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Οι πολίτες της χώρας προσήλθαν 
στις κάλπες  για να εκλέξουνε εκπρο-
σώπους σε περιφερειακό, δημοτικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο . Η επόμενη 
ημέρα για όλους ως σύνολο και ως 
έθνος είναι μια ημέρα ευθύνης, όχι 
μόνο για τους νεοεκλεγέντες αλλά 
και για τους πολίτες. Πρέπει όλοι μαζί 
να συνειδητοποιήσουμε πως δεν 
υπάρχει καθόλου χρόνος να χάσου-
με, στην κυριολεξία , ούτε μια  ώρα. 
Κανένας  μας δεν έχει το δικαίωμα να 
μην αντιλαμβάνεται την έννοια του 
πόσο κρίσιμος είναι πλέον ο χρόνος 
και πόσο στενά τα περιθώρια ώστε η 
οικονομία να ξαναβρεί τους κανονι-
κούς της ρυθμούς . Όλοι μας πρέπει 
άμεσα να σκύψουμε πάνω από τα 
προβλήματα και από τα ζητήματα 
που πολλές φορές αυτά τα χρόνια 
έχουμε αποτυπωθεί. Οφείλουμε να  
περάσουμε από τις διαπιστώσεις, 
στις πράξεις και στις ενέργειες. Το 
ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας 
πρέπει να εκσυγχρονιστεί, πρέπει να 
εκπαιδευτεί και κυρίως πρέπει να αλ-
λάξει η νοοτροπία και η σχέση μεταξύ 
εργοδότη και εργαζόμενου. Οι τελευ-
ταίοι είναι απαραίτητο να βρίσκονται 
στην ίδια όχθη του ποταμού και όχι 
απέναντι όπως συνηθίζεται.

Έχουμε την υποχρέωση να βελτιώ-
σουμε την καθημερινή μας παραγω-
γικότητα, την ποιότητα της δουλειάς 
μας, η οποία δεν συνεπάγεται με την 
αύξηση ωρών εργασίας αλλά με την 
ύπαρξη ενός εθνικού οράματος που 
κοινωνοί θα είναι, πολίτες, σπουδα-
στές, εργαζόμενοι στο ιδιωτικό και 
στον δημόσιο τομέα, επιχειρηματίες 
ακόμη και συνταξιούχοι. Η Ελλάδα εί-
ναι μια πολύ μεγάλη χώρα με πολλές 
δυνατότητες αλλά με πολύ λίγους αν-
θρώπους να παράγουν, δεν περισ-
σεύει κανείς. Όλοι πρέπει να έχουνε 
ρόλο από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο 
μεγάλο. ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ θα έρθει η πραγ-
ματική ανάπτυξη, ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ θα 
έχουμε κάνει το θαύμα μας, ΜΟΝΟ 
ΤΟΤΕ τα ελληνικά προϊόντα και οι ελ-
ληνικές υπηρεσίες θα ταξιδεύουν στα 
μήκη και τα πλάτη της γης με μεγαλύ-
τερη υπεραξία, ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ η έννοια 
του Έλληνα, του ελληνικού προϊόντος 
και των ελληνικών υπηρεσιών θα έχει 
επανατοποθετηθεί όπως μας αρμό-
ζει. Οι στόχοι της οικονομικής ευημερί-
ας θα είναι ένα απλό αποτέλεσμα της 
όλης προσπάθειας, το σημαντικότε-
ρο όλων όμως θα είναι η ικανοποίη-
ση του κάθε έναν από εμάς ότι με τον 
ενεργό ρόλο που ανέλαβε κατάφερε 
να επανατοποθετήσει τον ίδιο του τον 
εαυτό ως ΕΛΛΗΝΑΣ. 

Δημήτρης Καραβασίλης,
CEO & founder 
της DK marketing consultants. 

EDITORIAL
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Ολοκληρώθηκε
το πρώτο
σεμινάριο για ΜμΕ
της EBRD στην Ελλάδα 

H  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και 
Ανασυγκρότησης (EBRD) ολοκλήρω-
σε με επιτυχία το πρώτο της σεμινάριο 
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελ-

λάδα, με τίτλο «Προηγμένες εξαγωγικές πρακτι-
κές και Χρηματοδότηση Εμπορίου (Advanced 
Export Practice and Trade Finance) ».

Σκοπός του σεμιναρίου, το οποίο διοργα-
νώθηκε στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με 
τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), ήταν να 
επιμορφώσει ήδη εξαγωγικές επιχειρήσεις, 
καλύπτοντας θέματα από την αξιολόγηση 
και εισαγωγή σε νέες αγορές έως τις μεθό-
δους πληρωμής και επιλογές χρηματοδότη-
σης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, θέ-
τοντας τις κατάλληλες βάσεις για ανάπτυξη. 

Ελληνικές επιχειρήσεις από τον χώρο των 
τροφίμων, υπηρεσιών πληροφορικής, έν-
δυσης, χημικών, μεταλλικών προϊόντων, δο-
μικών υλικών, αλουμινίου, οινοποιείας, επί-
πλων, καλλυντικών, μηχανημάτων καθώς και 
ηλεκτρικών παρακολούθησαν το σεμινάριο 
που διήρκησε τρεις ημέρες (15 έως 17 Μαΐου).

«Πολύ χρήσιμο σεμινάριο! Σε βοηθάει να 
καταλάβεις ότι υπάρχουν πράγματα που 
δεν μπορείς να φανταστείς ότι δε γνωρίζεις» 
Γ. Σαάτζογλου, Ρόδα ΑΕ.

«Κορυφαίος εισηγητής, σεμινάριο που 
προσδίδει εξειδικευμένη γνώση σε ένα μείζο-
νος σημασίας κομμάτι, που είναι η διασφά-
λιση και ομαλή λειτουργία της εξαγωγικής 
διαδικασίας. Θα το ξαναέκανα» Α. Γκόλτσι-
ου, Creamteam SA.

Πρόκειται για το πρώτο από μία σειρά 
εξειδικευμένων σεμιναρίων που πραγματο-
ποιούνται δωρεάν στα πλαίσια του συμβου-
λευτικού προγράμματος για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις της EBRD, με χρηματοδότηση 
από το Ελληνικό Κράτος. 

Το επόμενο σεμινάριο αναμένεται να λάβει 
χώρα από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου στο Ηρά-
κλειο Κρήτης, ενώ περισσότερα σεμινάρια 
έχουν προγραμματιστεί για τα επόμενα δύο 
χρόνια σε όλη την επικράτεια. 

H EBRD έχει υποστηρίξει περί τις 40 ΜμΕ 
μέχρι στιγμής στην Ελλάδα, προσφέροντας 
συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό να τις 
βοηθήσει να αναπτυχθούν και να γίνουν πιο 
ανταγωνιστικές. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για εκ-
δήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ όπως 
επικοινωνήσετε μαζί μας στο:

knowhowgreece@ebrd.com
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Ελαιόλαδο: καιρός και δάκος 
‘ψύχραναν’ τις εξαγωγές

Σ ύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου  
του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχα-
νιών Τυποποιήσεων Ελαιολάδου, 
Γρηγόρη Αντωνιάδη στο Αθηναϊκό 

Πρακτορείο η μείωση της παραγωγής ελαι-
ολάδου στην Ελλάδα εκτιμάται ότι σε κά-
ποιες περιοχές θα αγγίξει μέχρι και το 50% 
σε σχέση με το 2018.

Οι άνθρωποι της ελαιοπαραγωγής αποδί-
δουν τη μεγάλη αυτή πτώση κατά κύριο λόγο 
στον άστατο φετινό καιρό και τον παρατετα-
μένο χειμώνα που βάστηξε μέχρι τις αρχές …
Μα'ι'ου. Αλλά και στην κόπωση των ελαιό-
δεντρων στην Ελλάδα.  Όπως ανέφερε ο Γρ. 
Αντωνιάδης στο ΑΠΕ «το να πηγαίνει μια χρο-
νιά καλά η παραγωγή και την επόμενη όχι, εί-
ναι και στην ιδιότητα του δένδρου. Δεν μπορεί 
να αλλάξει αυτό, το δένδρο δε μπορεί να κάνει 
πολλές φορές συνεχόμενα καλές παραγω-

γές». Πέρα από τον καιρό και τη φυσική κόπω-
ση των ελαιόδεντρων, παράγοντες της ελαι-
ουργίας στην Ελλάδα αποδίδουν τη μειωμένη 
παραγωγή στη μη έγκαιρη και οπωσδήποτε 
αναποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου.

Η εικόνα της παραγωγής δεν μπορεί 
παρά να έχει αντίκτυπο στις εξαγωγές. 
Παρά το γεγονός ότι οι εξαγωγές ελληνικού 
ελαιόλαδου, τόσο σε τυποποιημένη (περί-
που 30.000 τόνοι) όσο και σε χύμα μορφή 
βαίνουν αυξανόμενες τα τελευταία χρόνια, η 
φετινή χρονιά ενδέχεται να κλείσει με μείωση.  
Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελληνίου Συν-
δέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγω-
γικών Ερευνών και Μελετών (επί των προ-
σωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ), εκτιμάται 
ότι το πρώτο τρίμηνο του 2019, οι εξαγωγές 
λαδιών από την Ελλάδα σημείωσαν πτώση 
μεγαλύτερη του 50%.

Προβληματίζει η πτώση-
αναζητούνται διέξοδοι

«Aνοιχτό Διάλογο για το Ελλη-
νικό Ελαιόλαδο», είχε προγραμ-
ματίσει  η Εθνική Διεπαγγελμα-
τική Οργάνωση Ελαιολάδου 
– ΕΔΟΕ για την Τετάρτη 19 Ιου-
νίου 2019 στο Αμφιθέατρο του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 
48, Αθήνα. Στόχος της εκδή-
λωσης σύμφωνα με το σχετικό 
δελτίο Τύπου ήταν «η συνδια-
μόρφωση ενός Στρατηγικού 
Σχεδίου για την ελαιοκομία και 
το ελαιόλαδο, μέσα από την 
καταγραφή των προβλημάτων 
όλου του ελαιοκομικού τομέα 
και την πρόταση λύσεων και 
δράσεων για την βελτίωση της 
υφιστάμενης κατάστασης».
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Ό  Υπουργός προέβη σε μία σειρά 
ανακοινώσεων όσον αφορά το 
έργο του υπουργείου, αφού ευχαρί-
στησε όλους τους εμπλεκόμενους:

 Εκδόθηκε ο οριστικός πίνακας των 32 
αγροτικών έργων υποδομής που πληρούν 
τις προϋποθέσεις ένταξης για χρηματοδότη-
ση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης 2014-2020 και το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων. Σημασία έχει το γεγονός ότι βα-
ρύτητα έχει δοθεί στα εγγειοβελτιωτικά έργα 
(αρδευτικά δίκτυα κ.ά.), ώστε οι υφιστάμενες 
υποδομές (π.χ. φράγματα) να καταστούν λει-
τουργικές και να έχουν άμεσο θετικό αντίκτυ-
πο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται 
στα 448,6 εκατ. ευρώ.

Δεσμεύονται επιπλέον 85 εκατ. ευρώ για 
το μέτρο ενίσχυσης της Βιολογικής Γεωργίας. 
Εξ αυτών, τα 72 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για 
τη δράση που αφορά τους παλαιούς δικαι-
ούχους και συγκεκριμένα για την Ανατολική 
Μακεδονία-Θράκη θα υπάρξει υπερδέσμευση 
κατά 140%, στη Δυτική και την Κεντρική Μακε-
δονία και την Ήπειρο κατά 120% και σε όλες 
τις άλλες περιφέρειες κατά 30%. Τα υπόλοιπα 
13 εκατ. ευρώ δεσμεύονται για την αύξηση 
του προϋπολογισμού στη δράση που αφορά 
τους νέους βιοκαλλιεργητές.

 Δεσμεύονται επιπλέον 5 εκατ. ευρώ για το 
μέτρο ενίσχυσης της Βιολογικής Κτηνοτροφίας.

 Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επεν-
δυτικών σχεδίων για το Μέτρο της ενίσχυσης 
της μεταποίησης γεωργικών και μη γεωργι-
κών προϊόντων: Εντάσσονται συνολικά 306 
έργα με προϋπολογισμό 405 εκατ. ευρώ και 
δημιουργούνται έτσι 1.000 νέες θέσεις εργασί-
ας, ταυτόχρονα με τη διατήρηση των παλιών.

 Καταβλήθηκαν από τον Οκτώβριο του 
2018 συνολικά κρατικές ενισχύσεις de minimis 
85 εκατ. ευρώ, με σκοπό την αναπλήρωση 
του χαμένου εισοδήματος των παραγωγών 
και τη στήριξη της αιγοπροβατοτροφίας και 
των καλλιεργειών που υπέστησαν μη καλυ-
πτόμενες ζημιές από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. 
Η αξιοποίηση του εργαλείου αυτού έγινε εφι-
κτή μετά την έξοδο από τα Μνημόνια, αλλά 
και λόγω του γεγονότος ότι το 2018 ήταν μια 
πολύ δύσκολη χρονιά, που δοκίμασε τους 
παραγωγούς. Στο επόμενο διάστημα έχει 
προγραμματιστεί η καταβολή ενισχύσεων de 
minimis, εκτός από τα 9 εκατ. ευρώ στους αι-
γοπροβατοτρόφους της Κρήτης, στους εξής 
τομείς: Σε αλιείς που εκμεταλλεύονται δημόσια 
ιχθυοτροφεία σε λιμνοθάλασσες, στα μαντα-
ρίνια (κλημεντίνες), στα αχλάδια «Κρυστάλ-
λια», στα επιτραπέζια σταφύλια και στα καπνά 
των ποικιλιών «Κατερίνη» και «Μπασμάς».

Τίθεται σε διαβούλευση μέχρι το τέλος του 
μήνα το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την αλιεία, 
του οποίου ο βασικός κορμός χρονολογείται 
από το 1966, προκειμένου να οριστεί τόσο 
η επαγγελματικότητα των αλιέων όσο και η 
επαναφορά ερασιτεχνικών αδειών αλιείας, με 
γνώμονα την προστασία του επαγγέλματος 
των αλιέων και των ιχθυοαποθεμάτων.

 Ταυτόχρονα, θα τεθεί σε διαβούλευση και 
το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη δακοκτονία, 
του οποίου ο βασικός κορμός χρονολογείται 
από τα έτη 1951 και 1953, με βασικό στοιχείο 
την υποχρέωση κάλυψης των ελαιοδέντρων, 
ώστε να μην υπάρχουν εστίες σε ακαλλιέργη-
τους ελαιώνες.

 Μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα τί-
θεται σε δημόσια διαβούλευση και το σχέδιο 
Υπουργικής Απόφασης, που αναμορφώνει το 
θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και τη λειτουρ-
γία των εθνικών διεπαγγελματικών οργανώ-

Στο παρά 1 των εκλογών
ανακοινώθηκαν μέτρα και δράσεις
για την αγροτική ανάπτυξη
Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε στις 21 Μαΐου, στους δημοσιογράφους, ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, με τους Γενικούς  
Γραμματείς, Νίκο Αντώνογλου και Χαράλαμπο Κασίμη, καθώς και σύσσωμη τη 
διοίκηση των εποπτευόμενων οργανισμών και φορέων του ΥΠΑΑΤ.
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σεων αγροτικών προϊόντων, το οποίο έχει να 
ανανεωθεί από το 2000. Η ενίσχυση του πλαι-
σίου λειτουργίας των διεπαγγελματικών, που 
θα προβλέπει την ισόρροπη εκπροσώπηση 
όλων όσων εμπλέκονται στην παραγωγή ενός 
προϊόντος, με στόχο την προστασία του.

 Σε φάση ωρίμανσης και ευρείας διαβού-
λευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς βρί-
σκεται το νομοσχέδιο για τη συνδικαλιστική 
εκπροσώπηση των επαγγελματιών αγροτών 
και των αγροτικών συνεταιρισμών.

 Μέχρι τις 19 Ιουνίου, υποχρεωτικά, προ-
χωράμε με νομοθετική ρύθμιση στην απλού-
στευση της αδειοδότησης των σταυλικών 
εγκαταστάσεων.

 Χθες ανακοινώθηκε από τον ΕΛΓΟ Δήμη-
τρα η έναρξη υποβολής αιτήσεων για ένταξη 
στο Μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων, που θα 
στελεχώσουν τη δομή του οργανισμού για 
την κατάρτιση των νέων αγροτών.

 Στις 15 Μαΐου έγινε δεκτή η αίτηση αναίρε-
σης της Ελληνικής Δημοκρατίας, που είχαμε 
ζητήσει το 2017 από το Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο, με την οποία ο ορισμός του βοσκότοπου 
δικαιώνει τη χώρα. Κι αυτό γιατί το δικαστήριο 
δέχεται ότι δεν είναι το είδος της βλάστησης 
που χαρακτηρίζει μία έκταση ως επιλέξιμο 
βοσκότοπο, αλλά η χρήση του ως τέτοιου. 
Αυτό οδηγεί στην ακύρωση ενός προστίμου 
5,5 εκατ. ευρώ που είχε επιβληθεί το 2010 και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναδρομικά. Μαζί 
με την πρόσφατη απόφαση για την ακύρωση 
καταλογισμού ύψους 72 εκατ. ευρώ, αποδει-
κνύεται ότι ενώ άλλοι «φρόντιζαν για την επι-
βολή προστίμων και καταλογισμών εις βάρος 
της χώρας, εμείς φροντίζουμε ώστε η χώρα 
να παίρνει πίσω χρήματα προς όφελος των 
παραγωγών.»

Σύντομος απολογισμός
Στη συνέχεια, ο Υπουργός προχώρησε σε 

έναν σύντομο απολογισμό του έργου του 
ΥΠΑΑΤ: «Από το 2015 μέχρι σήμερα ο αγροτι-
κός κόσμος έλαβε συνολικά 11 δισ. ευρώ που 
αφορούσαν τρέχουσες πληρωμές, αλλά και 
περιπτώσεις που θεωρούνταν χαμένες, όπως 
υποχρεώσεις από προγράμματα που χρονο-
λογούνταν ήδη από το 2007.

Στους επτάμιση μήνες που έχω την ευθύνη 
του υπουργείου, οι υπογεγραμμένες απλές 
και κοινές υπουργικές αποφάσεις έχουν ξεπε-
ράσει τις 750 και ΦΕΚ έχουν πάρει οι 320. Οι 
τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και ψηφιστεί 
ανέρχονται σε 14.

Ο στόχος μας πάντα ήταν η προστασία 
των μικρών και μεσαίων αγροτών, ιδιαίτερα 
θεσπίζοντας τα τρία αφορολόγητα των αγρο-
τών, ενώ ο νόμος του 2013 φορολογούσε τα 
αγροτικά εισοδήματα από το πρώτο ευρώ.

Εκτός από τα οριζόντια μέτρα, όπως η μεί-
ωση των ασφαλιστικών εισφορών και του 
κόστους του ρεύματος, το τελευταίο διάστη-
μα που η χώρα βγήκε από τα Μνημόνια, τα 
κίνητρα και η προστασία είναι πιο στοχευμέ-
να: Δίνονται κίνητρα για συνεταιρισμένους 
αγρότες και για συνεταιρισμούς. Κι αυτό γιατί 
ξέρουμε καλά ότι χωρίς τη λειτουργία των συ-
νεταιρισμών δεν μπορεί να υπάρχει παρέμβα-
ση στην αγορά.

Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό της διοί-
κησης και του Δημοσίου τομέα γενικότερα, να 
τονίσω ότι το ΥΠΑΑΤ βραβεύτηκε στον τομέα 
της άσκησης της καλής πρακτικής των ανοι-
χτών δεδομένων. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε 
ο διαγωνισμός για την προμήθεια 51 αυτοκι-
νήτων, που θα διανεμηθούν στους ελεγκτές 
μας. Εξασφαλίσαμε 3 εκατ. ευρώ για τον εξο-
πλισμό των κτηνιατρικών εργαστηρίων μας. 
Έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης η αύξηση του προσωπικού 
κατά 180 θέσεις και όλα αυτά είναι μέτρα που 
συμβάλουν στην προστασία του εισοδήμα-
τος των αγροτών και των προϊόντων ελληνι-
κής παραγωγής.

Στον τομέα των εξαγωγών έχουν γίνει άλ-
ματα, από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά το 
κράτος οφείλει να ανοίγει δρόμους. Αυτές τις 
μέρες υπογράφονται συμφωνίες με την Κίνα 
από την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Ολυμπία Τελιγιορίδου, για το 
ακτινίδιο και τον κρόκο. Αντίστοιχες κινήσεις 
γίνονται με άλλα προϊόντα τόσο στον Κανα-
δά, όσο και σε Αργεντινή, Κορέα και Ινδία.

Προχωρήσαμε στην ολοκλήρωση του προ-
γράμματος προώθησης για την κατανάλωση 
φρούτων στα σχολεία και εξασφαλίσαμε τη συ-
νέχισή του, ενώ θα προσθέσουμε και τη φέτα 
και τη γραβιέρα στο “μενού” των μαθητών.»
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Ό   Οργανισμός Enterprise Greece 
και το Επιμελητήριο Λακωνίας 
συνδιοργάνωσαν επιχειρηματική 
επίσκεψη πολυμελούς διπλωματι-

κής αντιπροσωπείας Ξένων Πρεσβειών από 
17 χώρες στην Περιφερειακή Ενότητα Λακω-
νίας, και πραγματοποίησαν περί τις 300 κατ’ 
ιδίαν (Β2Β) συναντήσεις με σκοπό την ενίσχυ-
ση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των προϊό-
ντων της λακωνικής γης.

Η επιχειρηματική επίσκεψη πραγματοποιή-
θηκε από τις 9 έως και τις 11 Μαΐου  2019  στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Synergassia”, 
την οποία έχει αναλάβει ο Οργανισμός 
Enterprise Greece, για την προώθηση των 
ελληνικών τοπικών προϊόντων και υπηρεσι-
ών στις διεθνείς αγορές, για την αύξηση των 
εξαγωγών και την ανάπτυξη της επιχειρημα-
τικής δράσης στην Ελλάδα. 

Στην επιχειρηματική αποστολή συμμετείχαν 
Πρέσβεις, Ακόλουθοι και εκπρόσωποι φορέ-

ων από Αργεντινή, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
Βουλγαρία, Κύπρο, Φινλανδία, Γερμανία, 
Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μαυροβού-
νιο, Μαρόκο, Ολλανδία, Πακιστάν, Σλοβακία, 
Νότια Αφρική, Ουζμπεκιστάν και Ινδία.

Την αποστολή καλωσόρισαν ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου, κ. Ιωάννης Παναρίτης, 
ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Ευάγγελος Βαλιώ-
της και η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, κα 
Αδαμαντία Τζανετέα.

Την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, ο Οργανισμός 
Enterprise Greece, εκπροσωπούμενος από 
τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. 
Γρηγόρη Στεργιούλη και το Επιμελητήριο 
Λακωνίας, εκπροσωπούμενο από τον Πρό-
εδρο, κ. Ιωάννη Παναρίτη υπέγραψαν Πρω-
τόκολλο Συνεργασίας, το οποίο προβλέπει 
την περαιτέρω στενή συνεργασία τους με 
στόχο την προβολή των συγκριτικών πλεονε-
κτημάτων της Λακωνίας και του επιχειρηματι-
κού της περιβάλλοντος στη διεθνή επιχειρη-
ματική κοινότητα. 

“Synergassia”
Enterprise Greece
και  Επιμελητηρίου Λακωνίας
Ο Οργανισμός Enterprise Greece και το Επιμελητήριο Λακωνίας προβάλλουν το 
επιχειρηματικό οικοσύστημα της περιοχής.
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Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματο-
ποιήθηκαν 300 περίπου κατ’ ιδίαν συναντή-
σεις (Β2Β) μεταξύ διπλωματών και λακωνικών 
επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου.

Παράλληλα, ο κ. Γεώργιος Παπαστεργιό-
πουλος, Διευθυντής Πληροφόρησης και 
Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Enterprise 
Greece πραγματοποίησε εκπαιδευτικό σεμι-
νάριο με θέμα «Τα σωστά βήματα για επιτυχη-
μένες εξαγωγές», ενώ ο κ. Κώστας Παπαπα-
ναγιώτου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
του Όργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πι-
στώσεων (ΌΑΕΠ) ενημέρωσε τις επιχειρήσεις 
για την Ασφαλιστική Κάλυψη που προσφέρει 
ο Οργανισμός στους εξαγωγείς και τις ειδικές 
τιμές που εξασφάλισε το Επιμελητήριο Λακω-
νίας για τα μέλη του.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιελάβανε 
επιτόπιες επισκέψεις σε επιχειρήσεις της περι-
οχής, που παρουσιάζουν έντονο εξαγωγικό 
ενδιαφέρον και ξεναγήσεις σε τουριστικά ση-
μεία ιδιαίτερης ομορφιάς και αξιοσημείωτης 
τουριστικής προοπτικής, όπως το κάστρο 
της Μονεμβασιάς και η καστροπολιτεία του 
Μυστρά. Συγκεκριμένα, επιχειρηματικές επισκέ-
ψεις πραγματοποιήθηκαν: στην επιχείρηση 
Grand Palace Resort and Spa της εταιρίας 
Δ. Καλοειδής - Γ. Καλοειδή Τουριστικές Επιχει-
ρήσεις ΑΕ, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Εσπε-

ριδοειδών Αγίου Γεωργίου Σκάλας/Orange 
Sparta, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μολάων 
– Πακίων, στην επιχείρηση  Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ – ΑΒΕΕ, 
στην ΛΑΒΙΟΓΑΛ Κυριαζάκος ΑΒΕΕ, στην ΑΛΕΑ 
ΑΒΕ, στην Sparta Gourmet και στον Αγροτι-
κό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών 
Α.Σ.Ε.Ε Αμυκλών «Λακωνία».

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019, το επενδυτικό και 
εξαγωγικό προφίλ της Λακωνίας ανέλυσαν 
ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του 
Enterprise Greece, κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, 
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Ιωάννης 
Παναρίτης, η κα Παναγιώτα Νικολακάκου 
ως εκπρόσωπος του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρου Αραχω-
βίτη και ο κ. Νίκος Στάμου από τη Διεύθυν-
ση Προσέλκυσης Επενδύσεων του Enterprise 
Greece. Χαιρετισμό απηυθύναν εκ μέρους 
της Περιφέρειας η Περιφερειακή Σύμβουλος, 
κα Ματούλα Μπελεγρή και εκ μέρους του Δη-
μάρχου Μονεμβάσιας η πρώην Αντιδήμαρ-
χος Μονεμβασίας, κα Κατερίνα Τσαφατίνου. 
Ο διακεκριμένος επιχειρηματίας κ. Γεώργιος 
Σακελλαρόπουλος και ο κ. Βύρων Βέρρας, 
εκπρόσωπος της εταιρίας «Γ. Τσιμπίδης Όινο-
ποιητική Μονεμβασίας», παρουσίασαν δύο 
εμβληματικά προϊόντα της περιοχής, το ελαιό-
λαδο και το κρασί αντίστοιχα.
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H Amazon επενδύει στην Deliveroo
Διανομή φαγητού: το νέο πεδίο ανάπτυξης
και …ανταγωνισμού

Ήκαρδιά της παγκόσμιας μαζικής εστί-
ασης χτυπάει στους ρυθμούς του 
delivery. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ρυθ-
μοί ανάπτυξης των εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στη διανομή έτοιμων 
γευμάτων εξακολουθούν να παραμένουν 
φρενήρεις, την ίδια στιγμή που πανίσχυρα επι-
χειρηματικά σχήματα και κεφαλαιουχικές εται-
ρείες επενδύουν τεράστια ποσά στις πρώτες. 
Στην Ελλάδα το βλέπουμε καθαρά στη μάχη 
που δίνεται ανάμεσα στη γερμανικών συμφε-
ρόντων Delivery Hero η οποία μέσα σε λίγα 
χρόνια εξαγόρασε όλες τις ελληνικές εταιρείες 
και την νεοεισελθείσα Wolt, φινλανδικών συμ-
φερόντων αλλά με πολυεθνική παρουσία.

Πιο πρόσφατο και πλέον χαρακτηριστικό 
όμως παράδειγμα είναι η εντυπωσιακή ‘είσο-
δος’ της Amazon στον κλάδο του delivery με 
τη χρηματοδότηση ενός ανερχόμενου παγκό-
σμιου παίκτη, της βρετανικών – μέχρι σήμερα- 
συμφερόντων Deliveroo. Η τελευταία μετά την  
ανάπτυξή της στην αγορά της Αγγλίας, έχει 
επεκταθεί σε 13 χώρες μεταξύ των οποίων δυ-
νατές αγορές όπως η Αυστραλία, η Γαλλία, 
το Χονγκ Κονγκ και το Κουβέιτ.

Ή ΜΑΧΉ ΤΉΣ ΔΙΑΝΌΜΉΣ  ΦΑΓΉΤΌΥ
Η χρηματοδότηση της Amazon προς την 

Deliveroo, κίνηση την οποία ερμηνεύουν 
αναλυτές στις ΗΠΑ ως επίδειξη δύναμης της 
εταιρείας του Bezos προς την ανερχόμενη 
αλλά αμφισβητούμενη Uber Eats, πραγματο-
ποιήθηκε στα μέσα Μαΐου 2019, στο πλαίσιο 
των κινήσεων που κάνει η Deliveroo για την 
σύναψη σχέσεων με επενδυτικά σχήματα. Το 
ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 575 
εκατ. δολάρια και θεωρείται μια από τις μεγα-
λύτερες σε αξία μορφές επιχειρηματικής υπο-
στήριξης που έχουν καταγραφεί στο Λονδίνο 
όπου κι η έδρα της Deliveroo.  Η βρετανική 
εταιρεία διανομής φαγητού που διαθέτει σή-
μερα πελατολόγιο περίπου 80.000 επιχειρή-
σεων (όχι μόνο μαζικής εστίασης) κατάφερε 
να συγκεντρώσει στο πρόσφατο investment 
round 1,53 δισ. δολάρια.

Γιατί όμως ένας αμερικανικός κολοσσός του 
ηλεκτρονικού εμπορίου επενδύει σε μια ανερ-
χόμενη βρετανική εταιρεία διανομής φαγητού; 
ΓΙατί δεν μπορεί να το κάνει μόνος του είναι μια 
πρώτη, γενική απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι η 
εταιρεία του Bezos επιχείρησε να εισέλθει μόνη 
της στην βρετανική αγορά διανομής φαγητού 
το 2018 αλλά δεν τα κατάφερε: Deliveroo, Uber 
Eats και Just Eat μοιάζουν ανίκητες.

 «Είμαστε εντυπωσιασμένοι με την προσέγ-
γιση της Deliveroo και την αφοσίωσή τους 
στην παροχή στους πελάτες μιας συνεχώς 
αυξανόμενης γκάμας επιλογών από εξαιρε-
τικά εστιατόρια  με πολύ βολικές διαδικασίες 
παράδοσης. Είμαστε ενθουσιασμένοι να δού-
με τι σκοπεύουν να κάνουν στη συνέχεια»  δή-
λωσε ο Doug Gurr, ο οποίος διαχειρίζεται τις 
βρετανικές επιχειρήσεις της Amazon.

 Όπως αναφέρουν σχετικά τα διεθνή Μέσα, 
η Deliveroo θα αξιοποιήσει τη χρηματοδό-
τηση που εξασφάλισε προκειμένου να προ-
σλάβει περισσότερους προγραμματιστές και 
να προσφέρει περισσότερα και πιο ελκυστικά 
κίνητρα τόσο στα συνεργαζόμενα εστιατόρια 
όσο και στους απασχολούμενους  κούρι-
ερ. Από την πλευρά της η Deliveroo δεν έχει 
παρά λόγια θαυμασμού για τον γαλαντόμο 
χρηματοδότη της. «Η Amazon ήταν πάντα μια 
έμπνευση για μένα προσωπικά και την εται-
ρεία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα δου-
λέψουμε  με έναν τόσο παθιασμένα πελατοκε-
ντρικό οργανισμό» δήλωσε από την πλευρά 
του ο Will Shu, ιδρυτής και διευθύνων σύμβου-
λος της Deliveroo.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΉ ΤΉΣ UBER
Στην απέναντι πλευρά, η Uber, γνωστή για 

την άκρως επιθετική επιχειρηματική συμπερι-
φορά της, δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. 
Η εταιρεία χρηματοδότησε με επιπλέον κεφά-
λαια τις θυγατρικές της εταιρείες Door Dash 
στις ΗΠΑ και Rappi στη λατινική Αμερική ενώ 
για την Αγγλία η πρώτη, άμεση ‘απάντησή’ 
της ήταν η ανακοίνωση ότι θα προχωρήσει 
σε μείωση των χρεώσεων σε Μεγάλη Βρετανία 
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και Ιρλανδία. Αφού δεν κατάφερε να εξαγορά-
σει την Deliveroo ύστερα από μακρά περίοδο 
διαπραγματεύσεων πέρυσι, θα αναγκαστεί 
τώρα να βάλει το χέρι στην τσέπη για να στη-
ρίξει τις δουλειές.  Εστιάτορες και κούριερ από 
την άλλη, νιώθουν ότι ο ανταγωνισμός των 
κορυφαίων μπορεί να ρίξει τις χρεώσεις. Αυ-
ξάνοντας τα δικά τους έσοδα. Μακάρι. 

Όσο για όλους εμάς, τους πελάτες, η αύ-
ξηση του ανταγωνισμού στη διανομή ίσως 
αποτελέσει ‘καμπανάκι’ για μειώσεις τιμών 
στη μαζική εστίαση. Ειδικά στην Ελλάδα που 
τις έχει τόση ανάγκη…

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, ειδικά στις ΗΠΑ, η 
αγορά του delivery βρίσκεται σε συνεχή κινη-
τικότητα εδώ και μερικά χρόνια με όλους τους 
παίκτες, τόσο από την πλευρά των αλυσίδων 
εστίασης όσο και από την αγορά της διανομής 
να διαγκωνίζονται για τη σύναψη καλύτερων 
συμφωνιών και την επέκταση δικτύων. Ορίστε 
μια αποτύπωση της πρόσφατης κινητικότητας.

 Στις αρχές του 2018 η McDonald’s επέκτει-
νε το γνωστό McDelivery σε 4.200 εστιατόρια 
σε 13 χώρες μέσω της Uber Eats, ανεβάζο-
ντας την παρουσία του σε 7.800 εστιατόρια σε 
47 χώρες, σε έξι ηπείρους. Η εταιρεία καθιέρω-
σε τη 26η Ιουλίου ως Global McDelivery Day, 

κατά την οποία θα προσφέρει εκπτώσεις σε 
όσους παραγγέλνουν φαγητό μέσω της νέας 
υπηρεσίας. Η McDonald’s  πραγματοποιεί 
μέσω delivery πωλήσεις ύψους 1 δισ. δολά-
ρια μόνο στην Ασίας και τη Μέση Ανατολή.

 Την άνοιξη του 2018 η Postmates, μια από 
τις μεγαλύτερες πλατφόρμες παράδοσης 
προϊόντων στον κόσμο ανακοίνωσε τη συ-
νεργασία της με τα εστιατόρια Shake Shack 
σε 17 Πολιτείες των ΉΠΑ. Ή Shake Shack  εί-
ναι πασίγνωστη για το Shack Burger, το Chili 
Cheese Dog κ.ά., προϊόντα τα οποία θα είναι 
πλέον διαθέσιμα στους καταναλωτές μέσα σε 
35 λεπτά της ώρας. Η Postmates ενισχύεται: 
διαθέτει 120.000 συνεργάτες- μεταφορείς που 
δραστηριοποιούνται σε  250 πόλεις των ΗΠΑ 
και εξυπηρετούν πάνω από 250.000 επιχειρή-
σεις. Πραγματοποιεί περίπου 2,5 εκατ. παρα-
δόσεις το μήνα  και ο τζίρος της έφτασε πλέον 
το ένα δισ. δολάρια.

 Φέτος η  πολυεθνική και εισηγμένη εται-
ρεία café Starbucks ανακοίνωσε ότι σκο-
πεύει να επεκτείνει τη διανομή σε 2.000 κατα-
στήματά της στις ΗΠΑ κι αυτό θα γίνει μέσω 
της γνωστής πλατφόρμας Uber Eats. Στόχος 
της εταιρείας είναι το 25% των περίπου 8.000 
καταστημάτων της να προσφέρει υπηρεσία 
delivery. Μέχρι σήμερα η υπηρεσία αυτή λει-
τουργεί, σε πιλοτική φάση, σε περίπου 100 
καταστήματα της εταιρείας στην Πολιτεία του 
Μαϊάμι. Η κίνηση αυτή συνδέεται με το γεγο-
νός ότι το 14% όλων των συναλλαγών της 
γίνεται μέσω app εφαρμογών.

Delivery:
...έτσι τρώμε πλέον διεθνώς.

Κι οι εταιρείες το ξέρουν…
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Πάνε καλά έξω
τα ΠΟΠ & ΠΓΕ κρασιά μας
Εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων
και στις δύο κατηγορίες

Οι εξαγωγές ελληνικών οίνων ως Προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) 
αλλά και ως Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) παρουσιάζουν 
ανοδικές τάσεις σε όγκο και αξία, χωρίς όμως η χώρα να έχει καταφέρει 
ακόμα να προσδώσει στα προϊόντα της την προστιθέμενη αξία που 
τους αξίζει και θα μπορούσαν να ‘κουβαλάνε’ στη μάχη τους με άλλα 
προϊόντα στις διεθνείς αγορές. 

Ό ταν πριν από χρόνια κορυφαί-
οι παράγοντες της οινοποίησης 
στην Ελλάδα, σε συνεργασία με 
ιστορικούς θεσμικούς φορείς έθε-

ταν τις βάσεις για το νέο marketing του ελλη-
νικού κρασιού στις διεθνείς αγορές, στόχος 
τους ήταν κάποια στιγμή στο μέλλον, στο σή-
μερα δηλαδή, ειδήσεις σαν κι αυτή που προέ-
κυψε πρόσφατα από τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ 
να είναι στην ημερήσια διάταξη. 

Η αλήθεια είναι ότι απέχουμε ακόμα από το 
να βλέπουμε τον ελληνικό εμφιαλωμένο οίνο 
στη θέση που του αξίζει στο διεθνές οινικό 
στερέωμα, αλλά όπως και να το κάνουμε οι 
προσπάθειες των Ελλήνων οινοποιών δεν 
πήγαν στράφι. Το κρασί πάει κατά τι καλύτε-
ρα στις δύσκολες αγορές της Ευρώπης και 
τις απείρως δυσκολότερες του Νέου Κόσμου.

Η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινι-
κών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) επεξεργάστηκε πρό-
σφατα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ και πιο συγκεκριμέ-
να εισαγωγές και εξαγωγές ελληνικών οίνων το 
2018 προς χώρες της ΕΕ και προς Τρίτες Χώρες. 
Τα συμπεράσματα, όσο αφορά τις εξαγωγές 
είναι πολλά και άκρως ενδιαφέροντα. Όπως 
αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ σε ανακοίνωσή της «Τη με-
γαλύτερη αξία όσον αφορά την αξία των συναλ-
λαγών αποφέρουν οι οίνοι με ΠΓΕ ακολουθούν 
υπολειπόμενοι κατά 935.382 € οι οίνοι ΠΟΠ και 
έπονται οι ποικιλιακοί οίνοι. Οι οίνοι με ΠΟΠ πα-
ρουσίασαν σημαντική αύξηση στις εξαγόμενες 

ποσότητες το 2018 έναντι του 2017 κατά 26%».

ΑΚΤΙΝΌΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΌΙΝΌΥ

Από τις συνολικές εξαγωγές ελληνικών οί-
νων, οι οίνοι με ΠΟΠ σήμανση αντιπροσω-
πεύουν το 2018 το 35,34% (2017: 32,69%) των 
συνολικών αποστολών οίνου της χώρας, οι 
οίνοι με ΠΓΕ το 36,47% (2017: 38,90%), οι ποι-
κιλιακοί οίνοι το 2,26% (2017: 3,08%), οι άλλοι 
οίνοι χωρίς ΓΕ και χωρίς ποικιλία το 24,55% 
(2017: 24,83%) και οι αποστολές γλευκών 
(μούστου) το 1,38% (2017: 0,51%).

Κι εδώ αρχίζουν τα παράδοξα των ελληνι-
κών εξαγωγών οίνου, άλλα από τα οποία εί-
ναι ευχάριστα κι άλλα δυσάρεστα.

Ευχάριστο ‘παράδοξο’ αποτελεί  το πο-
σοστό των εξαγωγών οίνων με ΠΟΠ (και σε 
ποσότητα και σε αξία), αντίθετα εντύπωση 
προκαλεί η χαμηλή μέση τιμή εξαγωγής τους 
έναντι των κατηγοριών ΠΓΕ και Ποικιλιακών, 
δηλαδή οι οίνοι ΠΟΠ εξάγονται με μέση τιμή 
στα 2,72 € /κιλό καθαρού βάρους (2,95 € / 
κιλό /2017), όταν το ποσοστό των εμφιαλω-
μένων ΠΟΠ στο σύνολο των ΠΟΠ που εξάγο-
νται ανέρχεται στο ύψος του 80%.

Δεύτερο παράδοξο: Οι οίνοι με ΠΓΕ εξάγο-
νται με υψηλότερη μέση τιμή από τους οίνους 
με ΠΟΠ, δηλαδή στα 3,59 €/ κιλό (2017: 3,51 
€/ κιλό), ενώ παρατηρείται και μικρή αύξηση 
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σε αξία το 2018, έναντι του 2017 (+ 0,73%). 
Να σημειωθεί ότι το 2018 οι ΠΓΕ εξάγονται 
με την υψηλότερη μέση τιμή, σε σχέση με τις 
υπόλοιπες κατηγορίες οίνων. Ακολουθούν οι 
Ποικιλιακοί οίνοι (2,89 € / κιλό) και έπονται τρί-
τοι οι οίνοι με ΠΟΠ (2,72 € / κιλό).

Ακόμα ένα δυσάρεστο: Αν και αντιπροσω-
πεύουν το ¼ των εξαγωγών οι οίνοι χωρίς 
ΓΕ και χωρίς ένδειξη ποικιλίας, εξάγονται με 
μέση τιμή 1,69 € / κιλό (2017: 1,59 € / κιλό) και 
το δυσάρεστο είναι ότι πρόκειται για εμφια-
λωμένους οίνους, αφού οι χύμα οίνοι αυτής 
της κατηγορίας αποτελούν το 15,75%. Σύμ-
φωνα με περαιτέρω επεξεργασία που πραγ-

ματοποίησε η ΚΕΟΣΟΕ, οι οίνοι αυτοί απευ-
θύνονται στη γερμανική αγορά.

Σε πρόσφατο συνέδριο που πραγματο-
ποίησε το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, το 
τελευταίο συμπέρασμα ήταν ένα από εκείνα 
που προβλημάτισαν περισσότερο τους πα-
ριστάμενους, κυρίως στελέχη εξαγωγικών 
επιχειρήσεων, οινοποιούς, συμβούλους 
εταιρειών, χονδρέμπορους και δημοσιογρά-
φους: η Γερμανία είναι μια μεγάλη αγορά 
που μπορεί και στηρίζει τις εξαγωγές του ελ-
ληνικού εμφιαλωμένου οίνου αλλά προς το 
παρόν έχει ‘μάθει’ να αγοράζει φθηνά. Κι 
αυτό πρέπει πάση θυσία να αλλάξει.

Οίνοι χωρίς Γ.Ε.: παρουσίασαν αύξηση 
στις εξαγωγές τους κατ’ αξία ίση με 6,19%. 

Γλεύκος:  αντιπροσωπεύουν μικρές αξίες 
και μικρές μέσες τιμές ανά κιλό (2018: 1,59 
€ / κιλό και 2016: 0,51 € / κιλό).
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Ο Τραμπ στο  ‘ανατολίτικο’ παζάρι
Πιεστικές συνομιλίες με Άμπε
για δασμούς & εμπόριο

‘Εις Αύγουστον τα σπουδαία’, σε ότι 
αφορά τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιαπω-
νίας για τη νέα εμπορική συμφωνία 
που επιδιώκουν διακαώς οι φουριό-

ζοι Αμερικανοί και παζαρεύουν  πεισματικά οι 
Ιάπωνες. Ο Τραμπ χαλάρωσε στη Χώρα του 
Ανατέλλοντος Ηλίου:  είδε Αμερικανούς στρα-
τιώτες στις εκεί βάσεις, συνέφαγε με τον Αυ-
τοκράτορα, έπαιξε γκολφ, παρακολούθησε 
πάλη σούμο κι έφαγε με τον πρωθυπουργό 
σ’ ένα παραδοσιακό robatayaki εστιατόριο. 
Αλλά δεν άφησε ούτε μια στιγμή τον Άμπε να 
αναπνεύσει. Δυνατός παίκτης στο εμπόριο 
ο Ιάπωνας αλλά κι ο Νεοϋορκέζος κάτι ξέρει 
από διαπραγματεύσεις…

Η τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψης 
του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ 
στην Ιαπωνία (29 Μαΐου) στιγματίστηκε από 
την επίθεση ενός φρενοβλαβούς εγκλημα-
τία σε στάση σχολικού λεωφορείου με τρεις 
νεκρούς (του παράφρονα συμπεριλαμβα-
νομένου) και πολλούς τραυματίες. Κατσικο-
πόδαρος ο Νεοϋορκέζος πρώην επιχειρημα-
τίας και νυν πλανητάρχης.

Το γεγονός επισκίασε σε όλο τον κόσμο τις 
σημαντικές συνομιλίες ανάμεσα στον Τραμπ 
και τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίνζο 
Άμπε, κύριο αντικείμενο των οποίων ήταν η 
δυνατότητα σύναψης μιας νέας συμφωνί-
ας δασμών κι εμπορίου ανάμεσα στα δύο 
μέρη. Όπως είναι γνωστό ο Πρόεδρος των 
ΗΠΑ έχει προκαλέσει εμπορικό πόλεμο (και) 
με αυτή τη χώρα.

ΣΥΝΤΌΜΉ ΑΝΑΠΑΥΛΑ ΣΤΉ ΜΑΧΉ
Οι αναλυτές στα διεθνή media δεν μπόρε-

σαν να καταλήξουν στο αν η συγκεκριμένη 
– τετραήμερη μάλιστα-  επίσκεψη του Τραμπ 
ήταν επιτυχής για τον ίδιο και τη χώρα του ή 
για τον αινιγματικό και ολιγόλογο Άμπε. 

Οι περισσότερες οικονομικές ιστοσελίδες και 
τα πιο έγκυρα media θεωρούν ότι ο πόλεμος 
θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τον Αύγου-
στο οπότε αναμένεται πως οι δύο πλευρές θα 
καταλήξουν σε συμφωνία. Για ‘σύντομη ανά-
παυλα’ κάνει λόγο το φιλικό στον Πρόεδρο 
CNBC. Αντίθετα οι πάντα δηκτικοί New York 
Times εστίασαν το ενδιαφέρον τους στο γεγο-

νός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ φρόντισε τεχνηέ-
ντως να υποβαθμίσει στην επίσημη τοποθέ-
τησή του τις πρόσφατες δοκιμές βαλλιστικών 
πυραύλων της Βόρειας Κορέας οι οποίοι, αν 
το θελήσει η κομμουνιστική χώρα, μπορούν 
να πλήξουν την Ιαπωνία. Ο Άμπε ήταν δίπλα 
του κι άκουγε αμίλητος. Το Time χαρακτήρισε 
την επίσκεψη Τραμπ στην Ιαπωνία ‘επιτυχία’, 
αλλά για τον …Άμπε.

Μετά τη σύνοδο κορυφής της Δευτέρας 
28/5 με τον Άμπε, ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμέ-
νει από τους συμμάχους να «ανακοινώσουν 
ορισμένα πράγματα, πιθανώς τον Αύγουστο, 
που θα είναι πολύ καλά και για τις δύο χώρες» 
για το εμπόριο. Την επόμενη ημέρα ωστόσο, 
ο υπουργός Οικονομίας της Ιαπωνίας Τσο-
σιμίτσου Μουτέγι δήλωσε ότι το σχόλιο του 
ηγέτη των ΗΠΑ πιθανότατα αντικατόπτριζε 
απλώς την ελπίδα του για γρήγορη πρόοδο 
στις εμπορικές συνομιλίες. Ο Ιάπωνας κυβερ-
νητικός σχολίασε ότι ο Τραμπ απλώς «είπε 
φωναχτά τις επιθυμίες του».  

Στην Ιαπωνία έχουν προκηρυχθεί για τον 
Ιούλιο εκλογές για την πλήρωση ορισμένων 
μελών της Βουλής και μια συμφωνία Ιαπωνί-
ας- ΗΠΑ με παραχωρήσεις της πρώτης στη 
δεύτερη εκτιμάται ότι θα δυσαρεστούσε τους 
αγρότες της ασιατικής χώρας ενώ ενδεχομέ-
νως να ευχαριστούσε μερίδα καταναλωτών 
που θα μπορούν να απολαύσουν πιο φθηνά 
αμερικανικά τυποποιημένα τρόφιμα.

Γιατί όμως οι Ιάπωνες αγρότες παίζουν 
τόσο σημαντικό ρόλο τις συνομιλίες Τραμπ- 
Άμπε; Γιατί όπως και στην περίπτωση των συ-
νομιλιών ανάμεσα σε Τραμπ και Τριντό (Κα-
ναδάς) πριν από μερικούς μήνες, οι δασμοί 
στο εμπόριο αγροτικών και κτηνοτροφικών 
προϊόντων είναι μεγάλο ‘αγκάθι’ στις σχέσεις 
των δύο χωρών.

ΤΌ ΠΡΌΒΛΉΜΑ ΜΕ ΤΌ ΒΌΔΙΝΌ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν από την Ια-

πωνία (όπως απαιτούσαν από τον Καναδά και 
το Μεξικό στις συμφωνίες NAFTA προ μηνών) 
να μειώσει τους δασμούς που έχει επιβάλει στα 
αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, με προφανή 
στόχο να αποκαταστήσουν την ανταγωνιστι-
κότητά τους στην αγορά της Ιαπωνίας. 
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Αμέσως μετά την ορκωμοσία του και όπως 
είχε ρητά δεσμευτεί προεκλογικά, ο Τραμπ ακύ-
ρωσε με απότομο τρόπο την παγκόσμιου βελη-
νεκούς συμφωνία Trans-Pacific Trade Partner-
ship (TPP) ανάμεσα στη χώρα του και  11 χώρες 
του Ειρηνικού με τις οποίες τώρα ο Τραμπ και 
οι ΗΠΑ ξεκινούν ξεχωριστές συνομιλίες για να 
υπογραφούν μεμονωμένες συμφωνίες. 

Η Ιαπωνία δείχνει διατεθειμένη να μειώσει 
τους δασμούς που έχει επιβάλλει στα αμερι-
κανικά προϊόντα, ειδικά στο βόειο κρέας που 
‘καίει’ τους Αμερικανούς, φέρνοντάς τους 
στα επίπεδα που όριζε η συμφωνία TPP. Ο 
Τραμπ όμως θέλει μεγαλύτερες περικοπές 
για να μπορέσει, όπως και στην περίπτω-
ση των συμφωνιών NAFTA να ικανοποιήσει 
τους Αμερικανούς αγρότες που αποτελούν 
προνομιακό ακροατήριό του και σημαντική 

δεξαμενή ψηφοφόρων. Η Ιαπωνία δεν μπορεί 
να προσφέρει στις ΗΠΑ συμφωνία καλύτερη 
από αυτή που έχει υπογράψει στο πλαίσιο του 
συμφώνου TPP με τις άλλες χώρες της νοτιο-
ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού. Μπρος 
γκρεμός και πίσω ρέμα.

Ο Τραμπ επρόκειτο να επισκεφτεί και πάλι την 
Ιαπωνία το Σαββατοκύριακο 8- Ιουνίου για μια 
προγραμματισμένη σύνοδο των G-20 και προ-
φανώς θα είχε ακόμα μια φορά την ευκαιρία 
να γευτεί την ιαπωνική φιλοξενία.  Όσο για τους 
δασμούς και τη διακίνηση προϊόντων, εκεί η 
παραδοσιακή εσωστρέφεια των Ιαπώνων θα 
αντιμετωπίσει για μια ακόμα φορά τη μάτσο 
συμπεριφορά του πλανητάρχη που επιθυμεί 
κι αυτός, καθώς πλησιάζει η εκλογική χρονιά, 
να κλείνει λογαριασμούς στο εξωτερικό για να 
ριχτεί στη μάχη των 50 Πολιτειών.

Οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατασκευάζουν κάθε 
χρόνο περίπου 3 εκατ. αυτοκίνητα στις ΗΠΑ, τα διπλά απ΄ όσα 
εξάγουν απευθείας στις ΗΠΑ. Ιαπωικές εταιρείες κάθε είδους 
έχουν επενδύσει στις ΗΠΑ σχεδόν 470 δισ. δολάρια και απασχο-
λούν περίπου 860.000 Αμερικανούς.

Η Toyota ανακοίνωσε πρόσφατα ότι σκοπεύει να επενδύσει 13 
δισ. δολάρια στις ΗΠΑ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Για την ‘τιμή’ ενός …μπέργκερ
Λίγες ημέρες πριν την επίσημη επίσκεψη Τραμπ στην Ιαπωνία, το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας 

ανακοίνωσε ότι η ασιατική χώρα αποφάσισε να άρει κάποιους περιορισμούς στις εισαγωγές αμερι-
κανικού βόειου κρέατος.

Οι περιορισμοί αυτοί είχαν θεσπιστεί  το 2005, όταν είχε ξεσπάσει η νόσος των ‘τρελών αγελάδων’ 
κι απαγόρευαν την εισαγωγή στην Ιαπωνία αμερικανικών βοοειδών ηλικίας μεγαλύτερης των 30 μη-
νών. Η U.S. Meat Export Federation εκτιμάει ότι η άρση αυτή θα αυξήσει τις πωλήσεις αμερικανικού 
βοδινού κρέατος στην Ιαπωνία κατά 7% ως 10%. Αυτό σημαίνει επιπλέον τζίρο για τους Αμερικανούς 
κτηνοτρόφους που κυμαίνεται από 150 μέχρι 200 εκατ. δολάρια.

Η Ιαπωνία προχώρησε στην άρση του περιορισμού της ηλικίας κι αυτό σημαίνει ότι οι εξαγωγές 
κρεάτων κάθε ηλικίας από τις ΗΠΑ προς την Ιαπωνία είναι πλέον εφικτές για τους Αμερικανούς παρα-
γωγούς. Το 2018 οι εξαγωγές αμερικανικού βοδινού κρέατος από τις  ΗΠΑ στην Ιαπωνία ανέρχονταν 
σε περίπου 2 δισ. δολάρια κι αντιπροσώπευαν περίπου το ένα τρίτο όλων των εξαγωγών βόειου 
κρέατος από τις ΗΠΑ προς οπουδήποτε (δεύτερη είναι η Αυστραλία). 

Στους κερδισμένους, εκτός από τους παραγωγούς, θα είναι και οι Αμερικανοί μεταποιητές στις 
βιομηχανίες  κρεατοσκευασμάτων που εξάγονται στην Ιαπωνία, στα οποία τώρα θα μπορούν να 
χρησιμοποιούν κρέας από βοδινά ηλικίας μεγαλύτερης των 30 μηνών, με αποτέλεσμα να μειώνουν το 
κόστος τους.
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Κορέα: ‘φθίνει’ ο γίγαντας
Νέοι πτυχιούχοι φεύγουν στο εξωτερικό

Τ ι συνδέει την Ελλάδα με την Νότια Κορέα, 
πέρα ίσως από το γεγονός ότι και τα δύο 
κράτη υποφέρουν από υψηλά ποσοστά 
διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση; Το 

drain brain –και οι συνέπειές του- είναι για αμ-
φότερα τα κράτη μια σκληρή πραγματικότητα, 
ένα ‘τέρας’ της καθημερινότητας που δεν αντι-
μετωπίζεται ούτε από το εκπαιδευτικό σύστημα 
αλλά ούτε κι από την πολιτεία.  

Αν και μεταξύ των δύο χωρών υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές στο γιατί εκδηλώθηκε και 
ποια μορφή λαμβάνει το φαινόμενο της ‘διαρ-
ροής’ μορφωμένων και καταρτισμένων νέων 
πτυχιούχων στο εξωτερικό, εντούτοις υπάρχουν 
ορισμένα κοινά στοιχεία. Τα δικά μας προβλή-
ματα τα γνωρίζουμε. Ας ρίξουμε όμως μια μα-
τιά στην περίπτωση της Νότιας Κορέας, ενός 
ασιατικού ‘γίγαντα’ (αν μπορούμε να μιλάμε 
ακόμα μ’ έναν τέτοιο όρο…) που υποφέρει από 
τη ‘διαρροή εγκεφάλων’ και τους τρόπους που 
προσπαθεί να την αντιμετωπίσει.

ΕΠΙΜΌΝΉ ΑΝΕΡΓΙΑ 
Αντιμετωπίζοντας μια άνευ προηγουμένου 

ανεργία, πολλοί νέοι Νοτιοκορεάτες – το πιο 
ελπιδοφόρο κομμάτι στο ανθρώπινο δυναμικό 
της 4ης μεγαλύτερης οικονομίας στην Ασία- 
εγγράφονται το τελευταίο διάστημα σε κυβερ-
νητικά προγράμματα απασχόλησης στο εξω-

τερικό. Πρόκειται για προγράμματα που έχουν 
σχεδιαστεί και λειτουργούν εδώ και μια πεντα-
ετία για τους ολοένα και περισσότερους απο-
φοίτους κολεγίων που παραμένουν άνεργοι 
χρόνια μετά την αποφοίτησή τους. Τα κρατικά 
προγράμματα όπως το K-move, δρομολο-
γήθηκαν για να συνδέσουν τους νέους Κο-
ρεάτες με ‘ποιοτικές θέσεις εργασίας’ -όπως 
αναφέρουν χαρακτηριστικά- σε 70 χώρες. Τα 
προγράμματα κατάφεραν το 2018 να εξασφα-
λίσουν εργασία στο εξωτερικό για 5.783 πτυ-
χιούχους· τρεις φορές περισσότερους από το 
2013 όταν κι είχαν ξεκινήσει.

Προνομιακή χώρα μετανάστευσης η Ιαπω-
νία. Στη γείτονα χώρα  καταγράφεται έλλειψη 
εργατικού δυναμικού κι η ανεργία βρίσκεται σε 
ιστορικό χαμηλό 26 ετών. Δεύτερος προορι-
σμός οι ΗΠΑ όπου κι εκεί ο Τραμπ έχει πετύχει 
– by his way ασφαλώς- να ρίξει την ανεργία το 
2019 στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν 
μισό αιώνα. Σε αντίθεση με παρόμοια προ-
γράμματα που έχουν σχεδιαστεί κι υλοποιηθεί 
σε άλλες ασιατικές χώρες (π.χ. Σιγκαπούρη), 
τα οποία απαιτούν από τους ωφελημένους να 
επιστρέψουν στη χώρα τους και να εργαστούν 
στον δημόσιο τομέα για διάστημα έξι ετών, οι 
συμμετέχοντες στα προγράμματα της Νότιας 
Κορέας δεν υποχρεούνται ούτε να επιστρέψουν 
ούτε να εργαστούν για το κράτος στο μέλλον.
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exportnews.gr

 «Η ‘διαρροή’ πτυχιούχων δεν ανησυχεί άμε-
σα την κυβέρνηση. Πιο επείγον είναι να τους 
προστατέψουμε από την φτώχεια ακόμα κι αν  
χρειαστεί να τους ‘σπρώξουμε’ προς το εξωτε-
ρικό», δήλωσε με κυνική ειλικρίνεια ο Kim Chul-
ju, αναπληρωτής διευθυντής στο Ινστιτούτο της 
Αναπτυξιακής Τράπεζας Ασίας.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΉ ‘ΚΌΡΕΑ’
Ενώ η Ινδία και άλλες ασιατικές και λατινοα-

μερικανικές χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοιες 
δυσκολίες στη δημιουργία θέσεων εργασίας 
για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, η Κορέα 
αντιμετωπίζει ένα επιπλέον – εντελώς ιδιάζον- 
πρόβλημα: η κυριαρχία των γιγαντιαίων οικο-
γενειακών επιχειρήσεων (chaebol), αυτές που 
επί δεκαετίες αποτελούσαν την παραγωγική και 
επιχειρηματική ‘βιτρίνα’ της Κορέας, καθιστούν 
πλέον τη χώρα …ευάλωτη. Υπενθυμίζουμε ότι 
τα 10 κορυφαία επιχειρηματικά συγκροτήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων εμπο-
ρικών γιγάντων  Samsung και η Hyundai, απο-
τελούν το ήμισυ της συνολικής κεφαλαιοποίη-
σης της Νότιας Κορέας.

Το πρόβλημα είναι ότι μόλις το 13% του ερ-
γατικού δυναμικού της χώρας απασχολείται σε 

επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργα-
ζόμενους, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό 
μετά την Ελλάδα στον ΟΟΣΑ – ορίστε άλλο ένα 
κοινό στοιχείο στις οικονομίες των δύο χωρών-  
και πολύ χαμηλότερο από το π.χ. 47% στην Ια-
πωνία. «Οι μεγάλες εταιρείες έχουν κατακτήσει 
ένα επιχειρηματικό μοντέλο επιβίωσης χωρίς 
αύξηση των προσλήψεων, καθώς το κόστος 
εργασίας αυξάνεται και οι απολύσεις εργαζο-
μένων καθίστανται δύσκολες» σχολιάζει ο Kim 
So-young, καθηγητής οικονομικών στο Εθνι-
κό Πανεπιστήμιο της Σεούλ. Κι αν οι μεγάλοι – 
που αντιμετωπίζουν την κρίση με καλύτερους 
όρους- δεν μπορούν να προσλάβουν, αντι-
λαμβάνεται κανείς τι επικρατεί στις μικρομεσαί-
ες επιχιερήσεις.

Ωστόσο, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των απο-
φοίτων κολλεγίων που μεταναστεύουν στο εξω-
τερικό για εργασία, η Νότια Κορέα φέρνει όλο 
περισσότερους αλλοδαπούς για να λύσουν 
ένα άλλο εργασιακό πρόβλημά της: την έντονη 
έλλειψη ανειδίκευτων εργαζομένων. Η Νότια Κο-
ρέα έχει την πιο μορφωμένη νεολαία μεταξύ των 
χωρών του ΟΟΣΑ, όπου τα τρία τέταρτα των 
μαθητών γυμνασίου συνεχίζουν τις σπουδές 
τους σε κολέγιο, σε σύγκριση με το μέσο όρο 

Το 2018 δημιουργήθηκαν στην Κορέα 97.000 νέες θέσεις 
εργασίας. Πρόκειται τον μικρότερο αριθμό εδώ και μια 
δεκαετία, από το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης.

Η νεανική ανεργία στην Κορέα βρίσκεται στο 20% από το 
2013, ενώ το αντίστοιχο μέσο ποσοστό για τις χώρες του 
ΟΟΣΑ βρίσκεται στο 16%.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, την άνοιξη του 2019, ένας 
στους 4 Κορεάτες 15-29 ετών  ήταν εκτός αγοράς εργασί-
ας, είτε από δική του θέληση είτε λόγω έλλειψης προσφε-
ρόμενων θέσεων εργασίας.
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Αριστερά η εξέλιξη της ανεργίας στην Κορέα την τελευταία εξαετία και δεξιά ο 
αυξανόμενος αριθμός των Κορεατών που βρίσκουν δουλειά στο εξωτερικό με τη 
βοήθεια της κυβέρνησής τους. 
Πηγή: Reuters. 

ΠΙΝΑΚΑΣ

του 44,5%. Εδώ διαπιστώνουμε μια ακόμα, την 
τρίτη ομοιότητα της Ελλάδας με την Κορέα σε 
ότι αφορά τη δομή της αγοράς εργασίας και τη 
σύνδεση της εκπαίδευσης με την ανθρωπογε-
ωγραφία της απασχόλησης. Το εντυπωσιακό 
είναι ότι ενώ οι ‘εισαγόμενοι’ ανειδίκευτοι εργά-
τες στην Κορέα είναι σε ορισμένες περιπτώσεις 
ακριβότεροι για τους μικρομεσαίους επιχειρη-
ματίες από τους Κορεάτες συναδέλφους τους 
(στο μισθό τους προστίθενται τα κόστη διαμο-
νής και διατροφής τους), αναγκάζονται να τους 
προσλαμβάνουν μαζικά ακριβώς επειδή …δεν 
υπάρχουν Κορεάτες ανειδίκευτοι εργάτες!

Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι Κορεάτες 
που αξιοποίησαν τα κυβερνητικά προγράμ-
ματα εξεύρεσης εργασίας στο εξωτερικό, κάθε 
άλλο παρά ικανοποιημένοι νιώθουν καθώς 
σε αρκετές περιπτώσεις οι δουλειές που τους 
προσφέρθηκαν δεν ήταν τίποτα περισσότερο 
και τίποτα καλύτερο από θέση λαντζέρη στην 
Ταϊβάν ή εργάτη σε βιομηχανία επεξεργασίας 
κρέατος στην Αυστραλία. Αναφέρεται μάλι-
στα περίπτωση 30χρονου Κορεάτη γυμναστή, 
προπονητή κολύμβησης ο οποίος έπιασε 
μέσω κυβερνητικού προγράμματος δουλειά 
στο Σίδνεϊ το 2017 με μισθό 420 δολάρια το 
μήνα· σχεδόν το ένα τρίτο αυτών που περίμενε 
μέσω του προγράμματος. 

ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ…
Η κορεατική κυβέρνηση είναι απογοητευμέ-

νη από την ‘ανταπόδοση’ των συγκεκριμέ-
νων προγραμμάτων καθώς οι περισσότεροι 
Κορεάτες που ευνοούνται από αυτά, ρίχνουν 
μαύρη πέτρα πίσω τους. Σχεδόν το 90%  των 
επωφελούμενων από τα προγράμματα μεταξύ 
2013-2016 δεν ανταποκρίθηκαν στην υποχρέω-
σή τους προς το Υπουργείο Εργασίας να ενη-
μερώνουν για τον τόπο διαμονής τους και την 
εργασία τους. Την ίδια ώρα αυξάνεται η ζήτηση 
των προγραμμάτων, με την κυβέρνηση να ρί-
χνει μεγαλύτερα ποσά για τη στήριξή τους. Το 
2015 είχε επενδύσει 49 εκατ. δολάρια, ενώ πέρυ-
σι επένδυσε 65,5 εκατ. δολάρια. 

Η Νότια Κορέα βρίσκεται κι αυτή – όπως πη-
γάζει από το ρεπορτάζ – εντός ενός φαύλου 
κύκλου στον οποίο όσο αυξάνεται η μετα-
νάστευση μορφωμένων πτυχιούχων τόσο 
δυσκολεύει η εύρεση ανθρώπινου δυναμι-
κού σε θέσεις ανειδίκευτων εργαζομένων και 
όσο μικραίνουν οι προσδοκίες αυτών που 
φεύγουν τόσο αυξάνουν οι απαιτήσεις αυ-
τών που μπαίνουν στα χαμηλά σκαλοπάτια 
στην εγχώρια αγορά εργασίας. Κι αυτό σί-
γουρα θυμίζει κάτι στους αναγνώστες του 
Exportnews. 
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Eurobank:
‘βλέπει’ κόπωση
των εξαγωγών

Ό  ρυθμός ενίσχυσης των εξαγωγών 
στην Ελλάδα αναμένεται να επιβρα-
δυνθεί το 2019. Στην πρόβλεψη αυτή 
καταλήγει η Eurobank, αφού επε-

ξεργάστηκε δεδομένα κι εκτιμήσεις ελληνικών 
και διεθνών οργανισμών και φορέων. Μεταξύ 
αυτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία στην 
πιο πρόσφατη πρόβλεψή της, η οποία δημοσι-
εύτηκε τον φετινό Μάιο 2019, εκτιμάει οτι ο πραγ-
ματικός ρυθμός μεταβολής των ελληνικών εξα-
γωγών θα είναι 4,7% το 2019 από 8,7% το 2018.

Που οφείλεται όμως η ‘κόπωση’ των εξαγω-
γών; Σύμφωνα με την Τράπεζα η προβλεπόμε-
νη μείωση του ρυθμού αύξησης των ελληνικών 
εξαγωγών οφείλεται στη μείωση της αγοραστι-
κής δύναμης των καταναλωτών σε ορισμένες 
χώρες- κλειδιά για τις ελληνικές εξαγωγές. Σύμ-
φωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των ελληνικών 
εξαγωγών εμπορευμάτων – εξαιρούνται τα καύ-
σιμα– ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση κατά 3,6% ή 
190,6 εκατ. ευρώ το 1ο  τρίμηνο 2019 από 7,8% 
ή 418,1 εκατ. ευρώ το 4ο  τρίμηνο του 2018.

Amazon:
και εισιτήρια έχουμε…

Μ ε εργαλείο και ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα την εντυπωσιακή 
εμπειρία της στις online πληρω-
μές για διαφόρων ειδών προϊό-

ντα και  υπηρεσίες, η Amazon επιβεβαίωσε 
την είσοδό της στον κλάδο των αεροπο-
ρικών εισιτηρίων. Η αρχή θα γίνει από την 
αγορά της Ινδίας όπου η Amazon India δί-
νει πλέον τη δυνατότητα στους πελάτες να 
κλείσουν πτήσεις, να κάνουν πληρωμές, να 
μεταφέρουν χρήματα και να ψωνίσουν και 
άλλα προϊόντα «όλα σε μία ενιαία εφαρμο-
γή», όπως είναι το σλόγκαν της εταιρείας.  
Για τα αεροπορικά εισιτήρια, μια από τις με-
γαλύτερες αγορές στο χώρο του διαδικτύου, 
ο αμερικανικός κολοσσός θα συνεργαστεί 
με την Clear trip η οποία δραστηριοποιείται 
με επιτυχία στην αγορά της Ινδίας και σε μια 
σειρά χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η Amazon ανακοίνωσε επίσημα ότι  θα 
συνεργαστεί με αερομεταφορείς που εκτε-
λούν πτήσεις εσωτερικού στην Ινδία και δι-
ευκρίνισε πως στην περίπτωση που οι  πε-
λάτες πρέπει να ακυρώσουν μια πτήση, θα 
πληρώσουν στην αεροπορική εταιρεία το 

τυπικό τέλος ακύρωσης χωρίς πρόσθετα 
τέλη (συνήθως εισπράττονται από τον με-
σάζοντα). Η κράτηση μιας πτήσης μέσω 
της Amazon θα γίνεται όπως όλες οι άλλες 
συναλλαγές των πελατών της, μέσω δηλαδή 
της ίδιας πλατφόρμας, παρέχοντας διευκο-
λύνσεις όπως σε κάθε άλλη αγορά προϊό-
ντος ή υπηρεσίας.

«Το να παρέχουμε υψηλού επιπέδου τα-
ξιδιωτικές εμπειρίες στους πελάτες μας συ-
νεχίζει να είναι ο πρωταρχικός στόχος μας» 
δήλωσε ο Stuart Crighton διευθύνων σύμ-
βουλος της Clear trip και συμπλήρωσε: « Η 
συνεργασία με μια αξιόπιστη εταιρεία όπως 
η Amazon είναι μια συναρπαστική εξέλιξη για 
μας. Έχουν δημιουργήσει μια τεράστια και 
αφοσιωμένη βάση καταναλωτών οι οποίοι 
λατρεύουν τη βολική διαδικασία αγορών και 
πληρωμών. Είμαστε χαρούμενοι που θα συ-
νεργαστούμε μαζί τους για να προσφέρουμε 
από κοινού υπηρεσίες στους πελάτες μας». Η 
Amazon της Ινδίας δεν σκοπεύει να μείνει στα 
εισιτήρια καθώς πρόθεσή της είναι να μπει 
και στον τομέα των ξενοδοχειακών κρατήσε-
ων. Και δωμάτια (θα) έχουμε…
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Ουγκάντα: κάνναβη
σε Καναδά & Γερμανία

Σ υμφωνία για την παραγωγή φαρμα-
κευτικής κάνναβης στην Ουγκάντα 
υπέγραψε η εταιρεία Industrial Hemp 
με την εταιρεία διανομής Together 

Pharma, ισραηλινών συμφερόντων. Η παρα-
γωγή, η οποία θα τελεί υπό τον έλεγχο της κυ-
βέρνησης της αφρικανικής χώρας,  θα κατευ-
θυνθεί σε Γερμανία και Καναδά προκειμένου 
να παραχθούν εκεί υψηλής αξίας φαρμακευ-
τικά προϊόντα τα οποία θα διοχετευτούν στην 
αγορά μέσω δικτύου χιλιάδων φαρμακείων 
και στις δύο χώρες. Η περίοδος της συμφωνί-
ας είναι 10ετής και το ύψος της προσδιορίζε-
ται σε 160 εκατ. δολάρια.

Η αγορά της φαρμακευτικής κάνναβης πα-
ρουσιάζει εντυπωσιακή ανάπτυξη παγκοσμί-
ως και το ένα μετά το άλλο τα κράτη ‘απελευ-
θερώνουν’ τη νομοθεσία τους προκειμένου 
να διευκολύνουν τόσο την παραγωγή όσο 

και τη μεταποίηση. Στην υπέρ της κάνναβης 
κινητικότητα, έχει συμβάλει και η επιστημονική 
πλέον βεβαιότητα ότι η κάνναβη μπορεί να 
αντικαταστήσει τα οπιούχα φάρμακα στην 
καταπολέμηση του πόνου π.χ. σε καρκινοπα-
θείς τελικού σταδίου. 
Η εταιρεία Industrial Hemp είναι η μόνη που 
έχει λάβει επίσημη άδεια από την κυβέρνηση 
της Ουγκάντα για την παραγωγή φαρμα-
κευτικής κάνναβης παρά το γεγονός ότι, 
σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από την ίδια 
την κυβέρνηση, 14 εταιρείες έχουν καταθέσει 
φάκελο για να ξεκινήσουν παραγωγή την 
αφρικανική χώρα. Στην Ουγκάντα αναμένουν 
ότι η κάνναβη μπορεί να δημιουργήσει θέσεις 
εργασίας, να φέρει συνάλλαγμα στη χώρα 
κι όλα αυτά, χωρίς να υφίσταται κανένας πε-
ριβαλλοντικός κίνδυνος από την καλλιέργεια 
του συγκεκριμένου φυτού.

 Νέα, ‘νεανικά’ προϊόντα
από την Del Monte Foods 

Μ ετά την εντυπωσιακή είσοδο της 
Amazon στο λιανικό εμπόριο 
τροφίμων, μια σειρά εταιρείες 
παραγωγής καταναλωτικών 

προϊόντων έχουν στρέψει το ενδιαφέρον 
τους στο σχεδιασμό προϊόντων που θα μπο-
ρούσαν να διακινηθούν από τον γίγαντα της 
ψηφιακής οικονομίας. 

Δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του 
δυτικού κόσμου που η εφοδιαστική αλυσί-
δα και το λιανεμπόριο επιβάλλουν όρους 
και προτείνουν τρόπους παραγωγής και δι-
ακίνησης προϊόντων στη βιομηχανία, είναι 
όμως η πρώτη φορά που μια ψηφιακή πλατ-
φόρμα έχει τόσο μεγάλη επίδραση στον φυ-
σικό κόσμο της παραγωγής.

Σύμφωνα με τον Greg Longstreet, διευθύνο-
ντα σύμβουλο της Del Monte Foods,  η εται-
ρεία του πρέπει να κινηθεί γρήγορα προκειμέ-
νου να επωφεληθεί από τις μεταβαλλόμενες 
τάσεις  στην επόμενη γενιά συσκευασμένων 
τροφίμων. «Οι αποφάσεις των καταναλωτών 
για τα τρόφιμα έχουν αλλάξει την τελευταία 
δεκαετία, ενώ οι καταναλωτές δεν τρώνε πια 
τρία γεύματα τη μέρα όπως ξέραμε. Σήμερα 
προτιμούν ελαφρά και συχνότερα γεύματα 
καθώς και σνακ», δήλωσε  πρόσφατα σε αμε-
ρικανικό περιοδικό. Ανταποκρινόμενη σε αυτή 
την τάση, η Del Monte παρουσίασε επτά νέα 
προϊόντα μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα 
πρώτα κατεψυγμένα προϊόντα της ιστορικής 
πολυεθνικής εταιρείας.
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‘Κίτρινος πυρετός’
Επιμονή Ντ. Τραμπ
σε εμπορικό πόλεμο με την Κίνα

Ή  πρώτη πράξη παίχτηκε το καλοκαίρι 
του 2018 όταν ο Τραμπ ανακοίνω-
σε μια σειρά από σκληρά σε βάρος 
της Κίνας μέτρα, κόστους περίπου 

34 δισ. δολαρίων.  Θυμίζουμε ότι τα πρώτα 
μέτρα αφορούν κινεζικά προϊόντα πληροφο-
ρικής (μόντεμ, ρούτερ και  άλλες συσκευές 
μετάδοσης δεδομένων) αξίας περίπου 20 δισ. 
δολαρίων και πλακέτες κυκλωμάτων αξίας 
περίπου 14 δισ. δολαρίων. Έπονται αυξήσεις 
δασμών σε  έπιπλα, φωτιστικά, τμήματα αυ-
τοκινήτων, ηλεκτρικές σκούπες και υλικά οι-
κοδομών.  Ένα χρόνο μετά, ο Τραμπ όχι μόνο 
δεν έχει κάνει πίσω – όπως κάποιοι ήλπιζαν 
ερμηνεύοντας κατά αυτό τον τρόπο τη μεγά-
λη καθυστέρηση στη ‘συγκεκριμενοποίηση’ 
των μέτρων- αλλά επανέρχεται. Δριμύτερος.

Έχοντας στα χέρια του το χαμηλότερο πο-
σοστό ανεργίας εδώ και πολλές δεκαετίες, 
αλλά και την ‘ανοχή’ μεγάλου μέρους της 
αμερικανικής κοινωνίας ο Τραμπ τραβάει το 
σκοινί. Την ίδια στιγμή στις ΗΠΑ το Υπουρ-
γείο Εμπορίου παρουσιάζει στοιχεία που 
δείχνουν ότι η βιομηχανική παραγωγή στη 
χώρα παρουσιάζει μια ελαφρά κάμψη. Αξί-
ζει να σημειώσουμε ότι  κατά τη διάρκεια των 
δύο πρώτων χρόνων της θητείας Τραμπ η ει-
κόνα ήταν σχεδόν ειδυλλιακή: η αμερικανική 
βιομηχανία δημιούργησε περίπου μισό εκατ. 
νέες θέσεις εργασίας και η βιομηχανική πα-
ραγωγή παρουσίασε συνεχή άνοδο για 19 
μήνες. Το ‘σερί’ του Τραμπ έσπασε τον πε-
ρασμένο Μάρτιο όταν το βαρύ πυροβολικό 
κι η εμβληματική για την αμερικανική οικονο-
μία General Motors ανακοίνωσε το κλείσιμο 
ενός εργοστασίου στο Οχάιο και την απώ-
λεια 14.000 θέσεων εργασίας.

Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι στις ΗΠΑ 
υπάρχουν κι άλλες ‘φωνές’ που ερμηνεύ-
ουν διαφορετικά την οικονομική συγκυρία 
και πάντως στοχεύουν στο να ‘κοντύνουν’ 
τα επιτεύγματα Τραμπ. Πολλοί οικονομολό-
γοι  αποδίδουν την ανάκαμψη της μεταποίη-
σης σε λόγους που βρίσκονται πέρα κι έξω 
από τις πολιτικές του Προέδρου. Πιο συγκε-
κριμένα, σύμφωνα με τους The New York 
Times, η αμερικανική βιομηχανία  παρουσία-
σε ύφεση κατά τη διάρκεια του 2015 (και μέ-
ρος του 2016) εξαιτίας των χαμηλών τιμών 
της ενέργειας και ορισμένων εμπορευμάτων 
(τρόφιμα)  που έπληξαν τους τομείς της 
ενέργειας και της γεωργίας. «Από τα μέσα 
του 2016, οι τάσεις αυτές άρχισαν να αντι-
στρέφονται, καθώς οι μεγάλες οικονομίες 
σε όλο τον κόσμο αρχίζουν να αναπτύσσο-
νται συγχρονισμένα για πρώτη φορά σε μια 
δεκαετία» αναφέρουν οι ΝΥΤ.

Η αλήθεια είναι ότι τα αμερικανικά media 
δεν μπορούν να αποδώσουν ευθέως την 
ύφεση του ρυθμού της βιομηχανικής ανά-
πτυξης στη διαμάχη του Τραμπ με την Κίνα· 
είναι όμως ψηλά στη λίστα με τους λόγους. 
Η ουσία είναι ότι μια σειρά παραγωγικοί κλά-
δοι και αρκετές χιλιάδες θέσεις εργασίας στις 
ΗΠΑ τίθενται σε καθεστώς ιδιότυπης ‘ομηρί-
ας’: από τη μια πλευρά η αδιαλλαξία Τραμπ 
κι από την άλλη οι αντιδράσεις της Κίνας που 
μπορεί να γίνουν απρόβλεπτες.

Ο ασιατικός γίγαντας έχει δύο όπλα για 
να πολεμήσει τον Τραμπ, πέρα φυσικά από 
την μακάρια υπομονή και την αξιοθαύμα-
στη αντοχή στις διαπραγματεύσεις. Το πρώ-
το όπλο είναι τα αμερικανικά ομόλογα που 

«Ο πόλεμος του εμπορίου αρχίζει». Με αυτό τον τίτλο οι New York 
Times προσεγγίζουν με άρθρο τους στις 30 Μαΐου το μείζον πρόβλημα 
της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής αλλά και της οικονομίας 
ασφαλώς, πρόβλημα που δεν είναι άλλο από τον πόλεμο δασμών 
που έχει κηρύξει ο πρόεδρος Τραμπ σε βάρος της Κίνας. 
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διαθέτει η Κίνα και το ύψος τους ανέρχεται 
σε περίπου 1,1 τρισ. δολάρια. Το δεύτερο 
όπλο της είναι η δυνατότητα υποτίμησης του 
εθνικού νομίσματος το οποίο, σύμφωνα με 
αρκετούς αναλυτές είναι ήδη υποτιμημένο 
σε βαθμό που δημιουργεί προβλήματα στις 
ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει δηλώσει αρκετές φορές κι 
όχι μόνο με αφορμή τον πόλεμό του με την 
Κίνα ότι θεωρεί πράξη (εμπορικού) πολέμου 
κάθε υποτίμηση νομίσματος, οποιασδήποτε 
χώρας έχει εμπορικές σχέσεις με τη δική του.

Την ώρα που γράφονταν οι γραμμές αυ-
τές, άλλος ένας γύρος διαπραγματεύσεων 
ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις οδηγήθηκε 
σε αδιέξοδο και για μια ακόμα φορά οι ΗΠΑ 

διατράνωσαν τη θέλησή τους να επιβάλλουν 
δασμούς ύψους 25% σε όλα τα κινεζικά προ-
ϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ. Η αντιπα-
ράθεση έχει αρχίσει να επιδρά σε παγκόσμι-
ους κολοσσούς των επιχειρήσεων όπως η 
Huawei που βιώνει τον οδυνηρό αποκλεισμό 
της από την αμερικανική αγορά αλλά και οι 
Raytheon, Lockheed Martin, BAE Systems και 
Apple που βλέπουν τη βιομηχανική παραγω-
γή τους να απειλείται καθώς δεν μπορούν 
πλέον να προμηθεύονται ‘σπάνιες γαίες’ 
από την Κίνα για την επί αμερικανικού εδά-
φους παραγωγή τους. Αυτή τη στιγμή η ψυ-
χραιμία είναι το ζητούμενο και η επιστροφή 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η πρώ-
τη προτεραιότητα της διεθνούς κοινότητας. 

Πόσο θα κοστίσει; Ποιος ξέρει; Ό Bloomberg ίσως…

Όσο περνούν οι μήνες της αμερικανο-κινεζικής εμπορικής διαμάχης κι όσο ο Πρόεδρος Τραμπ 
περνάει από τις λεκτικές απειλές στις μικρές, μεμονωμένες αλλά επικίνδυνες για την οικονομική ισορ-
ροπία ενέργειες, οι αναλυτές αναζητούν το κόστος του ‘πολέμου’.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του δικτύου Bloomberg, το οποίο αναφέρεται σε έρευνα που πραγματο-
ποίησαν δύο συνεργαζόμενοι με αυτό αμερικανοί οικονομολόγοι, το κόστος ενός τέτοιου πολέμου 
– εάν κι εφόσον αναπτυχθεί στην πλήρη έκτασή του- αναμένεται πως θα ανέλθει στα 600 δισ. δολά-
ρια μέχρι το 2021. Θα πλησιάσει δηλαδή τα χρήματα που χρειάστηκε να δαπανήσει το αμερικανικό 
κράτος για να αντιμετωπίσει, το 2008, την κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων και την κα-
τάρρευση μέρους του τραπεζικού τομέα στις ΗΠΑ. 

Μάλιστα οι δύο οικονομολόγοι  (ο Chief Asia Economist Tom Orlik και ο αναλυτής Dan Hanson 
αμφότεροι στελέχη του Bloomberg) θεωρούν βέβαιο ότι ένας τέτοιος πόλεμος θα επηρεάσει (θα 
μειώσει δηλαδή) το ΑΕΠ της Κίνας κατά 0,9%, των ΗΠΑ κατά 0,7% και της παγκόσμιας οικονομίας 
κατά 0,6%.
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Μ ε την παρούσα κοινοποιείται 
για ενημέρωση κι εφαρμογή η 
αριθμ. Α.1050/01.02.2019 Από-
φαση Υφυπουργού Οικονομι-

κών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρ-
μογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των 
μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού 
που διατίθενται στην αγορά», με την οποία, 
κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του 
άρθρου 106Β του ν.2960/01 «Εθνικός Τελωνει-
ακός Κώδικας» και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και 
της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576, 
καθιερώνεται: 
α η χρήση ενσήμων ταινιών φορολογίας 

ως χαρακτηριστικά ασφαλείας επί των μο-
νάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού τα 
οποία τίθενται σε ανάλωση με καταβολή φο-
ρολογικών επιβαρύνσεων στο εσωτερικό της 
χώρας και 
β η χρήση ενσήμων ταινιών φορολογίας 

μηδενικής αξίας ως χαρακτηριστικά ασφαλεί-
ας για προϊόντα καπνού τα οποία διατίθενται 
σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια με 
απαλλαγή από τις αναλογούσες φορολογι-
κές επιβαρύνσεις.
1  Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 16 της 

Οδηγίας 2014/40/ΕΕ, το οποίο ενσωματώ-
θηκε στις εθνικές μας διατάξεις με το άρθρο 
106Β του ν.2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώ-
δικας», όλες οι μονάδες συσκευασίας προ-
ϊόντων καπνού που πρόκειται να διατεθούν 
σε καταναλωτές οι οποίοι τη στιγμή της διά-
θεσης βρίσκονται στο έδαφος της Ένωσης, 
οφείλουν να φέρουν απαραβίαστα, ορατά 
και μη ορατά χαρακτηριστικά ασφαλείας. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδί-
ου άρθρου, δύναται να χρησιμοποιούνται 
ως χαρακτηριστικά ασφαλείας τα φορολογι-
κά επισήματα (ένσημες ταινίες φορολογίας) 
που χρησιμοποιούνται για φορολογικούς 
σκοπούς, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται 
με όλα τα τεχνικά πρότυπα τα οποία καθορί-
ζονται από τις κατ΄ εξουσιοδότηση εκτελεστι-
κές πράξεις της Επιτροπής και πληρούν όλες 
τις λειτουργίες που προβλέπονται από τις δι-

ατάξεις του εν λόγω άρθρου. Με το ως άνω 
α) σχετικό σας κοινοποιήθηκαν οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και 
η αριθμ.2018/576 (ΕΕ) Εκτελεστική Απόφαση 
της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2017 
(EEL 96/16.4.2018), σχετικά με τον καθορισμό 
των τεχνικών προτύπων για τα χαρακτηριστι-
κά ασφαλείας που εφαρμόζονται στις μονά-
δες συσκευασίας που διατίθενται στην αγο-
ρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Περαιτέρω, όπως ήδη σας γνωστοποιήθηκε 
με το ανωτέρω β) σχετικό με το οποίο δόθη-
καν και σχετικές οδηγίες, η υποχρέωση εφαρ-
μογής χαρακτηριστικών ασφαλείας υφίστα-
ται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16 
της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ από τις 20 Μαΐου 
2019 προκειμένου για τσιγάρα και λεπτοκομ-
μένο καπνό για στριφτά τσιγάρα και από τις 
20 Μαΐου 2024 για τα λοιπά προϊόντα καπνού. 
2 Στο πλαίσιο αυτό, με την κοινοποιούμενη 

απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών καθι-
ερώνεται η χρήση των ενσήμων ταινιών ως 
χαρακτηριστικά ασφαλείας, πρόβλεψη με 
την οποία γίνεται εφαρμογή στη χώρα μας 
της προαναφερθείσας δυνητικής διάταξης 
του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και 
του άρθρου 106Β του ν.2960/01. Ειδικότερα, 
με το άρθρο 3 αυτής καθιερώνεται η χρήση 
ως χαρακτηριστικά ασφαλείας των ενσήμων 
ταινιών τις οποίες φέρουν, σύμφωνα με το 
άρθρο 106 του ν.2960/01, τα φορολογημένα 
καπνικά προϊόντα τα οποία καταναλώνονται 
στο εσωτερικό της χώρας μας. 
Επισημαίνεται ότι η χρήση χαρακτηριστικών 
ασφαλείας δεν καθιερώνεται από την προα-
ναφερθείσα Οδηγία για φορολογικούς σκο-
πούς, αλλά για λόγους εξακρίβωσης της 
γνησιότητας των προϊόντων καπνού με απώ-
τερο σκοπό να υπάρξει ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και να 
τηρηθούν οι υποχρεώσεις της ΕΕ κατά τη σύμ-
βαση – πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΥ) για την καταπολέμηση των πα-
ράνομων προϊόντων καπνού στο πλαίσιο της 
συνολικής πολιτικής της Ένωσης για τον έλεγ-
χο του καπνίσματος. Επιπλέον, η υποχρέωση 

Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας 
επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων 
καπνού που διατίθενται στην αγορά
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εφαρμογής των χαρακτηριστικών ασφαλείας 
επί των καπνικών προϊόντων βρίσκεται σε συ-
νάρτηση με τον χρόνο και τον τόπο της διάθε-
σης και όχι της κατανάλωσής τους, ήτοι διαπι-
στώνεται με κριτήριο το γεωγραφικό και όχι το 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. 
3  Ως εκ τούτων και σύμφωνα με το άρθρο 

4 της εν θέματι Απόφασης μετά τις ανωτέρω 
ημερομηνίες, χαρακτηριστικά ασφαλείας με 
τη μορφή ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας 
θα φέρουν και τα προϊόντα καπνού τα οποία 
διατίθενται νομίμως στην ελληνική επικράτεια 
με απαλλαγή από τις αναλογούσες φορο-
λογικές επιβαρύνσεις. Στην κατηγορία αυτή 
εμπίπτουν αφορολόγητα καπνικά προϊόντα, 
τα οποία προ της έναρξης ισχύος της κοινο-
ποιούμενης απόφασης δεν έφεραν ένσημες 
ταινίες, όπως για παράδειγμα όσα πωλούνται 
από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών 
σε ταξιδιώτες οι οποίοι βρίσκονται στο έδα-
φος της χώρας μας σύμφωνα με το άρθρο 
67 του ν.2960/01 ή διατίθενται σε Οργανι-
σμούς (πρεσβείες, αναγνωρισμένους διεθνείς 

οργανισμούς κλπ) σύμφωνα με το άρθρο 68 
του ίδιου νόμου.
Για τον σκοπό αυτό, έχει κατασκευαστεί και δι-
ατίθεται στα δικαιούμενα πρόσωπα ένας νέος 
τύπος ένσημης ταινίας αφορολογήτων προ-
ϊόντων, για τον οποίο ισχύουν οι προβλέψεις 
του υφιστάμενου νομικού και κανονιστικού 
πλαισίου που διέπει τις ένσημες ταινίες φορο-
λογίας βιομηχανοποιημένων καπνών, με την 
εξαίρεση ότι πρόκειται για ένσημη ταινία μη-
δενικής αξίας και για την αποστολή σε άλλο 
ΚΜ ή εξαγωγή σε Τρίτη Χώρα δεν απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης. 
Επιπλέον, προκειμένου για την καταχώριση 
των σχετικών παραστατικών (Α.Δ.Ε.Τ., από-
δειξη παραλαβής) στο υποσύστημα Ε.Φ.Κ. 
του ICIS net έχουν δημιουργηθεί δύο νέοι 
τύποι ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας για 
αφορολόγητα τσιγάρα και αφορολόγητο λε-
πτοκομμένο καπνό αντίστοιχα, χωρίς διάκρι-
ση μεταξύ των ταινιών εσωτερικού και εξωτε-
ρικού, ως εξής: 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΤ
ΑΚ

ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
ΤΣΙΓΑΡΑ (32Χ16)
ΚΑΠΝΑ (32Χ16)
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4  Επιπροσθέτως, με τις μεταβατικές διατάξεις 
του άρθρου 9 της Εκτελεστικής Απόφασης 
(ΕΕ) 2018/576 της Επιτροπής και του άρθρου 
5 της κοινοποιούμενης Απόφασης τα προϊό-
ντα καπνού που θα έχουν κατασκευαστεί ή θα 
έχουν εισαχθεί στην ΕΕ πριν τις προαναφερ-
θείσες ημερομηνίες έναρξης ισχύος, μπορούν 
να παραμείνουν σε ελεύθερη κυκλοφορία χω-
ρίς την εφαρμογή χαρακτηριστικών ασφα-
λείας έως τις 20 Μαΐου 2020 προκειμένου για 
τσιγάρα και λεπτοκομμένο καπνό για στριφτά 
τσιγάρα και έως τις 20 Μαΐου 2026 όσον αφο-
ρά στα λοιπά καπνικά προϊόντα. Ειδικότερα: 
 Για τα προϊόντα, τα οποία εισάγονται από 
τρίτες χώρες, ως ημερομηνία εισαγωγής νοεί-
ται η ημερομηνία της θέσης τους σε ελεύθερη 
κυκλοφορία, ήτοι ολοκλήρωσης των τελω-
νειακών διατυπώσεων εισαγωγής έως και το 
στάδιο της έκδοσης της άδειας παράδοσης
 Για τα προϊόντα, τα οποία κατασκευάζονται 
στην ΕΕ, το βάρος απόδειξης της ημερομηνί-
ας κατασκευής φέρει κατά περίπτωση η εγχώ-
ρια καπνοβιομηχανία παραγωγής τους ή το 
πρόσωπο που τα παρέλαβε από άλλο κρά-
τος – μέλος
Ως εκ τούτου, τσιγάρα και λεπτοκομμένος κα-
πνός χωρίς χαρακτηριστικά ασφαλείας, τα 

οποία έχουν κατασκευαστεί στην ΕΕ ή εισαχθεί 
πριν την 20.5.2019 μπορούν να παραμένουν 
σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ, ήτοι και στη 
χώρα μας έως τη λήξη της μεταβατικής περιό-
δου, την 20.5.2020. 
Τέλος, επισημαίνεται ότι η χρήση των χαρακτη-
ριστικών ασφαλείας αφορά σε όλα τα προϊό-
ντα καπνού που διατίθενται σε καταναλωτές 
οι οποίοι τη στιγμή της διάθεσης βρίσκονται 
στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα αν αυτά 
κατασκευάζονται στη χώρα μας ή σε άλλο 
κράτος μέλος ή εισάγονται από τρίτες χώρες. 
Επομένως, οι κατασκευαστές, παραλήπτες, 
εισαγωγείς των εν λόγω προϊόντων ή οι νόμι-
μοι αντιπρόσωποί τους οφείλουν να μεριμνή-
σουν για την προμήθεια των νέων ενσήμων 
ταινιών – χαρακτηριστικών ασφαλείας σύμ-
φωνα με τα ανωτέρω και τους όρους και τη 
διαδικασία του άρθρου 106 του ν.2960/01 και 
των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ισχυουσών 
Αποφάσεων, άμεσα για την εφαρμογή τους 
στις μονάδες συσκευασίας τσιγάρων και λε-
πτοκομμένου καπνού που διατίθενται στην ελ-
ληνική επικράτεια από 20 Μαΐου 2019.

Πηγή: www.aade.gr
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Έ να από τα σημαντικά προβλήματα 
των αναπτυξιακών νόμων έρχε-
ται να λύσει η πρόσφατη διάταξη 
σχετικά με την θέσπιση απλοποι-

ημένης διαδικασίας πιστοποίησης της υλο-
ποίησης του 50% των επενδυτικών σχεδίων 
που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακό νόμο 

(Ν. 3908/2011 ή Ν. 4399/2016). Με το «προς 
αντικατάσταση» σύστημα, το χρονικό διά-
στημα από την υποβολή αιτήματος ελέγ-
χου έως την πραγματοποίησή του και την 
έγκριση της ενίσχυσης μπορεί να υπερβεί 
και το ένα έτος. Σύμφωνα με το νέο σύστη-
μα πιστοποίησης του 50% του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου,το Υπουργείο Ανά-
πτυξης προσδοκά ότι θα επιταχυνθείη δια-
δικασία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδί-
ων, καθώς με την ολοκλήρωση του 50% θα 
δίνεται άμεσα και η αναλογούσα ενίσχυση.

Η προαναφερόμενη διάταξη θεσπίστηκε 
με το άρθρο 58 του Ν. 4609/03.05.2019 και 
αναφέρει τα εξής:

«Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυ-
τικού σχεδίου, συνοδευόμενη από τα δικαιο-
λογητικά που ορίζονται στην περίπτωση α΄ 
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, 
δύναται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του 
πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού 
σχεδίου και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία 
καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 20, χωρίς διενέργεια 
ελέγχου, κατ΄ επιλογή του φορέα. Στην περί-
πτωση αυτή, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολο-
γητικά υποβάλλονται μέσω του Πληροφο-
ριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 

Νέα απλοποιημένη διαδικασία 
πιστοποίησης της υλοποίησης
του 50% των επενδυτικών σχεδίων
που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό 
(Ν. 3908/2011, Ν. 4399/2016)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΌΣ ΕΡΚΕΚΌΓΛΌΥ,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων Partner - tgs (Hellas)
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
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«Σύμφωνα με το νέο σύστημα πιστοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντι-
κειμένου, το Υπουργείο Ανάπτυξης προσδοκά ότι θα επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησης 
των επενδυτικών σχεδίων, καθώς με την ολοκλήρωση του 50% θα δίνεται άμεσα και η 
αναλογούσα ενίσχυση»

«Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του Πλη-
ροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του πε-
νήντα τοις εκατό (50%) υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή και, όπου απαιτείται από το 
είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό 
ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο»

«Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται καταβολή του παράβολου της παραγράφου 7»

σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του πενή-
ντα τοις εκατό (50%) υπογεγραμμένες από 
ορκωτό λογιστή και, όπου απαιτείται από το 
είδος και τους όρους υπαγωγής της επέν-
δυσης, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μη-
χανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας 
φυσικό πρόσωπο. Η αρμόδια Υπηρεσία 
ελέγχει την πληρότητα του αιτήματος ελέγ-
χου και των ως άνω βεβαιώσεων και ανα-
λόγως εισηγείται την έκδοση ή μη της σχε-
τικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, δεν 
απαιτείται καταβολή του παράβολου της 
παραγράφου 7. Η πιστοποίηση της υλοποί-
ησης του πενήντα τοις εκατό (50%) με την 
ως άνω διαδικασία υπόκειται σε δειγματολη-
πτικό έλεγχο, σύμφωνα με την παράγραφο 
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης ορίζονται οι όροι, οι προϋ-
ποθέσεις, οι απαιτούμενες ειδικότητες των 
επαγγελματιών που υπευθύνως βεβαιώνουν 
για την υλοποίηση της επένδυσης σύμφω-
να με τον Ν. 4399/2016, οι συνέπειες που 
επέρχονται σε περίπτωση μη πλήρωσης των 
προϋποθέσεων πιστοποίησης του πενήντα 
τοις εκατό (50%), καθώς και κάθε αναγκαία 
ρύθμιση για την εφαρμογή της παρούσας 
παραγράφου. Με όμοια απόφαση ορίζο-
νται τα καθεστώτα του παρόντος και τα είδη 
ενισχύσεων που αυτή αφορά.».

Σχετικά με τα ανωτέρω, ο Υπουργός Όι-
κονομίας και Ανάπτυξης εξέδωσε την από-
φαση με αριθμό 51362 (ΦΕΚ 1807, τεύχος 
Β΄, 22/05/2019) με την οποία καθορίζεται η 
προαναφερθείσα διαδικασία πιστοποίησης 
της υλοποίησης του 50%.

Αναλυτικότερα, η βεβαίωση του Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στις διενεργη-
θείσες διαδικασίες, οι οποίες αφορούν:

 Την οικονομοτεχνική μελέτη του επενδυτικού 
σχεδίου

  Την απόφαση υπαγωγής στον αναπτυξι-
ακό νόμο

 Τα δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης και 
μετοχικής σύνθεσης του φορέα επένδυσης

 Τα στοιχεία λογιστικής απεικόνισης που 
αφορούν στην επένδυση

 Τα δικαιολογητικά δανείων, ομολογιών, 
ενεχύρασης απαίτησης

 Τα δικαιολογητικά κάλυψης της ίδιας συμ-
μετοχής για το επενδυτικό σχέδιο

 Οι συμβάσεις προμηθευτών ή/και χρημα-
τοδοτικής μίσθωσης

 Οι κινήσεις των εταιρικών τραπεζικών λογα-
ριασμών (extrait) που χρησιμοποιήθηκαν για 
την χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου

 Τεχνική περιγραφή υλοποιημένου φυσικού 
αντικειμένου ανά κατηγορία δαπάνης, με 
αναλυτική περιγραφή τυχόν διαφοροποιή-
σεων σε σχέση με το εγκεκριμένο

Μπορείτε και εσείς να ζητήσετε πληροφορίες 
για το θέμα που σας απασχολεί, στέλνοντας 
απλά ένα email στο articles@exportnews.gr.
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Σημαντική αύξηση του Δείκτη 
Εξαγωγικών Προσδοκιών
στο 1ο εξάμηνο 2019

Επιτακτική ανάγκη η συμμετοχή των ελληνικών 
επιχειρήσεων στον κλάδο της ναυτιλίας

Ο  Σύνδεσμος Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ σε συνεργασία μετην εταιρία DHL, μέλος του 
ΣΕΒΕ, κατάρτισαν για 6ο διαδοχικό εξάμηνο το Δείκτη Εξαγωγικών Προσδοκιών. 
Ο δείκτης κατέγραψε τις εκτιμήσεις των Ελλήνων εξαγωγέων αναφορικά με τις 
εγχώριες και διεθνείς συνθήκες, καθώς και τις εγχώριες και διεθνείς πωλήσεις 
τους για το 1ο εξάμηνο 2019, ενώ το θέμα επικαιρότητας αφορούσε στη 
συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στον κλάδο της Ναυτιλίας. Συγκεκριμένα, 
τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν την επιτακτική ανάγκη μεγαλύτερης 
συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων στον κλάδο της ναυτιλίας, όπου 
υπάρχουν σημαντικές αναξιοποίητες ευκαιρίες.

Ό  Δείκτης TCI SEVE-DHL για το 1ο εξά-
μηνο του 2019 ανήλθε σε 132,3 μο-
νάδες (όπου TCI>100 = αισιοδοξία 
και TCI<100 = απαισιοδοξία) έναντι 

121,0 μονάδων του 2ου εξαμήνου 2018, με την 
αύξηση να διαμορφώνεται σε 11,3 μονάδες.

Η υλοποίηση του project έγινε από το Ινστιτού-
το Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών (ΙΕΕΣ) του 
ΣΕΒΕ, με Επιστημονικό Σύμβουλο τον Καθηγητή 
Ιωάννη Χατζηδημητρίου, Πρόεδρο του Τμήμα-
τος Όργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμ-



= 35

οι
 α

ρι
θμ

οί
 μ

ιλ
ού

ν.
..

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

exportnews.gr

ματος στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστη-
ριότητες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Πιο συγκεκριμένα:

 Για ακόμη ένα εξάμηνο αποτυπώθηκαν οι 
θετικές εκτιμήσεις των Ελλήνων εξαγωγέων 
αναφορικά με τις εξαγωγές της επιχείρησής 
τους, καθώς το 62% των ερωτηθέντων δήλω-
σε ότι αναμένει αύξηση και το 33% σταθερό-
τητα στο α’ εξάμηνο 2019. Μόλις το 5% εκτι-
μά ότι θα μειωθούν με σημαντικότερη αιτία 
τη μειωμένη διεθνή ζήτηση για το προϊόν του. 

 Οι θετικές προβλέψεις για τις εξαγωγές συμ-
βαδίζουν με τις εκτιμήσεις για τις διεθνείς οι-
κονομικές συνθήκες οι οποίες, σύμφωνα με 
το 25% των ερωτηθέντων, θα βελτιωθούν στο 
α’ εξάμηνο 2019. Η πλειονότητα, και συγκε-
κριμένα το 46%, προσβλέπει σε στασιμότητα, 
ενώ το 29% εκτιμά ότι οι διεθνείς οικονομικές 
συνθήκες θα επιδεινωθούν, κυρίως λόγω της 
κάμψης της παγκόσμιας οικονομίας.

 Αισιόδοξο παρουσιάζεται το 58% του 
δείγματος για τις εγχώριες πωλήσεις που 
θα πραγματοποιήσει η επιχείρησή του, ενώ 
το 36% εκτιμά ότι αυτές δε θα μεταβληθούν. 
Το ποσοστό των εξαγωγέων που δήλωσε ότι 
θα μειωθούν οι εγχώριες πωλήσεις παρέμει-
νε σε χαμηλά επίπεδα και συγκεκριμένα σε 
6% έναντι 8% του προηγούμενου εξαμήνου. 

 Ιδιαίτερα θετικές παρουσιάζονται οι εκτιμή-
σεις αναφορικά με τις εγχώριες οικονομικές 
συνθήκες καθώς το ποσοστό αυτών που 
αναμένουν βελτίωση ανήλθε σε 38% από 
23% στο προηγούμενο εξάμηνο, ενώ το 48% 
αναμένει σταθερότητα. Το 14% του δείγματος 
εμφανίζεται απαισιόδοξο, αναφέροντας πως 
στο α’ εξάμηνο 2019 οι οικονομικές συνθή-
κες στην Ελλάδα θα επιδεινωθούν.

 Θέμα Επικαιρότητας: Ναυτιλία. Το θέμα 
επικαιρότητας στο 6ο τεύχος του «Δείκτη 
Εξαγωγικών Προσδοκιών» ήταν η ναυτιλία. 
Στην ερώτηση σχετικά με το αν τα προϊόντα 
ή/και οι υπηρεσίες των επιχειρήσεων του 
δείγματος, θα μπορούσαν να χρησιμοποιη-
θούν από επιχειρήσεις στον κλάδο της ναυ-
τιλίας και της θαλάσσιας οικονομίας γενικό-
τερα, ελληνικές και ξένες, το 57% απάντησε 
θετικά και το 43% αρνητικά. Αντίστοιχα, σε 
δεύτερο επίπεδο οι επιχειρήσεις ρωτήθηκαν 
αν οι ελληνικές επιχειρήσεις προϊόντων και 
υπηρεσιών έχουν εκμεταλλευτεί το γεγονός 

ότι η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμια ηγέτι-
δα δύναμη στον κλάδο της ναυτιλίας, με 3 
στους 4 εξαγωγείς να απαντάνε αρνητικά 
και 1 στους 4 θετικά.

Η ανοδική τάση των ελληνικών εξαγωγών επι-
βεβαιώνει τις υψηλές προσδοκίες και αισιόδο-
ξες προβλέψεις των εξαγωγέων που αποτυπώ-
νονται μέσω του δείκτη TCI SEVE DHL, ιδιαίτερα 
στην ενότητα των εξαγωγών όπου τα αποτελέ-
σματα είναι, διαχρονικά, θετικά. Σημαντική βελ-
τίωση παρατηρήθηκε, επίσης, στην ενότητα 
των εγχώριων πωλήσεων, καθώς το 58% των 
ερωτηθέντων αναμένει αύξηση. Συγχρόνως, 
αποτυπώθηκε η επιφυλακτικότητα αναφορικά 
με τις εγχώριες και διεθνείς οικονομικές συνθή-
κες, με τη σταθερότητα να αποτελεί την πιο συ-
νήθη απάντηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 
50%, για τις δύο ενότητες, αντίστοιχα.

Όσον αφορά στο θέμα επικαιρότητας το 
οποίο επικεντρώθηκε στη ναυτιλία, αναδεί-
χθηκε η ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής 
των ελληνικών επιχειρήσεων στον κλάδο και 
η αξιοποίηση της ηγέτιδας θέσης που κατέ-
χει η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία. Το 
συμπέρασμα αυτό προέκυψε από τα απο-
τελέσματα του δείκτη, καθώς 3 στους 4 εξα-
γωγείς εκτιμούν ότι η Ελλάδα δεν έχει εκμεταλ-
λευτεί την πρωτοκαθεδρία που διατηρεί στην 
παγκόσμια ναυτιλία, ενώ παράλληλα το 57% 
των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τα προϊόντα ή/
και οι υπηρεσίες του θα μπορούσαν να χρη-
σιμοποιηθούν στον κλάδο της ναυτιλίας και 
της θαλάσσιας οικονομίας γενικότερα, τόσο 
ελληνικές όσο και ξένες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 
11/04/19–17/05/19 σε επιλεγμένο δείγμα 250 
εξαγωγικών επιχειρήσεων από όλη τη χώρα 
(οι 233 ανταποκρίθηκαν).

Η επιλογή των επιχειρήσεων έγινε μέσω δια-
στρωματικής δειγματοληψίας, στα πρότυπα 
αντίστοιχων ερευνών που πραγματοποι-
ούνται από εγχώριους και διεθνείς οργανι-
σμούς, ενώ για τη συλλογή των στοιχείων 
των επιχειρήσεων αξιοποιήθηκε η βάση δε-
δομένων της ICAP. Ειδικότερα, με αρχικό κρι-
τήριο τις επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο πάνω 
από €1.000.000, το δείγμα περιλαμβάνει επι-
χειρήσεις από πρωτογενή παραγωγή, βιο-
μηχανία και εμπόριο.

Πηγή: https://www.seve.gr/
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Μελέτη Ελληνικής Ναυτιλίας

Ο ελληνόκτητος στόλος αποτελείται από 
εφτά κατηγορίες εμπορικών πλοίων με την 
πλειοψηφία τους να είναι τα Oil tan kers (δε-
ξαμενόπλοια) σε ποσοστό 26,6%. Ακολου-
θούν τα Bulkers (φορτηγά χύδην φορτίου) 
με ποσοστό 20,9% και τα Chemical & Prod-
uct carriers (φορτηγά χημικών προϊόντων )
με ποσοστό 13,%. Τα Liquified Gascarriers 
(φορτηγά υγροποιημένου αερίου) που απο-
τελούν το 10,4% του ελληνικού στόλου είναι 
περίπου ίδια με τα Container vessels (πλοία 
μεταφοράς εμπορευμα το κιβωτίων) που εί-
ναι το 9,26. Τα General cargo (γενικού φορ-
τίου) και τα Passenger vessels (επιβατηγά) 
υπάρχουν σε ποσοστό κοντά στο 3% έκα-

στος και πιο συγκεκριμένα στο 3,6 και 3,1% 
αντίστοιχα.

Επαγγέλματα του κλάδου
της Ναυτιλίας

Η επιτυχία των ελληνικών ναυτιλιακών επιχει-
ρήσεων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο αν-
θρώπινο δυναμικό που τις στελεχώνει, τόσο 
σε προσωπικό διοίκησης όσο και σε ναυτι-
κούς. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ευρωπαϊκή 
ναυτιλιακή βιομηχανία συνεισφέρει περί τα 56 
δις ευρώ έτος στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ ενώ πα-
ράλληλα παρέχει 615.000 άμεσες και 516.000 
έμμεσες θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εκ των οποίων 190.000 στη χώρα μας.

Σ την σημερινή εποχή η ελληνική ναυτι-
λία αποτελεί τον πυλώνα σταθερότη-
τας για την ελληνική οικονομία, κατέ-
χοντας την πρωτιά επί συναπτά έτη 

ενώ μας κάνει εθνικά υπερήφανους και ισχυ-
ρούς. Η ελληνόκτητη ναυτιλία ελέγχει  κατά 
προσέγγιση το 20% της παγκόσμιας χωρητι-
κότητας και το 50% σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατηγορίες Εμπορικών Πλοίων

Πηγές: Ελληνική Ένωση Εφοπλιστών, DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019
Επεξεργασία: DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt, 2019
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Το προσωπικό που απα-
σχολήθηκε το έτος 2017 σε 
ναυτιλιακές εταιρείες ανήλ-
θε στα 17.061 άτομα. Αντί-
στοιχα το έτος 2016 είχαν 
απασχοληθεί 16.467 άτο-
μα. Από τα συγκεκριμένα 
στοιχεία προκύπτει ότι κατά 
το έτος 2017 υπήρξε αύξη-
ση στην απασχόληση περί 
τους 594 εργαζομένους σε 
σχέση με το έτος 2016 ήτοι 
ποσοστό 3,6%.

Πηγές: ΠανεπιστήμιοΠειραιώς, DK 
Marketing Market Research and 
BusinessAnalysis Dpt, 2019

Επεξεργασία: DK Marketing Market 
Research and Business Analysis 
Dpt, 2019

Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic 
Design Dpt, 2019

Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με την Ναυτιλία εντός Πλοίου

Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με την Ναυτιλία εκτός Πλοίου

Πηγές: 
ΠανεπιστήμιοΠειραιώς, 
DK Marketing Market 
Research and Business 
Analysis Dpt, 2019

Επεξεργασία: DK Marketing 
Market Research and Busi-
ness Analysis Dpt, 2019

Σχεδιασμός: DK Marketing 
Graphic Design Dpt, 2019

Μελέτη δραστηριοτήτων Ελληνικής Ναυτιλίας

Η Ελλάδα, η Κύπρος και η Πορτογαλία βρί-
σκονται στην κορυφή του διεθνούς εμπορίου 
μέσω θαλάσσης. κατέχει την δεύτερη θέση. Η 
μεγαλύτερη κινητικότητα  παρατηρήθηκε στην 
Πορτογαλία με 81%, στην Κύπρο με 80% και 

στην Ελλάδα με 77%. Επιπλέον χαρακτηριστικό 
είναι ότι η μεταφορά εμπορευμάτων εξωτερι-
κού αποτελεί την πλειοψηφία των εμπορευμά-
των που διακινείται μέσω θαλάσσης φτάνο-
ντας τους 116,50 εκατ. τόνους για το 2017.
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Μεταφορά εμπορευμάτων μέσω Θαλάσσης

Η Ελλάδα απαριθμεί πάνω από 140 λιμά-
νια, εκ των οποίων τα 16 είναι διεθνούς βελη-
νεκούς. Το μεγαλύτερο λιμάνι είναι αυτό του 
Πειραιά, ενώ ακολουθούν της Θεσσαλονίκης 
και της Πάτρας. Ο Πειραιάς είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα λιμάνια στην Ευρώπη, και παγκο-
σμίως βρίσκεται στην 37η θέση για το 2018 

κερδίζοντας επτά θέσεις μέσα σε μία διετία. 
Ενδεικτικό του μεγέθους του λιμανιού είναι ότι 
από τους 13,8 εκατ. τόνους που φορτώθηκαν 
συνολικά σε όλα τα λιμάνια της Ελλάδος, τα 
5,39 εκατ. τόνοι φορτώθηκαν στον Πειραιά. 
Επιπλέον οι 5,33 εκατ. τόνοι αφορούσαν 
εμπορευματοκιβώτια.

Παρατηρείται μια ανοδική πορεία της διακίνη-
σης φορτίου λόγω της αυξημένης δυναμικότη-
τας των λιμανιών μετά και της ιδιωτικοποίησης 
τους. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στις διαρκώς 
πιο εξειδικευμένες θέσεις εργασίες που παρέχει 
η ναυτιλία , υποστηρίζοντας την απασχόληση 
και την καινοτομία. Αναμένεται ότι η ανοδική 
πορεία του όγκου των ελληνικών εξαγωγών 

μέσω θαλάσσης θα συνεχιστεί για την επόμε-
νη πενταετία, με συνέπεια την εγκαθίδρυση της 
Ελλάδος στο  παγκόσμιο ναυτιλιακό στερέω-
μα ως μια από τις πιο ισχυρές. Η εισαγωγή των 
νέων τεχνολογιών στον κλάδο, η συμφιλίωση 
με το θεσμικό πλαίσιο και η διαρκής αύξηση 
των εταιριών του κλάδου αποτελούν  τους πα-
ράγοντες ανάπτυξης του κλάδου.

Πηγές: Εurostat, DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019
Επεξεργασία: DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt, 2019

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019
Επεξεργασία: DK Marketing Market Research and Business Analysis Dpt, 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt, 2019
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Ξεκινήστε
μια συνεργασία
με την Atradius
Ή συνεργασία με την Atradius
είναι μια πολύ απλή …υπόθεση

Ό ενδιαφερόμενος μπορεί να επι-
κοινωνήσει με την Atradius είτε 
με email είτε τηλεφωνικά, ώστε 
να κανονίσει ένα ραντεβού με τα 

στελέχη του εμπορικού της τμήματος. Η συνά-
ντηση μπορεί να γίνει είτε στα γραφεία του εν 
δυνάμει  ασφαλισμένου είτε στα γραφεία της 
ασφαλιστικής εταιρίας. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης επικοινωνί-
ας  με τα εξειδικευμένα στελέχη της Atradius, 
γίνεται συζήτηση/ανάλυση σχετικά με το αντι-
κείμενο της εταιρίας του μελλοντικού ασφα-
λισμένου, τι πραγματεύεται, εξετάζονται  οι-
κονομικά στοιχεία, προσδιορίζεται σε ποιες 
χώρες θέλει ο πελάτης να ασφαλιστεί, σε 
ποιους οφειλέτες  κτλ.

Το επόμενο βήμα είναι η συμπλήρωση ενός 
ερωτηματολογίου Ασφάλισης Πιστώσεων και 

η αποστολή του στην Atradius η οποία θα 
πρέπει επίσης να ενημερωθεί για τους 10-15 
μεγαλύτερους οφειλέτες του ασφαλισμένου. 

Το ερωτηματολόγιο ζητά στοιχεία για την 
εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας, χρό-
νους πληρωμής που επιτρέπει προς τους 
πελάτες της, τζίρο, επισφάλειες του παρελθό-
ντος, τρόπους πληρωμής και πληροφορίες 
σχετικά με την κατανομή των οφειλετών της 
προς ασφάλιση  εταιρίας. 

Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στο εμπο-
ρικό τμήμα, το οποίο μέσα σε 48 ώρες θα 
εκπονήσει μια μελέτη και θα επανέλθει με μια 
προσφορά Ασφάλισης Πιστώσεων του ενδι-
αφερόμενου πελάτη. Η προσφορά συζητεί-
ται διεξοδικά στα γραφεία του πελάτη, στον 
οποίο παρουσιάζονται και περιγράφονται οι 
όροι της κάλυψης, που προτείνει η Atradius 
οι οποίοι περιλαμβάνουν κόστος, ποσοστά 
ασφαλίστρου, ποσοστά κάλυψης  κτλ.

Κάθε πελάτης είναι μοναδικός, 
γιατί οι ανάγκες του κάθε πελάτη 
είναι μοναδικές. 

Η Atradius διαμορφώνει για τον κάθε 
ασφαλισμένο τη δική του  πρόταση για 
ασφάλιση, με γνώμονα τη βέλτιστη διαχείρι-
ση κινδύνου, σε συνδυασμό με το βέλτιστο 
για εκείνον κόστος. Τελικά μετά από αμοιβαία 
συζήτηση, Ασφαλιστική και ασφαλισμένος 
συμφωνούν στους όρους ασφάλισης. Στη 
συνέχεια εκδίδονται ασφαλιστικά συμβόλαια 
τα οποία έχουν διάρκεια ενός έτους και ξεκι-
νάει έτσι η συνεργασία και η Ασφάλιση των 
Πιστώσεων του πελάτη.
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Ο Ασφαλισμένος λαμβάνει τα Πιστωτι-
κά Όρια των οφειλετών που έχει ζητήσει, τα 
οποία αποτελούν και την κάλυψη την οποία η 
Atradius προσφέρει. 

Το κόστος για τον ασφαλισμένο 
Το κόστος για τον ασφαλσμένο είναι το 

ασφάλιστρο και τα έξοδα πιστοληπτικής 
ικανότητας. Το ασφάλιστρο είναι ένα ποσο-
στό το οποίο εφαρμόζεται επάνω στο τζίρο 
των πελατών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι, 
δηλαδή επάνω στον ασφαλισμένο τζίρο. Το 
κόστος αυτό είναι περίπου 0,5% πάνω στο 
τιμολόγιο, δηλαδή στο τζίρο. Αυτό είναι ένα 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος το οποίο συ-
νήθως η ασφαλιζόμενη εταιρεία μετακυλύει 
στον οφειλέτη. 

Εάν κάποιοι πελάτες δεν ασφαλιστούν, ο πε-
λάτης δεν πληρώνει ασφάλιστρο για αυτούς. 

Εάν αναλογιστούμε ότι με το κόστος αυτό 
ο πελάτης μπορεί να αυξήσει το τζίρο του 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στις εξωτερικό, 
να θωρακίσει τον Ισολογισμό  και τη Ρευστό-
τητά του από πιθανές επισφάλειες, να βελτι-
στοποιήσει τη διαδικασία Πιστωτικού Ελέγχου 
που του παρέχει η ασφάλιση των Πιστώσε-
ων, τότε αντιλαμβανόμαστε το κόστος αυτό 
είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα ευεργετήμα-
τα που παρέχει.

Όσο αφόρα στα έξοδα πιστοληπτικής αξι-
ολόγησης, ο έλεγχος του πελατολογίου των 
πρώτων 10-20 πελατών γίνεται δωρεάν πρίν 
ξεκινήσει η συνεργασία. Από κει και πέρα, 
ο κάθε έλεγχος πελάτη έχει κόστος αξιολό-
γησης  (πιστοληπτική αξιολόγηση) 35€ εάν 
πρόκειται για οφειλέτη στο εσωτερικό και 75€ 
εάν πρόκειται για οφειλέτη στο εξωτερικό. Το 
κόστος αυτό χρεώνεται άπαξ τον ασφαλιζό-
μενο χρόνο, ανεξάρτητα με το πόσες φορές 
μπορεί ο ασφαλισμένος να ζητήσει αύξηση ή 
μείωση για τον ίδιο οφειλέτη.

Καθημερινή Συνεργασία
Από την έναρξη της ασφάλισης, η Atradius 

αναθέτει σ΄ένα στέλεχός της (Account Man-
ager) να εποπτεύει τις καθημερινές ανάγκες 
του πελάτη, όπως για παράδειγμα αιτήσεις 
Πιστωτικών Ορίων, εξηγήσεις που χρειάζονται 
επάνω στους οφειλέτες που ασφαλίζονται, 
θέματα αποζημίωσης, πληρωμής ασφαλί-
στρων, ζημιών, αλλαγές στους όρους του 

συμβολαίου, νομικές ή οικονομικές  συμ-
βουλές, διαχείριση της ζημιάς και οτιδήποτε 
άλλη ανάγκη πηγάζει από τη συνεργασία του 
ασφαλισμένου με την Atradius. 

Ειδικά για τα θέματα διαχείρισης της ζη-
μιάς ο Αcount Μanager της Atradius, καθο-
δηγεί τον ασφαλισμένο στο τι έγγραφα πρέ-
πει να προσκομίσει, ώστε να αποζημιωθεί η 
επισφάλεια το συντομότερο με το λιγότερο 
κόπο για τον ασφαλισμένο.

Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι η συνερ-
γασία με την Atradius δεν προϋποθέτει να 
απασχολήσει ο ασφαλισμένος στέλεχό του 
για να χειρίζεται το συμβόλαιο αυτό. Ενημε-
ρώνει μόνο στην περίπτωση που υπάρξουν 
κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Δεν 
επιβάλλεται δηλαδή μια γραφειοκρατία στη 
λειτουργία της εταιρίας. 

Η Atradius ασφαλίζει  τιμολογημένες και 
μόνο απαιτήσεις του ασφαλισμένου  προς 
τους οφειλέτες του που αφορούν τόσο πα-
ραδόσεις προϊόντων/ αγαθών όσο και πα-
ροχή υπηρεσιών.

Όι δε αυτές τιμολογημένες απαιτήσεις 
αφορούν σε βραχυπρόθεσμες πιστώσεις (το 
πολύ μέχρι 6 μήνες πίστωση), άρα  προϊόντα 
και υπηρεσίες με πίστωση μεγαλύτερη των έξι 
μηνών, δεν ασφαλίζονται. Επίσης, εξαιρού-
νται οι απαιτήσεις που έχει ο ασφαλισμένος 
έναντι του Δημοσίου ή έναντι πελατών του, με 
τους οποίους έχει εταιρική σχέση. Δεν ασφα-
λίζονται  για παράδειγμα πιστώσεις της μητρι-
κής εταιρείας προς τη θυγατρική της.
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TÜV AUSTRIA HELLAS:
Πιστοποίηση
με περιβαλλοντικό 
πρόσημο
Η παγκόσμια παραγωγή πλαστικών απορριμμάτων έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό τις 
τελευταίες δεκαετίες. Σε αυτό τον άξονα, η αγορά των βιοπλαστικών χαρακτηρίζεται από 
δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης. 

Τ α Βιοπλαστικά προέρχονται από 
ανανεώσιμες πηγές βιομάζας (φυτι-
κά λίπη, έλαια, παράγωγα ζάχαρης, 
κ.λ.π) σε αντίθεση με τα κοινά πλα-

στικά που προέρχονται από μη ανανεώσιμες 
πηγές (πετρέλαιο, φυσικό αέριο). 

Πόσο βιοαποικοδομήσιμα και 
πόσο κομποστοποιήσιμα είναι 
όμως τα πλαστικά; 

Στο ερώτημα αυτό απαντούν τα σχήματα 
πιστοποίησης της OK Biodegradable και 
OK Compost. 

Η TÜV AUSTRIA διαθέτει διαφορετικά σχή-
ματα πιστοποίησης που αφορούν και στις 
δύο φάσεις του κύκλου ζωής των βιοπλα-
στικών, σηματοδοτώντας με διαφορετικά 
λογότυπα κάθε προϊόν και κάθε περιβάλλον 
κομποστοποίησης και βιοαποικοδόμησης

 ΌΚ Biodegradable & OK Compost για 
διαχείριση αποβλήτων (OK compost IN-
DUSTRIAL, OK compost HOME, OK Compost 
SOIL - WATER – MARINE, OK BIODEGRAD-
ABLE SOIL, OK BIODEGRADABLE WATER, OK 
BIODEGRADABLE MARINE, OK BIODEGRAD-
ABLE HOME)

 OK Biobased για τη διαχείριση των πρώ-
των υλών.

Αναλυτικότερα, το OK Compost είναι το 
πλέον αναγνωρισμένο παγκόσμιο σύστημα 
πιστοποίησης βιοπλαστικών. Κάθε προϊόν 
που φέρει το λογότυπο OK COMPOST INDUS-
TRIAL συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
εναρμονισμένου προτύπου EN 13432:2000. 
Η κομποστοποίηση μειώνει σημαντικά τον 
όγκο των οργανικών απορριμμάτων. Το πο-

σοστό των οργανικών υλικών στα οικιακά 
απορρίμματα  αυξάνεται συνεχώς (π.χ. υλι-
κά συσκευασίας, πλαστικά μαχαιροπίρου-
να, σακούλες, κλπ).

Η TÜV AUSTRIA αποτελεί εξουσιοδοτημένο 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοπλαστικών 
οργανισμό πιστοποίησης και  έχει τη δυνα-
τότητα να απονέμει το λογότυπο Seedling.  

Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, έχει 
οδηγήσει στην διαρκή ανάπτυξη μιας αγο-
ράς προϊόντων που βασίζεται στις ανανεώ-
σιμες πρώτες ύλες. Έτσι, το περιβαλλοντικό 
κίνητρο δημιούργησε την ανάγκη για μια 
ανεξάρτητη, υψηλής ποιότητας εγγύηση της 
ανανεωσιμότητας των πρώτων υλών. Η πι-
στοποίηση "OK Βiobased" απαντάει σε αυτή 
την ανάγκη.

Η πιστοποίηση ΌΚ Compost, OK Biode-
gradable και OK Βiobased αποδεικνύει στην 
πράξη την περιβαλλοντική ευαισθησία μιας 
επιχείρησης καταδεικνύοντας ότι τα προϊόντα 
τους είναι φιλικά προς τον φυσικό πλούτο.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η βι-
ωσιμότητα αποτελούν μέρος του DNA της 
TÜV AUSTRIA. Η TÜV AUSTRIA είναι ο αποκλει-
στικός συνεργάτης σας στα σχήματα πιστο-
ποίησης  βιοαποικοδομισιμότητας (ΌΚ Bio 
degradable) και κομποστοποιησιμότητας 
(OK Compost) των πλαστικών.

Επικοινωνήστε με την TÜV AUSTRIA HEL-
LAS τηλεφωνικά στο +30 210 5220920 ή με 
email: okcompost-gr@tuv.at και οι εξειδι-
κευμένοι συνεργάτες της εταιρείας θα είναι 
στην διάθεση σας για περαιτέρω ενημέρω-
ση και εξυπηρέτηση των αναγκών σας.

Καθώς η παγκόσµια παραγωγή πλαστικών απορριµµάτων έχει αυξηθεί σηµαντικά τις τελευ-
ταίες δεκαετίες και µε τα πλαστικά σκουπίδια να αποτελούν το 60-80% των απορριµµάτων 
που έχουν αποτεθεί στη θάλασσα, η προώθηση  της χρήσης βιοδιασπώµενων πλαστικών 
µοιάζει µονόδροµος.
Η TÜV Austria Hellas, οδηγώντας τις εξελίξεις του κλάδου, παραµένει στο πλευρό όλων των 
περιβαλλοντικά υπεύθυνων εταιρειών που επιθυµούν να αποκτήσουν τα σχήµατα πιστοποίη-
σης της βιοαποικοδοµισιµότητας και της κοµποστοποιησιµότητας των πλαστικών. Το OK 
Compost και οι υποκατηγορίες του, είναι το πλέον αναγνωρισµένο παγκόσµιο σύστηµα 
πιστοποίησης βιοπλαστικών.

Ενηµερωθείτε κι εσείς σήµερα!
http://www.tuv-at.be/home/ 

www.tuvaustriahellas.gr

TÜV AUSTRIA Hellas
Τ: +30 210 5220920 | F: +30 210 5203990 | E: info@tuvaustriahellas.gr 
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Γιατί η φύση ξέρει. Το πιστοποιοÜµε.
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Ναυτιλία:
καθοριστικός παράγοντας στην 
προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής 
οικονομίας και βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας

Γιώργος
Κωνσταντόπουλος,
Πρόεδρος ΣΕΒΕ
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Ή  επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης 
στην Ελλάδα καθιστά την αξιοποίη-
ση των συγκριτικών της πλεονεκτη-
μάτων απαραίτητη και επιτακτική, 

ένα εκ των οποίων αποτελεί ο παραδοσια-
κά ισχυρός κλάδος της ναυτιλίας. Η ενίσχυ-
ση των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων που 
πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, δύναται 
να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στην 
προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οι-
κονομίας και βελτίωσης της ανταγωνιστικό-
τητάς της. Σημαντικό ρόλο προς αυτή την 
κατεύθυνση θα διαδραματίσει η συμμετοχή 
ελληνικών επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα εξαγω-
γικών, στον κλάδο της ναυτιλίας, αξιοποιώ-
ντας ουσιαστικά την υπεροχή που διαθέτου-
με ως χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό και αναγνωρίζοντας 
τα οφέλη που δύνανται να προκύψουν 
για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας 
από την ενεργό συμμετοχή τους στον κλά-
δο της ναυτιλίας, ο ΣΕΒΕ διοργανώνει το 
7ο Export Summit με θέμα «Export Summit 
VII: Fostering Maritime Economy» στις 13 
Ιουνίου 2019, στο ξενοδοχείο PortoPalace 
στη Θεσσαλονίκη, με θέμα την θαλάσσια 
οικονομία (blue economy) και την ανάπτυ-
ξη της διασύνδεσης της ναυτιλίας και των 
συναφών κλάδων με την ελληνική βιομηχα-
νία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Η θεμα-
τολογία του συνεδρίου θα καλύψει όλες τις 
πτυχές της θαλάσσιας οικονομίας (ναυτιλία 
σε όλες τις μορφές της, ναυτιλιακό εξοπλι-
σμό, τεχνολογία, αλιεία, περιβάλλον, παρο-
χή υπηρεσιών πιστοποίησης, εκπαίδευσης, 
κλπ.) έτσι ώστε να παρουσιαστεί η υφιστά-
μενη κατάσταση και να γίνει αντιληπτή η τε-
ράστια δυναμική και προοπτική ανάπτυξης 
παραγωγής προϊόντων και παροχής υπη-
ρεσιών με προορισμό την παγκόσμια ναυ-
τιλία και τη θάλασσα ευρύτερα.

Η κυριαρχία της θαλάσσιας μεταφοράς 
εμπορευμάτων, ο κύκλος εργασιών της πα-
γκόσμιας αγοράς ναυτιλιακού εξοπλισμού 
και η εξέχουσα θέση της ελληνικής ναυτιλί-
ας διεθνώς, καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική 
και επίκαιρη την επιλογή του θέματος του 
επικείμενου Συνεδρίου του ΣΕΒΕ. Επίσης, 
επιτακτική είναι η πραγματοποίηση ενός Συ-
νεδρίου για θέματα θαλάσσιας οικονομίας 
στη Θεσσαλονίκη, που είναι παραγωγικό 
και εξαγωγικό κέντρο με σημαντική γεωγρα-
φική θέση και προοπτικές ανάπτυξης, μετα-
ξύ άλλων, ενός οικοσυστήματος γύρω από 
το λιμάνι της που αναβαθμίζεται, αποκτώ-
ντας το ρόλο που του ανήκει.

Όπως προκύπτει από σχετικά στοιχεία, η 
συμβολή του κλάδου της ναυτιλίας στην ελ-
ληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική 
καθώς οι εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών 
από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών 
ανήλθαν σε 9,1 δις. ευρώ για το 2017. Επι-
πρόσθετα, σύμφωνα με σχετική μελέτη της 
Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το 
Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), ο ελ-
ληνόκτητος στόλος ανήλθε το 2018 σε 4.371 
πλοία, χωρητικότητας 330,17 εκατ. τόνων 
αποτελώντας την ηγέτιδα δύναμη στην εξυ-
πηρέτηση των παγκόσμιων θαλάσσιων με-
ταφορών, με μερίδιο 17,3% έναντι 11,7% με-
ριδίου που κατέχει η Ιαπωνία, 9,6% η Κίνα και 
5,6% η Γερμανία. Παράλληλα, σύμφωνα με 
στοιχεία που δημοσιοποίησε η Vessel Value, 
η αξία του ελληνικού στόλου κατέχει τα πρω-
τεία στη σχετική λίστα καθώς ανέρχεται στα 
99,82 δις. δολάρια, έναντι 91,7 δις. δολαρίων 
του στόλου της Κίνας και 89,27 δις. δολαρίων 
του στόλου της Ιαπωνίας. Ωστόσο, υπάρ-
χουν ακόμη σημαντικά περιθώρια ανάπτυ-
ξης του κλάδου με τον τομέα του ναυτιλιακού 
εξοπλισμού να χρήζει ιδιαίτερης έμφασης. 

Σύμφωνα με σχετική μελέτη της Τράπεζας 
της Ελλάδος, η παγκόσμια αγορά ναυτιλι-
ακού εξοπλισμού προσέγγιζε τα 120,0 δις. 
ευρώ το 2015, ενώ βάσει των εκτιμήσεων 
της μελέτης, οι Έλληνες πλοιοκτήτες δημι-
ουργούν ετήσια ζήτηση της τάξης των 8 δις. 
ευρώ ετησίως. Εντούτοις, όπως αναφέρεται 
χαρακτηριστικά στη μελέτη, η ευκαιρία αυτή 
παραμένει ανεκμετάλλευτη καθώς η ελληνική 
παραγωγή ναυτιλιακού εξοπλισμού ανέρχε-
ται σε μόλις 150 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας το 
0,1% της παγκόσμιας παραγωγής. Παράλ-
ληλα, τονίζεται ότι αν βελτιώσουμε κάποιους 
σημαντικούς ανασταλτικούς παράγοντες 
όπως είναι η χαμηλή καινοτομική δράση 
και η περιορισμένη ανάπτυξη συνεργατικών 
σχημάτων της Ελλάδας, η ελληνική παραγω-
γή ναυτιλιακού εξοπλισμού θα μπορούσε να 
φτάσει τα 700 εκατ. ευρώ το χρόνο, καλύπτο-
ντας το 0,6% της παγκόσμιας παραγωγής.

Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι υπάρχουν σημα-
ντικές προοπτικές για τις ελληνικές επιχειρή-
σεις στον κλάδο της ναυτιλίας, τις οποίες θα 
αναδείξουμε στο 7ο Export Summit. Η θεμα-
τολογία του φετινού Συνεδρίου θα καλύψει 
όλο το φάσμα της θαλάσσιας οικονομίας, 
αποτελώντας για άλλη μία χρονιά το σημα-
ντικότερο συνεδριακό ετήσιο γεγονός πανελ-
λήνια για το εξαγωγικό επιχειρείν, με μεγάλο 
αριθμό συμμετεχόντων και με ευρεία προβο-
λή από τα ΜΜΕ.
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Παραγωγή-Εξωστρέφεια
Βασίλης Κορκίδης
Προέδρος ΕΒΕΠ και ΠΕΣΑ
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Ή  ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία δια-
δραματίζει παραδοσιακά πρωταγω-
νιστικό ρόλο στις παγκόσμιες θα-
λάσσιες μεταφορές ιδιαίτερα δε κατά 

τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Παρά τις μεγά-
λες επιχειρηματικές προκλήσεις, που θέτει η 
δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στον παγκο-
σμίου εμβέλειας κλάδο των διεθνών θαλάσ-
σιων μεταφορών και τους σημαντικούς κιν-
δύνους που συνεπάγονται οι κατά καιρούς 
κρίσεις που πλήττουν την παγκόσμια ναυλα-
γορά, η ελληνική ναυτιλιακή επιχειρηματικό-
τητα έχει καταφέρει να διατηρήσει την ηγετική 
θέση της στην παγκόσμια οικονοµική σκηνή 
µε συνεχή αύξηση της δυναμικότητας του ελ-
ληνόκτητου στόλου. Η ελληνική ποντοπόρος 
ναυτιλία είναι ένας κλάδος µε ισχυρή παρου-
σία στην παγκόσµια οικονοµία, µε τους Έλ-
ληνες πλοιοκτήτες να επιχειρούν παραδοσι-
ακά σε µία άκρως ανταγωνιστική παγκόσµια 
αγορά, στην οποία ναυτιλιακές επιχειρήσεις 
από όλες τις χώρες του κόσµου επιδιώκουν 
να συμμετέχουν και να διαπρέπουν. Ωστό-
σο, η παράδοση και η βαθειά γνώση των 
ιδιαιτεροτήτων, αντιξοοτήτων και κινδύνων 
που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά 
αποτελούν ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα 
για τις ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι 
οποίες επί δεκαετίες τώρα, καταφέρνουν να 
ευρίσκονται στην πρωτοπορία και να διατη-
ρούν το μερίδιο της ελληνικής ποντοπόρου 
ναυτιλίας στην παγκόσμια αγορά ναυτιλια-
κών μεταφορών σε υψηλό επίπεδο.  

Η γεωγραφία της χώρας (νησιά, κλπ.) 
επιβάλλει, επίσης, την ανάπτυξη των συν-
δυασμένων μεταφορών (χερσαίες και θα-
λάσσιες) με τα λιμάνια και τα πλοία (και 
σε κάποιο βαθμό τους σιδηροδρόμους) 
να παίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή 
υπηρεσιών logistics, και πάλι σε συνδυα-
σμό με την ανάπτυξη αποθηκευτικών χώ-
ρων στα λιμάνια. Οι θαλάσσιες μεταφο-
ρές, τέλος, κατέχουν τη μερίδα του λέοντος 
(33,6%) στις εμπορευματικές μεταφορές, 
με τις υποδομές εμπορευματικών μεταφο-
ρών στα λιμάνια να μετασχηματίζονται σε 
κόμβους logistics διεθνούς εμβέλειας, με τη 
συνδρομή των ιδιωτικοποιήσεων στον Πει-
ραιά- Cosco και την πρόσφατη ανάθεση 
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε ιδιώτες 
προς ανάπτυξη. Άλλωστε, δεν θα πρέπει 
να λησμονούμε ότι, οι θαλάσσιες μεταφο-
ρές αποτελούν σημαντικό μέγεθος της πα-
γκόσμιας αγοράς, καθώς βρίσκονται στην 

καρδιά του δικτύου διασυνοριακών μετα-
φορών, το οποίο στηρίζει την εφοδιαστική 
αλυσίδα και επιτρέπει το διεθνές εμπόριο. 
Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι, 
μέσω των θαλάσσιων μεταφορών διακινεί-
ται περίπου το 80% του όγκου του διεθνούς 
εμπορίου.  Σε συνδυασμό, δε, με τους σύγ-
χρονους οδικούς άξονες, και τις επενδύ-
σεις στο σιδηροδρομικό μεταφορικό έργο 
(με ιδιωτικές εταιρίες να εισέρχονται στον 
κλάδο), η χώρα μετατρέπεται σταδιακά σε 
κόμβο διαμετακομιστικού εμπορίου, με το 
λιμάνι του Πειραιά, ειδικότερα, να αποτελεί 
μια από τις κύριες πύλες εισόδου της Κίνας 
στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, οι επενδύσεις που βρίσκο-
νται σήμερα σε εξέλιξη στο λιμάνι – παρά 
τις επιμέρους διαφωνίες- μετατρέπουν τον 
Πειραιά σε σημείο αναφοράς για τις θα-
λάσσιες μεταφορές, το παγκόσμιο εμπόριο 
και την οικονομία. Οι προοπτικές αυτές δεν 
θα πρέπει να περιοριστούν στο επίπεδο 
των αριθμών, αλλά να μεταφραστούν σε 
νέες επενδύσεις, σε νέες θέσεις εργασίας, 
σε νέο εισόδημα για όσο το δυνατόν περισ-
σότερους. Άλλωστε η πορεία της πόλης και 
του λιμανιού ήταν πάντα άρρηκτα συνδε-
δεμένες. 

Σήμερα στον Πειραιά, εντοπίζονται σημα-
ντικές ευκαιρίες στους κλάδους των εμπο-
ρευματικών μεταφορών, της διαχείρισης 
εφοδιαστικής αλυσίδας, της διαχείρισης 
λιμενικών εγκαταστάσεων και υποδομών. 
Κλάδοι που εξελίσσονται διαρκώς, ενσω-
ματώνοντας τα νέα επιστημονικά και τε-
χνολογικά δεδομένα και που μπορούν να 
δημιουργήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία 
για την τοπική και περιφερειακή οικονομία.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο στόχος της 
Διοίκησης του Εμπορικού και Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου Πειραιώς είναι να απο-
τελέσει το λιμάνι του Πειραιά κόμβο του 
παγκόσμιου συστήματος μεταφορών και 
να σηματοδοτήσει την ανάπτυξη της ελλη-
νικής οικονομίας. Τώρα, θεωρώ πως, είναι 
η κατάλληλη στιγμή, να επενδύσει η χώρα 
πάνω στο δίπολο Παραγωγή-Εξωστρέφεια, 
χαράσσοντας μια Εθνική Στρατηγική, που 
θα υπηρετηθεί διαχρονικά και από όλες τις 
κυβερνήσεις, προς όφελος της εθνικής οι-
κονομίας και του κοινωνικού συνόλου».
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συνέντευξη

Εφοδιαστικές Αλυσίδες,
Logistics και Ναυτιλία
Νικόλαος Ροδόπουλος,
Πρόεδρο Ελληνικής Εταιρείας Logistics 
& Πρόεδρο & Δ.Σ. της OnLine Data

Σ ύμφωνα με τα στοιχεία της UNCTAD 
οι όγκοι του παγκόσμιου θαλάσ-
σιου εμπορίου (seaborne trade) 
αυξάνονται με ικανοποιητικούς 

ρυθμούς (4% το 2017), με έμφαση τα εμπο-
ρευματοκιβώτια που μετά από ένα ιστορικό 
χαμηλό δύο ετών είχε αύξηση 6,4% ή 752 εκ. 
TEUs. Εάν αναλογισθούμε ότι το 89,5% ή 10,7 
δις τόνοι, του παγκόσμιου εμπορίου διακι-
νείται μέσω θαλάσσης, τότε θα αναγνωρί-
σουμε τη σπουδαιότητα της ναυτιλίας. 

Βρισκόμαστε στη μέση ενός “παγκόσμιου 
πολέμου”, που πλέον επικεντρώνεται στις 
παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και τον 
έλεγχο των εμπορευματικών ροών. Η μετα-
τόπιση της παραγωγής από τον δυτικό κό-
σμο στην Ασία με κύριο άξονα τη μείωση 
του κόστους παραγωγής, δημιούργησε ένα 
νέο παγκόσμιο περιβάλλον το οποίο σήμε-
ρα αποτελεί status quo. Οι ανησυχίες των 
μεγάλων οικονομικών δυνάμεων και ο τρό-
πος αντίδρασής τους, βρίσκεται ακόμα μα-
κριά από τις προσδοκίες και μάλλον δεν έχει 
όπως φαίνεται ακόμα στιβαρή στρατηγική. 

Η Ευρώπη από την άλλη πλευρά, σχεδόν 
ανίσχυρη να αντιδράσει, με έλλειψη στρα-
τηγικής, πολυφωνία και δυσκινησία, ακό-
μα βρίσκεται στο επίπεδο του παρατηρητή. 
Μέσα σε μια πληγωμένη οικονομικά Ευρώ-
πη, η Ελλάδα περισσότερο πληγωμένη από 
όλους προσπαθεί να βρει σημεία συντεταγ-
μένης οικονομικής ανάκαμψης. Οι εφοδια-
στικές αλυσίδες και τα logistics, φαίνεται ότι 
είναι ο άξονας διεθνοποίησης του ρόλου 
της και το σαφές πλεονέκτημα που ήδη βρί-
σκεται εδώ.

Γιατί όμως τα logistics, διαδραματίζουν 
τόσο σπουδαίο ρόλο στη ναυτιλία; Η απά-
ντηση είναι προφανής, τα εμπορεύματα 
που διακινούνται, σκοπό έχουν να φτάσουν 
στους τελικούς παραλήπτες και αυτό γίνεται 

μέσω λιμένων, ενώ στη συνέχεια η διακίνηση 
συνεχίζεται μέσω διαφορετικών μέσων μετα-
φοράς όπως είναι τα τρένα και τα οχήματα. 
Κατά επέκταση οι λιμένες αποτελούν τους 
βασικούς κόμβους διακίνησης των εμπορευ-
ματικών ροών. Η δυναμική και η επιτυχία κάθε 
λιμένα, δεν στηρίζεται μόνο στη γεωγραφική 
του θέση ή τα φυσικά χαρακτηριστικά του 
(βάθος κοκ) ή ακόμα και τον τεχνολογικό ή 
τεχνικό εξοπλισμό του αλλά κυρίως στις δυ-
νατότητες που προσφέρει η ενδοχώρα. 

Η σημασία της σύνδεσης με την ενδοχώρα 
έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα πιο κρίσιμα 
ζητήματα στην ανταγωνιστικότητα και την ανά-
πτυξη της ναυτιλίας και των λιμένων. Η αναβάθ-
μιση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού 
και τα εξελιγμένα συστήματα οδήγησαν σε 
δραστική μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης 
των πλοίων και των μεταφερόμενων φορτίων.

Από την άλλη πλευρά, η ενδοχώρα δεν 
ακολουθεί πάντοτε τον ίδιο ρυθμό ανάπτυ-
ξης. Η αύξηση του όγκου των πλοίων δη-
μιουργεί συμφόρηση στην ενδοχώρα και 
πολλές φορές αυτό λειτουργεί αρνητικά 
δημιουργώντας οδικούς και θαλάσσιους 
δρόμους by pass, δηλαδή δημιουργεί και 
νέες αναδυόμενες ευκαιρίες σε επίπεδο χω-
ρών. Η συμβίωση και ταυτόχρονα ο συντο-
νισμός πολλών διαφορετικών παραγόντων 
με αντικρουόμενα συμφέροντα αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την εκμετάλλευση 
των θαλάσσιων οδών και λιμένων με ταυ-
τόχρονη εκμετάλλευση της ενδοχώρας, με-
τατρέποντας την ισχνή ή αδύναμη υποδομή 
σε παράγοντας ταχεία και άμεσης ανάπτυ-
ξης και αποτελεσματικότητας. Τα ελάχιστα 
προαπαιτούμενα χαρακτηρίζονται βασικές 
υποδομές όπως, το οδικό κα σιδηροδρο-
μικό δίκτυο, τα εμπορευματικά κέντρα αλλά 
ταυτόχρονα και το άυλο ή έμψυχο στοιχείο 
που είναι η εξειδίκευση των ανθρώπων, ο εκ-
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συγχρονισμός των μέσων και διαδικασιών, 
το θεσμικό πλαίσιο κοκ. 

Ναυτιλία δεν υπάρχει χωρίς λιμάνια, λιμά-
νι δεν υπάρχει χωρίς logistics και logistics δεν 
υπάρχουν χωρίς υποδομές. Ενώ ταυτόχρονα 
όλα αυτά δεν υπάρχουν χωρίς παραγωγή, 
χωρίς εμπόριο και κυρίως χωρίς εξαγωγές. 

Ο ρόλος των logistics και ο σχεδιασμός 
των εφοδιαστικών αλυσίδων, σκοπό έχουν 
τη μείωση του κόστους διακίνησης, κόστος 
το οποίο αντανακλά και επιβαρύνει τη τιμή 
κάθε προϊόντος.

Είναι πραγματικότητα ότι τα τελευταία χρόνια 
έχει αναγνωρισθεί ο ρόλος των logistics για τη 
χώρα μας, τις εξαγωγές μας και την παραγω-
γή μας. Όμως μέχρι σήμερα η όλη «κουβέντα» 
γίνεται για το ρόλο της χώρας μας ως διαμετα-
κομιστικό κέντρο και όχι ως μεταποιητικό κόμ-
βο. Θεωρώ ότι ήρθε πλέον η ώρα να δούμε 
ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα συνδέσει 
τη ναυτιλία, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τα 
logistics, με την  παραγωγή και μεταποίηση, 
προσφέροντας ποιοτική αναπτυξιακή πορεία, 
μέσα από δίκαιους θεσμικούς όρους.
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ρεπορτάζ

Μ ε 10 ελληνικές εταιρίες, που είχαν 
την ευκαιρία να προβληθούν με-
ταξύ 1.354 εκθετών από όλο τον 
κόσμο στη μεγαλύτερη εκθεσια-

κή πλατφόρμα του ενεργειακού κλάδου της 
Ευρώπης, ολοκληρώθηκε η Διεθνής Έκθεση 
The Smarter EEurope, στις 17 Μαΐου, στο Εκ-
θεσιακό Κέντρο του Μονάχου. 

Το νέο brand The Smarter EEurope, έκανε 
την εμφάνισή του για δεύτερη φορά, ενσω-
ματώνοντας όλες τις νέες τάσεις στον κλά-
δο της ηλιακής ενέργειας, των Φ/Β και των 
μπαταριών, των συσσωρευτών ενέργειας 
και της καινοτόμου κατασκευής, της ευφυ-
ούς χρήσης της ενέργειας στη βιομηχανία και 
στις κτιριακές εγκαταστάσεις, των ηλεκτρικών 
οχημάτων και τεχνολογιών φόρτισης, μέσω 
των επιτυχημένων Διεθνών Εκθέσεων Interso-
lar Europe και ees Europe και των πιο νέων 
εκθέσεων ΕM-Power και Power2Drive, τις 
οποίες επισκέφθηκαν 50.000 επαγγελματίες 
επισκέπτες (8% αύξηση) από 162 χώρες.

Οι 10 εταιρίες, που εκπροσώπησαν την Ελ-
λάδα, συμμετέχειαν στην Intersolar Europe, 
Διεθνής Έκθεση για τον κλάδο της Ηλιακής 
Ενέργειας και Φ/Β και ήταν οι εξής: AlumilS.A., 
Ecosun Ltd, Innaccess Networks S.A., MET-
ALOUMIN, Nanotechnology Lab LTFN, Or-
ganic Electric Technologies (O.E.T.), PRO-
FILODOMI, Raycap S.A., RECOM Solar και 
Sonne Aktion Ltd.

Πιο συγκεκριμένα, η Intersolar Europe εστι-
άζει στους τομείς των Φ/Β, της τεχνολογίας 
κατασκευής Φ/Β και της ηλιοθερμίας και έχει 
καθιερωθεί από την ίδρυσή της ως η παγκο-
σμίως σημαντικότερη κλαδική έκθεση ανάμε-
σα σε κατασκευαστές, προμηθευτές, χονδρε-
μπόρους και φορείς παροχής υπηρεσιών. 
Η ees Europe παρουσιάζει τομείς, όπως: 
αποθήκευση ενέργειας, συσσωρευτές, υλι-
κά, εξαρτήματα, ανακύκλωση, διαχείριση και 
συστήματα μπαταριών, δοκιμές μπαταριών, 
συστήματα ελέγχου κ.α. 

Οι δύο σχετικά νέες προσθήκες των εκθέ-
σεων EM-Power και Power2Drive έρχονται 
για να ενημερώσουν το κοινό για τις ευφυείς 
χρήσεις της ενέργειας στη βιομηχανία και τις 
κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και για τα 
ηλεκτρικά οχήματα και τις τεχνολογίες φόρτι-
σης, αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η The Smarter EE-
urope σημείωσε 15% αύξηση στους εκθέ-
τες, ενώ τα συνέδρια και τις παράλληλες δι-
οργανώσεις,που διεξήχθησαν στο πλαίσιό 
της,παρακολούθησαν περισσότεροι από 
2.000 ενδιαφερόμενοι.

Η επόμενη The Smarter EEurope πρόκειται 
να λάβει χώρα από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου 
2020 παράλληλα με τη Διεθνή Έκθεση Αυτομα-
τισμού και Ρομποτικής, automatica 2020, (16. 
-19.06.2020),www.automatica-munich.com

Για πληροφορίες και για τη συμμετοχή στη 
επόμενη έκθεση, αλλά και σε όλες τις εκθε-
σιακές διοργανώσεις ανά τον κόσμο, κάθε 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να επι-
σκεφθεί την ιστοσελίδα www.thesmartere.
de και την ειδική ιστοσελίδα του Ελληνογερ-
μανικού Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις www.
german-fairs.gr ή να επικοινωνήσει με το 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο της So-
lar Promotion GmbH στην Ελλάδα και Κύπρο, 
στο τηλ. 210 64 19 037, για να ενημερωθεί για 
όλες τις διοργανώσεις ανά τον κόσμο.

Δυναμική παρουσία 10 
ελληνικών εταιριών
στη Διεθνή Εκθεσιακή Πλατφόρμα
του Ενεργειακού Κλάδου
The Smarter EEurope στο Μόναχο
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business traveller

Τ αξιδεύεις συχνά και έχεις κουρα-
στεί να συναντάς δυσκολίες στις 
μετακινήσεις κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού σου;

Σου δίνουμε 4+1 συμβουλές για το 
επόμενο επαγγελματικό σου ταξίδι!

 Κλείσε απευθείας πτήσεις.
Οι καθυστερήσεις είναι ο ‘’εχθρός’’ των 
ταξιδιών, προσθέτουν επιπλέον χρόνο στο 
ταξίδι σας. Για να μην «κολλήσεις» λοιπόν 
σε κάποιο ενδιάμεσο αεροδρόμιο, όπου εί-
ναι δυνατόν, κλείσε απευθείας πτήσεις για 
να βελτιώσεις την αποτελεσματικότητα των 
ταξιδιών σου και να φτάσεις πιο γρήγορα 
στον τελικό σου προορισμό.

 Κάνε κράτηση πτήσεων πρωινές
ή απογευματινές ώρες για να μετριάσεις 
τις καθυστερήσεις στις μετακινήσεις.
Η τελευταία πτήση της ημέρας μπορεί να 
αποβεί μοιραία σε περίπτωση που την χά-
σεις ή ακυρωθεί. Κανείς δεν θέλει να περάσει 
το βράδυ του στο αεροδρόμιο αναμένο-
ντας την επόμενη διαθέσιμη πτήση.

 Διάλεξε την σωστή θέση
για το ταξίδι σου.
Η επιλογή της κατάλληλης θέσης στο αε-
ροπλάνο μπορεί να βελτιώσει σημαντικά 
την ταξιδιωτική σου εμπειρία. Κανείς δεν θα 
ήθελε να ταξιδεύει στο μεσαίο κάθισμα για 
πολλές ώρες.

 Κάνε την έρευνά σου σχετικά
με το ξενοδοχείο για να παραμείνεις
σε κοντινή απόσταση από το σημείο 
ενδιαφέροντος.
Μην επιλέξεις το φθηνότερο ξενοδοχείο 
στη περιοχή που σε ενδιαφέρει. Βρες  ξενο-
δοχεία που βρίσκονται κοντά στον τελικό 
προορισμό σας και ανταποκρίνονται στα 
πρότυπά σου. Σημαντικό: Εξετάστε επίσης 
την ασφάλεια της περιοχής.

 Εάν πετάς νωρίς το πρωί
προτίμησε να μείνεις σε ξενοδοχείο
κοντά στο αεροδρόμιο.
Μην φοβάσαι να αλλάξεις ξενοδοχείο το 
βράδυ πριν από την πρωινή πτήση. Η πα-
ραμονή σου κοντά στο αεροδρόμιο θα 
σου χαρίσει μερικά επιπλέον λεπτά ύπνου 
και θα μειώσει τυχόν καθυστερήσεις που 
μπορεί να προκύψουν το πρωί.

4+1 tips
για το επαγγελματικό σου ταξίδι
Έλληνας εξαγωγέας σημαίνει…
Business Traveller...
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Ε άν ανήκετε στην κατηγορία των επαγ-
γελματιών που ταξιδεύουν συνέχεια, η 
ταξιδιωτική ασφάλεια είναι απαραίτη-
τη καθώς μπορεί να καλύψει πληθώ-

ρα αναπάντεχων ζημιών και περιστατικών.
Συγκεκριμένα μπορεί να καλύπτει παροχή 

τηλεφωνικών ιατρικών συμβουλών, αποστο-
λή ιατρού σε ξενοδοχείο, αεροπορικές δια-
κομιδές, ιατρική – νοσοκομειακή περίθαλψη, 
φαρμακευτική περίθαλψη, μετάβαση συγγε-
νικού προσώπου, συνοδό για ανήλικους που 
συνταξιδεύουν, αποζημίωση σε περίπτωση 
απρόσμενου γεγονότος, αποζημίωση για 
ζημιές, κλοπές, καθυστέρηση αποσκευών 
καθώς και διαχείριση απώλειας προσωπικών 
εγγράφων. Παράλληλα μπορούν να υπάρ-
ξουν και προαιρετικές καλύψεις όπως αστική 
ευθύνη ή και νομική βοήθεια.

Πλέον όλοι σχεδόν όσοι προσφέρουν ταξίδια 
και κρατήσεις εισιτηρίων μέσω διαδικτύου προ-
τείνουν ταξιδιωτική ασφάλιση. Το κόστος μίας 
ταξιδιωτικής ασφάλισης μπορεί να ξεκινά από 
15-17 ευρώ. Μπορείτε να την αγοράσετε μέσω 
διαδικτύου από τον ηλεκτρονικό ταξιδιωτικό πά-
ροχο, από τον ασφαλιστή σας, την ασφαλιστική 
εταιρεία, αλλά και μόνος σας από το διαδίκτυο.

Μεγάλη προσοχή!
Η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία υπο-

γράφετε θα πρέπει να διαθέτει συμβάσεις και 
συνεργασίες παγκόσμιες και να διαθέτει πα-
γκόσμιο δίκτυο συνεργατών ώστε να μπορέ-
σετε να εξυπηρετηθείτε σε όποιο σημείο του 
πλανήτη και αν βρίσκεστε. Παράλληλα πρέ-
πει να προσέξετε την διάρκεια της ασφάλισης 
όπως και τα όρια των καλύψεων για ασθένεια 
και ατύχημα εντός και εκτός νοσοκομείου.

Ταξιδιωτική ασφάλιση: 
Απαραίτητη για όσους
ταξιδεύουν συχνά!
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περί μάρκετινγκ...

Τα δαπανηρά λάθη του μάρκετινγκ

Ό ταν ο Tom Scarda έμαθε για μια 
ευκαιρία ανάπτυξης franchise 
στο χώρο της μαζικής εστία-
σης που άκουγε στο όνομα 

Super Supper, την ερωτεύτηκε. Ήταν τόσο 
σίγουρος για την επιτυχία της που τόσο ο 
ίδιος όσο και ο επιχειρηματικός του συνερ-
γάτης αποφάσισαν να μην ερευνήσουν την 
ιδέα - ένα λάθος μάρκετινγκ που οδήγησε 
στην αποτυχία του εγχειρήματος. «Φαινόταν 
υπέροχο στα χαρτιά, αλλά δεν ξέραμε αν 
υπήρξε πραγματικά μια αγορά γι’ αυτό», λέει 
σήμερα ο Scarda. «Γνωρίσαμε κάποιους 
ανθρώπους που ενδιαφέρονταν αλλά δεν 
ενδιαφέρονταν αρκετά ώστε να μπορέσου-
με να βγάλουμε κι εμείς κάτι από όλο αυτό».

Κάθε επιχείρηση μπορεί να κάνει λάθη 
μάρκετινγκ - μια αναζήτηση στο διαδίκτυο 
θα αποκαλύψει γκάφες που διαπράχτηκαν  
από μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της δι-
αβόητης περίπτωσης "New Coke" της Co-
ca-Cola, ενός ιστορικού rebranding  που 
στέφτηκε από απόλυτη αποτυχία το 1985. Τα 
λάθη είναι συχνά το αποτέλεσμα μη επαρ-
κούς πληροφόρησης για το τι θα πουλήσει 
και τι όχι. Αλλά οι μικρές επιχειρήσεις είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτες σε αυτά τα λάθη - οι ιδι-
οκτήτες τους έχουν ελάχιστες γνώσεις σχε-
τικά με το μάρκετινγκ κι έτσι δεν γνωρίζουν 
ποιες είναι οι καλύτερες οδοί για τη διαφήμι-
ση προϊόντων ή υπηρεσιών. Αλλά κι εκείνοι 
που γνωρίζουν την ανάγκη να προηγηθεί 
κάποια έρευνα αγοράς μπορεί να την απο-
φύγουν από το φόβο ότι θα είναι δαπανη-
ρή. Ορισμένοι ιδιοκτήτες πάλι, είναι παθια-
σμένοι με μια ιδέα που δεν συνειδητοποιούν 
ότι ίσως δεν υπάρχουν αρκετοί πελάτες που 
μοιράζονται τον ενθουσιασμό τους.

Ο Scarda και ο συνεργάτης του αγόρα-
σαν το franchise του Super Supper το 2008. 
Επρόκειτο στην ουσία για καταστήματα- 
κουζίνες όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να 
αγοράζουν υλικά και να μαγειρεύουν γεύμα-
τα για να τα πάρουν σπίτι στη συνέχεια  και 
να αποθηκεύσουν στην κατάψυξή τους. 

Τα καταστήματα αποτελούσαν μέρος μιας 
βιομηχανίας παραγωγής γευμάτων που 
περιλάμβανε επίσης πραγματικά (φυσικά) 
εστιατόρια. Οι περισσότεροι πελάτες ήρθαν 
στο κατάστημα των δύο συνεργατών  στο 
Bethpage στη Νέα Υόρκη μια φορά κι αυτή 
από περιέργεια. Αλλά οι επαναλαμβανόμε-
νες επισκέψεις που κάθε επιχείρηση χρειάζε-
ται για να λειτουργήσει, όπως και το κατά-
στημα Super Supper,  δεν έγιναν ποτέ. Μετά 
από δύο χρόνια, το κατάστημα έκλεισε.

Στερνή μου γνώση
«Εάν το έκανα ξανά, θα πραγματοποιού-

σα πολύ περισσότερη έρευνα αγοράς πριν 
ανοίξω το κατάστημα» ομολογεί σήμερα 
ο Τ. Scarda ο οποίος εργάζεται πλέον ως 
σύμβουλος franchise. «Είναι πολύ εύκολο 
να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι έχουμε 
καλές ιδέες», λέει ο Tim Calkins, καθηγητής 
μάρκετινγκ στο φημισμένο Kellogg School 
of Management του Northwestern Universi-
ty. «Είναι τρομερά σημαντικό το να  κάνουμε 
κάποια έρευνα αγοράς και να γνωρίζουμε 
την ανταπόκριση των καταναλωτών σε μια 
ιδέα» σχολιάζει.

Τα λάθη στο μάρκετινγκ μπορούν να  επη-
ρεάσουν ακόμα και το όνομα  της εταιρείας, 
γεγονός  που μπορεί να καταστρέψει την επι-
χείρηση. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος για τον 
οποίο οι μεγάλες εταιρείες ξοδεύουν τεράστια 
χρηματικά ποσά σε συμβούλους όταν αλλά-
ζουν όνομα. Οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσε-
ων που βασίζονται μόνο στη δική τους …δη-
μιουργικότητα ενδέχεται να διαπιστώσουν ότι 
αυτό που τους ακούγεται σωστό δεν έχει κα-
νένα νόημα  για τους πιθανούς πελάτες τους.

Όταν η Jaime Masters λάνσαρε τα προ-
ϊόντα της για περιποίηση του δέρματος το 
2007, τους έδωσε την ονομασία Trinite Or-
ganiques, χρησιμοποιώντας τη γαλλική με-
τάφραση των λέξεων ‘Τριάδα’ και  ‘βιολο-
γικά’. Ο λόγος ήταν ότι εκείνο το διάστημα 
υπέφερε από την απώλεια τριών αγαπημέ-
νων προσώπων της (ο ένας ήταν ο πατέ-

Η λύση για πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις είναι απλή: πρέπει να ζητήσουν και να λάβουν κάποιας μορφής 
βοήθεια, είτε από έμπειρους συμβούλους επιχειρήσεων είτε από έρευνες 
αγοράς. Αυτό προλαμβάνει τους ιδιοκτήτες από το να επιχειρούν …στα τυφλά.
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ρας της) και η λέξη Τριάδα, σύμφωνα με την 
ίδια  «αντιπροσώπευσε τις τρεις απώλειες, τα 
τρία συστατικά που υπήρχαν σε κάθε προ-
ϊόν τότε αλλά και την πίστη μου που  ισχυ-
ροποιήθηκε μέσα από αυτές τις απώλειες», 
υποστηρίζει η Masters, η οποία ζει στο Κάν-
σας Σίτυ και πουλά τα προϊόντα της online 
και σε εμπορικές εκδηλώσεις. Αλλά το όνο-
μα αυτό δεν έπιασε ποτέ…

 «Δεν υπάρχει τίποτα το λανθασμένο στο να 
χρησιμοποιείς ένα όνομα που περιέχει κάποια 
προσωπική ιστορία, αλλά όταν κανείς δεν μπο-
ρεί να το συλλαβίσει ή να το προφέρει και είναι 
πολυσύλλαβο, τότε έχεις μεγάλο πρόβλημα» λέει 
σήμερα η Masters. 

Ύστερα από χρόνια μάχης για την επιτυ-
χία, η Masters έφτιαξε ένα focus group, χρη-
σιμοποιώντας γνωστούς της ανθρώπους 
μαζί με ορισμένους απολύτως άγνωστους 
και ζήτησε τη γνώμη τους για ένα τελείως 
διαφορετικό όνομα, το 826 & Co., το οποίο 
αναφερόταν στην ημερομηνία γέννησης 
της κόρης της.  Τα προϊόντα με αυτό το όνο-
μα έγιναν πετυχημένα δύο χρόνια αργότερα.

Τα focus groups και οι άλλες μορφές έρευ-
νας αγοράς μπορεί να ακούγονται τρομα-
κτικά σαν λέξεις στα αυτιά ενός νέου ιδιοκτή-
τη με περιορισμένο προϋπολογισμό. «Αλλά 
δεν χρειάζεται κλέψετε  καμιά τράπεζα» χαρι-
τολογεί ο καθηγητής Tim Calkins. «Μπορεί-
τε να πάτε έξω από ένα σουπερμάρκετ και 
να πραγματοποιήσετε μια έρευνα αγοράς, 
προσφέροντας σε όσους θελήσουν να 
συμμετάσχουν μια καραμέλα ή ένα μπουκά-

λι νερό» λέει ο Calkins. Η προσπάθεια πώλη-
σης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας απαι-
τεί ένα σχέδιο μάρκετινγκ- οι επαγγελματίες 
συνιστούν το  στοχευμένο μάρκετινγκ, το 
μάρκετινγκ δηλαδή που στοχεύει σε μια συ-
γκεκριμένη ομάδα ή ομάδες αγοραστών. 
Ωστόσο, πολλοί οι νέοι ιδιοκτήτες επιχειρή-
σεων δεν μπορούν να αφιερώσουν χρόνο 
για να δημιουργήσουν ένα τέτοιο σχέδιο.

Το μάρκετινγκ πάνω στον στόχο πρέπει να 
συνεχιστεί ακόμη κι όταν ο στόχος (κατανα-
λωτής ή εταιρεία) γίνει πελάτης κι αυτό σημαί-
νει ότι η εταιρεία πρέπει συνεχώς να παρα-
κολουθεί και να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες 
και τις ευαισθησίες των πελατών της. Στις 
ΗΠΑ η Homebase,  μια εταιρεία λογισμικού 
το οποίο απευθύνεται σε επιχειρηματίες που 
θέλουν να κάνουν σωστό προγραμματισμό 
προσωπικού,  πρόσφερε  στους πελάτες της 
την ευκαιρία να κερδίσουν  δωροκάρτες για 
αγορές από την Amazon.com με την προϋ-
πόθεση να συμμετάσχουν σε μια έρευνα σχε-
τικά με την εμπειρία τους χρησιμοποιώντας 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα. «Η ανταπόκρι-
ση ήταν ανεξήγητα αρνητική. Το πρόγραμμα 
της Homebase χρησιμοποιείται από μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις κάποιες από τις οποίες 
βλέπουν την Amazon σαν έναν αδίστακτο 
ανταγωνιστή τους» σχολίασε μετά την απο-
τυχία της ενέργειας ο marketing director της 
Homebase Ravi Dehar. Η εταιρεία που εδρεύ-
ει στο Χιούστον έλαβε το μάθημά της κι αντι-
κατέστησε τις συγκεκριμένες δωροεπιταγές 
με κάρτες δώρων της Visa.
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Δ ύο Έλληνες φοιτητές της Φαρμα-
κευτικής Σχολής στην Πάτρα, o 
Δημήτριος Κασαρτζιάν και ο Γε-
ώργιος Καρανάσιος, με την βοή-

θεια του συντονιστή καθηγητή Κωνσταντίνου 
Πουλά, δημιούργησαν μια τεχνολογία με την 
οποία προσφέρεται στους τυροκόμους η 
δυνατότητα να αυξήσουν την ποσότητα του 
τυριού που παράγουν χρησιμοποιώντας την 
ίδια ποσότητα γάλακτος.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την πατέντα 
«Cheeseboost», σύμφωνα με την οποία οι 
εν λόγω φοιτητές βρήκαν τον τρόπο με τον 
οποίο με την ίδια ποσότητα γάλακτος θα 
αυξηθεί η τυροποίηση κατά 10 με 20%. 

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κασαρ-
τζιάν, ενώ με την κανονική μέθοδο τυροποί-
ησης από τα 100 κιλά πρόβειου γάλακτος 
ο τυροκόμος παράγει 25 κιλά τυρί, με την 
υπηρεσία που προσφέρει αυτή η τεχνολο-
γία, από τα 100 κιλά πρόβειου γάλακτος θα 
παράγονται 28 κιλά τυρί.

Το «CHEESEBOOST» έχει τα ίδια αποτελέ-

σματα και με το κατσικίσιο γάλα, καθώς, 
όπως καταγράφονται στα μέχρι τώρα στοι-
χεία της ομάδας, με 100 κιλά κατσικίσιο γάλα 
σήμερα μπορούν να παραχθούν περί τα 17 
κιλά τυρί, με τη συσκευή να αυξάνει την πα-
ραγωγή στα 20 κιλά.

Η αύξηση αυτή της παραγωγής, σύμ-
φωνα με τους δύο φοιτητές, επιτυγχάνεται 
μέσω μιας ασύρματης αυτοματοποιημένης 
συσκευής, η οποία εφαρμόζεται κατά τη δι-
άρκεια της τυροποίησης. Έτσι, ο τυροκόμος 
έχει αύξηση των εσόδων του, μειώνοντας τις 
παράπλευρες απώλειες του γάλακτος, με τη 
μορφή τυρογάλακτος -το οποίο αποτελεί, επι-
πλέον, ρυπαντικό φορτίο του περιβάλλοντος.

Τα γευστικά χαρακτηριστικά του τελικού, 
παραγόμενου προϊόντος, λοιπόν, σύμφωνα 
με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θα είναι ταυτόση-
μα με αυτά που παράγονται χωρίς τη χρήση 
της τεχνολογίας του «CHEESEBOOST» -αν και 
προς το παρόν βρίσκονται στο στάδιο της 
ωρίμανσης και των γευστικών δοκιμών.

Cheeseboost:
Έλληνες φοιτητές βρήκαν
τον τρόπο να παράξουν
περισσότερο ... τυρί
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Το έργο αυτό προβλέπεται να επιφέρει ση-
μαντικά οφέλη, μιας και τα στοιχεία της οικο-
νομικής ανάλυσης που έγινε έδειξαν ότι από 
το σύνολο της εγχώριας παραγωγής τυρο-
κομικών, το οικονομικό όφελος προβλέπεται 
να φτάσει στα 30.800.000 ευρώ ετησίως.

Στόχος των δύο φοιτητών είναι να απο-
κτήσουν πελάτες τόσο από την εγχώρια 
όσο και από τη διεθνή αγορά παραγωγής 
τυροκομικών προϊόντων. «Έχουμε στόχο ως 
ομάδα την επέκταση σε παγκόσμιο επίπεδο 
καθώς και την εφαρμογή της τεχνολογίας 
και σε υπόλοιπα γαλακτοκομικά προϊόντα».

Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, πιθα-
νοί ανταγωνιστές προβλέπονται να είναι 
οι μέθοδοι της υπερδιήθησης και της χρή-
σης τρανσγλουταμινάσης, οι οποίες όμως 

μειονεκτούν ως προς την ευκολία χρήσης 
τους κατά τη διαδικασία της τυροποίησης. 
Επίσης, αναφέρουν ότι ένας ακόμη στόχος 
είναι «η ανάπτυξη του πρωτογενούς και δευ-
τερογενούς τομέα με την καινοτόμα τεχνο-
λογία που προσφέρουμε, η οποία θα δώσει 
λύση τόσο σε οικονομικό όσο σε κοινωνικό 
και περιβαλλοντικό επίπεδο».

Στα επόμενα βήματα των δύο φοιτητών εί-
ναι η εφαρμογή αυτής της καινοτομίας σε 
τυροκομική μονάδα, από την οποία και θα 
αντληθούν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά 
με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του 
τυριού. Αποτελέσματα, που όπως λένε, θα 
μοιράσουν σε διεθνές επίπεδο μέσω συνε-
δρίων, εμπορικών εκθέσεων και επιστημονι-
κών δημοσιεύσεων.

«Έχουμε στόχο ως ομάδα την επέκτα-
ση σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και 
την εφαρμογή της τεχνολογίας και σε 
υπόλοιπα γαλακτοκομικά προϊόντα».
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H  ακαδημαϊκός Δρ. Πέγκυ Αγγούρη θα 
αναλάβει τη θέση της αντιπροέδρου 
στο περίφημο αμερικανικό πανεπι-
στήμιο William & Mary. Η βραβευ-

μένη ερευνήτρια και πρύτανης του Κολεγίου 
Επιστημών στο George Mason University, 
όπου επιβλέπει 4.000 φοιτητές, περίπου 700 
εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό και δια-
χειρίζεται προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 80 
εκατομμυρίων δολαρίων, θα αναλάβει καθή-
κοντα στη νέα της θέση την 1η Ιουλίου 2019.

H Δρ. Αγγούρη, έλαβε το πτυχίο της από το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το M.S. και 
Ph.D. από το Πανεπιστήμιο του Οχάιο. Είναι 
επίσης διευθύντρια του Center for Earth Ob-
serving and Space Research στο Πανεπι-
στήμιο George Mason, ενώ ειδικεύεται στην 
ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνων, 
την τηλεπισκόπηση και τα γεωπεριβαλλοντικά 
συστήματα πληροφοριών.

«Είναι τιμή μου που επιλέχθηκα να ηγηθώ 
του ακαδημαϊκού τμήματος ενός τέτοιου εξαι-
ρετικού ιδρύματος, το οποίο είναι αφοσιωμέ-
νο στη διδασκαλία και την έρευνα, και του 
οποίου το ταλαντούχο εκπαιδευτικό προσω-
πικό μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη δύναμη 
των σπουδαστών του. Η οικογένειά μου και 

εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που γινόμαστε 
μέρος της κοινότητας του William & Mary», 
τόνισε η κ. Αγγούρη.

Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής της πο-
ρείας, οι έρευνες της έχουν επιχορηγηθεί με 
πάνω από 35 εκ. δολάρια, συμπεριλαμβα-
νομένων δωρεών από το National Science 
Foundation, τη NASA και το National Geo-
spatial Intelligence Agency.

Στην ανακοίνωση της, η πρόεδρος του Wil-
liam & Mary, Κάθριν Ρόουι, αναφέρει πως 
«η Δρ. Αγγούρη φέρνει ένα τεράστιο εύρος 
εμπειριών ως καθηγήτρια, ακαδημαϊκός, 
ερευνήτρια και διοικητική υπάλληλος. Θα εί-
ναι μια εξαιρετική αντιπρόεδρος και την κα-
λωσορίζουμε με ενθουσιασμό στην πανεπι-
στημιούπολη».

Η θέση του αντιπροέδρου θέτει την Δρ. Αγ-
γούρη ως την κορυφαία ακαδημαϊκή αξιω-
ματούχο του Πανεπιστημίου και την καθιστά 
υπεύθυνη για την επίβλεψη των σχολών Arts 
& Sciences, Raymond A. Mason School of 
Business, William & Mary School of Education, 
William & Mary Law School, William & Mary 
School of Marine Science στο Virginia Insti-
tute of Marine Science και τις Βιβλιοθήκες του 
πανεπιστημίου.

Ελληνίδα ακαδημαϊκός
αντιπρόεδρος στο Πανεπιστήμιο 
William & Mary της Αμερικής
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Ε ιδικότερα, στις 30 Μαΐου, η “Aposto-
los Jewellery” διακρίθηκε στην design 
category της Luxury Design Awards και 
η “Dimitrios Exclusive” (Kapsaskis Dim. 

& SIA OE), στην JCK Jewelers’ Choice Awards.

Η πρόσφατη, εξαιρετική αυτή ελληνική επιτυ-
χία έρχεται να πλαισιώσει την προσπάθεια 14 
ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν για 
δεύτερη συνεχή χρονιά στην έκθεση, η οποία 
αποτελεί θεσμό για την τέχνη του κοσμήματος 
και το εμπόριο.

Με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επικοινωνίας 
που έχει εκπονήσει ο Enterprise Greece με τη 
συνεργασία της asap Athens, υπό τον γενικό 
τίτλο Greek Jewels και με μια σειρά σύγχρο-
νων εργαλείων και δράσεων, που στοχεύουν 
στην γνωριμία των ελληνικών επιχειρήσεων 
και της νέας γενιάς των σχεδιαστών τους, με 
τον ειδικό τύπο αφενός και τους καταναλωτές 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αφετέ-

ρου, οι ελληνικές επιχειρήσεις υποδέχονται το 
κοινό της έκθεσης.

Ανάμεσα στους επισκέπτες της διοργάνω-
σης – η οποία τις δυο πρώτες ημέρες της λει-
τουργίας της είναι κλειστή στο κοινό – ήταν και 
ο Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής, συνταγμα-
τικής δημοκρατίας της Μποτσουάνα, κ. Mok-
gweetsi Masisi.

Η επόμενη δράση για την αγορά της Αμερι-
κής οργανώνεται τον προσεχή Νοέμβριο στο 
μουσείο MAD της Νέας Υόρκης (Museum of 
Art & Design) και στο οποίο θα συμμετέχουν 
συνολικά 27 Έλληνες σχεδιαστές ανάμεσα 
στους οποίους και οι περισσότεροι που συμ-
μετέχουν τώρα στη JCK & Luxury.

www.GreekJewels.gr
FB: Greek Jewels at International Shows
Instagram: greekjewels_usa

Σημαντικές ελληνικές διακρίσεις
στη διεθνή έκθεση κοσμήματος
και πολυτίμων λίθων 
JCK & LUXURY στο Λας Βέγκας 
Δυο ελληνικές εταιρείες, μέλη της εθνικής συμμετοχής διακρίθηκαν 
στη διεθνή έκθεση κοσμήματος και πολυτίμων λίθων JCK & LUXURY, 
που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λας Βέγκας. 
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νέα προϊόντα

Ή  εταιρεία Κρι Κρι λανσάρει το πρώ-
το βρεφικό γιαούρτι στην ελληνική 
αγορά με ονομασία «Το πρώτο μου 
γιαουρτάκι».

Το νέο αυτό προϊόν είναι ένα γιαούρτι ειδι-
κά σχεδιασμένο για βρέφη από 6 μηνών και 
πάνω. Πιο συγκεκριμένα, «Το πρώτο μου για-
ουρτάκι» από την Κρι Κρι είναι φτιαγμένο από 
100% ελληνικό γάλα ημέρας και ήπιες καλλι-
έργειες, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα ή συντη-
ρητικά και αποτελεί φυσική πηγή ασβεστίου, 
βιταμίνης Β12 & Β2.
Περιέχει ειδικές καλλιέργειες γιαούρτης κατάλ-
ληλες για βρέφη και τον προβιοτικό γαλα-
κτοβάκιλλο LGG, που συμβάλλει στην καλή 
λειτουργία τόσο του πεπτικού όσο και του 
ανοσοποιητικού συστήματος των βρεφών. 

Παράλληλα, είναι το μόνο βρεφικό γιαούρτι 
με ειδική άδεια παραγωγής από τον ΕΟΦ.
«Το πρώτο μου γιαουρτάκι» είναι γιαούρτι και 
όχι επιδόρπιο γιαουρτιού.

Ή γνωστή εταιρία οργανικών εδαφο-
βελτιωτικών Biosolids S.A. πρωτο-
τυπεί διαθέτοντας στην αγορά την  
πρωτοποριακή λύση υγρών λιπα-

σμάτων Grow Bag. Τα νέα Grow Bags δημι-
ουργήθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες της 
επαγγελματικής υδροπονικής καλλιέργειας, 
αλλά και της οικιακής φύτευσης λαχανικών 
και είναι κατάλληλα για φυλλώδη και αναρρι-

χώμενα λαχανικά. Η άκρως εργονομική συ-
σκευασία τους, επιτρέπουν στον καταναλωτή 
να φυτεύει απευθείας μέσα σε αυτήν, χωρίς 
να χρειάζεται μεταφύτευση. Πρακτικά δηλαδή, 
το προϊόν αποτελεί έναν “σάκο φύτευσης”, 
που περιέχει όλα τα φυσικά θρεπτικά συστατι-
κά, συνδυασμένα με τα οφέλη της ελαφρόπε-
τρας, για να προσφέρει ένα ιδανικά εύφορο 
μείγμα, απευθείας μέσα στην συσκευασία.

Το πρώτο μου γιαουρτάκι από την ΚΡΙ ΚΡΙ

Grow Bags: Ο λαχανόκηπος της βεράντας 
σας, ο λαχανόκηπος του σπιτιού σας
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ή  εταιρία Naturals, που είναι γνωστή 
στην Ελλάδα ως η πρώτη που λάν-
σαρε τις μπάρες Flapjack αλλά και 
τα ροφήματα με Aloe Vera κυκλο-

φορεί τις πρώτες μπάρες με κάνναβη.
Πιο συγκεκριμένα, το νέο προϊόν ακολουθεί 
τη σύγχρονη τάση στη διατροφή, που ενσω-
ματώνει την κάνναβη στα τρόφιμα. Η εταιρεία 
Naturals βάσει των απαιτήσεων του σύγχρο-
νου τρόπου ζωής δημιούργησε νέες μπάρες  
βρώμης με μέλι και Σπόρους Κάνναβης σε 
δύο μοναδικές γεύσεις:

 βανίλια

 κακάο
Οι μπάρες κυκλοφορούν σε συσκευασία των 
40γρ. στα σημεία λιανικής πώλησης και δεν 
περιέχουν ζάχαρη.

X άρη στην εμπειρία με τα εξειδικευ-
μένα κράμματα μετάλλων, την 
συνεχή αναζήτησή καινούριων 
υλικών και την τεχνογνωσία στις 

διαδικασίες παραγωγής εξαρτημάτων ακρι-
βείας, η Spacesonic επιλέχθηκε ως κατα-
σκευαστική μονάδα για το HCUAV (HELLENIC 
CIVIL UNMANED AIR VEHICLE), το πρώτο Ελ-
ληνικό Drone.
Ο σχεδιασμός του HCUAV έχει ως στόχο την 
πολιτική εποπτεία και προστασία ενώ είναι 
κατασκευασμένο με τα πιο σύγχρονα υλικά 

και σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα 
παραγωγής, με έμφαση στο σχέδιο, την ποι-
ότητα κατασκευής και την φερρεγυότητα.
Καινοτόμα  εξαρτήματα υλικού μαζί με έξυ-
πνους αλγορίθμους λογισμικού θα συ-
μπεριληφθούν για τη βελτιστοποίηση των 
επιδόσεων των συστημάτων πτήσης, ελέγ-
χου, επιτήρησης και συλλογής δεδομένων, 
ώστε να επιτευχθεί ένα σύστημα χαμηλού 
κόστους, υψηλής αντοχής, μεγάλης εμβέλει-
ας και ευφυούς μη επανδρωμένης εναέριας 
παρακολούθησης.

Η Naturals λανσάρει πρώτη
μπάρες βρώμης με Κάνναβη

The HCUAV Project:
Το πρώτο Ελληνικό Drone
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Πρόγραμμα Εκθέσεων
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΝΌΤΙΑ ΑΦΡΙΚΉ  11 - 13 /06 /2019 
 AFRICAN CONSTRUCTION EXPO 

& TOTALLY CONCRETE EXPO by the Big 5  www.
africanconstructionexpo.com/ 

ΓΑΛΛΙΑ  4 - 8 /11/2019   ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ BATIMAT 2019  www.

batimat.fr 

ΉΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ  25 - 28 
/11/ 2019  ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ «BIG 5 SHOW DUBAI 2019 Η.Α.Ε  

www.thebig5.ae

ΚΕΝΥΑ  5-7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019  ΔΙ-
ΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
BIG 5 CONSTRUCT KENYA 2019  

thebig5constructkenya.com

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΝΌΤΙΑ ΚΌΡΕΑ  22-25 Οκτωβρίου 
2019  Διεθνής Έκθεση Ναυπηγικής 

& Βιομηχανικού Ναυτιλιακού Εξοπλισμού KORMARINE 
2019  www.kormarine.comeng/index.asp

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
ΉΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ  17-19 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019  Διεθνής Έκθεση Επί-
πλωσης και Επαγγελματικού Εξοπλισμού 

 www.thehotelshow.com

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ
 ΉΝΩΜΕΝΕΣ ΠΌΛΙΤΕΙΕΣ  23 - 25/06/ 2019  
SUMMER FANCY FOOD 2019  https://www.
specialtyfood.com/shows-events/summer-
fancy-food-show/ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  5 - 9 /10/ 2019  ANUGA 2019 
 www.enterprisegreeceexhibitions.gov.gr/
anuga2017 

ΣΌΥΉΔΙΑ  13-14 Νοεμβρίου 2019  Διε-
θνής Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων Eco 
Life Scandinavia & Nordic Organic Food 
Fair  www.ecolifeshow.com

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΙΤΑΛΙΑ  18 - 22/10/ 2019  ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕ-
ΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HOST 
MILANO 2019  http://host.fieramilano.it/
en/events-2019 

ΑΓΡΟΤΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

ΡΌΥΜΑΝΙΑ  30/10-3/11-2019  
Διεθνής Έκθεση Αγροτικών Προϊό-

ντων INDAGRA  www.indagra.ro 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
Κίνα  13-15 Νοεμβρίου 2019  Διε-
θνής Έκθεση Αρωμάτων, Καλλυντικών 

COSMOPROF ASIA  www.cosmoprof-asia.com
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