Δράσεις Eνίσχυσης της Εξωστρέφειας
Προώθηση του Εξωστρεφούς Προσανατολισμού
Δυναμικών Τομέων της Οικονομίας

Χρηματοδότηση & Ασφάλιση Εξαγωγών

Πρωτοβουλία για την αποτελεσματικότερη χρηματοδοτική
στήριξη των εξωστρεφών επιχειρήσεων έχει αναλάβει ο ΣΕΒ,
Για να στηρίξει την αποτελεσματικότερη διείσδυση σε νέες
αγορές, ο ΣΕΒ δημιουργεί δίκτυα εξωστρεφών επιχειρήσεων. σε συνεργασία με χρηματοπιστωτικούς και ασφαλιστικούς
οργανισμούς (EBRD, ελληνικές τράπεζες, ΟΑΕΠ, επενδυτικά
Μέσα από συνέργιες και οικονομίες κλίμακας, τα μέλη
funds). Κύριος στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων
του κάθε δικτύου αναγνωρίζουν ευκαιρίες για διεθνείς
και ανταγωνιστικών χρηματοδοτικών και ασφαλιστικών
συμφωνίες. Στο δίκτυο εταιριών εφοδιαστικής αλυσίδας
προϊόντων, που εστιάζουν στις εξειδικευμένες ανάγκες των
συμμετέχουν ήδη 35 από τις δυναμικότερες εταιρίες του
παραδοσιακών αλλά και αναπτυσσόμενων εξαγωγικών
τομέα καθώς και η EEL. Ο ΣΕΒ αξιοποιεί τη δυναμική του
επιχειρήσεων.
δικτύου για να προωθεί ενεργά διεθνείς συνεργασίες,
να παρεμβαίνει με προτάσεις εξωστρεφούς ανάπτυξης
(«Εφοδιαστική Αλυσίδα 2020»), αλλά και να προωθεί
Αναβάθμιση της Στρατηγικής Πληροφόρησης
συνέργιες στο εσωτερικό. Το δεύτερο δίκτυο εστιάζει στην
περαιτέρω ανάπτυξη της εξαγωγικής δυναμικής των ΤΠΕ,
Ο ΣΕΒ έχει ενεργή συμβολή στη συνεχή επικαιροποίηση
με στόχο τη διείσδυση προϊόντων / υπηρεσιών ΤΠΕ σε νέες
και αναβάθμιση της στρατηγικής πληροφόρησης για
αγορές. Ανάλογα δίκτυα σε άλλους δυναμικούς τομείς είναι τις διεθνείς αγορές. Μέσα από τακτικές συσκέψεις που
υπό διαμόρφωση.
διοργανώνει ο ΣΕΒ μεταξύ εξαγωγικών επιχειρήσεων
και Διπλωματών, αναγνωρίζονται οι ειδικότερες ανάγκες
πληροφόρησης και δικτύωσης για τη διατήρηση της
Απλές, Γρήγορες και Οικονομικές Διαδικασίες
διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Εξαγωγών
Επίσης πραγματοποιούνται επισκέψεις ελλήνων και
ξένων Διπλωματών σε εξαγωγικές επιχειρήσεις ώστε να
Ο ΣΕΒ έχει ενεργή συμβολή στην απλούστευση των προενημερώνονται για τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά των
τελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών. Ως μέλος
ελληνικών προϊόντων.
της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Διασυνοριακού

Ομάδα Πρωτοβουλίας για την Ανάπτυξη της
Εξωστρέφειας
Για να προωθήσει και να υποστηρίξει την επίλυση κρίσιμων
θεσμικών προβλημάτων, ο ΣΕΒ δημιούργησε ένα οικοσύστημα
δυναμικών εξωστρεφών επιχειρήσεων από διαφορετικούς
κλάδους και εμπορικά μεγέθη. Η Ομάδα Πρωτοβουλίας
συνεισφέρει συνεχώς στη διαμόρφωση και διαβούλευση θέσεων
και προτάσεων πολιτικής, ενώ μέχρι σήμερα έχει ολοκληρώσει
θέσεις όπως οι «Μηχανισμοί Στήριξης της Εξωστρέφειας 20142020», το «Master Plan Τελωνειακές Υπηρεσίες 2015», το «Master Plan Χρηματοδότηση Εξαγωγών 2015» και ο νέος ρόλος της
Οικονομικής Διπλωματίας.

Ενίσχυση των Δεξιοτήτων Εξωστρέφειας Στελεχών
και Επιχειρήσεων
Η Πρωτοβουλία «Export Expert» αποσκοπεί στην ανάπτυξη
της εξαγωγικής ικανότητας στελεχών και επιχειρήσεων για την
εδραίωση της βιώσιμης εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.
Συμμετέχουν συνολικά 400 στελέχη από περίπου 200 επιχειρήσεις
πανελλαδικά στα οποία ο ΣΕΒ παρέχει δωρεάν επιμόρφωση και
συμβουλευτική (coaching) μέσα στην επιχείρηση. Επίσης, παρέχει
εξειδικευμένη πληροφόρηση και επιχειρηματική δικτύωση
σε θέματα όπως χρηματοδότηση και ασφάλιση, τελωνειακές
διαδικασίες, logistics και διανομή, στρατηγική πληροφόρηση,
κλπ. Η Πρωτοβουλία Export Expert συγχρηματοδοτείται από
την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π.ΕΔΒΜ. Οι
συμμετέχοντες αξιοποιούν σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία της
Google για τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωσή τους.

www.sev4enterprise.org.gr

Δράσεις και Πρωτοβουλίες
για την Εξωστρέφεια

Εμπορίου συμβάλει στην αντιμετώπιση χρόνιων
αιτημάτων των εξωστρεφών επιχειρήσεων όπως άρση
των γραφειοκρατικών εμποδίων, εξάλειψη των μη
ανταποδοτικών τελών / δασμών / φόρων, ρευστότητα,
προώθηση διακρατικών συμφωνιών άρσης των εμποδίων
εισόδου σε ξένες αγορές, εμπορική προστασία των
ελληνικών προϊόντων σε ξένες αγορές, κλπ.

Ανάλυση Εξαγωγών και Διεθνών Αγορών
Με έγκυρα στατιστικά μοντέλα, ο ΣΕΒ συγκεντρώνει
και επεξεργάζεται τις ελληνικές εξαγωγές, αναλύει
τις εξαγωγικές τάσεις και αποτυπώνει τις εμπορικές
διακυμάνσεις σε μηνιαία βάση. Οι αναλύσεις αφορούν
όλους τους κλάδους εξαγωγικών προϊόντων και τους
μεγαλύτερους διεθνείς προορισμούς.

