινδύνων, το κατώτερο 

δυνατό ασφάλιστρο καθορίζεται «υποχρεωτικά» από τα «ελάχιστα επίπεδα 

ασφαλίστρων» (MPB:Minimum Premium Benchmarks) τα οποία δίδονται από πίνακα 
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που περιλαµβάνεται στην υπ' αριθµ. TD/CONSENSUS(97)30 Συµφωνία του ΟΟΣΑ 

που ισχύει από 1.4.1999 και φέρει τον τίτλο «Guiding Principles for Setting Premia 

and Related Conditions for Officially Supported Export Credits: The Knaepen 

Package» (www.oaep.gr, 2012).   

 

2.2.2. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.) 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.) είναι ελεύθερο 

επαγγελµατικό Σωµατείο που ιδρύθηκε το 1945 και αντιπροσωπεύει τους φορείς της 

εξαγωγικής δραστηριότητας στο σύνολό τους. Αποτελεί την κεντρική εξαγωγική 

οργάνωση της χώρας, µέλη του δε είναι εξαγωγικές επιχειρήσεις, συνεταιρισµοί και 

εξαγωγικές οργανώσεις όλων των κλάδων της εξαγωγής από όλα τα γεωγραφικά 

διαµερίσµατα της χώρας (www.pse.gr, 2012). 

Όταν άρχισαν οι συζητήσεις για την ίδρυση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ το Μάιο του 1945, ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος δεν είχε 

καλά-καλά τελειώσει, η χώρα ήταν ρηµαγµένη και η οικονοµία είχε εξαρθρωθεί: 

1339 οικισµοί και χωριά και το ένα τέταρτο όλων των κτισµάτων της χώρας είχαν 

καταστραφεί. Οι άστεγοι ή αυτοί που είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους ξεπερνούσαν 

το 1 εκ.. Και το χειρότερο απ' όλα ο ένας στους 13 Έλληνες είχε χάσει τη ζωή του 

στις µάχες του πολέµου και της κατοχής, από τα εκτελεστικά αποσπάσµατα, την 

πείνα, τις κακουχίες και τις αρρώστιες (www.pse.gr, 2012). 

Το Μάιο του 1945, όταν ο πόλεµος στην Ευρώπη δεν είχε τελειώσει, µια 

µικρή οµάδα ετοίµαζε την ανάρρωση της εξαγωγικής δραστηριότητας και τη 

δηµιουργία ενός Συνδέσµου που θα µπορούσε να περιλάβει τους εξαγωγείς από όλη 

την Ελλάδα και από όλους τους κλάδους της εξαγωγικής δραστηριότητας εκείνη την 

εποχή. Τότε δεν είχαν και δεν µπορούσαν να περιµένουν τίποτα. Στηρίζονταν στις 

δικές τους δυνάµεις, στο µεράκι τους και στη διορατικότητά τους. «Οι δουλειές δεν 

µπορεί, θα ανοίξουν και πάλι. Τα προϊόντα µας θα ξαναζητηθούν» (www.pse.gr, 

2012). 

Το τολµηρό εγχείρηµα για την εποχή εκείνη ολοκληρώθηκε στις 21 

Αυγούστου του 1945, όταν οι εκπρόσωποι 25 εξαγωγικών επιχειρήσεων που 

εκπροσωπούσαν πρακτικώς τότε όλους τους κλάδους της εξαγωγικής δραστηριότητας 

«προσκλήσει του Γ. Ασηµακοπούλου, προέδρου του Εµπορικού Συλλόγου Πειραιώς» 

υπόγραψαν στο γραφείο του Κ. Κυριακόπουλου, «οδός Πεσµαζόγλου 14, Μέγαρον 
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Λαϊκής Τραπέζης, Αθήνας» το παρακάτω σύντοµο: «Πρακτικόν ιδρύσεως 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ» (www.pse.gr, 2012). 

Η τόλµη των πρωτοπόρων, όµως, δικαιώθηκε και ως προς τις «δουλειές» και 

ως προς τον Σύνδεσµο που δηµιούργησαν. Στο τέλος του 1945 οι εξαγωγές ήταν 

3.586 τόνοι και 247.000 δολάρια µόνο. Το 1947 έφτασαν τα 77,3 εκ.$ και είχαν 

πλησιάσει τις 200.000 τόνους. Κατά την αφήγηση ενός από τους παλιότερους 

εξαγωγείς τότε «προσπαθήσαµε να ανοίξουµε ένα πηγάδι µε µία βελόνα». Και το 

κατάφεραν. Σύντοµα, οι εξαγωγές ξεπέρασαν αισθητά τα 100 εκ.$ και έφτασαν στα 

υψηλά προπολεµικά επίπεδα. Μαζί µε τους πρωτοπόρους εργάζονταν τώρα δύο 

εκατοντάδες περίπου εξαγωγείς και ο Σύνδεσµος ήταν σε θέση να πάρει ορισµένες 

πολύ σηµαντικές και µεγάλης κλίµακας πρωτοβουλίες (www.pse.gr, 2012). 

Στις µέρες µας ο Σύνδεσµος αριθµεί περί τα 1500 ενεργά µέλη, δηλαδή 

περίπου το 1/3 του συνόλου των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων που όµως 

πραγµατοποιούν το 80% περίπου του συνολικού εξαγωγικού τζίρου (www.pse.gr, 

2012). 

Στην ιστοσελίδα αυτού του οργανισµού µαθαίνουµε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται 

η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραµµα "Εξωστρέφεια-ΟΑΕΠ", του 

Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων που σε συνεργασία µε ελληνικές 

Τράπεζες προσφέρει τόνωση ρευστότητας στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Οι 

Εξαγωγείς µπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους στον ΟΑΕΠ προκειµένου να 

ασφαλιστούν για τις εξαγωγές τους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ισόποση χρηµατική 

κάλυψη των ασφαλισµένων τιµολογίων, έως € 500.000 για 4 µήνες και µε ευνοϊκό 

επιτόκιο, χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις (www.pse.gr, 2012). 

Στο Πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν τιµολόγια τα οποία έχουν ήδη 

ασφαλισθεί στον Ο.Α.Ε.Π., άρα ο εξαγωγέας πρέπει να έρθει πρώτα σε επαφή µε τον 

Οργανισµό ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα: 

1. ο Εξαγωγέας συµπληρώνει την αίτηση ασφάλισης, συνοδευόµενη από 

καταθετήριο τράπεζας για την συµµετοχή του στα έξοδα για την λήψη εµπορικών 

πληροφοριών. Αποστέλλει και τα δύο στον Ο.Α.Ε.Π. 

2. ο Ο.Α.Ε.Π. ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα (φερεγγυότητα) των 

αλλοδαπών αγοραστών. Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της έρευνας καθορίζεται το 

ύψος των Πιστωτικών Ορίων των αλλοδαπών αγοραστών. 



43 

 

3. ο Εξαγωγέας ενηµερώνεται από τον Ο.Α.Ε.Π. για τα εγκριθέντα πιστωτικά 

όρια καθώς και για τους όρους ασφάλισης ( ποσοστό κάλυψης- ασφάλιστρο). 

4. Αποδοχή των εγκριθέντων πιστωτικών ορίων και των όρων ασφάλισης από 

τον Εξαγωγέα. 

5. Έκδοση και Υπογραφή Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου µεταξύ Ο.Α.Ε.Π. - 

Εξαγωγέα. 

6. ο Εξαγωγέας αποστέλλει στον Ο.Α.Ε.Π. τα τιµολόγια προς ασφάλιση 

καταβάλλοντας ταυτόχρονα τα αναλογούντα ασφάλιστρα (αποστολή στον Ο.Α.Ε.Π. 

του καταθετηρίου της τράπεζας). 

7. ο Εξαγωγέας µε αίτηµά του προς τον Ο.Α.Ε.Π. ζητά την ένταξη 

συγκεκριµένων ασφαλισµένων τιµολογίων στο Πρόγραµµα «Εξωστρέφεια» 

αναφέροντας την συµβεβληµένη Τράπεζα, από την οποία επιθυµεί να 

χρηµατοδοτηθεί. 

8. η Τράπεζα ενηµερώνεται από τον Ο.Α.Ε.Π. για τα τιµολόγια που έχουν 

ασφαλισθεί και δύναται να ενταχθούν στο Πρόγραµµα «Εξωστρέφεια». 

9. ο Εξαγωγέας απευθύνεται στην Τράπεζα για την χρηµατοδότησή του για 

αξία ισόποση της ασφαλισµένης αξίας των τιµολογίων του και µέχρι 500.000 ευρώ, 

µε αποπληρωµή έως 4 µήνες, µε ευνοϊκό επιτόκιο και χωρίς εµπράγµατες 

διασφαλίσεις, υπό τον όρο πλήρωσης όλων των απαιτούµενων όρων και 

προϋποθέσεων του Προγράµµατος «Εξωστρέφεια» (www.pse.gr, 2012). 

 

2.2.3. Σύνδεσµος Εξαγωγέων Κρήτης (Σ.Ε.Κ.) 

Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Κρήτης, Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου - µή 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο του 1994, µε πρωτοβουλία των 

επιχειρηµατιών και εξαγωγέων της Κρήτης µε τη συνεργασία και την υποστήριξη της 

Περιφέρειας Κρήτης, του Ελληνικού Οργανισµού Εξωτερικού Εµπορίου, του 

Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και των Επιµελητηρίων της Κρήτης. Η 

δράση, και το έργο του είναι αναγνωρισµένα από όλους τους φορείς που 

δραστηριοποιούνται στο εξαγωγικό εµπόριο. Σήµερα αριθµεί 160 Κρητικές 
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εξαγωγικές επιχειρήσεις – µέλη που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των 

Τροφίµων & Ποτών, Βιοµηχανικών προϊόντων, Αγροτικών προϊόντων - 

Μεταποίησης και Λαϊκής Τέχνης (www.sek.gr, 2012). 

 Από τον Απρίλιο του 1995 ο Σύνδεσµος προβαίνει σε πλήθος ενεργειών οι 

κυριότερες των οποίων περιλαµβάνουν συµµετοχές του Συνδέσµου σε εγχώριες και 

διεθνείς εκθέσεις, επιχειρηµατικές αποστολές  σε όλο τον κόσµο, συνδιοργανώσεις 

ηµερίδων, εκθέσεων και συνεδρίων καθώς και την υλοποίηση  προγραµµάτων 

INTERREG II & ΙΙΙ και του Μέτρου 4.3 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων - Προώθηση των Εξαγωγών (www.sek.gr, 2012).  

Το διάστηµα που πέρασε καταβλήθηκε σηµαντική προσπάθεια για την 

αναβάθµιση του συνόλου των υπηρεσιών του Συνδέσµου Εξαγωγέων Κρήτης και για 

τη διεύρυνση του φάσµατος των δραστηριοτήτων του. Απαρχή της προσπάθειάς µας 

αποτέλεσε η επιτυχής έκβαση των εργασιών του Παγκρητίου Προσυνεδρίου 

Εξαγωγών. Επιχειρηµατίες και ειδικοί στο χώρο του εξαγωγικού εµπορίου πρόβαλαν 

τις επιτυχίες καθώς και τα προβλήµατα των επιχειρήσεών τους και επισήµαναν την 

επιτακτική ανάγκη ύπαρξης αυτής της συντονισµένης προσπάθειας από µέρους όλων 

των εξαγωγέων και κατ’ επέκταση και όλων των φορέων του  εξαγωγικού εµπορίου, 

προκειµένου να προωθηθεί ο κλάδος ώστε τα Κρητικά προϊόντα να αποκτήσουν την 

αξία, τη φήµη και την αναγνωρισιµότητα που τους αναλογούν ανάµεσα στα υπόλοιπα 

προϊόντα του διεθνούς ανταγωνισµού (www.sek.gr, 2012).  

 Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Κρήτης προσπαθεί να δώσει το δικό του στίγµα 

µέσα από ενηµερωτικές ενέργειες προς τα µέλη του, αναφορικά µε εκθέσεις, 

ηµερίδες, συνέδρια, δελτία ζήτησης προϊόντων από χώρες της αλλοδαπής καθώς 

επίσης και από υποστήριξη των µελών του που επιθυµούν να λάβουν µέρος σε 

κάποια διεθνή έκθεση υπό την αιγίδα του Συνδέσµου. Σε ένα περιβάλλον υψηλών 

απαιτήσεων αλλά και έντονου ανταγωνισµού εδραιώνουµε την παρουσία και 

προβολή των προϊόντων µας στις διεθνείς αγορές και συνεχίζουµε δυναµικά την 

προσπάθειά µας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των Κρητικών επιχειρήσεων και 

την υποστήριξη της εξαγωγικής τους ικανότητας (www.sek.gr, 2012). 

Στην ιστοσελίδα του συγκεκριµένου οργανισµού αναφέρονται οι κίνδυνοι που 

καλύπτονται από τους οργανισµούς που αναλαµβάνουν την ασφάλιση των 

εξαγωγικών πιστώσεων και είναι οι ακόλουθοι: 
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• Αφερεγγυότητα του αγοραστή ή εργοδότη, φυσικού ή νοµικού 

προσώπου. Ο έλεγχος της φερεγγυότητας πραγµατοποιείται συνήθως 

από τον ίδιο τον οργανισµό, διαφορετικά δεν αναγνωρίζεται από αυτόν 

και, συνεπώς, δεν θεµελιώνεται δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση 

αφερεγγυότητας 

• Υπερηµερία του αγοραστή ή εργοδότη, φυσικού ή νοµικού προσώπου. 

• Άρνηση παραλαβής του εµπορεύµατος ή µη εξόφληση της αξίας του 

από τον αγοραστή, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, αλλοδαπό δηµόσιο ή 

οργανισµό ελεγχόµενο από αυτό. Η άρνηση παραλαβής θα πρέπει να 

οφείλεται – σε µερική ή ολική καταστροφή του εµπορεύµατος κατά τη 

µεταφορά ή – σε ελάττωµα που προήλθε κατά τη µεταφορά, ή από 

άλλη αιτία για την οποία δεν υπάρχει ευθύνη του πωλητή 

• Άρνηση παραλαβής του έργου ή µη εξόφληση της αξίας του από τον 

εργοδότη, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, αλλοδαπό ή δηµόσιο ή 

οργανισµό ελεγχόµενο από αυτό. Η άρνηση παραλαβής θα πρέπει να 

οφείλεται είτε σε µερική είτε σε ολική καταστροφή του έργου, ή σε 

ελάττωµα προ κλήθηκε κατά την εκτέλεσή του, εφόσον δεν υπάρχει 

υπαιτιότητα του εργολήπτη. 

• Ακύρωση της άδειας εισαγωγής ή εξαγωγής. Η ακύρωση θα πρέπει να 

προέρχεται από ενέργεια των Κρατικών Αρχών της χώρας εισαγωγής ή 

εξαγωγής. 

• Αυθαίρετη καταγγελία, τροποποίηση ή µη εκτέλεση της σύµβασης από 

τον αγοραστή ή τον εργοδότη 

• Απαγόρευση µεταφοράς συναλλάγµατος. 

• Επιβολή δικαιοστασίου στη χώρα προορισµού των αγαθών, παροχής 

των υπηρεσιών, εκτέλεσης του έργου ή πραγµατοποίησης των 

επενδύσεων.  

• Αναγκαία εκ των υστέρων αλλαγή συγκοινωνιακού µέσου ή της 

πορείας του κατά τη µεταφορά των εµπορευµάτων. 

• Πράξεις ή ενέργειες αλλοδαπού κράτους ή οργανισµού ελεγχόµενου 

από αλλοδαπό κράτος. Οι πράξεις ή ενέργειες θα πρέπει να 

αποδεικνύονται µε επίσηµα έγγραφα και να εµποδίζουν την εκτέλεση 

της σύµβασης ή την κανονική λειτουργία της επένδυσης ή να 
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διαφοροποιούν το αρχικό καθεστώς της επένδυσης, όπως 

εθνικοποιήσεις, απαλλοτριώσεις, κλπ. 

• Γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως πόλεµος, εσωτερικές ταραχές, 

τροµοκρατικές ενέργειες, θεοµηνίες και απεργίες, που καθιστούν 

αδύνατη ολικά ή µερικά την εκτέλεση ή την εµπρόθεσµη εκτέλεση της 

σύµβασης ή την κανονική λειτουργία της επένδυσης. 

• Μείωση της τιµής πώλησης σε συνάλλαγµα εγχώριου προϊόντος ή 

υπηρεσίας που εξάγεται, σε σχέση µε αυτή που ίσχυε κατά το χρόνο 

σύναψης της ασφαλιστικής σύµβασης. 

• Υποτίµηση του νοµίσµατος συναλλαγής έναντι του τοπικού 

νοµίσµατος, σε σχέση µε την ισοτιµία που ίσχυε κατά το χρόνο 

σύναψης της ασφαλιστικής σύµβασης.  

• ∆απάνες προώθησης των πωλήσεων στο εξωτερικό, που δεν 

καλύπτονται από τα έσοδα των αντίστοιχων πωλήσεων αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών (www.sek.gr, 2012). 

Σε αυτό το κεφάλαιο διαπιστώσαµε τη σηµασία και το ρόλο που 

διαδραµατίζουν τόσο οι τράπεζες όσο και εξειδικευµένοι οργανισµοί που παρέχουν 

εξαγωγικές πιστώσεις στις επιχειρήσεις που επιθυµούν να εξάγουν τα προϊόντα τους. 

Ο ρόλος τους όπως διαπιστώσαµε είναι πολύ σηµαντικός καθώς σε µια περίοδο όπου 

το χρήµα δύσκολα κυκλοφορεί εξασφαλίζουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να 

εξάγουν µε ασφάλεια τα προϊόντα τους µέσω εξειδικευµένων προγραµµάτων που 

έχουν αναπτύξει. Στο επόµενο κεφάλαιο θα µας απασχολήσει τα προϊόντα που 

εξάγουµε και αν έχει υπάρξει διαφορά ως προς αυτά εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θέλαµε να εξετάσουµε τα εξαγώγιµα προϊόντα της 

Ελλάδας τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Σκοπός µας είναι να διαπιστώσουµε αν έχουν 

υπάρξει ή όχι διαφορές ανάµεσα σε αυτά τα προϊόντα που εξάγαµε το 2009 και σε 

αυτά που εξάγαµε το 2012. Με άλλα λόγια µήπως εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης 

έχουν αλλάξει τα προϊόντα που εξάγουµε ή έχουν παραµείνει τα ίδια; 

 

3.1. Τα εξαγώγιµα προϊόντα κατά το 2011 

Θα περιµέναµε ότι η Ελλάδα εξάγει περισσότερο πορτοκάλια, λεµόνια, λάδι 

και φρέσκα ψάρια. Όµως στην πραγµατικότητα όπως θα αποδείξουµε και µε τους 

επόµενους πίνακες η έρευνα του Πανελληνίου Συνδέσµου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του 

Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών που συγκρίνει τις εξαγωγικές επιδόσεις 

της χώρας δείχνει αντίθετα αποτελέσµατα. Με πιο απλά λόγια φαίνεται ότι τα 

ορυκτέλαια πετρελαίου (εδώ σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν κυρίως οι µεγάλες 

τιµές), τα προϊόντα αλουµινίου, η παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών και τα προϊόντα 

τεχνολογίας βρίσκονται πολύ ψηλά στη λίστα των ελληνικών εξαγωγών ενώ οι νέες 

αγορές που σηµειώνουν αξιοσηµείωτη άνοδο απορροφούν ολοένα και περισσότερα 

τα ελληνικά προϊόντα (Καραβοκύρη, 2012). 

Σύµφωνα µε την έρευνα στη λίστα των 100 πιο εξαγώγιµων ελληνικών 

προϊόντων καταγράφονται 15 νέες είσοδοι που αφορούν κυρίως προϊόντα αλουµινίου, 

δοµικά υλικά, λιπάσµατα και συσκευές µεταφοράς δεδοµένων. Όµως αυξηµένες 

εξαγωγές καταγράφονται σε φράουλες, καπνιστά ψάρια, εµφιαλωµένο νερό και 
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παιδικά παιχνίδια. Αντίθετα από τις 100 κορυφαίες εξαγωγές του 2011 απουσιάζουν 

προϊόντα όπως αρτοποιήµατα και ζαχαρώδη προϊόντα, µανταρίνια και πεπόνια,  

φάρµακα µε ορµόνες, είδη υγιεινής και πλοία. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν 

επίσης και την κρίση που διέρχεται ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και της 

ένδυσης µε την απουσία των νηµάτων denim και των µη πλεκτών ενδυµάτων ενώ την 

κατάσταση εξισορροπούν οι εξαγωγές πλεκτών ενδυµάτων – υφασµάτων και 

προϊόντων γουνοδερµάτων (Καραβοκύρη, 2012). 

Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται τα κορυφαία εξαγώγιµα προϊόντα της χώρας 

µας για το 2011 όπως προέκυψε από την έρευνα που αναφέραµε. 

Πίνακας 2: Τα κορυφαία εξαγώγιµα προϊόντα της χώρας µας κατά το 2011  

 

Σειρά κατάταξης 
2011 

Σειρά κατάταξης 
2010 

Περιγραφή 
προϊόντος 

Αξία το 2011 
(εκατ. ευρώ) 

1 1 Ορυκτέλαια 
πετρελαίου 

6.366,2 

2 6 Πλάκες, ταινίες και 
φύλλα από αργίλιο 

562,5 

3 4 Εµπιστευτικά 
προϊόντα 

530,1 

4 2 Φάρµακα  475,6 
5 3 Ψάρια, νωπά ή 

διατηρηµένα µε 
απλή ψύξη 

452,6 

6 14 Ράβδοι από σίδηρο 
ή χάλυβες 

356,8 

7 7 Σωλήνες κάθε 
είδους 

340,8 

8 8 Λαχανικά, 
παρασκευασµένα ή 
διατηρηµένα 

264,4 

9 9 Βερίκοκα, κεράσια 
και ροδάκινα 

251,2 

10 5 Βαµβάκι  234,8 
11 10 Φέτα - κεφαλοτύρι 234,2 
12 12 Είδη από 

γουνοδέρµατα 
215,9 

13 11 Παρθένο 
ελαιόλαδο 

211,1 

14 23 Κράµατα αργιλίου 204,4 
ΠΗΓΗ: (Καραβοκύρη, 2012) 
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 Όπως φαίνεται από αυτό τον πίνακα θα µπορούσαµε να πούµε ότι ενισχύεται 

η άποψη της Χριστίνας Σακελλαρίδη προέδρου του ΠΣΕ. Πιο συγκεκριµένα δήλωσε: 

«Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η Ελλάδα και παράγει και εξάγει προϊόντα υψηλής 

ποιότητας, τεχνογνωσίας και καινοτοµίας. Παράλληλα, όµως αναδεικνύουν και τον 

γενικότερο ρόλο που καλείται να διαδραµατίσει η Ελλάδα στο παγκόσµιο εµπόριο, 

αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση, τις θαλάσσιες και επίγειες εµπορικές οδούς. 

Από τον πρωτογενή τοµέα και τα αγροτικά προϊόντα ως τις νέες τεχνολογίες και τις 

υπηρεσίες, προκύπτουν δυνάµεις και προοπτικές ικανές να προκαλέσουν οριστικό 

µετασχηµατισµό του παραγωγικού προτύπου της χώρας» (Ανώνυµος, 2012γ).  

3.2. Τα εξαγώγιµα προϊόντα κατά το 2012 

Οι ελληνικές εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή φαίνεται ότι το Μάρτιο του 2012 

αυξήθηκαν κατά 15,8% µέσα σε µια τόσο δυσµενή συγκυρία για τη χώρα µας. Ο 

δρόµος της επιστροφής στον κρατισµό είναι καταστροφικός. Ο πραγµατικός δρόµος 

για την ανάπτυξη θα προέλθει από τον ιδιωτικό τοµέα, την παραγωγή και την 

εξωστρέφεια. Οι εξαγωγές που δηµιουργούν εισόδηµα και θέσεις εργασίας δείχνουν 

το δρόµο προς την ανάπτυξη (Ανώνυµος, 2012).  

Σύµφωνα µε την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

και την επεξεργασία του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ 

για τον Μάρτιο 2012 οι ελληνικές εξαγωγές εµπορευµατικών συναλλαγών χωρίς 

πετρελαιοειδή αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 15,8% συγκριτικά µε τον Μάρτιο 2011 

ενώ σε αξία ανήλθαν σε 1.567 εκατοµµύρια ευρώ ενώ µε τα πετρελαιοειδή 

αυξήθηκαν κατά 10,4%. Οι ελληνικές εισαγωγές αντίστοιχα τον Μάρτιο 2012 

συµπεριλαµβανοµένων των πετρελαιοειδών ανήλθαν σε 4,130,7 εκατοµµύρια ευρώ 

αυξηµένες οριακά από το προηγούµενο έτος κατά 1,1% ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή 

σηµείωσαν µείωση κατά 6,6%. Κατά συνέπεια το εµπορικό έλλειµµα µειώθηκε χωρίς 

τα πετρελαιοειδή κατά 23,8% ενώ σε αξία ανήλθε σε 1.343,5 εκατοµµύρια ευρώ 

(Ανώνυµος, 2012).  

 

Πίνακας 3: Ελληνικό εξωτερικό εµπόριο εµπορευµατικών συναλλαγών, για 

την περίοδο Μάρτιος 2010-2012  

(ποσά σε Μάρτιος 2010 Μάρτιος 2011 Μάρτιος 2012 ΕΤ 12/11 
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εκατοµµύρια 
ευρώ χωρίς 

πετρελαιοειδή) 
Ελληνικές 
εισαγωγές 

3.985,8 3.115,0 2.910,5 -13,2% 

Ελληνικές 
εξαγωγές 

1.304,6 1.352,8 1.567,0 9,2% 

Εµπορικό 
ισοζύγιο 

-2.681,2 -1.762,2 -1.343,5 -28,1% 

Εξαγωγές/ 
Εισαγωγές 

32,7% 43,4% 53,8% 25,9% 

ΠΗΓΗ: (Ανώνυµος, 2012) 

Αναλύοντας τις ελληνικές εξαγωγές ανά κλάδο και σύµφωνα µε τα µέχρι 

σήµερα δηµοσιευµένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει για τον Μάρτιο 2012 ο 

κλάδος των πετρελαιοειδών σηµείωσε αύξηση κατά 23% ενώ η αύξηση των 

ελληνικών εξαγωγών προήλθε από την πραγµατική οικονοµία. Συγκεκριµένα, κλάδοι 

όπως τα ποτά και ο καπνός (+113%), τα τρόφιµα (+10,1%), οι πρώτες ύλες (+30%), 

τα χηµικά προϊόντα (+27%), τα µηχανήµατα και το υλικό µεταφορών (+45%), τα 

διάφορα βιοµηχανικά (+25%) διέγραψαν ιδιαίτερα θετική πορεία, την καλύτερη από 

τις αρχές του έτους (Ανώνυµος, 2012). 

 

Πίνακας 4: Ελληνικές εξαγωγές ανά κυριότερο κλάδο για την περίοδο 

Μάρτιος 2011-2012  

ΠΟΣΑ ΣΕ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 

ΕΥΡΩ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
2011 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
2012 

ΜΕΡΙ∆ΙΟ 
2012 

ΕΤ 12/11 

ΣΥΝΟΛΟ 1.756,3 2.055,6 100% 17% 
Ορυκτά καύσιµα, 

λιπαντικά 
445,2 547,5 26,6% 23% 

Βιοµηχανικά είδη 
ταξινοµηµένα 

κυρίως κατά πρώτη 
ύλη 

393,6 385,3 18,7% -2,1% 

Τρόφιµα και ζώα 
ζωντανά 

263,0 289,5 14,1% 10,1% 

Χηµικά προϊόντα 
και συναφή 

184,6 235,2 11,4% 27,4% 

Μηχανήµατα και 
υλικό µεταφορών 

158,8 230.2 11,2% 45% 

∆ιάφορα 
βιοµηχανικά είδη 

124,0 155,3 7,6% 25,2% 
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Πρώτες ύλες µη 
εδώδιµες (εκτός 
καυσίµων) 

70,6 91,8 4,5% 30% 

Ποτά και καπνός 35,1 74,7 3,6% 112,8% 
Λάδια και λίπη 
ζωικά/φυτικά 

26,8 24,3 1,2% -9,3% 

Είδη και 
συναλλαγές µη 
ταξινοµηµένα  

54,6 21,8 1,1% -60,1% 

ΠΗΓΗ: (Ανώνυµος, 2012) 

Συνοψίζοντας τα κυριότερα θέµατα που συζητήσαµε σε αυτό το κεφάλαιο το 

2009 οι εξαγωγές µειώθηκαν σε σχέση µε προηγούµενα χρόνια. Από το 2010 και εξής 

παρατηρήθηκε ανάκαµψη µέχρι και το 2012. Τα κυριότερα προϊόντα ωστόσο που 

φαίνεται ότι εξάγουµε είναι τα βιοµηχανική είδη, τα τρόφιµα και τα ζώα, τα χηµικά 

προϊόντα, τα ορυκτά καύσιµα, τα µηχανήµατα, τα διάφορα βιοµηχανικά προϊόντα, τα 

ποτά και ο καπνός, οι πρώτες ύλες και τα λάδια και λίπη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

κατά την άποψη του γράφοντα αυτής της µελέτης ότι κατά τη χρονική περίοδο η 

Ελλάδα ήταν πρώτη στις εξαγωγές ορυκτέλαιων πετρελαίου! Στο επόµενο κεφάλαιο 

θα εξετάσουµε τη θέση στην οποία κατατάσσεται η Ελλάδα µε βάση την ποσότητα 

των εξαγωγών της σε σύγκριση µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο συγκρίναµε τη θέση της Ελλάδα σε σχέση µε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες προκειµένου να δούµε αν οι εξαγωγές της είναι αρκετές σε 

ποσότητα και αν µέσω αυτών µπορεί τελικά η Ελλάδα να αντιµετωπίσει την 

οικονοµική κρίση. Θα αναφερθούν δεδοµένα µόνο για τα δύο τελευταία έτη δηλαδή 

2011-2012 καθώς η ανεύρεση παλαιότερων δεδοµένων υπήρξε αρκετά δύσκολη.  

Σύµφωνα µε την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής 

Υπηρεσίας για τις εµπορευµατικές συναλλαγές για το πρώτο εξάµηνο (Ιανουάριος – 

Ιούνιος) 2012 οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αγαθών κατέγραψαν αύξηση κατά 3,7% ενώ 

σε αξία ανήλθαν σε 2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι εξαγωγές της Ευρωζώνης στο ίδιο 

διάστηµα αυξήθηκαν συνολικά κατά 4,1%. Αντίστοιχα οι ελληνικές εξαγωγές 

αγαθών σηµείωσαν αύξηση κατά 15% και σε αξία ανήλθαν σε 12,5 δις (µερίδιο 0,5% 

στις ευρωπαϊκές εξαγωγές). Σηµειώνεται ότι η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών για 

το διάστηµα είναι η υψηλότερη σε επίπεδο ΕΕ-27 (συµπεριλαµβανοµένων των 

πετρελαιοειδών). Η Ελλάδα σε επίπεδο εξαγωγών στην ΕΕ-27 παρά την αξιόλογη 

άνοδο καταλαµβάνει σταθερά την 20η θέση µειώνοντας ωστόσο σηµαντικά το χάσµα 

της από την 19η Σλοβενία. Στην κατάταξη της Ευρωζώνης παραµένει η 13η στις 17 

χώρες για το εξεταζόµενο διάστηµα όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραµµα (Ζιάκα, 

2012).
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Πηγή: (Ζιάκα, 2012) 

 

Η συµβολή των ελληνικών εξαγωγών αγαθών στη µείωση του ελλείµµατος 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι εµφανής στο α εξάµηνο 2012 καθώς 

σύµφωνα µε στοιχεία της τράπεζας της Ελλάδος το έλλειµµα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 45,2% ή κατά 5,9 δις σε απόλυτες τιµές 

συγκριτικά µε το α εξάµηνο 2011. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως τη σηµαντική 

µείωση του εµπορικού ελλείµµατος εκτός καυσίµων κατά 3,2 δις ευρώ καθώς και την 

αύξηση στο πλεόνασµα του ισοζυγίου υπηρεσιών και τρεχουσών µεταβιβάσεων αλλά 

τη µείωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου εισοδηµάτων (Ζιάκα, 2012). 

Ο δείκτης εξαγωγικής επίδοσης για τη χώρα µας το α εξάµηνο του 2012 

υπολογίζεται σε 12,4% όταν ο Ευρωπαϊκός µέσος όρος ανέρχεται σε 35,6%. Με 

απουσία στοιχείων για 3 από τις 27 οικονοµίες της ΕΕ-27 (Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, 

Πορτογαλία), η Ελλάδα συνεχίζει να κατατάσσεται προτελευταία στην εξαγωγική 

επίδοση στην ΕΕ-27. Ωστόσο, να σηµειωθεί ότι η επίδοση αυτή έχει βελτιωθεί 

σηµαντικά τα τελευταία 2 έτη και είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση µε το 2009 και το 

2010 (6,5% και 6,7% αντίστοιχα). Παρόλα αυτά στη βελτίωση του συγκεκριµένου 

δείκτη θα πρέπει να συνυπολογίσουµε ότι πέρα από την αύξηση της αξίας των 

εξαγωγών σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει και η ταυτόχρονη µείωση του ΑΕΠ της 

χώρας λόγω της ύφεσης. Τα στοιχεία για το ΑΕΠ προέρχονται από την Eurostat και 

αφορούν σε τρέχουσες τιµές όπως φαίνεται από τον επόµενο πίνακα (Ζιάκα, 2012).  
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Επιπλέον ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι στις τελευταίες 

θέσεις εξαγωγικής επίδοσης µαζί µε την Ελλάδα βρίσκονται διαχρονικά και οι 

υπόλοιπες χώρες του νότου που αντιµετωπίζουν έντονα δηµοσιονοµικά προβλήµατα, 

Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία αναδεικνύοντας την επίδραση των εξαγωγών στην 

ευηµερία και την ανάπτυξη κάθε οικονοµίας (Ζιάκα, 2012). 

 

 

 

 

Πίνακας 5: Εξαγωγική επίδοση (Εξαγωγές % ΑΕΠ), ανά χώρα της ΕΕ-27 για 

το διάστηµα Ιανουάριος – Ιούνιος 2007-2012 

 Ιαν-
Ιουν  
2007 

Ιαν-
Ιουν  
2008 

Ιαν-
Ιουν  
2009 

Ιαν-
Ιουν  
2010 

Ιαν-
Ιουν 
 2011 

Ιαν-
Ιουν  
2012 

Μερίδιο  
εξαγωγ

ών  
12 

ΕΤ  
εξαγωγ

ών 
12/11 

Βέλγιο 94,8% 94,8% 77,6% 86,9% 96,1% 95,1% 7,9% 1% 

Σλοβακία 78,8% 80,0% 62,2% 73,1% 84,4% 89,2% 1,4% 10% 

Ουγγαρία 71,1% 74,8% 67,7% 73,9% 82,8% 88,5% 1,8% 1% 

Ολλανδία 68,9% 72,9% 59,6% 70,6% 78,9% 84,3% 11,3% 7% 

Τσεχία 69,5% 69,6% 57,8% 66,5% 77,2% 83,5% 2,7% 5% 

Εσθονία 52,3% 51,8% 45,1% 57,5% 77,2% 74,9% 0,3% 3% 

Σλοβενία 64,9% 65,6% 52,8% 60,4% 70,1% 71,7% 0,6% 2% 

Λιθουανία 46,0% 51,6% 41,4% 51,8% 66,0% 65,9% 0,5% 7% 

Βουλγαρία 46,2% 49,3% 33,6% 43,6% 54,0% 55,8% 0,4% 2% 

Μάλτα 41,6% 31,6% 24,8% 30,0% 47,3% 49,4% 0,1% 8% 

Λετονία 30,1% 30,1% 27,6% 37,7% 46,0% 47,5% 0,2% 14% 

Αυστρία 44,2% 45,0% 35,9% 39,7% 43,1% 42,6% 2,9% 2% 

Γερµανία 40,3% 41,6% 33,9% 37,8% 41,2% 42,3% 24,3% 5% 

Ρουµανία 28,3% 29,0% 27,6% 33,4% 39,1% 39,4% 1,0% 1% 

Πολωνία 34,1% 33,0% 32,3% 34,3% 36,9% 38,9% 3,1% 3% 

ΕΕ-27 31,7% 33,1% 27,8% 31,1% 34,9% 35,6% 100% 3,70% 

∆ανία 33,1% 34,8% 29,8% 30,7% 34,3% 34,4% 1,8% 2% 

Σουηδία 36,9% 39,0% 32,6% 33,9% 35,3% 34,0% 3,0% 0% 

Φιλανδία 38,0% 37,7% 26,1% 27,8% 31,0% 29,8% 1,3% -1% 

Ιταλία 23,3% 24,0% 19,3% 21,3% 24,1% 25,4% 8,6% 4% 

Γαλλία 22,0% 22,2% 18,5% 20,3% 21,8% 22,2% 9,9% 4% 

Ισπανία 17,2% 17,4% 14,4% 17,1% 21,1% 21,5% 5,0% 1% 
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Ην. 
Βασίλειο 

15,5% 16,9% 15,6% 17,5% 20,5% 19,5% 8,1% 3% 

Ελλάδα 7,9% 7,5% 6,5% 6,7% 10,2% 12,5% 0,5% 15% 

Κύπρος 6,5% 6,0% 6,0% 5,9% 8,0% 8,0% 0,0% 3% 

Ιρλανδία 47,8% 47,3% 53,0% 54,9% 58,5% na 2,0% -2% 

Πορτογαλί
α 

23,1% 23,5% 18,4% 21,2% 24,8% na 1,0% 9% 

Λουξεµβού
ργο 

43,9% 44,0% 40,0% 37,0% 37,4% na 0,3% 0% 

 Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ 

 

Ακόµα στο δείκτη ο οποίος αποτυπώνει το πόσο ανοικτή είναι µία οικονοµία 

στις διεθνείς εµπορευµατικές συναλλαγές η Ελλάδα κατατάσσεται για το α εξάµηνο 

του 2012 τελευταία στην ΕΕ-27 µε ποσοστό 33,3% όταν ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός 

µέσος όρος ανέρχεται σε 71,3%. Η επίδοση αυτή της χώρας µας ωστόσο από το 2009 

δείχνει να βελτιώνεται σταθερά και ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι η βελτίωση 

αυτή προέρχεται πρωτίστως από την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών (αφού οι 

ελληνικές εισαγωγές σταθερά µειώνονται). Πιο συγκεκριµένα οι ελληνικές εισαγωγές 

το εξεταζόµενο διάστηµα µειώθηκαν κατά 11% ή κατά 2,7 δις ευρώ σε απόλυτες 

τιµές. Σηµειώνεται ότι για το διάστηµα είναι η υψηλότερη µείωση εισαγωγών στην 

ΕΕ-27 όπως φαίνεται στον επόµενο πίνακα. Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν ως 

αποτέλεσµα η συµµετοχή του συνόλου των εµπορευµατικών συναλλαγών της 

Ελλάδας (εισαγωγές και εξαγωγές) στο σύνολο της ΕΕ-27 να παραµένει σε αρκετά 

χαµηλά επίπεδα καθώς δεν ξεπερνάει το 0,7% για το α εξάµηνο του 2012 (Ζιάκα, 

2012). 

 

Πίνακας 6: Άνοιγµα στις διεθνείς συναλλαγές (Εξαγωγές και Εισαγωγές % 

ΑΕΠ), ανά χώρα της ΕΕ-27 για το διάστηµα Ιανουάριος-Ιούνιος 2007-2012 

 
Ιαν-
Ιουν 
2007 

Ιαν-
Ιουν 
2008 

Ιαν-
Ιουν 
2009 

Ιαν-
Ιουν 
2010 

Ιαν-
Ιουν 
2011 

Ιαν-
Ιουν 
2012 

Μερίδιο 
 

εισαγωγών+εξαγ
ωγών 
2012 

Βέλγιο 184,2
% 

189,4
% 

151,8
% 

169,3
% 

189,2
% 

185,9
% 

7,7% 

Σλοβακία 159,9
% 

161,3
% 

124,6
% 

144,7
% 

167,7
% 

173,2
% 

1,3% 
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Ουγγαρία 142,6
% 

148,6
% 

131,1
% 

141,7
% 

157,7
% 

169,2
% 

1,7% 

Ολλανδία 130,9
% 

138,5
% 

112,9
% 

134,5
% 

149,6
% 

160,0
% 

10,7% 

Τσεχία 135,9
% 

135,3
% 

111,2
% 

128,5
% 

149,0
% 

158,0
% 

2,6% 

Εσθονία 126,7
% 

119,6
% 

95,9% 119,5
% 

159,7
% 

156,0
% 

0,3% 

Σλοβενία 131,7
% 

135,6
% 

105,6
% 

122,0
% 

141,4
% 

143,5
% 

0,6% 

Λιθουανία 111,8
% 

120,6
% 

88,0% 110,4
% 

141,5
% 

139,5
% 

0,5% 

Βουλγαρία 120,0
% 

130,6
% 

84,5% 98,5% 116,5
% 

126,8
% 

0,5% 

Μάλτα 98,3% 87,8% 70,8% 76,6% 116,6
% 

120,5
% 

0,1% 

Λετονία 86,1% 78,7% 63,7% 82,5% 102,8
% 

107,5
% 

0,2% 

Αυστρία 87,6% 89,6% 73,4% 81,1% 89,1% 88,0% 2,9% 

Ρουµανία 76,0% 76,8% 64,6% 76,0% 86,4% 86,8% 1,1% 

Πολωνία 74,1% 72,4% 67,7% 72,0% 78,2% 80,9% 3,2% 

Γερµανία 72,4% 74,9% 62,8% 69,4% 76,3% 77,4% 22,2% 

ΕΕ-27 64,0% 67,2% 56,2% 62,9% 70,6% 71,3% 100,0% 

Σουηδία 69,3% 73,9% 61,5% 66,0% 68,5% 65,5% 2,9% 

∆ανία 65,4% 68,3% 56,8% 57,5% 63,6% 64,8% 1,7% 

Φιλανδία 72,2% 72,2% 51,5% 55,6% 63,6% 60,8% 1,3% 

Ιταλία 47,5% 48,9% 39,2% 44,6% 50,8% 50,8% 8,6% 

Γαλλία 46,0% 47,7% 39,9% 43,7% 48,2% 48,8% 10,9% 

Ην. 
Βασίλειο 

37,3% 40,3% 37,3% 41,4% 47,5% 46,8% 9,7% 

Ισπανία 42,9% 44,1% 33,3% 39,2% 46,8% 46,6% 5,4% 

Κύπρος 45,5% 47,7% 39,5% 42,4% 44,4% 40,0% 0,1% 

Ελλάδα 33,9% 31,1% 26,3% 28,9% 32,2% 33,3% 0,7% 

Ιρλανδία 79,9% 80,2% 81,9% 83,8% 90,1% na 1,5% 

Πορτογαλί
α 

56,8% 60,0% 47,7% 54,4% 59,9% na 1,1% 

Λουξεµβού
ργο 

98,0% 98,0% 88,7% 83,3% 84,8% na 0,4% 

Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ 

 

Συνοψίζοντας τις κυριότερες πληροφορίες που διατυπώθηκαν σε αυτό το 

κεφάλαιο πρέπει να σηµειωθεί ότι από το 2007 ως σήµερα ανήκουµε στην 22η θέση 

σε σχέση µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο από το 2008-2010 

µειώθηκαν οι εξαγωγές µας σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες. Στο επόµενο κεφάλαιο 

θα ασχοληθούµε µε τα προϊόντα που εξάγουµε σε κάθε χώρα ξεχωριστά   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΑΓΕΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η ΕΛΛΑ∆Α 

 

Η ποσότητα των εξαγωγών µας, µας κατατάσσει στην 22η θέση ανάµεσα σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Αυτό που µας 

ενδιαφέρει είναι να δούµε πιο εξειδικευµένα τα προϊόντα που εξάγουµε σε 

συγκεκριµένες χώρες του εξωτερικού. Σε αυτό ακριβώς θα αναφερθούµε σε αυτό το 

κεφάλαιο. 

 

5.1. Γενικά στοιχεία για όλες τις χώρες 

Όπως είδαµε και σε προηγούµενο κεφάλαιο ενώ θα περιµέναµε η Ελλάδα να 

εξάγει περισσότερο οπωροκηπευτικά και λάδι, στην πραγµατικότητα εξάγει 

περισσότερο ορυκτέλαια πετρελαίου, προϊόντα αλουµινίου, παροχή εξειδικευµένων 

υπηρεσιών και προϊόντα τεχνολογίας. Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε έρευνα της 

ΠΣΕ για το 2011 οι δέκα πρώτες χώρες στις οποίες εξάγαµε κυρίως προϊόντα 

παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα (Καραβοκύρη, 2012). 

 

Πίνακας 7: Οι 10 πρώτες αγορές προορισµού των ελληνικών εξαγώγιµων 

προϊόντων το 2011  

Σειρά κατάταξης 
2011 

Σειρά κατάταξης 
2010 

Χώρα  Αξία 
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1 2 Ιταλία 2.123,8 
2 1 Γερµανία 1.763,5 
3 6 Τουρκία  1.752,3 
4 3 Κύπρος 1.367,7 
5 13 Εφοδιασµοί πλοίων 

µε Τρίτες χώρες 
1.348,6 

6 4 Βουλγαρία 1.239,2 
7 7 Η.Π.Α. 1.191,8 
8 5 Ηνωµένο Βασίλειο 890,6 
9 8 Γαλλία 651,0 
10 9 Ρουµανία 596,5 

Πηγή: (Καραβοκύρη, 2012) 

Σύµφωνα µε αυτόν τον πίνακα φαίνεται ότι στην κορυφή των κυριότερων 

προορισµών των ελληνικών εξαγωγών βρίσκεται η Ιταλία ενώ τα ελληνικά προϊόντα 

προτιµούν και οι Γερµανοί που κατέχουν τη δεύτερη θέση. Αξιοσηµείωτη άνοδο 3 

θέσεων σηµείωσε η γειτονική Τουρκία εκτοπίζοντας από την τρίτη θέση της 

κατάταξης την Κύπρο. Επίσης για ακόµα µια χρονιά συνεχίστηκε η αύξηση των 

εφοδιασµών πλοίων προς τρίτες χώρες που διεθνώς υπολογίζεται ως ξεχωριστή 

αγορά στο διεθνές εµπόριο. Οι εφοδιασµοί πλέον κατατάσσονται στην κορυφαία 

πεντάδα των αγορών προορισµού πάνω από Βουλγαρία και ΗΠΑ οι οποίες 

ακολουθούν στην υπο-οµάδα των αγορών µε εισαγωγές άνω του 1 δις ευρώ από την 

Ελλάδα (Καραβοκύρη, 2012). 

Θα πρέπει να σηµειώσουµε σε αυτό το σηµείο ότι στην κατάταξη των 100 

πρώτων αγορών προορισµού για τα ελληνικά προϊόντα υπάρχουν 7 νέες είσοδοι: 

Τόγκο (απευθείας στην 61η θέση µε 28,7 εκατοµµύρια ευρώ), Αργεντινή (63η θέση, 

µε 27,1 εκατοµµύρια ευρώ), Νήσοι Φάλκλαντ (73η θέση µε 17,4 εκατοµµύρια ευρώ), 

Μπενίν (74η θέση, µε 16,4 εκατοµµύρια ευρώ), Μπαγκλαντές (84η θέση, µε 8,6 

εκατοµµύρια ευρώ), Περού (94η θέση, µε 6,4 εκατοµµύρια ευρώ) και Αγία Ελένη 

(98η θέση, µε 5,6 εκατοµµύρια ευρώ). Αντίθετα όπως θα δούµε και στη συνέχεια 

εκτός της κατάταξης των 100 πρώτων αγορών βρέθηκαν χώρες όπως για παράδειγµα 

το Μπαχρέιν, οι Μπαχάµες, το Καµερούν, η Ουρουγουάη, το Βιετνάµ, οι Φιλιππίνες 

και το Σουρινάµ (Ανώνυµος, 2012β). 

Η αξία των ελληνικών εξαγωγών για το 2011 αυξήθηκε κατά 37% (σε 22.451 

εκατοµµύρια ευρώ έναντι 16.391,8 εκατοµµύρια ευρώ το 2010). Οι µεγαλύτερες 

αυξήσεις εξαγωγών καταγράφονται σε ποσοστιαία βάση στις χώρες που 
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παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα. Πριν όµως αναφέρουµε τα στοιχεία για αυτές 

τις χώρες θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η Ελλάδα διατηρεί εµπορικές σχέσεις 

συνολικά µε 217 χώρες (Καραβοκύρη, 2012).  

 

 

 

 

Πίνακας 8: Οι χώρες µε τις µεγαλύτερες αυξήσεις εξαγωγών  

Χώρα Ποσοστό 
Ουζµπεκιστάν 1044% 
Αργεντινή 645% 
Γεωργία  434,1% 

Σαουδική Αραβία 145% 
Νότια Κορέα 143% 

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 123,9% 
Συρία 109,8% 
Τουρκία 104,2% 
Κίνα  81,9% 
ΗΠΑ 81% 

Ουκρανία 75,7% 
Βραζιλία 72,4% 
Ισραήλ 67,1% 
Αίγυπτος 65,9% 

Πηγή: (Καραβοκύρης, 2012) 

 

Πίνακας 9: Οι χώρες όπου οι εξαγωγές κινήθηκαν πτωτικά  

Χώρα Ποσοστό 
Ιορδανία -49,2% 
Νίγηρας -48% 
Μπαχρέιν  -47% 
Φιλιππίνες -40% 
Ισλανδία  -35,7% 
Μεξικό -32% 
Μπαχάµες -31% 
Καζακστάν -28% 
Λιβύη  -23% 

Αζερµπαϊτζάν -18,3% 
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Ιράκ -17,2% 
Κατάρ -16% 
Ελβετία -16% 
Μαρόκο -14,5% 
Ινδία -12,9% 

Ιρλανδία  -11,2% 
Λευκορωσία -8,2% 
Σουηδία -6,2% 
Λετονία  -4,2% 

Νότια Αφρική -4% 
Ιαπωνία -3,2% 
Γερµανία -2% 
Ρουµανία -1% 

Πηγή: (Καραβοκύρης, 2012) 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε στατιστικά στοιχεία για τις ελληνικές 

εξαγωγές κατά γεωγραφικές περιοχές για τη διετία 2011-2012. Οι πίνακες είναι δύο 

και παρουσιάζονται συγκριτικά ένας για το 2011 και ένας για την περίοδο Ιανουαρίου 

- Ιουνίου 2011-2012.  

 

Πίνακας 10: Οι ελληνικές εξαγωγές κατά γεωγραφικές περιοχές 

Ιανουάριος – ∆εκέµβριος 2011  

(Σε εκατ. ευρώ) 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

% 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% ΣΥΝΘΕΣΗ 

2011 2010 11/10 2011 2010 
ΚΟΣΜΟΣ 22.451,0 16.391,8 37,0% 100,0% 100,0% 
ΟΟΣΑ (29 χώρες) 11.523,2 9.360,4 23,1% 51,3% 57,1% 
Ε.Ε. (25) 9.544,9 8.626,9 10,6% 42,5% 52,6% 
Ε.Ε. (15) 7.401,1 6.784,6 9,1% 33,0% 41,4% 

Β. Αµερική 1.434,5 855,7 67,6% 6,4% 5,2% 
Άλλες ανεπτυγµένες χώρες 149,8 135,9 10,2% 0,7% 0,8% 
Υπόλοιπες ΟΟΣΑ  (εκτός 

Ν.Κορέας) 
1.919,6 1.048,7 83,0% 8,6% 6,4% 

Βαλκάνια 3.325,4 2.751,2 20,9% 14,8% 16,8% 
Κοινοπολ. Ανεξάρτ. Κρατών (ΚΑΚ) 662,6 469,3 41,2% 3,0% 2,9% 
Β. Αφρική & Μ. Ανατολή 2.066,9 1.261,1 63,9% 9,2% 7,7% 
Χώρες Αφρικής (εκτός Β.Αφρικής) 135,9 114,3 18,9% 0,6% 0,7% 
Ν.Α. Ασία 811,0 273,6 196,4% 3,6% 1,7% 



61 

 

Λατ. Αµερική 97,7 55,3 76,7% 0,4% 0,3% 
Λοιπές Χώρες 2.302,8 799,7 188,0% 10,3% 4,9% 

Πηγή: Eurostat 

 

 

 

 

 

Πίνακας 11: Οι ελληνικές εξαγωγές κατά γεωγραφικές περιοχές (2012) 

 (σε εκατ. ευρώ) 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

% 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% ΣΥΝΘΕΣΗ 

2012 2011 12/11 2012 2011 
ΚΟΣΜΟΣ 8.209,0 7.867,4 4,3% 100,0% 100,0% 
ΟΟΣΑ (29 χώρες) 4.721,1 4.756,8 -0,8% 57,5% 60,5% 
Ε.Ε. (25) 4.269,0 4.506,7 -5,3% 52,0% 57,3% 
Ε.Ε. (15) 3.412,5 3.607,3 -5,4% 41,6% 45,9% 

Β. Αµερική 463,8 333,8 38,9% 5,6% 4,2% 
Άλλες ανεπτυγµένες χώρες 86,0 61,7 39,4% 1,0% 0,8% 
Υπόλοιπες ΟΟΣΑ  (εκτός 

Ν.Κορέας) 
466,5 397,4 17,4% 5,7% 5,1% 

Βαλκάνια 1.259,9 1.306,7 -3,6% 15,3% 16,6% 
Κοινοπολ. Ανεξάρτ. Κρατών (ΚΑΚ) 306,8 228,4 34,3% 3,7% 2,9% 
Β. Αφρική & Μ. Ανατολή 696,3 528,3 31,8% 8,5% 6,7% 
Χώρες Αφρικής (εκτός Β.Αφρικής) 71,7 54,4 31,8% 0,9% 0,7% 
Ν.Α. Ασία 167,4 128,5 30,3% 2,0% 1,6% 
Λατ. Αµερική 37,7 20,0 88,5% 0,5% 0,3% 
Λοιπές Χώρες 383,9 301,4 27,4% 4,7% 3,8% 

Πηγή: Eurostat 

 

Όπου ΟΟΣΑ: Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, ∆ανία, Γαλλία, Γερµανία, Ισλανδία, 

Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, 

Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Φινλανδία,             
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Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Μεξικό, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ν.Κορέα, 

Σλοβακία. 

ΕΕ(25): Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Γερµανία, Ιταλία, Ην. Βασίλειο, 

Ιρλανδία, ∆ανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία, Μάλτα, Εσθονία, 

Λεττονία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Κύπρος. 

ΕΕ(15): Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Γερµανία, Ιταλία, Ην. Βασίλειο, 

Ιρλανδία, ∆ανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία. 

Β. Αµερική: ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό. 

Άλλες ανεπτυγµένες χώρες: Ιαπωνία, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία. 

Υπόλοιπες ΟΟΣΑ: Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία. 

Βαλκάνια: Ρουµανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία-

Μαυροβούνιο-Κόσοβο, ΠΓ∆Μ. 

Κοινοπολ. Ανεξάρτ. Κρατών (ΚΑΚ): Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία, 

Ρωσία, Γεωργία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Καζακστάν, Τουρκµενιστάν, 

Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιζία. 

Β. Αφρική & Μ. Ανατολή : Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος, 

Λίβανος, Συρία, Ιράν, Ιράκ, Ισραήλ, Ιορδανία, Σ. Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, 

Κατάρ, Ην. Αρ. Εµιράτα, Οµάν, Υεµένη. 

Χώρες Αφρικής (εκτός Β.Αφρικής): Μαυριτανία, Νίγηρ, Γκάνα, Νιγηρία, 

Γκαµπόν, Αιθιοπία, Κένυα, ∆ηµ. Νοτ. Αφρικής. 

Ν.Α. Ασία : Ταιβάν, Ινδονησία, Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες, Χογκ Κογκ, 

Ν.Κορέα, Ταϊλάνδη. 

Λατ.Αµερική : Αργεντινή, Βραζιλία, Μπαχάµες, Αγ. Βικέντιος, Ονδούρα, 

Παναµάς, Χιλή. 

Λοιπές Χώρες: Ινδία, Κίνα, Λοιπές χώρες. 

 

5.2. Συγκεκριµένα προϊόντα που εξάγουµε σε χώρες 
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Όπως είδαµε σε προηγούµενους πίνακες οι κυριότερες γεωγραφικές ζώνες 

στόχοι της ελληνικής εξαγωγικής πολιτικής είναι µε σειρά προτεραιότητας χώρες ΕΕ, 

Βορείου Αµερικής και Αυστραλία, Βαλκάνια, Μέση Ανατολή – Βόρειος Αφρική, 

Εύξεινος Πόντος – Καύκασος, Ασία – Άπω Ανατολή, Λατινική Αµερική, 

Υποσαχαρική Αφρική (Ανώνυµος, 2011β).  

 Οι εξαγωγικές προτεραιότητες για κάθε µια από αυτές τις περιοχές αλλάζουν 

ανάλογα µε τη στόχευση έτσι έχει υπολογιστεί ότι για την Ευρώπη, τη Βόρεια 

Αµερική και την Αυστραλία η πρώτη πεντάδα των προϊόντων στα οποία θα 

εστιαστούµε είναι µε σειρά προτεραιότητας τρόφιµα, ενέργεια - ΑΠΕ - πράσινες 

τεχνολογίες, τουρισµός, υγεία - φαρµακευτικά προϊόντα - ιατρικός εξοπλισµός και 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ενώ στα Βαλκάνια ανεβαίνει πρώτη στη 

λίστα η κατηγορία ενέργεια - ΑΠΕ- πράσινες τεχνολογίες, ακολουθούν τα τρόφιµα, 

µπαίνουν στη λίστα και οι κατασκευές και µετά το ενδιαφέρον εστιάζεται στον κλάδο 

υγεία - φαρµακευτικά προϊόντα - ιατρικός εξοπλισµός και στα δοµικά υλικά. Οι πέντε 

σηµαντικότεροι κλάδοι για τις εξαγωγές µας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρειος 

Αφρική είναι τρόφιµα, ενέργεια - ΑΠΕ- πράσινες τεχνολογίες, κατασκευές, συσκευές 

- µηχανολογικός και βιοµηχανικός εξοπλισµός και δοµικά υλικά (Ανώνυµος, 2011β). 

    Για τον Εύξεινο Πόντο και τον Καύκασο οι τρεις πρώτες κατηγορίες είναι 

ίδιες µε διαφορετική κατάταξη όµως καθώς πρώτα έρχονται τα τρόφιµα µετά 

ακολουθούν οι κατασκευές και µετά ο κλάδος ενέργεια - ΑΠΕ- πράσινες τεχνολογίες 

ενώ στη λίστα µπαίνουν τα ποτά και το real estate. Για την Ασία και την Απω 

Ανατολή ενδεχοµένως ο σεισµός στην Ιαπωνία να αλλάξει µερικώς τις 

προτεραιότητες και τις δράσεις αλλά εντούτοις στον προγραµµατισµό βλέπουµε και 

πάλι πρώτα τα τρόφιµα, ακολουθεί ο κλάδος ενέργεια - ΑΠΕ- πράσινες τεχνολογίες, 

δοµικά υλικά, τουρισµός και κατασκευές. Στη Λατινική Αµερική και πάλι η στόχευση 

εστιάζεται στα τρόφιµα, ενέργεια - ΑΠΕ- πράσινες τεχνολογίες, ποτά, συσκευές - 

µηχανολογικός και βιοµηχανικός εξοπλισµός αλλά στη λίστα µπαίνει γι αυτή τη 

γεωγραφική περιοχή και η ναυτιλία. Για την Υποσαχαρική Αφρική ο κλάδος , υγεία - 

φαρµακευτικά προϊόντα - ιατρικός εξοπλισµός έρχεται πρώτος µεταξύ των πέντε 

προτεραιοτήτων µας ακολουθούν συσκευές - µηχανολογικός και βιοµηχανικός 

εξοπλισµός, δοµικά υλικά και στη συνέχεια µπαίνουν στη λίστα τα έπιπλα - είδη 

σπιτιού και τέλος τα τρόφιµα (Ανώνυµος, 2011β). 
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Στην Ιταλία το τρίτο εξαγώγιµο προϊόν είναι το ελαιόλαδο που οι γείτονες το 

τυποποιούν. Στην Τουρκία εξάγουµε βαµβάκι και µαλλί καθώς η ελληνική 

κλωστοϋφαντουργία όπως είπαµε δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη. Στη Βουλγαρία 

εξάγουµε κυρίως ζάχαρη που είναι ακατέργαστη, λαµπτήρες, σκραπ, καπνά και 

πλεκτά υφάσµατα. Στη Γερµανία εξάγουµε κυρίως φάρµακα (ως αποτέλεσµα των 

παράλληλων εξαγωγών), οι πλάκες αργιλίου, τα τυριά και κυρίως η φέτα εξαιτίας της 

έντονης παρουσίας του ελληνικού στοιχείου στη χώρα. Ακόµα εξάγουµε βερίκοκα, 

κεράσια, ροδάκινα, συσκευασµένα φρούτα, σταφύλια και κρασί. Στην Κύπρο 

εξάγουµε κυρίως τηλεφωνικές συσκευές, ράβδους από σίδηρο ή χάλυβα, φάρµακα, 

εµφιαλωµένο νερό και άσφαλτο (Μανιφάβα, 2012).  

Στις Η.Π.Α. που βρίσκονται χαµηλά στις ποσότητες των εξαγώγιµων 

προϊόντων, εξάγουµε κυρίως παρασκευασµένα λαχανικά, εµπιστευτικά προϊόντα, 

µέρη αεροπλάνων, σωλήνες για αγωγούς πετρελαίου, πλάκες αργιλίου και 

αεροπλάνα. Σηµειώνεται ότι αν και το περιεχόµενο των εµπιστευτικών προϊόντων 

είναι απόρρητο, παράγοντες της αγοράς επισηµαίνουν πως στις περισσότερες 

περιπτώσεις πρόκειται για όπλα, φαρµακευτικά σκευάσµατα αλλά και προϊόντα 

τεχνολογίας µε πατέντα (Μανιφάβα, 2012). 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάσαµε τα προϊόντα που εξάγει η Ελλάδα σε 

συγκεκριµένες χώρες του εξωτερικού. Αρχικά θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι χώρες µε 

τις οποίες η Ελλάδα αναπτύσσει περισσότερες εξαγωγές είναι οι χώρες της ΕΕ, οι 

χώρες της Βόρειας Αµερικής και η Αυστραλία, τα Βαλκάνια, η Μέση Ανατολή – 

Βόρειος Αµερική, Υποσαχαρική Αφρική. Σε κάθε µία από αυτές τις χώρες 

φυσιολογικό είναι η Ελλάδα να εξάγει διαφορετικά προϊόντα. Τα προϊόντα τα οποία 

εξάγει εξαρτώνται από τις ανάγκες της κάθε χώρας. Για παράδειγµα αναφέρουµε 

ενδεικτικά ότι στην Τουρκία εξάγουµε βαµβάκι και µαλλί ενώ στην Ιταλία 

ελαιόλαδο. 

 

 

 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα εργασία διαπραγµατεύτηκε το θέµα των εξαγωγικών πιστώσεων. 

Όπως αποδείξαµε από όλα όσα αναφέρθηκαν οι εξαγωγές αποτελούν το 

σηµαντικότερο τοµέα στον οποίο πρέπει να επικεντρώσουµε τις προσπάθειές µας την 

επόµενη δεκαετία προκειµένου να συµµετέχουµε ενεργά στην Ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση αποτρέποντας τον κίνδυνο της καθυστέρησης, της οικονοµικής 

απόκλισης και της περιθωριοποίησης. Οι παραδοσιακοί κλάδοι παραγωγής πρέπει να 

βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και επίσης να εφαρµοστούν ολοκληρωµένα 

προγράµµατα προώθησης προϊόντων σε επιλεγµένες αγορές ενώ θα πρέπει να 

εξασφαλιστούν κονδύλια για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. 

Σε µια κοινωνία όπου βιώνουµε καθηµερινά τις επιπτώσεις της οικονοµικής 

κρίσης θα λέγαµε ότι οι εξαγωγές είναι ένας από τους παράγοντες που αν τον 

χειριστούµε σωστά θα µπορέσει να µας βοηθήσει στο να ανταπεξέλθουµε στις 

δύσκολες συνθήκες που βιώνουµε. Ωστόσο προκειµένου αυτές να µπορέσουν να 

υλοποιηθούν, λαµβάνοντας υπόψη µας ότι το χρήµα δύσκολα κυκλοφορεί σε µια 

τέτοια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα µας απαραίτητη είναι συµβολή των τραπεζών 

αλλά και διάφορων οργανισµών που µπορούν µέσω εξειδικευµένων προγραµµάτων 

να χορηγήσουν εξαγωγικές πιστώσεις στις επιχειρήσεις εκείνες που επιθυµούν να 

εξάγουν τα προϊόντα τους. 
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Σύµφωνα µε µια έρευνα της ΑΜΠΕ το 38,7% των ελληνικών εξαγωγικών 

επιχειρήσεων εµφανίζουν έντονα προβλήµατα ρευστότητας και έχουν προχωρήσει σε 

περικοπές δαπανών ενώ εµφανίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε νέες γραµµές 

χρηµατοδότησης, την ώρα που τα τελευταία στοιχεία δείχνουν επιτάχυνση των 

ρυθµών αύξησης των εξαγωγών και αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής. Θα πρέπει 

να σηµειωθεί ότι το αντίστοιχο ποσοστό το 2011 βρισκόταν στο 25,2%, το 2010 στο 

7,3% και ο 2009 στο 10,65%. Ακόµα θα πρέπει να σηµειωθεί ότι έχουν κλείσει ή 

σταµατήσει την εξαγωγική τους δραστηριότητα το 15,4% των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνταν στις διεθνείς αγορές το 2009 (σχεδόν 1 στις 7 εξαγωγικές 

επιχειρήσεις). (Πηγή: ΑΜΠΕ) 

Σύµφωνα µε την πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσµου Εξαγωγέων αν δεν 

υπήρχε αύξηση στις εξαγωγές όπως παρατηρήθηκε µε τους πίνακες που αναρτήσαµε 

στην εργασία µας η ύφεση θα ήταν πάνω από 2 ποσοστιαίες µονάδες βαθύτερη και οι 

επιπτώσεις της στην ανεργία και το εισόδηµα των Ελλήνων δυσβάσταχτες. Όσον 

αφορά δε το προφίλ των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων µε βάση την έρευνα 

του ΑΜΠΕ το 51% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προέρχονται από την 

Αττική. Ποσοστό µεγαλύτερο του 70% του συνόλου των εξαγωγών επιτυγχάνεται 

από την εξαγωγική δραστηριότητα των 200 µεγαλύτερων εξαγωγικών επιχειρήσεων 

της χώρας. Ακόµα το 23% των εξαγωγικών επιχειρήσεων είναι µεγάλες και πολύ 

µεγάλες επιχειρήσεις, το 44% µεσαίες επιχειρήσεις και το 33% µικρές και πολύ 

µικρές επιχειρήσεις. (Πηγή: ΑΜΠΕ) 

Η θέση την οποία κατέχει σήµερα η χώρα µας στις διεθνείς συναλλαγές είναι 

η 22η σε θέµα εξαγωγών ενώ τα κυριότερα προϊόντα που εξάγουµε είναι τα 

βιοµηχανικά είδη, τα ορυκτέλαια πετρελαίου, τα τρόφιµα και τα ζώα, τα χηµικά 

προϊόντα, τα ορυκτά καύσιµα, τα µηχανήµατα, τα διάφορα βιοµηχανικά είδη, τα ποτά 

και ο καπνός, οι πρώτες ύλες και τα λάδια και τα λίπη. 

Μελλοντικές έρευνες θα µπορούσαν να έχουν ως σκοπό την εύρεση των 

κονδυλίων για την υλοποίηση των προγραµµάτων ικανών να επιφέρουν κέρδη στην 

Ελλάδα. Ακόµα θα πρέπει προκειµένου να γίνουν ανταγωνιστικά στο διεθνή χώρο τα 

προϊόντα µας εξειδικευµένο προσωπικό να δείξει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 

καλλιεργούνται ή να κατασκευάζονται.  
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