
ΕΛ

Λ
Η
Ν
ΙΚ

Η
 Σ
ΤΑΤΙΣΤΙΚ

Η
 Α
Ρ

Χ
Η  •

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Με εκτίμηση  
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος

 Προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις

 Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο της αποστολής 
της να παράγει επίσημες στατιστικές, χρήσιμες για το κοινωνικό σύνολο και τις επιμέρους ομάδες που το απαρτίζουν, 
προχωρά, για πρώτη φορά, στη διεξαγωγή στατιστικής έρευνας με στόχο την καταγραφή οικονομικών στοιχείων που 
θα αποτυπώνουν την οικονομική συγκυρία για το αμέσως επόμενο βραχυπρόθεσμο χρονικό διάστημα.
 Ειδικότερα, διενεργείται, για πρώτη φορά, έρευνα που θα συλλέγει στοιχεία για τις εκτιμήσεις/προσδοκίες 
των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με τις εξαγωγές που θα πραγματοποιήσουν κατά το επόμενο 
ημερολογιακό έτος (2020).
 Μέσω της δικής σας συμβολής και συμμετοχής, η πρωτοβουλία της ΕΛΣΤΑΤ αποσκοπεί: 
  • στην αποτύπωση των προσδοκιών των  επιχειρήσεων για τις εξαγωγές που πρόκειται να  πραγματοποιή- 
    σουν κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος, 
  • στη δημιουργία μιας νέας πηγής αξιόπιστης πληροφορίας, μέσω της αξιοποίησης της οποίας θα αναδειχθούν
     τρόποι που θα ενδυναμώσουν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα και θα ενισχυθεί, εν γένει, η
     προοπτική της ανάπτυξης της εξωστρέφειας των εξαγωγικών επιχειρήσεων.
 Ο στόχος της νέας έρευνας  είναι να αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο που θα συμβάλλει  στις αποφάσεις 
των φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής  και στην κοινωνική πρόοδο. 
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της έρευνας, σε όρους συνάφειας και ποιότητας των στατιστικών 
που θα καταρτιστούν, αποτελεί η δική σας ανταπόκριση. Για τον λόγο αυτόν, σας καλούμε να συμπληρώσετε, με όσο 
το δυνατό πιο ακριβή στοιχεία, το σχετικό διαδικτυακό (web) ερωτηματολόγιο. Σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο 
έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να απαιτούνται  λίγα λεπτά για τη συμπλήρωσή του, να είναι σύγχρονο και φιλικό και να 
μην επιφέρει σημαντικό πρόσθετο φόρτο σε σας. 
 Από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε ότι θα αξιοποιήσουμε τα στοιχεία που θα συλλεχθούν ώστε να 
δημιουργήσουν ένα σύνολο στατιστικών που θα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο/οδηγό για την επιχειρηματική σας 
δραστηριότητα.
 Ευελπιστούμε τόσο στην ανταπόκρισή σας στη νέα έρευνα που με αισιοδοξία εγκαινιάζει η ΕΛΣΤΑΤ, όσο και 
στη χρησιμότητα που θα έχουν οι παραγόμενες στατιστικές για εσάς.

΄Ερευνα για τις 
προσδοκίες των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων το έτος 2020
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