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Δελτίο Τύπου ΣΕΒΕ: SOS Εκπέμπουν οι 

Παραγωγικές Εξαγωγικές Επιχειρήσεις 

για τις Επιπτώσεις των Capital Controls 

  

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, προσπαθώντας να ενημερώνει την ελληνική εξαγωγική 
κοινότητα και να ανταποκριθεί στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για τις επιχειρήσεις λόγω των 
capital controls, υποστήριξε την εκδήλωση με θέμα «Κινήσεις επιβίωσης ελληνικών 

επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των capital controls», που διοργάνωσε η Eurofast Global (Greece) 
στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, 
Δρ Κυριάκος Λουφάκης. Ακόμα, ο Δρ Λουφάκης συμμετέχει με παρέμβαση στην σημερινή εκδήλωση 
με θέμα «Capital Controls & Επιχειρείν», που διοργανώνεται από την Boussias Conferences στην 
Αθήνα. 

Βασικό πρόβλημα των εξαγωγικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των capital controls είναι η διάρρηξη 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ελληνική οικονομία έχει πολύ μικρό βαθμό αυτάρκειας, λιγότερο 

από 20%. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 80% των α’ υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, που 
χρησιμοποιούμε στην παραγωγή μας, είναι εισαγόμενα. Έτσι, οι περισσότερες εξαγωγικές 
επιχειρήσεις αγοράζουν πρώτες & βοηθητικές ύλες και υλικά συσκευασίας από εισαγωγείς των 
προαναφερόμενων ειδών από το εξωτερικό. Με τα σημερινά δεδομένα, οι εισαγωγείς θα συνεχίσουν 
να αντιμετωπίζουν πρόβλημα, το οποίο τελικά μεταφέρεται και στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των εμβασμάτων εξωτερικού, το μέτρο αποτελεί σίγουρα θετικό 

βήμα, ωστόσο αναμένουμε τις προϋποθέσεις και τον τρόπο εφαρμογής της νέας διαδικασίας. Επίσης 
αναγκαίος είναι ο άμεσος προσδιορισμός του τρόπου και η επιτάχυνση εφαρμογής της πρόβλεψης 
στη νέα ΥΑ για πληρωμή τιμολογίων εξωτερικού μέχρι του ποσού των 100.000€. 

Αίτημα του ΣΕΒΕ είναι ο επανακαθορισμός των ορίων αναλήψεων από λογαριασμούς 
εξωστρεφών επιχειρήσεων (παραγωγών, εξαγωγέων, μεταφορέων) για τη διευθέτηση των 
καθημερινών αναγκών και την κάλυψη επιχειρηματικών εξόδων στο εξωτερικό (επιχειρηματικές 
αποστολές, συναντήσεις, εκθέσεις, επιτόπιες επισκέψεις για παροχή τεχνικών υπηρεσιών για 

προϊόντα που έχουν εξαχθεί,  δαπάνες μεταφοράς, κτλ). 

http://www.seve.gr/


Η αποκατάσταση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων είναι αναγκαία. Ενδεικτικά ο ΣΕΒΕ 
αναφέρεται στην ανάγκη αποκατάστασης της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω του 
προγράμματος ΟΑΕΠ-Εξωστρέφεια: θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα άμεσης υπογραφής των 
συμβάσεων ενεχυρίασης μεταξύ συνεργαζόμενων τραπεζών και εξαγωγικών επιχειρήσεων για κάθε 
συναλλαγή ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα το πολύ χρήσιμο αυτό πρόγραμμα ασφάλισης-
χρηματοδότησης του Οργανισμού.  

Επιπλέον, κρίσιμα θέματα τα οποία θα πρέπει άμεσα να επιλυθούν είναι: 

-Οι επιταγές που έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν στο διάστημα 30/6 έως 30/7. Είναι 
επιτακτική ανάγκη να δοθεί και άλλος χρόνος, τουλάχιστον ενός μήνα, ώστε να μπορέσουν οι 
επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 

-Η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών.  

-Η επιβάρυνση σταλιών – αποθήκευτρων. Χιλιάδες containers παραμένουν στα λιμάνια της 

χώρας και επιβαρύνονται με αποθήκευτρα. Ο ΣΕΒΕ έχει ήδη ζητήσει από την ΟΛΘ ΑΕ να 
αντιμετωπίσει με επιείκεια το θέμα, ώστε η επιβάρυνση των επιχειρήσεων να είναι η μικρότερη 

δυνατή.   

-Το πρόβλημα των μεταφορών. Η συρρίκνωση των εισαγωγών εξαιτίας των capital controls έχει 
επιβαρύνει σημαντικά τις εξαγωγές. Διότι, πέραν της απαίτησης των μεταφορέων για πληρωμή τους 
με μετρητά (για πληρωμή πετρελαίου, κ.λ.π.), έχει αυξηθεί κατακόρυφα το κόστος μεταφοράς 
εξαγόμενων προϊόντων, καθώς δεν υπάρχουν φορτία προς επιστροφή. Θα πρέπει για το διάστημα 
που διαρκεί αυτή η ανωμαλία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Ναυτιλίας, να αναζητηθούν εναλλακτικοί τρόποι για τη μεταφορά των εμπορευμάτων π.χ. 

χρησιμοποίηση φορτηγών τρίτων χωρών.  

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί πλήττει ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία των ελληνικών 
επιχειρήσεων και της χώρας με ανυπολόγιστες συνέπειες στην οικονομία και την απασχόληση. Ο 
ΣΕΒΕ εκπέμπει SOS για την χαλάρωση των capital controls για τις εισαγωγικές-εξαγωγικές 
επιχειρήσεις και την άμεση αποκατάσταση της ομαλότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τονίζει 

μάλιστα ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να δίδεται απόλυτη προτεραιότητα στις εξαγωγικές 

επιχειρήσεις που είναι οι μόνες μαζί με τον τουρισμό και τη ναυτιλία που φέρνουν συνάλλαγμα 
στην χώρα μας.  

Η Παγκόσμια Οικονομία σε Τίτλους   

Σε συνέχεια της παγκόσμιας ύφεσης τα τρία τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη 
και για το 2015 δεν φαίνεται να ξεπερνά το ποσοστό του 2,6% του 2014.  Η 
συνεχιζόμενη ύφεση έχει επηρεάσει το παγκόσμιο εμπόριο το οποίο σύμφωνα 

με τον ΠΟΕ, παρουσίασε μια περιστασιακή αύξηση του 0,7% το πρώτο 
τρίμηνο του 2015, έναντι του 1,8% το προηγούμενο τρίμηνο.  Σε όρους 
εξαγωγών υπήρξε ένα σαφές χάσμα μεταξύ των αναδυόμενων οικονομιών, οι 

οποίες είδαν τον όγκο των εξαγωγών τους να αυξάνεται κατά 1,5% από τρίμηνο σε τρίμηνο, εκτός 
από την Ασία όπου η αύξηση ήταν 3% και πλέον.  Αντίθετα, οι εξαγωγές των αναπτυγμένων χωρών 
μειώθηκαν κατά 0,5% από τρίμηνο σε τρίμηνο, με τις εξαγωγές των ΗΠΑ να παρουσιάζουν απότομη 
επιβράδυνση κατά 4,5%. 

Επιπλέον, αβεβαιότητα συνεχίζει να υπάρχει στους τομείς των δαπανών και των επενδύσεων.  Ο 
πρώτος σχετίζεται με τις μελλοντικές αλλαγές στη νομισματική πολιτική, ιδιαίτερα στους χρόνους και 
την ταχύτητα αύξησης των επιτοκίων των ΗΠΑ και του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά και την πρόθεση 
διατήρησης των διευκολυντικών πολιτικών της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Ιαπωνίας.  Η δεύτερη 
αβεβαιότητα σχετίζεται με τις διαπραγματεύσεις του ελληνικού χρέους: μπορεί ένα Grexit να 
αποτραπεί με ασφάλεια και εάν όχι ποιες θα είναι οι αλυσιδωτές επιπτώσεις;  Στο κλίμα 
αβεβαιότητας προστίθεται και ο κίνδυνος ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ενώ το 

ισχυρό αμερικανικό δολάριο επιδεινώνει την αστάθεια στις αγορές νομίσματος, κεφαλαίων και 
εμπορευμάτων. (πηγή D&B) περισσότερα 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://agonaskritis.gr/wp-content/uploads/2011/04/euro4.jpg&imgrefurl=http://agonaskritis.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7/&h=291&w=491&tbnid=cB-D4hKHDNLsqM:&docid=0y0DX1mCpN8sLM&ei=JR-yVa2EKMKgsAGB4LKwDg&tbm=isch&ved=0CD0QMygYMBhqFQoTCO2qkd7S88YCFUIQLAodAbAM5g
http://dir.icap.gr/mailimages/WWJuly2015_GR.pdf


Πρόταση για αλλαγές στον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής 

Σταθεροποίησης (EFSM) 

  

Μόλις λίγες μέρες μετά την παροχή €7.16 δις ως προσωρινή χρηματοδότηση 
στην Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής 

Σταθεροποίησης (EFSM), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αλλαγές στον 
κανονισμό του EFSM.  Οι τροποποιήσεις στον Κανονισμό ακολουθούν την 
κοινή δήλωση της 17ης Ιουλίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να παρέχουν μία μόνιμη εγγύηση για τα κράτη μέλη εκτός της 

ζώνης του ευρώ, διασφαλίζοντας ότι θα είναι προστατευμένοι μέσω ενός συστήματος εγγυήσεων σε 
περίπτωση ενδεχόμενων μελλοντικών χρήσεων του EFSM. Οι τροποποιήσεις έχουν σκοπό να 

αποζημιώσουν κράτη μέλη που δε συμπεριλαμβάνονται στην ευρωζώνη, σε περίπτωση που 
υποστούν οικονομική ζημιά. Η κοινή δήλωση αναφέρει, επίσης, ότι το EFSM δε θα τεθεί ξανά σε 
χρήση πριν τεθούν σε ισχύ οι προτεινόμενες αλλαγές. Ως εκ τούτου, η πρόταση της Επιτροπής θα 
πρέπει να εγκριθεί άμεσα από το Συμβούλιο. περισσότερα 

Οικονομικές και Εμπορικές Εξελίξεις στις 

Ξένες Αγορές 
  

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ_2uqvS88YCFYPVLAod3GAGOA&url=https://news.makedonias.gr/131326/efsf-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1/&ei=ux6yVd-sF4OrswHcwZnAAw&bvm=bv.98476267,d.bGg&psig=AFQjCNEwlfziyYM2qK2oFYFVQHHRRcMfLQ&ust=1437822977063531
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/documents/2015-07-22_proposal_council_regulation_efsm_en.pdf


Ακολουθεί συνοπτική αναφορά των πλέον πρόσφατων πληροφοριών που περιήλθαν στη διάθεση 
του ΣΕΒΕ για τις ξένες αγορές.   

Για επιπρόσθετες πληροφορίες παρακαλούνται οι επιχειρήσεις-μέλη να ανατρέχουν στα σχετικά 
“links” (όπου αυτά υπάρχουν) ή να επικοινωνούν με τα γραφεία του Συνδέσμου. 

Βραζιλία 

 Πτώση της κατανάλωσης αναμένεται στη Βραζιλία μετά από μια μακρά περίοδο έξαρσης 

περισσότερα 

Δανία 

 Με εύθραυστη πλειοψηφία το αποτέλεσμα των εκλογών για την κεντροδεξιά συμμαχία 

περισσότερα 

Ινδονησία 

 Παράνομη θεωρείται, πλέον, η χρήση ξένων νομισμάτων στις εγχώριες συναλλαγές περισσότερα 

Χιλή 

 Η Dun & Bradstreet υποβαθμίζει την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας λόγω της πολιτικής 
έντασης και της οικονομικής αδυναμίας περισσότερα 

http://go.euromonitor.com/rs/euromonitorinternational/images/WP_Brazil-Consumption-Economic-Slowdown_1.2-0515.pdf
http://img.en25.com/Web/DnBUK/%7Bd7b466f3-4a51-43e1-8607-582f950ea6bf%7D_Denmark.pdf
http://img.en25.com/Web/DnBUK/%7Bded8bc88-3f45-4f51-92c2-6b84206199bd%7D_Indonesia.pdf
http://img.en25.com/Web/DnBUK/%7Bddb42e65-6c10-41c8-84af-49e144bbfa48%7D_Chile.pdf


Για περισσότερες πληροφορίες σε εξειδικευμένα θέματα εξωστρέφειας μπορείτε να επισκεφθείτε 
τα παρακάτω links στο portal του ΣΕΒΕ  

[KATAΛΟΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ] [ΧΩΡΕΣ & ΚΛΑΔΟΙ] [ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ] [ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ] 
[ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ] [ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ]  

Επιμέλεια Ύλης: Νατάσα Θ. Γιαλόγλου  
Γραφεία: Πλ. Μοριχόβου 1 , 546 25 Θεσσαλονίκη Τηλ:2310.535333  

Fax:2310.543232 email: info@seve.gr  
 

Έχετε λάβει το παρόν ενημερωτικό δελτίο διότι είστε μέλος ή έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης 
του ΣΕΒΕ. Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα παραληπτών κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να 
διαγραφεί η ηλεκτρονική σας διεύθυνση από αυτή τη λίστα, απλά αποστείλατε e-mail με θέμα "ΔΙΑΓΡΑΦΗ" 

στο comms@seve.gr. Σε αυτό το μήνυμα αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και διαδικασίες 
διαγραφής από την λίστα παραληπτών. (Οδηγία 2002/31/CE και σχετικό A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου).  
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