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Διιεληθέο εμαγσγέο – ην κόλν καθξννηθνλνκηθό κέγεζνο πνπ ζηήξημε ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία ην 2010

Γηαηί εμαγσγέο; Απνηεινύλ ηε ιύζε ζην αλαπηπμηαθό ηέικα πνπ βξίζθεηαη 

ζήκεξα ε ειιεληθή νηθνλνκία.

Ιαλ-Αύγνπζηνο 2011: Διιεληθέο εμαγσγέο: +40% (κε πεηξειαηνεηδή)

Δπξσπατθέο εμαγσγέο (ΜΟ): +14,2% (κε πεηξειαηνεηδή)

Διιεληθέο εμαγσγέο % ΑΔΠ ζήκεξα: 9,6%

Ση εμάγνπκε; Βηνκεραληθά (κεξίδην 21%), ηξόθηκα (κεξίδην 20%), ρεκηθά (κεξίδην 

15%), κεραλήκαηα&πιηθό κεηαθνξώλ (11%)

Πνύ εμάγνπκε; Ιηαιία (κεξίδην 10%), Σνπξθία (κεξίδην 8%), Γεξκαλία (8%), ΗΠΑ 

(κεξίδην 6%), Κύπξνο (κεξίδην 5%)

«ΠΑΡΑΓΩ & ΔΞΑΓΩ» (1)



Βαζηθό πξόβιεκα ειιεληθήο νηθνλνκίαο:

Οη Έιιελεο θαηαλαισηέο έρνπκε «γπξίζεη ηελ πιάηε» ζηα ειιεληθά πξντόληα.

Πξνηηκνύκε ηα εηζαγόκελα. Αθόκα θαη ζήκεξα.

Οπζηαζηηθά δίλνπκε ηα ιεθηά καο ζηνπο μέλνπο, εληζρύνληαο ηηο νηθνλνκίεο 

ηνπο.

Πξέπεη λα αιιάμνπκε θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο. 

Πξέπεη λα γίλνπκε ΔΩΣΡΔΦΔΙ ζηελ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ

«ΠΑΡΑΓΩ & ΔΞΑΓΩ» (2)



Έιιεηκκα αληαγσληζηηθόηεηαο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.

Γελ αγνξάδνπκε ειιεληθά γηαηί δελ είκαζηε αληαγσληζηηθνί νύηε ζηελ εγρώξηα 

αγνξά, πόζν κάιινλ «έμσ».

Σειεπηαία 20 ρξόληα – παγηδεπηήθακε ζηε ινγηθή εγθαηάιεηςεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο

Παξαγσγηθή αλαδηάξζξσζε – ΑΝΑΓΚΑΙΑ

Παξάγσ ζηελ Διιάδα & εμάγσ παγθόζκηα

Παξάγσ & Δμάγσ

«ΠΑΡΑΓΩ & ΔΞΑΓΩ» (3)



Βαζηθνί παξάκεηξνη αλαθνξάο:

1. Δμαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα κε ζπλερή αλάπηπμε (εμαγσγή > 72 ρώξεο , 70% 

ηδίξνπ).

2. Σνκέαο πξντόλησλ ειεθηξνληθήο βηνκεραλίαο  ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθόο 

παγθόζκηα.

3. Αθόκα παξαπάλσ όηαλ ηα πξντόληα ππνζηεξίδνληαη από πιήξε παξαγσγή 

ζηελ Διιάδα.

4. Η παξαγσγή είλαη ην θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθό 

πιενλέθηεκα.

5. Η ΟΛΤΜΠΙΑ ήδε ηξέρεη ζπκβόιαηα δηαξθείαο κε απαηηεηηθνύο πειάηεο θαη 

θξίλεηαη θαζεκεξηλά γηα ηηο επηδόζεηο ηεο (Honeywell , Autronica, Κamic)

6. Σν  ζεκεξηλό πεξηβάιινλ αγνξάο θαη νηθνλνκίαο θαζηζηά  ηδηαίηεξα ζθιεξό 

θαη επίπνλν ην «παξάγσ ζηελ Διιάδα & εμάγσ παγθόζκηα».

EFQM - ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ



TRANSFORMATION TO WORLD CLASS MANUFACTURING   

ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010-2013/ STAGE1



Benchmarking #1  

FPC VDS

LPCB

ΣΡΙΓΩΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ έηε 2010-2013



…PDCA

PDCA cycle is a well known fundamental concept of continuous improvement

RADAR matrix provides a structured approach assessing the organizational performance 

DMAIC is a systematic, and fact based approach providing framework of results-oriented project management, 

TOOLS METHODS PRINCIPLES  USED 2010-2013

…RADAR (EFQM)

…DMAIC ( 6ζ)



TRANSFORMATION METRICS  & BENCHMARKING



Από ην  επίπεδν

«EFQM business excellence model level- committed to excellence» νξνζεηεζήθαλ 

oη πξνζδνθίεο ηεο Οιύκπηα ηόζν ζε άκεζν(quick wins) κε κεζν-πξόζεζα 

όζν θαη ζε ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό 5-εηίαο

Δίλαη δε κε ζεηξά ζπνπδαηόηεηαο γηα ηελ εηαηξεία:

EFQM &  ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΌ ΣΗΝ Ο-Δ

1. Δπζπγξάκκηζε κε ηα θξηηήξηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο  ζπκθσλα κε ην 

EFQM  model (quick wins)

2. Πιήξεο θαηαλόεζε, ιεηηνπξγία ,κέξνο θαζεκεξηλόηεηαο  ε κεζνδνινγία 

RADAR.

2.  Αλάπηπμε θνπιηνύξαο Team working.

3. Τινπνίεζε Projects . Μεηξήζηκα, αμηνινγεκέλα ζε  εηήζηα βάζε (quick wins) 

4. Αμηνιόγεζε  θαη ζύγθξηζε αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηεο εηαηξείαο  κε βάζε 

ηα θξηηήξηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο (quick wins)

5. Θεηηθή ζπλεηζθνξά 4 εηαηξηθνύο  άκεζα θαη  ζε 14 Γείθηεο έκκεζα. (quick 

wins). 

6. Self assessment  tool, customized and valid (quick wins). 

7. Πηζηνπνίεζε , (quick wins) Marketing tool , Δξγαιείν δηεζλνύο αλαγλώξηζεο, 

Νέεο αγνξέο. 



Με βάζε ηηο παξαπάλσ πξνζδνθίεο πέξαλ ησλ άκεζσλ θαηαλνεηώλ θαη 

κεηξήζηκσλ πνπ νδήγεζαλ ζηε πηζηνπνίεζε « EFQM committed to 

excellence»

Έρεη θαηαζηξσζεί ην ζηξαηεγηθό πιάλν 2011-2015 γηαηί ζηόρνο είλαη ε 

δηάξθεηα  θαη ε ζπλερήο βειηίσζεο κε απαηηεηηθό ηξόπν. 

AWARD



2011

2013

2015

2012

2014

3 δράσεις
RADAR-efqm1

5 δράσεις
RADAR-efqm1

5 δράσεις
RADAR-efqm1,
450-500 μον.

5 δράσεις
RADAR-efqm1,
>500 μον.

Finalist  or  Prize

Journey to European Excellence

RADAR-efqm1,

11-03-2011



2011

2013

2015

2012

2014

3 δράσεις
RADAR-efqm1

5 δράσεις
RADAR-efqm1

5 δράσεις
RADAR-efqm1,
450-500 μον.

5 δράσεις
RADAR-efqm1,
>500 μον.

Finalist  or Prize

ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ

RADAR-efqm1,

1.Δμνηθνλόκεζε ρώξσλ-πόξσλ,βειηίσζε παξαγσγηθόηεηαο  /5S

2.πζηεκα πξνηάζεσλ γηα βειηίσζε. πκκεηνρή-ηδέεο-θαηλνηνκία

-ιύζεηο / kaizen

3. Αζηνρία πξντόλησλ, αλάιπζε επηπηώζεσλ .Βειηηώζεηο-

αληαγσληζηηθόηεηα/FMEA

1. Interface r&d και παραγωγήσ
2. Aποτελεςματική Διαχείριςη projects
3. Διαχείριςη απωλειών – 9 δείκτεσ
4. Companywide budgeting

1. Eφαρμογή Αctivity Based Costing
2. CRM analysis indices
3. QFD Analysis
4. Eco products
5. Demand flow management

1. Θα προςδιοριςτούν
2. Θα προςδιοριςτούν
3. Θα προςδιοριςτούν
4. Θα προςδιοριςτούν
5. Θα προςδιοριςτούν
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