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Μηχανισμοί Αναφοράς και Στήριξης από 

τις Αρχές Εξωτερικού

Ο ρόλος και η συμβολή των Γραφείων Οικονομικών 

και Εμπορικών Υποθέσεων 



Στο επιχειρηματικό περιβάλλον, η έλλειψη διαφάνειας στις
εμπορικές συναλλαγές καθώς και οι περιπτώσεις
διαφθοράς προκαλούν άνισες συνθήκες στην αγορά,
υπονομεύουν τον υγιή ανταγωνισμό και επιβαρύνουν τον
μέσο καταναλωτή με επιπλέον κόστος στην παροχή
υπηρεσιών και αγαθών.

Σε χώρες στις οποίες οι αρχές της διαφάνειας και του
θεμιτού ανταγωνισμού δεν γίνονται σεβαστές, οι
επιχειρηματικές δραστηριότητες γίνονται λιγότερο
ελκυστικές και ως εκ τούτου, μειώνονται οι ιδιωτικές
επενδύσεις και η ανταγωνιστικότητα, ενώ καθίσταται
προβληματική η δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων και η
ομαλή ανάπτυξη των δυνατοτήτων της οικονομίας.



Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων-
ΟΕΥ αποτελούν τμήματα των διπλωματικών ή
έμμισθων προξενικών αρχών, και έχουν ως κύρια
αρμοδιότητα τη διασφάλιση, υποστήριξη και
προώθηση των ελληνικών οικονομικών και εμπορικών
συμφερόντων στο εξωτερικό.

Σήμερα λειτουργούν 60 Γραφεία Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων σε 51 χώρες (22 εκ των οποίων
είναι μέλη του ΟΟΣΑ), οι οποίες παρουσιάζουν
ιδιαίτερο οικονομικό και εμπορικό ενδιαφέρον για την
Ελλάδα.



Με βάση τον Δείκτη Διαφθοράς 2020 (Corruption
Perception Index 2020) του μη-Κυβερνητικού
Οργανισμού “Διεθνής Διαφάνεια” (Transparency
International), οι 26 από τις 51 ανωτέρω χώρες, όπου
λειτουργούν Γραφεία ΟΕΥ, κατατάσσονται χαμηλότερα
από τη θέση 60 σε σύνολο 180 χωρών που
περιλαμβάνει ο Δείκτης Διαφθοράς (2 από τις 26 είναι
και μέλη του ΟΟΣΑ).

Στις 26 αυτές χώρες περιλαμβάνονται 4 χώρες-μέλη
της Ε.Ε, 9 από λοιπές χώρες Ευρώπης, 5 χώρες από την
αφρικανική ήπειρο, 6 χώρες της Ασίας και 2 χώρες της
Λατ. Αμερικής.



Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, συντάσσουν
ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις και ενημερωτικά
επιχειρηματικά δελτία, όπου καταγράφονται οι
επικρατούσες επιχειρηματικές και εμπορικές
πρακτικές, στις χώρες αρμοδιότητάς τους, καθώς
επίσης και τα συνήθη συναλλαγματικά ήθη και
συνήθειες.



Παράλληλα ενημερώνουν τόσο τις Δ/νσεις της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών όσο
και τους αρμόδιους επιχειρηματικούς φορείς
(Εμπορικά Επιμελητήρια, Ενώσεις, Συνδέσμους, κλπ),
έτσι ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις, μέλη των εν λόγω
φορέων, που σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στο
εξωτερικό να έχουν μια αρχική αξιόπιστη
πληροφόρηση για το τι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν,
στην αγορά-στόχο, ώστε να είναι όσο το δυνατόν
καλύτερα προετοιμασμένες.



Η ανωτέρω πληροφόρηση είναι διαθέσιμη και στην 
ηλεκτρονική πύλη της Γενικής Γραμματείας Διεθνών 

Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας 
του  Υπουργείου Εξωτερικών

https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-
oikonomikon-emporikon-

upotheseon/grafeia-ana-xora
από όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τη
δυνατότητα να αντλήσουν τις πληροφορίες για τη
χώρα ή χώρες που τους ενδιαφέρουν και μέσω της
εγγραφής τους στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο
(Newsletter) της πύλης.

https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora


Σε ετήσια βάση, από τις περίπου 7.000 ελληνικές
εξαγωγικές επιχειρήσεις (σε σύνολο 18.000 περίπου)
που έρχονται σε επικοινωνία με τα Γραφεία ΟΕΥ,
ποσοστό 40% των αιτημάτων (2.800) αφορά
ενημέρωση για τις υφιστάμενες συνθήκες αγοράς, για
τις χώρες που διαθέτουν αρμοδιότητα τα Γραφεία ΟΕΥ.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι 70% των
ανωτέρω επιχειρήσεων (1.960) απευθύνονται σε
περισσότερα του ενός Γραφεία ΟΕΥ για άντληση
αντίστοιχης πληροφόρησης.



Τα Γραφεία ΟΕΥ, λειτουργώντας στο πλαίσιο των
Κανόνων και Συμβάσεων που διέπουν τις
διπλωματικές αποστολές, μπορούν να συνδράμουν τις
ελληνικές επιχειρήσεις, σε περίπτωση που τους
ζητηθεί, διαθέτοντας επικαιροποιημένες καταστάσεις
με τα στοιχεία των αντίστοιχων Εθνικών Αρχών
Διαφάνειας, όσον αφορά στις χώρες αρμοδιότητάς
τους, καθώς επίσης και καταλόγους με δικηγορικά
γραφεία και εταιρείες νομικής υποστήριξης οι οποίες
εξειδικεύονται σε υποθέσεις καταπολέμησης της
διαφθοράς.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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