
 «Οι ελληνικές εξαγωγές και η πορεία τους παγκοσμίως. Η Κρήτη στις αγορές του κόσμου.»

Το ελληνικό εμπορικό «δαιμόνιο» παραμένει σταθερό και αναμφισβήτητα ισχυρό εδώ και αιώνες. Αν 

κάποιος ανατρέξει  στην ελληνική ιστορία,  θα ανακαλύψει  ότι  οι  Έλληνες ήταν  σπουδαίοι  έμποροι, 

καλοί  διαπραγματευτές  και  πολυπράγμονες  επιχειρηματίες.  Ξεχώριζαν  για  το  ταλέντο  τους  στις 

πωλήσεις αλλά και για την ευκολία τους στην ανάπτυξη συναλλαγών με γειτονικές περιοχές εκτός της 

Ελλαδικής επικράτειας. 

Τρόφιμα, όπως ελαιόλαδο, ελιές, σταφίδα, σιτηρά, φρούτα και λαχανικά, πλούσια σε θρεπτικές αξίες, 

παράγονταν από τους Έλληνες γεωργούς και πωλούνταν στις γειτονικές αγορές, κυρίως στις χώρες της 

Μεσογείου. Επίσης, υλικά κατασκευών, όπως μάρμαρα, μεταλλεύματα, ασβέστης κα, είχαν θέση στο 

ελληνικό εξαγωγικό εμπόριο της εποχής. 

Σήμερα, οι επιχειρηματίες της χώρας μας, παραμένοντας παραγωγικοί, δημιουργικοί, πολυπράγμονες 

και  έχοντας  έντονο  το  αίσθημα  του  επιχειρείν,  συνεχίζουν  την  εξαγωγική  δραστηριότητα, 

αναπτύσσοντας  ολοένα  και  πιο  προοδευτικές  μεθόδους  παραγωγής,  τυποποίησης,  προβολής  και 

marketing των προϊόντων και υπηρεσιών τους. 

Οι ελληνικές εξαγωγές και η πορεία τους παγκοσμίως 

Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών την τριετία 2010-2012 σημείωσε αύξηση κατά 32% περίπου. Τα 

ελληνικά προϊόντα είναι ιδιαιτέρως φημισμένα ανά τον κόσμο, ακόμα και σε ανταγωνιστικές χώρες 

προς  την  Ελλάδα,  όπως  την  Ιταλία,  την  Ισπανία  και  την  Πορτογαλία.  Ενδεικτικά,  πέραν  των 

παραδοσιακών ευρωπαϊκών αγορών, η ελληνική εξαγωγική κοινότητα δραστηριοποιείται επιτυχώς σε 

τρίτες χώρες όπως τα ΗΑΕ, οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία, η Κίνα, ο Καναδάς κα. Σημαντικά 

βήματα  γίνονται  και  σε  νέες  αγορές,  για  τα  ελληνικά προϊόντα,  όπως η  Βραζιλία,  η  Αυστραλία,  η 

Δημοκρατία Ν. Αφρικής κα. 

Οι τωρινές δύσκολες συνθήκες της ελληνικής οικονομίας και της εγχώριας αγοράς, προβληματίζουν και  

συνάμα  προκαλούν  τους  Έλληνες  παραγωγούς  και  εμπόρους.  Για  να  κρατήσουν,  σε  πρώτη  φάση 

βιώσιμη και σε δεύτερη φάση κερδοφόρα την επιχείρηση τους, οι επιχειρηματίες αναζητούν συνεχώς 



λύσεις και τρόπους για να πετύχουν. Η στροφή στην παγκόσμια αγορά και οι εξαγωγές είναι ίσως η 

μοναδική λύση! 

Η αλλαγή πλεύσης και η υψηλή ένταση εξωστρέφειας που επικρατεί στην επιχειρηματική  κοινότητα 

δεν πρέπει επ’ ουδενί να αποτελέσει μόδα. Η εξαγωγική δραστηριότητα πρέπει να μελετηθεί σωστά και 

οι  κινήσεις  των  εν  δυνάμει  εξαγωγέων  να  είναι  μεθοδευμένες  και  ουσιαστικές,  έτσι  ώστε  οι 

επιχειρήσεις  και  τα  προϊόντα  τους  να  έχουν  μέλλον  στον  παγκόσμιο  ιστό.  Και  η  διαδικασία  είναι 

ενδιαφέρουσα, δημιουργική και προσοδοφόρα αλλά καθόλου εύκολη και περιστασιακή. 

Η ποιότητα στη παραγωγή, η μελετημένη συσκευασία και ετικέτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες της 

εκάστοτε αγοράς – στόχου, η αποτελεσματική κατάρτιση ενός επιχειρησιακού πλάνου (business plan) 

και  συγχρόνως  η  μεθοδευμένη  προβολή  της  εταιρείας  και  των  προϊόντων  της  μέσω  διαφήμισης, 

συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις του κλάδου και λοιπές προωθητικές δράσεις, είναι μερικές από τις 

βασικές  πρωταρχικές  κινήσεις  ενός  εξαγωγέα  ή  εν  δυνάμει  εξαγωγέα.  Στη  συνέχεια,  η  συνεχής 

ενημέρωση για τις διαφοροποιήσεις των αγορών ενδιαφέροντος, η σωστή εκπαίδευση σχετικά με τη 

προσέγγιση  ξένων  αγοραστών  αλλά  και  η  πληροφόρηση  για  το  εξαγωγικό  εμπόριο  και  τις 

ιδιαιτερότητες του, είναι θέματα που πρέπει να απασχολούν καθημερινά όλους όσους εμπλέκονται σε 

δράσεις εξωστρέφειας. Η νέα γενιά των Ελλήνων εξαγωγέων ανανεώνει τους τρόπους προβολής και 

αναζητά καθημερινά φρέσκιες ιδέες για την εικόνα των προϊόντων της, εκπαιδεύεται, αφουγκράζεται, 

προσαρμόζεται και στο τέλος πετυχαίνει! 

Η Κρήτη στις αγορές του κόσμου

Το νησί της Κρήτης είναι  ένα φωτεινό παράδειγμα της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας.  Ένας 

τόπος  ευλογημένος,  συνδυάζοντας  τα  προνόμια  του  βουνού  και  της  θάλασσας,  με  τους  Κρήτες 

επιχειρηματίες να έχουν αποδείξει διαχρονικά την αξία τους στις εμπορικές συναλλαγές, τις γνώσεις 

τους στη καλλιέργεια της γης, την ευκολία τους να προσαρμόζουν το παραδοσιακό με το μοντέρνο, την  

παλιά γενιά με τη καινούρια. 

Η ιστορία και οι αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν να επιδείξουν πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα 

για τις επιτυχημένες πρακτικές των αρχαίων Κρητών. Βάσει αρχαιολογικών ευρημάτων, η καλλιέργεια 

ελιάς  και  ελαιολάδου,  ξεκίνησε  στη  Κρήτη  πριν  από  3.500  χρόνια.  Το  θαλάσσιο  εμπόριο  ήταν 



πραγματικά μια πολύτιμη κληρονομιά που οι  σύγχρονοι Κρήτες εκμεταλλεύονται ακόμα. Η Κρητική 

διατροφή  και  η  δημοφιλής  μελέτη  των  7  χωρών,  έχει  αποτελέσει  οδηγό  έρευνας  για  πολλούς 

επιστήμονες και τα αποτελέσματα της έχουν ενισχύσει την εικόνα των ποιοτικών κρητικών προϊόντων 

παγκοσμίως. 

Η  Κρήτη  φημίζεται  ιδιαιτέρως  για  τα  προϊόντα  διατροφής  όπως  το  ελαιόλαδο,  τα  φρούτα  και  τα 

λαχανικά, το κρασί, το μέλι, το παραδοσιακό παξιμάδι, τα τυριά αλλά και τα προϊόντα αρτοποιίας. Ο 

κλάδος των τροφίμων και ποτών άλλωστε είναι ο πιο ισχυρός στο εξαγωγικό εμπόριο της Κρήτης, με  

ποσοστό  συμμετοχής  στο  σύνολο  των  Κρητικών  εξαγωγών  για  το  2012  της  τάξεως  του  41%.  Οι 

κυριότεροι εξαγωγικοί προορισμοί για τον συγκεκριμένο κλάδο προϊόντων είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η 

Δημοκρατία της Τσεχίας, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλγαρία, η Αυστρία, η Κύπρος, οι ΗΠΑ, οι Κάτω 

Χώρες, η Ισπανία κα.  Από την άλλη πλευρά, σημαντικά μερίδια στις κρητικές εξαγωγές, κρατούν κι 

άλλοι κλάδοι όπως τα λοιπά βιομηχανικά προϊόντα, χημικά – πλαστικά, δομικά υλικά και λαϊκή τέχνη. 

Η οικονομική δυσχέρεια που επικρατεί σε όλη την Ευρώπη, αναπόφευκτα έχει επηρεάσει το σύνολο 

των κρητικών εξαγωγών. Παρατηρείται μια κάμψη στην εξαγωγική δραστηριότητα της Κρήτης, γεγονός 

που  οφείλεται  σε  πολλούς  παράγοντες,  με  κυριότερους  την  έλλειψη ρευστότητας  των εξαγωγικών 

επιχειρήσεων και την αντίστοιχη αδυναμία ανταπόκρισης των σε μεγέθη παραγωγής, στα καθημερινά 

εμπόδια  που  παρουσιάζονται  στη  τελωνειακή  και  φορολογική  γραφειοκρατία  και  αφορούν  στους 

εξαγωγείς  σε όλη την επικράτεια,  αλλά και  στη μείωση εξαγωγής χύμα Κρητικού ελαιολάδου προς 

Ιταλία.  Οφείλουμε  να  ομολογήσουμε  ότι  τα  τελευταία  2  χρόνια,  έχουν  γίνει  μερικά  βήματα  στη 

εμπορική  διευκόλυνση  (Trade Facilitation)  με  τη  συνεργασία  της  ομάδας  δράσης  Ολλανδών 

εμπειρογνωμόνων – Task Force για τις ελληνικές εξαγωγές. 

Οι δυσκολίες, όμως, παρουσιάζονται για να παρακάμπτονται και τα προβλήματα βρίσκουν πάντα τη 

λύση τους. Αυτό αποδεικνύεται από τα λαμπρά παραδείγματα κρητικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και 

τις καλές πρακτικές που παρουσιάζουν. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ, στα ράφια ξένων σούπερ 

μάρκετ,  φρουτώδη  κρασιά  της  Κρήτης  στις  κάβες  και  τις  wine lists εστιατορίων  παγκοσμίως, 

delicatessen καταστήματα με «κρητικές γωνιές» που παρουσιάζουν παραδοσιακά προϊόντα του νησιού, 

όπως κρητικό παξιμάδι, χοχλιούς σε διάφορες μορφές, βιολογικές μαρμελάδες και μέλι κα, αλλά και οι 

πολυάριθμες βραβεύσεις κρητικών προϊόντων παγκοσμίως, είναι τα χαρακτηριστικά best practices που 

έχουμε ως Κρήτες εξαγωγείς να επιδείξουμε. Αρκετές είναι και οι αναφορές σε έγκριτα περιοδικά και  



εφημερίδες με άρθρα τόσο για την Κρητική διατροφή και τα πλεονεκτήματα της όσο και για τα κρητικά 

προϊόντα, αλλά και σε πολλούς ταξιδιωτικούς οδηγούς και έντυπα γαστρονομίας.

 

Η Κρητική διατροφή γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής, έχοντας φανατικούς υποστηρικτές και ισχυρούς 

συμμάχους.  Συνεχώς,  περισσότεροι  καταναλωτές αναγνωρίζουν τις  διατροφικές  αξίες  των κρητικών 

τροφίμων  και  ποτών  και  τα  εντάσσουν  στο  καθημερινό  τους  τραπέζι.  Στο  πλαίσιο  της  περαιτέρω 

προώθησης  των  κρητικών  διατροφικών  προϊόντων,  σημαντική  βοήθεια  προσφέρει  η  ομογενειακή 

κοινότητα μέσω των Συλλόγων και Ενώσεων. 

Με τη λογική ότι  δεν παραιτούμαστε και με το επιχειρηματικό «δαιμόνιο» να παραμένει ισχυρό, ο 

Ελληνικός  Οργανισμός  Εξωτερικού  Εμπορίου  (ΟΠΕ),  αφουγκραζόμενος  τις  ανάγκες  της  αγοράς, 

συντάσσει  στοχευμένο  επιχειρησιακό  πλάνο  για  όλους  τους  κλάδους  του  ελληνικού  εξαγωγικού 

εμπορίου,  περιλαμβάνοντας  εκτός  από  τις  μεγαλύτερες  και  πιο  δημοφιλείς  διεθνείς  εκθέσεις, 

σημαντικό  αριθμό  επιχειρηματικών  αποστολών,  σε  χώρες  που  δεν  του  δίνεται  η  δυνατότητα  να 

οργανώσει  την  ελληνική  εκθεσιακή  παρουσία,  αλλά  και  πλήθος  άλλων  εκδηλώσεων  προβολής  και 

προώθησης,  όπως  in store promotion σε  μεγάλες  αλυσίδες  σούπερ μάρκετ,  συνεργασία με  ξένους 

δημοσιογράφους γαστρονομίας, προσκλήσεις αγοραστών, ενημερωτικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με 

τους Εμπορικούς Ακολούθους των Ελληνικών Πρεσβειών για διάφορες αγορές στόχους κα. 

Από το σύνολο του έργου του δεν λείπουν οι δράσεις κατάρτισης. Ο ΟΠΕ σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ και 

τους  3  εξαγωγικούς  Συνδέσμους  της  χώρας,  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», 

οργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα για τους εξαγωγείς, τους εν δυνάμει εξαγωγείς, τα στελέχη των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων αλλά και τους επιχειρηματίες και εργαζόμενους του ευρύτερου εμπορικού 

τομέα, που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω στο εξαγωγικό εμπόριο, το εξαγωγικό 

marketing και τους τρόπους διείσδυσης της δραστηριότητας τους σε ξένες αγορές. 

Η  σημερινή  εποχή  απαιτεί  άμεσες  και  αποτελεσματικές  λύσεις.  Ο  ΟΠΕ,  πιστός  υποστηρικτής  της 

πρωτοποριακής  δράσης  και  των  καινοτόμων  ιδεών,  αλλά  και  ένθερμος  θιασώτης  του  Regional 

Marketing, συνεργάζεται με τις κατά τόπους Περιφέρειες, Επιμελητήρια και κλαδικούς φορείς για την 

ανάδειξη των χαρακτηριστικών προϊόντων των κατά τόπους περιοχών. Προσαρμόζει τις δράσεις του 

στις  ανάγκες  των  κλάδων  του  εξαγωγικού  εμπορίου  και  των  ξένων  αγορών.  Προσαρμόζει  την 

διαχρονικότητα και την παράδοση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών με τις μοντέρνες τάσεις και 

τεχνολογίες.  Το επιχειρησιακό του πρόγραμμα δεν είναι  ευκαιριακό και  στατικό αλλά δυναμικό και 



ανανεώσιμο.  Έτσι  όπως  πρέπει  να  είναι  οι  ελληνικές  εξαγωγές  των  επιχειρήσεων.  Δυναμικές  και 

συνεχώς με έναν αέρα ανανέωσης. Το εξαγωγικό εμπόριο της Ελλάδας παραμένει διαχρονική τάση και 

όχι ευκαιριακή μόδα αλλά που κάθε τόσο χρειάζεται ανανέωση με νέες ιδέες, φρέσκιες προτάσεις και 

πρωτοποριακές τακτικές. 


