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Συμπληρώσαμε αισίως 5 μή-
νες νέας διακυβέρνησης, 
κατά την οποία ορίστηκε 

όλο το νέο θεσμικό πλαίσιο καθώς 
και οι νέες διοικητικές δομές. Νέος 
πρόεδρος στο Enterprise Greece 
και νυν Γενικός Γραμματέας εξω-
στρέφειας, ο Γρηγόρης Δημητρι-
άδης. Ο νέος φορέας έχει πλέον 
πολλά "διοικητικά "όπλα" στελε-
χωμένος από μια έμπειρη διοίκηση 
υπό τον Γιώργο Φιλιόπουλο και 
φυσικά με τις "ευλογίες" και τους 
μηχανισμούς ενός ολόκληρου 
Υφυπουργείου Εξωστρέφειας υπο 
τον Κώστα Φραγκογιάννη. 

Οι προκλήσεις και οι ανάγκες 
πολύ μεγάλες, οι ικανοί άνθρωποι 
πολλοί, όμως αυτοί που θέλουν 
και μπορούν, πολύ λίγοι. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό στην 
περίοδο που διανύουμε να αντι-
μετωπιστούν οι πρωτόγνωρες 
προκλήσεις. Δασμοί στις ΗΠΑ σε 
βασικά εξαγώγιμα προϊόντα, μείω-
ση της κατανάλωσης σε Ευρώπη, 
αθέμιτος ανταγωνισμός από άλ-
λες τρίτες χώρες, νέοι κανονισμοί 
περί κυκλικής οικονομίας και πολλά 
άλλα οφείλουν να είναι στην καθη-
μερινή ατζέντα όλων των εμπλεκο-
μένων. Μέσα από την προσπάθειά 
μας, τις σελίδες του exportnews, 
θέλουμε να αναδείξουμε τα θέματα 
και να προτείνει όλη η επιχειρηματι-
κή κοινότητα λύσεις και σκέψεις. 

Αυτό μας τρέφει και αυτός είναι 
ο ρόλος μας. Να υπηρετούμε την 
εξωστρεφή επιχειρηματικότητα. Στο 
τεύχος αυτό αναλύουμε μία πολύ 
μεγάλη και φιλική για τις ελληνικές 
εξαγωγές αγορά. Την αγορά των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερι-
κής. Με αφορμή το 4th USΑExport 
Forum που πραγματοποιείται από 
το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, 
αναλύονται όλες οι τάσεις, τα προ-
απαιτούμενα και τέλος ο τρόπος 
ώστε να φτάσει ένα προϊόν από την 
Ελληνική γη μεταποιημένο στο τρα-
πέζι μίας μερίδας Αμερικανών κατα-
ναλωτών. Είναι πολύ σημαντική η 
γνώση του "πως" από το  "τι". Είναι 
πολύ σημαντικό να υπάρξει άμεσα 
ο απαραίτητος συντονισμός και η 
στόχευση σε 2 με 3 αγορές για τα 
Ελληνικά προϊόντα αλλά και τις υπη-
ρεσίες, που πάντοτε τις ξεχνάμε. 

Εύχομαι να ολοκληρωθεί το συ-
ντομότερο το Στρατηγικό Πλάνο της 
επόμενης 3ετίας για τις Ελληνικές 
Εξαγωγές και να εξειδικευτεί σε πλά-
νο ενεργειών. Πρέπει να περάσουμε 
από τον σχεδιασμό στην υλοποί-
ηση, τώρα που η χώρα μετά από 
τόσα χρόνια διαθέτει κατάλληλους 
ανθρώπους σε σημαντικές θέσεις.

Δημήτρης Καραβασίλης,
CEO & founder
της DK marketing consultants. 

EDITORIAL
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4ο ExportUSA Forum -
Exporting in a shifting world

Κ ατά τη διάρκεια του 4ου ExportUSA 
Forum,  του μοναδικού συνεδρίου 
στη χώρα μας που εστιάζει αποκλει-

στικά στην μεθοδική προώθηση των εξαγω-
γών στις ΗΠΑ, παρουσιάστηκαν και αναλύ-
θηκαν οι εξελίξεις της αμερικανικής αγοράς 
ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις νέες κατα-
ναλωτικές συνήθειες και τάσεις

Ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Μπα-
κατσέλος δήλωσε από το βήμα του 4ου 

ExportUSA Forum: «Είμαι στην εξαιρετικά ευ-
χάριστη θέση να αναφέρω πως οι Ελληνο-
αμερικανικές σχέσεις συνολικά, βρίσκονται 
στο ισχυρότερο επίπεδο όλων των εποχών, 
ενώ στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου 
ΗΠΑ και Ελλάδας που είναι σε πλήρη εξέλι-
ξη, οι εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στα δύο 
κράτη κερδίζουν διαρκώς δυναμική και ανα-
βαθμίζονται» και τόνισε ότι «Το πρώτο εξά-
μηνο 2019 οι ελληνικές εξαγωγές, αυξηθή-
καν κατά 7,17% σε σχέση με το αντίστοιχο 
εξάμηνο του προηγουμένου έτους».

Μ ε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 4ο ExportUSA Forum το οποίο διοργάνωσε το 
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το τμήμα διεθνούς εμπορίου TradeUSA, τη 
Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 στο Grand Hyatt Hotel Athens. Το forum διοργανώθηκε υπό την 
αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέ-
φρι Πάιατ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του 
σημείωσε πως η Ελλάδα κάνει μεγάλα βή-
ματα προκειμένου να δημιουργήσει ένα 
πιο φιλόξενο επιχειρηματικό κλίμα για τους 
επενδυτές. Παράλληλα τόνισε πως οι ΗΠΑ 
θεωρούν την Ελλάδα ως ένα σημαντικό 
οικονομικό εταίρο, αλλά και ως μια πύλη 
προς τα Δυτικά Βαλκάνια και τη Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη.

Η πρώτη ενότητα του 4ου ExportUSA Fo-
rum με κεντρικό θέμα "Ψηφιακά εργαλεία 
για την ανάπτυξη των Εξαγωγών & Τεχνο-
λογία Blockchain στη Διαχείριση της Εφο-
διαστικής Αλυσίδας" συντονίστηκε από τον 
κ. Γιάννη Διονάτο, Δημοσιογράφο-Εκδότη 
και συμμετείχαν οι: Δρ. Γεώργιος Σαρανταυ-
γάς, Διευθυντής, Standards & Solutions,GS1 
Association Greece, Χάρης Λιναρδάκης, 
Cloud Leader, ΙΒΜ Ελλάδα και Κύπρος, Κώ-
στας Νίκου, Blockchain Expert, Alpha Estate 
- Denis Αυρηλιώνης, Ιδρυτής, Compellio και 
Άγγελος Γαλανάκης, Επικεφαλής Πωλή-
σεων Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος & Μάλ-
τα, Google. Βασικός άξονας της ενότητας 
ήταν η ανάλυση των σύγχρονων τεχνολο-
γικών εργαλείων και πώς μπορούν οι ελλη-
νικές εταιρείες μέσα από τη χρήση τους να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρο-
νης αγοράς. Επίσης, ιδιαίτερη αξία δόθηκε 
από την παρουσίαση του παραδείγματος 
της Αlpha Estate ως μια ελληνική επιχείρηση 
που έχει ενσωματώσει με επιτυχία την τεχνο-
λογία Blockchain.

Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Νικόλαος Μπακατσέλος
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Η δεύτερη ενότητα του 4ου ExportUSA 
Forum, με κεντρικό θέμα το εξαγωγικό τα-
ξίδι: "Από το ελληνικό αγρόκτημα μέχρι τον 
Αμερικανό καταναλωτή" συντονίστηκε από 
τον κ. Δημήτρη Καραβασίλη, Founder και 
CEO, DK Marketing & Idea Monkeys. και 
συμμετείχαν οι: Νικόλαος Κατωπόδης, Διευ-
θύνων Σύμβουλος της North Shore Farms, 
Δημήτριος Καυχίτσας, Πρόεδρος & Διευθύ-
νων Σύμβουλος, Pan Gregorian Enterprises 
& Sr. VP & CEO Jet Set Communications,Ά-
ρης Κεφαλογιάννης, Διευθύνων Σύμβου-
λος, Legendary Food, Κώστας Μάστορας, 
Πρόεδρος της Optima Foods, Διονύσης 
Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος Greek Cold 
Storage & Logistics Association. Μέσα 
από μια πρωτότυπη συζήτηση αναλύθηκε 
ο τρόπος με τον οποίο τα ελληνικά προϊό-
ντα μπορούν να φτάσουν στο τραπέζι του 
Αμερικανού καταναλωτή, αλλά και το πόσο 
σημαντική είναι η σωστή προεργασία και το 
οργανωμένο marketing plan με σκοπό την 
επιτυχημένη εξαγωγή των ελληνικών προϊό-
ντων στην αμερικανική αγορά.

Πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ 
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Στη συνέχεια ο κ. Νίκος Παπαχρυσανθό-
πουλος, Commercial Specialist, Embassy 
of the United States of America, παρου-
σίασε το πρόγραμμα SelectUSA. Στην Τρί-
τη ενότητα του forum αναλύθηκαν όλες οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις που χρειάζεται 
να έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς 
των ΗΠΑ. Στην ενότητα συμμετείχαν οι Allen 
Sayler, Senior Director of Food Consulting 
Services, EAS Consulting Group, Φραγκί-
σκοςΜαυρογενάκης, Chief Officer of Food 
Safety Sector, Swiss Approval, Δημήτρης 
Χρήστου, Director of Market Development, 
GS1 Association Greece.
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Νέα δίκτυα και καινοτόμες
εφαρμογές στην υπηρεσία
της κοινωνίας και της οικονομίας

Τη σημασία των νέων δικτύων, αλλά και 
των καινοτόμων εφαρμογών όπως οι 
αισθητήρες ή οι νέοι δορυφόροι, στην 
ανάπτυξη της οικονομίας και στην κα-

θημερινότητα των πολιτών υπογράμμισαν 
οι ομιλητές στην 3η θεματική ενότητα «Το 
“Internet of Things” (IoT) και η τεχνητή νοη-
μοσύνη (ΑΙ) μας οδηγούν στο μέλλον» του 
πρώτου Ελληνογερμανικού Φόρουμ Και-
νοτομίας, με τίτλο «Η καινοτομία ως μοχλός 
ανάπτυξης - Μία ελληνογερμανική συνεργα-
σία», το οποίο διοργανώνουν από κοινού το 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο και η Πρεσβεία της Ομοσπον-
διακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με δω-
ρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), 
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).  

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων, κ. Δημήτρης Πα-
παστεργίου εστίασε στη σημασία των νέων 
δικτύων και της καινοτομίας στην καθημερι-
νότητας των πολιτών. Όπως είπε από τη με-
τακίνηση μέχρι τη στάθμευση των πολιτών 
γίνεται χρήση καινοτόμων εφαρμογών που 
διευκολύνουν την καθημερινότητα των πο-
λιτών. «Έχουμε μεγάλες εξοικονομήσεις με 
τις χρήσεις καινοτομίας τόσο στη λειτουργία 
του Δήμου όσο και στην καθημερνή ζωή 
των πολιτών» ανέφερε και πρόσθεσε ότι 
«μόνο με τα συστήματα στάθμευσης εξοικο-
νομείται ένας σημαντικός χρόνος για τους 
πολίτες που αποφεύγουν τις άσκοπες ανα-
ζητήσεις θέσεων.» Σχολίασε και τα θέματα 
«τεχνοφοβίας» των πολιτών σημειώνοντας 
ότι βασίζονται στην άγνοια και σε μια ψυ-
χολογική προσέγγιση που προέρχεται από 
ατεκμηρίωτες εντυπώσεις.

Ο κ. Κai Hackbarth, Evangelist at Bosch 
Software Innovations, Robert Bosch ΑΕ επι-
σήμανε ότι η Bosch επιδιώκει να γίνει μια 
παγκόσμια κορυφαία εταιρία IoT, δραστη-

ριοποιούμενη σε τρεις βασικούς τομείς: τις 
κατοικίες, τη βιομηχανία και την κινητικότητα 
και πρόσθεσε ότι το 2025 όλα τα προϊόντα 
της Bosch θα έχουν είτε την ίδια τη νοημο-
σύνη, είτε η AI θα έχει διαδραματίσει βασικό 
ρόλο στη δημιουργία τους.

Ο κ. Θάνος Φαλάγγας, Διευθυντής Enter-
prise & Business Marketing & CRM, Όμιλος 
ΟΤΕ ανέφερε ότι ο όμιλος με μια σειρά από 
επενδύσεις έχει στηρίξει τις νέες τεχνολογίες. 
Μάλιστα έδωσε έμφαση στη διαδικασία επέ-
κτασης των δικτύων νέας γενιάς όπου επεν-
δύει ο ΟΤΕ.  «Βλέπουμε μεγάλη ανάπτυξη στο 
ΙΟΤ. Νιώθουμε ότι είμαστε στον πυρήνα του 
ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων και 
του κράτους», εκφράζοντας την αισιοδοξία 
του για την προώθηση της καινοτομίας στην 
ελληνική πραγματικότητα. Αναφέρθηκε και 
στα θέματα τεχνοφοβίας με αιχμή τις κεραίες 
κινητής. «Αν έχουμε φοβία πώς θα πάμε σε 
νέας γενιάς δίκτυα 5G;» διερωτήθηκε.

Ο Δρ. Σωτήρης Μπαντάς, Αντιπρόεδρος, 
HETIA σημείωσε ότι θα πρέπει «να πάρουμε 
την απόφαση ότι θα κάνουμε το επόμενο 
βήμα. Είναι καθαρά θέμα απόφασης, κυρίως 
πολιτικής, να ξεκολλήσουμε από τα σφάλμα-
τα του παρελθόντος και να γίνει η Ελλάδα κέ-
ντρο καινοτόμων εταιριών» σημείωσε.

Ο κ. Αλέξανδρος Σαραντέλλης, Διευθυ-
ντής Πωλήσεων Τηλεπικοινωνιακών Προϊό-
ντων, RAYCAP ΑΕ σημείωσε ότι για να μας 
οδηγήσουν στο μέλλον οι υπηρεσίες του 
ΙοΤ θα χρειαστούν νέες υποδομές 5G, ενώ 
αναφερόμενος στην RAYCAP υπογράμμισε 
ότι προσφέρει τις λύσεις για να προσαρμο-
σθούν οι νέες υποδομές στο αστικό περι-
βάλλον. Αναφερόμενος στις κεραίες, αφού 
σημείωσε ότι δεν εγκυμονούν κινδύνους, 
στάθηκε στο πώς επηρεάζουν την εικόνα 
των πόλεων. «Ένα σοβαρό πρόβλημα που 
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εξιτάρει τους πολίτες είναι η οπτική. Αλλά», 
όπως τόνισε, «με τα νέα δεδομένα οι σταθμοί 
θα είναι πολλοί και πρέπει να βρούμε έναν έξυ-
πνο τρόπο να ενταχτούν, αν και μικραίνουν με 
τα νέα δίκτυα το μέγεθος των κεραιών».

Η Δρ. Αικατερίνη Πανοπούλου, Διευθύ-
νουσα Σύμβουλος, OHB Hellas μον. ΕΠΕ ση-
μείωσε ότι στόχος της εταιρίας είναι να μπο-
ρέσει να αναπτύξει όψεις της παραγωγικής 
της διαδικασίας που αφορά στα εξαρτήμα-
τα δορυφόρων στην Ελλάδα. «Το θέμα είναι 
να αποκτήσουμε τομείς όπου θα δώσουμε 
μια καθαρή προτεραιότητα κι εκεί θα εστιά-
σουμε τις επενδύσεις και το ενδιαφέρον».

Ο κ. Σωτήρης Κόκκινος, Διευθύνων Σύμ-
βουλος, FEAC Engineering ΙΚΕ αναφέρθηκε 
στην έννοια του Ψηφιακού Διδύμου (Digital 
Twin), στα οφέλη του και εξήγησε πως το 
Ψηφιακό Δίδυμο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του ΙοΤ. «Να προλάβουμε το τραίνο 
στον επόμενο σταθμό» , είπε χαρακτηριστικά 

και σημείωσε ότι «και στην Ελλάδα υπάρχουν 
άνθρωποι που βλέπουν μπροστά, όπως για 
παράδειγμα στην πόλη μου, τον Βόλο, όπου 
καταβάλλεται προσπάθεια το λιμάνι να γίνει 
‘έξυπνο’ με την εγκατάσταση αισθητήρων ή 
συστημάτων τεχνικής όρασης ή ειδικού λογι-
σμικού. Ολοκληρωμένες λύσεις που εμείς πα-
ρέχουμε», πρόσθεσε.

Ο Δρ. Eυάγγελος Αγγελόπουλος, Διευθύ-
νων Σύμβουλος, Fuelics IKE, αναφερόμενος 
στην εταιρία του επισήμανε ότι δραστηριο-
ποιείται στην έρευνα και ανάπτυξη με δική 
της γραμμή παραγωγής εκθετικών αισθητή-
ρων για διαχείριση δεξαμενών καυσίμων και 
για τις έξυπνες πόλεις, ότι είναι η πρώτη πα-
γκοσμίως που εισήγαγε τη λογική του edge 
computing σε αισθητήρες που τροφοδο-
τούνται από μπαταρία, κάτι που σημαίνει 
ότι ο αισθητήρας παίρνει αποφάσεις μόνος 
του και η πρώτη που έχει καταφέρει να δια-
χειρίζεται απομακρυσμένα αισθητήρες που 
δεν έχουν λειτουργικό σύστημα.
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Απώλειες κατεγραψαν το 2018 
οι ελληνικές  ιχθυοκαλλιέργειες 

Νέες απώλειες κατεγραψαν το 2018 
οι ελληνικές  ιχθυοκαλλιέργειες σε 
χώρες –κλειδί, προορισμού υπό 
τον ασφυκτικό ανταγωνισμό των 

αντίστοιχων τουρκικων προϊόντων.

Στις κύριες ευρωπαϊκές αγορές, ωστόσο, 
τα ελληνικά ψάρια, εξακολουθούν να κυρι-
αρχoύν, οι εξαγωγές  προς Ιταλία, Ισπανία 
και Γαλλία υποχώρησαν σε σύγκριση με το 
2017, την ίδια στιγμή, που οι εξαγωγές τσι-
πούρας και λαβρακίου από την Τουρκία 
εκτοξεύθηκαν με ρυθμούς ανάπτυξης πάνω 
από 70%.

Η πλεονασματική παραγωγή στην Τουρ-
κία σε συνδυασμό με την υποτίμηση της 
τουρκικής λίρας είχαν ως αποτέλεσμα τη 
δραστική μείωση των τιμών των ψαριών, κα-
θιστώντας τα εξαιρετικά ανταγωνιστικά στις 
διεθνείς αγορές. Η τάση αυτή αναμένεται να 
συνεχισθεί και το 2019.

Με βάση, τα στοιχεία της τελευταίας ετή-
σιας έκθεσης του Συνδέσμου Ελληνικών 
Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ), οι πωλήσεις 
τσιπούρας και λαβρακίου ανήλθαν το 2018 
σε 106.500 τόνους αξίας 502 εκατ. ευρώ. Συ-
γκεκριμένα, το 79% των πωλήσεων (87.155 
τόνοι) αξίας σχεδόν 400 εκατ. ευρώ διατέθη-
κε σε 32 χώρες και το υπόλοιπο στην εγχώ-
ρια αγορά. 

Οι κυριότερες αγορές παραμένουν παρα-
δοσιακά η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, οι 
οποίες απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος 
της ελληνικής παραγωγής (59% το 2018). 
Προκύπτει, ωστόσο, ότι οι εξαγωγές της Ελ-
λάδας προς τις τρεις αυτές βασικές αγορές 
υποχωρούν ή στην καλύτερη περίπτωση μέ-
νουν στάσιμες τα τελευταία τέσσερα χρόνια, 
ενώ της Τουρκίας αυξάνονται. Το 2018 σε 
σύγκριση με το 2017, οι εξαγωγές τουρκικής 
τσιπούρας στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά 
34,88%, ενώ οι εξαγωγές λαβρακίου κατά 
75,41%, πλησιάζοντας και σε απόλυτους 
αριθμούς τις ελληνικές εξαγωγές (5.944 τό-

νοι εξήχθησαν από την Ελλάδα και 4.594 
από την Τουρκία).

Καθοριστικό ρόλο στην παραπάνω εξέ-
λιξη διαδραματίζει η αξιοποίηση των δικτύ-
ων διανομής στην Ελλάδα από τις τουρκι-
κές εταιρείες. Αυτό γίνεται μέσω εταιρειών 
- brokers, νόμιμων, που έχουν συστήσει 
τουρκικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στις 
οποίες συμμετέχουν κυρίως άτομα που πα-
λαιότερα εργάζονταν στα εμπορικά τμή-
ματα ελληνικών εταιρειών του κλάδου των 
ιχθυοκαλλιεργειών που έχουν πτωχεύσει ή 
βρίσκονται υπό πτώχευση. 

Σύμφωνα με τον ΣΕΘ, το 2018 οι εισαγωγές 
τουρκικών ψαριών στην Ελλάδα αυξήθηκαν 
κατά 119%. Συγκεκριμένα εισήχθησαν 11.713 
τόνοι ψαριών, το μεγαλύτερο μέρος των 
οποίων (90%-95%) επαναπροωθήθηκε σε 
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σύμ-
φωνα με παράγοντες του κλάδου, το τρέχον 
έτος οι εισαγωγές τουρκικών ψαριών στην 
Ελλάδα έχουν αυξηθεί περαιτέρω και δεν 
αποκλείεται να ανέλθουν σε 15.000 τόνους.

Η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακίου 
στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2018 σε 
117.000 τόνους, εκ των οποίων 67.000 τόνοι 
ήταν τσιπούρα και 50.000 τόνοι λαβράκι. Η 
μέση τιμή πώλησης της τσιπούρας υποχώ-
ρησε κατά 1,5% το 2018 σε σύγκριση με το 
2017, ενώ στο λαβράκι η μείωση ήταν 6%. 
Το 2019 η κάμψη των τιμών είναι εντονότερη 
φτάνοντας μεσοσταθμικά το 7,5%.

Το 2019 αναμένεται να κλείσει με μικρή 
αύξηση της παραγωγής. Σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς του ΣΕΘ, η παραγωγή τσι-
πούρας και λαβρακίου αναμένεται να αυξη-
θεί κατά 1,17% σε σύγκριση με το 2018, φτά-
νοντας τους 119.000 τόνους.  Στην Τουρκία, 
που αποτελεί τον κύριο ανταγωνιστή της Ελ-
λάδας στην κατηγορία της λεγόμενης μεσο-
γειακής ιχθυοκαλλιέργειας, εκτιμάται ότι το 
2019 η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακίου 
θα υπερβεί τους 154.000 τόνους.
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EBRD: 2% ρυθμός ανάπτυξης
για το 2019

Ό ι κύριοι μοχλοί της ανάπτυξης 
θα είναι πιθανότατα οι εξαγωγές 
και μία ισχυρότερη επίδραση της 
ιδιωτικής κατανάλωσης, ως απο-

τέλεσμα της μεγάλης αύξησης του δείκτη 
οικονομικού κλίματος και της μείωσης της 
ανεργίας, αναφέρει σε έκθεσή της για τη με-
τάβαση από το 2019 στο 2020.

Η νέα κυβέρνηση, σημειώνει, «έχει δεσμευ-
τεί για μία φιλόδοξη μεταρρυθμιστική ατζέντα 
και οι επενδυτές θα παρακολουθούν για να 
δουν αν μπορεί να υλοποιήσει τις υποσχέ-
σεις της και να βελτιώσει το επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Αν συμβεί αυτό, οι προοπτικές 
για υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης μεσο-
πρόθεσμα θα είναι σημαντικά ενισχυμένες».

Η EBRD σημειώνει ότι οι οικονομικοί δείκτες 
της Ελλάδας συνεχίζουν να βελτιώνονται και 
ότι έχουν προωθηθεί σημαντικές μεταρρυθ-
μίσεις. «Η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε 
σημαντική πρόοδο για την επίτευξη συγκε-
κριμένων δεσμεύσεων για μεταρρυθμίσεις 
έως το τέλος του 2018, ώστε να μπορέσουν 
οι δανειστές να χορηγήσουν μέτρα ελά-
φρυνσης του χρέους ύψους 970 εκατ. ευρώ, 
ενώ η νέα κυβέρνηση έχει ήδη επισπεύσει 
σημαντικές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις 
και μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας 
και τη διακυβέρνηση», σημειώνει.

Όσον αφορά τις βασικές προτεραιότητες 
για το 2020, η EBRD αναφέρει:

 Απαιτείται περαιτέρω πρόοδος για τη 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμά-
των (NPEs). Νέα μέσα υπάρχουν τώρα ή 
ετοιμάζονται, όπως το σχήμα προστασίας 
στοιχείων ενεργητικού, και πρέπει να χρησι-
μοποιηθούν σθεναρά για να βοηθηθούν οι 
τράπεζες να μειώσουν το επίπεδο των NPEs 
από τα σημερινά υπερβολικά επίπεδα.

 Σημαντικές ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να 
υλοποιηθούν έγκαιρα. Το βασικό βραχυ-
πρόθεσμο έργο είναι το Ελληνικό, το οποίο 
έχει τη δυναμική να μετασχηματίσει την οικο-
νομία, αλλά και άλλα σημαντικά περιουσια-
κά στοιχεία πρέπει να ετοιμασθούν για πώ-
ληση έγκαιρα.

 Χρειάζονται επειγόντως μεταρρυθμίσεις 
στη διακυβέρνηση. Η κατάταξη της Ελλάδας 
στους διεθνείς δείκτες διακυβέρνησης είναι 
χαμηλή, αντανακλώντας μία αδύναμη δημό-
σια διοίκηση επί πολλά έτη, προβλήματα στο 
σύστημα απονομής δικαιοσύνης και ανε-
παρκή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.

«Ή νέα κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει 
γρήγορα τα σχέδιά της για μεταρρυθμίσεις 
στους τομείς αυτούς», αναφέρει η έκθεση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 2% για το 
2019 και 2,4% για το 2020 προβλέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
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Πρέπει να σκεφτόμαστε
παγκόσμια

Γ ια πρώτη φορά στη Ροδόπη παρουσι-
άστηκε το πλαίσιο-κοιτίδα ανάπτυξης 
συνεργασίας μεταξύ Ελληνοαμερικα-
νών επενδυτών από τις ΗΠΑ και πα-

ραγωγών-επιχειρηματιών στην Ελλάδα, με 
σκοπό τη χρηματοδότηση ελληνικών εταιρει-
ών ώστε να αποκτήσουν εξαγώγιμο προφίλ 
προς την τεράστια αμερικανική αγορά.

Σε ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα 
AHEPA Κομοτηνής «ΌΡΦΕΑΣ» , υπό την αι-
γίδα της AHEPA HELLAS-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 25, στο 
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδό-
πης, με θέμα «Ό Ελληνισμός της Διασπο-
ράς ως μοχλός ανάδειξης της Ελληνικής 
Επιχειρηματικότητας», δόθηκε το έναυσμα 
προς την τοπική επιχειρηματική κοινότητα.

Το πρωτογενές κύτταρο του εξαγώγιμου 
επιχειρείν με κεφάλαια από τις ΗΠΑ, ο Κυβερ-
νήτης Ελλάδος της AHEPA, Στάθης Κεφαλί-
δης, το αποτυπώνει με σαφήνεια: «Πρέπει 
να σκεφτόμαστε παγκόσμια. Η χρονική συ-
γκυρία, η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, 
το σημείο θέσης της πατρίδας μας στην 
παγκόσμια σφαίρα, είναι ευνοϊκά». Προς 
αυτή την κατεύθυνση άλλωστε η Οργάνω-
ση στηρίζει και το δικαίωμα ψήφου στους 
ομογενείς,  ψήφο αναγνώρισής τους από 
την Ελλάδα προωθώντας την πρωτοβουλία 
«Ζήστε το αφήγημα της ελληνικής καταγω-
γής σας».

«Σκοπός της ημερίδας ήταν να αναδει-
χθούν τα εργαλεία που δύνανται να βοηθή-
σουν την εξαγωγική πορεία μιας εταρίας. Το 
πως ένας Ελληνοαμερικανός από τις ΉΠΑ 
επενδύει στην Ελλάδα, ώστε και οι παραγω-
γοί της περιοχής να ανοιχτούν σε νέες αγο-
ρές», σημείωσε ο Πρόεδρος του Τμήματος 
AHEPA Κομοτηνής «ΟΡΦΕΑΣ», Θεοδόσης 

Θεοδοσίου, εστιάζοντας και στη συμβολή 
του απόδημου Ελληνισμού στην ανάπτυ-
ξη της δυτικής και παγκόσμιας αγοράς και 
οικονομίας. Να σημειωθεί ότι το Τμήμα Κο-
μοτηνής της AHEPA, είναι διαθέσιμο για την 
παροχή κατευθύνσεων προς τους ενδιαφε-
ρόμενους παραγωγούς και επιχειρηματίες.

Ο ιδρυτής και Πρόεδρος των Φαρμακευτι-
κών Εταιρειών Attica Scienses (Ελλάδα) και 
Athos Therapeutics (ΗΠΑ), Δρ Δημήτριος 
Ηλιόπουλος, μίλησε για το προσωπικό του 
πετυχημένο εγχείρημα, για το «πως μέσα 
στην περίοδο της κρίσης μπορέσαμε και 
στήσαμε μια εταιρεία στην Ελλάδα με κεφά-
λαια από την Αμερική, κάτι που μπορεί να γί-
νει πραγματικότητα και μια εταιρεία με έδρα 
στην Ελλάδα να κάνει εξαγωγές στις ΗΠΑ«, 
όπως ανέφερε. «Υπάρχουν επενδυτές που 
ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν εται-
ρείες στην Ελλάδα», επεσήμανε. Μάλιστα 
συμπλήρωσε, πως ευκαιρίες για τη Ροδόπη 
υπάρχουν, τόσο στο αντικείμενο των δικών 
του εταιρειών, όσο και σε άλλα προϊόντα, 
αναφέροντας χαρακτηριστικά το ελαιόλαδο 
τη Μαρώνειας.

«Είναι θέμα απόφασης. Δεν υπάρχει δεν 
μπορώ, αλλά δεν θέλω», σημείωσε ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της DK Marketing και 
Ειδικός Σύμβουλος του Ελληνοαμερικανικού 
Επιμελητηρίου, Δημήτριος Καραβασίλης, 
και έφερε ως παράδειγμα το φημισμένο πλέ-
ον Greek Yoghurt στις ΗΠΑ, προσθέτοντας 
πως κάτι ανάλογο μπορεί να συμβεί και με 
άλλα προϊόντα, όπως π.χ. να προωθηθεί το 
ελληνικό τυρί ως Greek Cheese ή οτιδήπο-
τε άλλο. Ακόμη, επεσήμανε τον σημαντικό 
ρόλο της AHEPA στην ανάπτυξη των ελληνι-
κών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

«Είναι θέμα απόφασης. 
Δεν υπάρχει δεν μπορώ, 
αλλά δεν θέλω»,
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Το σήμα που δημιούργησαν ο Σύνδε-
σμος Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ με τη συν-
δρομή κυβερνητικών παραγόντων και 
οργανισμών, όπως το υπουργείο Εξω-

τερικών, το Enterprise Greece και το πρώην 
στέλεχος της Google και νυν σύμβουλος 
του πρωθυπουργού για το re-branding της 
χώρας κ. Στηβ Βρανάκης, προορίζεται να 
καλύπτει τα μακεδονικά προιόντα και υπη-
ρεσίες και αφορα σε μια τεράστια γκάμα.  
Ενώ, έχει ήδη κατατεθεί στο Γραφείο Πνευμα-
τικής Ιδιοκτησίας, στο Αλικάντε της Ισπανίας 
και το αργότερο σε ένα μήνα-θα έχει κατοχυ-
ρωθεί πλήρως, μαζί με τον κανονισμό που 
υποχρεωτικά το συνοδεύει.

Ποιες είναι οι κατηγορίες προϊόντων και 
υπηρεσιών, τις οποίες –σύμφωνα με την 
αίτηση του ΣΕΒΕ στο Αλικάντε- θα καλύπτει 
το σήμα;  Επιχειρήσεις που η δραστηριό-
τητά τους εμπίπτει σε αυτές θα μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν ως συνοδευτικό είτε 
του επωνυμίας τους, είτε του λογότυπου 
των προϊόντων και των υπηρεσιών τους το 
«Macedonia the  GReat». 

Οι κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών 
και γενικότερα δραστηριοποίησης μιας επι-
χείρησης που καλύπτει το σήμα του ΣΕΒΕ 
είναι πολλές και μπορείτε να τις βρείτε εδώ: 
 Χημικά προϊόντα

Χημικά προϊόντα προοριζόμενα για τη 
βιομηχανία, τις επιστήμες, τη φωτογραφία, 
καθώς και για τη γεωργία, την κηπουρική 
και τη δασοκομία• Ακατέργαστες συνθετι-
κές ρητίνες, ακατέργαστα πλαστικά υλικά• 
Λιπάσματα (φυσικά ή χημικά)• Μίγματα για 
πυροσβεστήρες• Μέσα βαφής (σκληρύν-
σεως) και χημικά παρασκευάσματα για τη 
συγκόλληση μετάλλων• Χημικές ουσίες για 
τη συντήρηση τροφίμων• Ύλες βυρσοδεψί-
ας• Κόλλες βιομηχανικής χρήσης.
 Χρώματα

Χρώματα, βερνίκια, λάκες• Μέσα προφυ-
λάξεως κατά της σκωρίας και μέσα συντη-
ρήσεως ξύλου• Χρωστικές ουσίες• Αντιδι-
αβρωτικές ουσίες• Ακατέργαστες φυσικές 
ρητίνες• Μέταλλα σε φύλλα (ελάσματα) και 
σε μορφή σκόνης για χρήση σε εργασίες 

βαφής, στη διακόσμηση, την τυπογραφία 
και την τέχνη.
 Καλλυντικά και προϊόντα καθαρι-
σμού

Λευκαντικά παρασκευάσματα και άλλες 
ουσίες για πλύσιμο• Παρασκευάσματα κα-
θαρισμού, στίλβωσης, αφαίρεσης λίπους 
και απόξεσης• Μη φαρμακευτικά σαπού-
νια• Είδη αρωματοποιίας, αιθέρια έλαια, μη 
φαρμακευτικά καλλυντικά, μη φαρμακευτι-
κές λοσιόν για τα μαλλιά• Μη φαρμακευτι-
κές οδοντόκρεμες.
 Βιομηχανικά έλαια

Βιομηχανικά έλαια και γράσα• Λιπαντικά• 
Συνθέσεις για την απορρόφηση, εμποτισμό, 
και στερέωση σκόνης• Καύσιμα (συμπερι-
λαμβανομένων και των καυσίμων για κινη-
τήρες) και φωτιστικές ουσίες• Κεριά και φιτί-
λια φωτισμού.
 Φαρμακευτικά και κτηνιατρικά
προϊόντα

Φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά και κτηνι-
ατρικά παρασκευάσματα• Παρασκευάσμα-
τα υγιεινής για ιατρικές χρήσεις• Διαιτητικές 
τροφές και ουσίες προσαρμοσμένες για 
φαρμακευτική ή κτηνιατρική χρήση, βρεφι-
κές τροφές• Συμπληρώματα διατροφής για 
τον άνθρωπο και τα ζώα• Έμπλαστρα, υλι-
κά επιδέσμων• Υλικά σφραγίσεως δοντιών 
και οδοντιατρικό κερί• Απολυμαντικά• Πα-
ρασκευάσματα για την καταπολέμηση επι-
βλαβών ζώων και ζωυφίων• Μυκητοκτόνα, 
παρασιτοκτόνα.

 Μεταλλικά υλικά
Κοινά μέταλλα και κράματα αυτών, με-

ταλλεύματα• Μεταλλικά υλικά οικοδομών 
και κατασκευών• Λυόμενες μεταλλικές κα-
τασκευές• Συρματόσκοινα και μεταλλικά 
σύρματα μη ηλεκτροφόρα• Μικρά είδη 
σιδηρικών• Χρηματοκιβώτια• Μεταλλικά 
εμπορευματοκιβώτια για αποθήκευση ή με-
ταφορά.
 Μηχανές και μηχανήματα

Μηχανές και μηχανήματα κατεργασίας• 
Κινητήρες (εκτός των κινητήρων χερσαίων 

Macedonia the GReat
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οχημάτων)• Συμπλέκτες και εξαρτήματα με-
ταδόσεως κινήσεως (εκτός αυτών που προ-
ορίζονται για χερσαία οχήματα)• Γεωργικά 
μηχανήματα εξαιρουμένων των χειροκινή-
των• Εκκολαπτικές μηχανές• Αυτόματοι πω-
λητές.
 Εργαλεία χειρός

Εργαλεία και συσκευές (χειροκίνητες)• 
Όργανα κοπής, Μαχαιροπίρουνα• Αιχμηρά 
όπλα• Ξυράφια.
 Προϊόντα υπολογιστών, ηλεκτρονι-
κά, επιστημονικά

Συσκευές και όργανα επιστημονικά, ναυτι-
κά, τοπογραφικά, φωτογραφικά, κινηματο-
γραφικά, οπτικά, ζύγισης, μέτρησης, σημα-
τοδότησης, ελέγχου (επίβλεψης), διάσωσης 
και εκπαίδευσης• Συσκευές και όργανα για 
την μεταφορά, διανομή, μετατροπή, συσ-
σώρευση, ρύθμιση ή έλεγχο του ηλεκτρι-
κού ρεύματος• Συσκευές για την εγγραφή, 
τη μετάδοση, την αναπαραγωγή ήχου και 
εικόνας• Μέσα αποθήκευσης μαγνητικών 
δεδομένων, δίσκοι εγγραφών• Σύμπικνοι δί-
σκοι ήχου, ψηφιακοί βιντεοδίσκοι και άλλα 
ψηφιακά μέσα εγγραφής• Μηχανισμοί με 
κερματοδέκτη• Ταμειακές μηχανές, αριθμο-
μηχανές, εξοπλισμός για την επεξεργασία 
δεδομένων και ηλεκτρονικοί υπολογιστές• 
Λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές• 
Συσκευές πυρόσβεσης.
 Ιατρικά εργαλεία & είδη

Συσκευές και εργαλεία χειρουργικά, ιατρι-
κά, οδοντιατρικά και κτηνιατρικά• Τεχνητά 
μέλη, μάτια και δόντια• Ορθοπεδικά είδη• 
Υλικό χειρουργικών ραμμάτων• Θεραπευ-
τικές και βοηθητικές διατάξεις προσαρμο-
σμένες για αναπήρους• Συσκευές μασάζ• 
Συσκευές, διατάξεις και είδη για το θηλασμό 
βρεφών• Συσκευές, διατάξεις και είδη για σε-
ξουαλική δραστηριότητα.
 Όργανα Ελέγχου Περιβάλλοντος

Συσκευές και συστήματα φωτισμού, θέρ-
μανσης, παραγωγής ατμού, μαγειρέματος, 
ψύξης, αποξήρανσης, αερισμού, υδροδότη-
σης και εγκαταστάσεις υγιεινής.
 Όχήματα

Οχήματα• Μηχανήματα κινήσεως στην 
ξηρά, τον αέρα ή το νερό
 Κοσμήματα

Πολύτιμα μέταλλα και κράματα αυτών• 
Κοσμήματα, είδη χρυσοχοΐας, πολύτιμοι και 
ημιπολύτιμοι λίθοι• Είδη ωρολογοποιίας και 
άλλα χρονομετρικά όργανα

 Χαρτικά και Έντυπο υλικό
Χαρτί, χαρτόνι• Έντυπο υλικό• Υλικό βιβλι-

οδεσίας• Φωτογραφίες• Χαρτικά και είδη 
γραφείου, εκτός επίπλων• Κόλλες για χαρτι-
κά ή οικιακές χρήσεις• Υλικά για καλλιτέχνες 
και υλικά σχεδίου• Πινέλα ζωγραφικής• Υλι-
κά διδασκαλίας και εκπαίδευσης• Πλαστικά 
φύλλα, μεμβράνες και τσάντες για περιτύλιγ-
μα και συσκευασία• Τυπογραφικά στοιχεία, 
στερεότυπα (κλισέ)
 Προϊόντα Καουτσούκ

Ακατέργαστα και ημικατεργασμένα καου-
τσούκ, γουταπέρκα, ελαστικό κόμμι, αμία-
ντος, μαρμαρυγίας (μίκα) και υποκατάστα-
τα των παραπάνω υλικών• Πλαστικά και 
ρητίνες σε εξωθημένη μορφή για χρήση στη 
βιομηχανία• Υλικά έμφραξης, στεγανοποί-
ησης και μόνωσης• Εύκαμπτοι σωλήνες, 
αγωγοί και μάνικες, όχι από μέταλλο
 Δερμάτινα

Δέρμα και απομιμήσεις δέρματος• Δέρμα-
τα ζώων και δορές• Αποσκευές και τσάντες 
μεταφοράς• Ομπρέλες και αλεξήλια• Ρά-
βδοι περιπάτου• Μαστίγια, ιπποσκευές και 
είδη σελοποιίας• Περιλαίμια, λουριά και είδη 
ένδυσης για ζώα.
 Υλικά κατασκευών, μη μεταλλικά

Υλικά κατασκευών, μη μεταλλικά• Μη με-
ταλλικοί άκαμπτοι σωλήνες οικοδομών• 
Άσφαλτος, πισσάσφαλτος και ορυκτή 
άσφαλτος• Λυόμενες μη μεταλλικές κατα-
σκευές• Μνημεία μη μεταλλικά
 Έπιπλα

Έπιπλα, καθρέφτες, πλαίσια (κορνίζες)• 
Ακατέργαστα ή ημικατεργασμένα κόκκαλα, 
κέρατα, κόκκαλα φάλαινας ή μαργαριτοφό-
ρα όστρακα• Ταρταργούγα• Σηπιόλιθος• 
Κίτρινο κεχριμπάρι• Εμπορευματοκιβώτια, 
μη μεταλλικά, για αποθήκευση ή μεταφορά.
 Σκεύη και προϊόντα οικιακής χρήσης

Μικρά σκεύη και δοχεία οικιακής και μα-
γειρικής χρήσης• Χτένια και σφουγγάρια• 
Βούρτσες (εκτός πινέλων)• Υλικά ψηκτρο-
ποιίας• Είδη καθαρισμού• Ακατέργαστο ή 
ημικατεργασμένο γυαλί, εκτός της οικοδο-
μικής υάλου• Είδη υαλουργίας, πορσελάνη 
και φαγεντιανά.

 Σχοινιά, Υφαντικές ίνες
Σχοινιά και σπάγκοι• Υλικά παραγεμίσμα-

τος, εκτός χαρτιού, χαρτονιού, καουτσούκ 
και πλαστικών• Ακατέργαστες υφαντικές ίνες 
και υποκατάστατα αυτών• Σκηνές και τεντό-
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πανα (μουσαμάδες)• Δίχτυα• Ιστία• Σάκοι 
για τη μεταφορά και αποθήκευση υλικών χύ-
δην• Τέντες από ύφασμα ή συνθετικά υλικά.
 Υφαντουργικά νήματα και κλωστές

Υφαντουργικά νήματα και κλωστές.
Υφάσματα
Υφάσματα και υποκατάστατα αυτών• 

Λευκά είδη οικιακής χρήσης• Κουρτίνες από 
ύφασμα ή πλαστικό.
 Ενδύματα, υποδήματα

Ενδύματα, υποδήματα, είδη πιλοποιίας.
Τάπητες, επιστρώσεις δαπέδων και τοίχων
Τάπητες, ψάθες, χαλάκια, λινοτάπητες και 

άλλα είδη επίστρωσης δαπέδων• Επενδύ-
σεις τοίχων όχι από ύφασμα.
 Παιχνίδια και αθλητικά είδη

Παιχνίδια και αθύρματα• Είδη γυμναστι-
κής και αθλητισμού• Διακοσμητικά χρι-
στουγεννιάτικων δέντρων• Συσκευές παιχνι-
διών βίντεο.
 Κρέατα και επεξεργασμένα τρόφιμα

Κρέατα, ψάρια, πουλερικά και κυνήγι• Εκ-
χυλίσματα κρέατος• Φρούτα και λαχανικά 
διατηρημένα (κονσέρβες), κατεψυγμένα, 
αποξηραμένα και μαγειρεμένα• Ζελέ, μαρμε-
λάδες, κομπόστες• Αβγά• Γάλα και γαλακτο-
κομικά προϊόντα• Έλαια και λίπη βρώσιμα.
 Βασικές τροφές, καφές, άρτος κτλ.

Καφές, τσάι, κακάο, υποκατάστατα καφέ• 
Ρύζι• Άλευρα και παρασκευάσματα από 
δημητριακά• Άρτος, γλυκά και είδη ζαχαρο-
πλαστικής• Παγωτά• Ζάχαρη, μέλι, σιρόπι 
μελάσας• Μαγιά, μπέικιν πάουντερ• Αλάτι• 
Μουστάρδα• Ξίδι, σάλτσες (καρυκεύματα)• 
Μπαχαρικά• Πάγος.
 Αγροτικά προϊόντα, νωπά,
ακατέργαστα

Νωπά και ακατέργαστα προϊόντα, γε-
ωργικά, υδατοκαλλιέργειας, κηπουρικά και 
δασοκομικά• Ζώντα ζώα• Νωπά φρούτα 
και λαχανικά, νωπά βότανα• Φυσικά φυτά 
και άνθη• Τρόφιμα και ροφήματα για ζώα• 
Βύνη• Ακατέργαστοι και μη επεξεργασμένοι 
σπόροι δημητριακών και σπόροι για σπορά• 
Βολβοί, φυντάνια και σπόροι για φύτεμα.
 Ζύθος και μη αλκολούχα ποτά

Ζύθος• Μεταλλικά και αεριούχα νερά 
και άλλα μη οινοπνευματώδη ποτά• Ποτά 
φρούτων και χυμοί φρούτων• Σιρόπια και 
άλλα παρασκευάσματα για ποτοποιία.

 Αλκοολούχα ποτά
Οινοπνευματώδη ποτά (εκτός ζύθου).
 Είδη καπνιστών

Καπνός• Είδη για καπνιστές• Σπίρτα.
 Διαφήμιση, Διοίκηση,
Εμπορικές υπηρεσίες

Διαφήμιση• Διοίκηση επιχειρήσεων• Δια-
χείριση επιχειρήσεων• Εργασίες γραφείου.
 Χρηματοπιστωτικά, Κτηματομεσιτικά, 
Ασφάλειες

Ασφάλειες• Χρηματοπιστωτικές υποθέ-
σεις• Νομισματικές υποθέσεις• Κτηματομε-
σιτικές υποθέσεις.
 Όικοδομικές, Εγκαταστάσεις,
Επισκευέ

Οικοδομικές εργασίες• Επισκευές• Υπηρε-
σίες εγκαταστάσεων.
 Τηλεπικοινωνίες.
 Ταξίδια, Μεταφορές, Συσκευασία, 
Αποθήκευση

Μεταφορές• Συσκευασία και αποθήκευση 
εμπορευμάτων• Οργάνωση ταξιδιών.

 Επεξεργασία υλικών

 Εκπαίδευση, Αθλητισμός, Πολιτιστικά
Εκπαίδευση• Επιμόρφωση (επαγγελματι-

κή κατάρτιση)• Ψυχαγωγία• Αθλητικές και 
πολιτιστικές δραστηριότητες.

 Τεχνολογία, Υπολογιστές, Επιστήμη
Τεχνολογικές και επιστημονικές υπηρεσίες 

και σχετικές υπηρεσίες έρευνας και σχεδια-
σμού• Υπηρεσίες βιομηχανικής ανάλυσης 
και έρευνας• Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογι-
σμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 Ξενοδοχεία, Εστιατόρια

Υπηρεσίες παροχής διατροφής και πο-
τών• Υπηρεσίες προσωρινής κατάλυσης.

 Ιατρικά, Όμορφιά, Υγιεινή, Αγροτικά
Ιατρικές υπηρεσίες• Κτηνιατρικές υπηρε-

σίες• Υπηρεσίες φροντίδας και υγιεινής για 
ανθρώπους και ζώα• Αγροτικές, φυτοκομι-
κές και δασοκομικές υπηρεσίες
 Νομικές, ασφαλείας
και κοινωνικού χαρακτήρα

Νομικές υπηρεσίες• Υπηρεσίες ασφαλείας 
για τη φυσική προστασία της υλικής ιδιοκτη-
σίας και των προσώπων.
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From Greece: Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of Greece, Alexis Tsipras, President 
of SYRIZA, Christos Staikouras, Minister of Finance, Adonis Georgiadis, Minister of 
Development & Investment, Niki Kerameus, Minister of Education & Religious Affairs*, 
Kostis Hatzidakis, Minister of Energy and Environment, Ioannis Plakiotakis, Minister of 
Shipping*, George Zavvos, Deputy Minister of Finance*, Kostas Fragogiannis, Deputy 
Minister of Foreign Affairs*, Geoffrey Pyatt, U.S. Ambassador to the Hellenic Republic, 
Yannis Stournaras, Governor, Bank of Greece, Theodore Fessas, Chairman,(SEV), Socrates 
Lazaridis, CEO, Athens Exchange Group, Nikolaos Bakatselos, President, AmCham, Alex 
Patelis, Chief Economic Advisor to the Prime Minister, Christos Megalou, CEO, Piraeus 
Bank*, Anastasia Sakellariou, CEO, Praxia Bank*, Pavlos Mylonas, CEO, National Bank of 
Greece*, Theodore Veniamis, President, Union of Greek Shipowners*, Venetia Koussia, 
Director General, CompeteGR, Nick Chrissos, Director of Innovation EMEAR Cisco, 
Michalis Kassimiotis. Managing Director, Hewlett Packard, Sissy Iliopoulou, Public Affairs 
& Communications Manager, Greece, Cyprus, Malta, Coca-Cola Hellas SA, Theodosis 
Michalopoulos, General Manager, Microsoft Hellas, Nicholas Papapolitis, Managing Partner 

The American-Hellenic Chamber of Commerce is pleased to announce its 30th annual 
Greek Economic Summit “Turning the Odds” to be held on December 3-4, 2019 in Ath-
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Νέο φορολογικό νομοσχέδιο
ΕΛΕΥΘΕΡΙΌΣ ΕΡΚΕΚΌΓΛΌΥ,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων Partner - tgs (Hellas)
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

Όι βασικότερες ρυθμίσεις του νομοσχε-
δίου, σε περίληψη, είναι οι ακόλουθες:

1) Προσθήκη του άρθρου 5Α στον ΚΦΕ για 
την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος 
που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών 
προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική 
τους κατοικία στην Ελλάδα. Ο φορολογούμε-
νος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φο-
ρολογική κατοικία του στην Ελλάδα δύναται 
να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολό-
γησης για το εισόδημα που προκύπτει στην 
αλλοδαπή, εφόσον σωρευτικά:

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλά-
δος τα προηγούμενα επτά (7) από τα οκτώ 
(8) έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής 
κατοικίας του στην Ελλάδα, και  

β) αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή συγγενικό 
του πρόσωπο ή μέσω νομικού προσώπου 
στο οποίο έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή 
μεριδίων, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές 
αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσω-
πα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα. 
Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο των 500.000 ευρώ. Η επένδυ-
ση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 ετών 
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Εφόσον γίνει δεκτή η υπαγωγή του φο-
ρολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο φο-
ρολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει 
στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο κατα-
βάλλει φόρο κατ’ αποκοπή, ανεξαρτήτως 
του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε 
στην αλλοδαπή, ποσού 100.000 ευρώ για 
κάθε φορολογικό έτος. Το φυσικό πρόσω-
πο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέ-
κταση της εφαρμογής του άρθρου αυτού 
για οποιοδήποτε συγγενικό του πρόσωπο, 
καταβάλλοντας ποσό φόρου ίσο με 20.000 
ευρώ ανά φορολογικό έτος για κάθε συγ-
γενικό πρόσωπο.

Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου δεν δύναται να παραταθεί πέραν 
των 15 φορολογικών ετών.

Το Υπουργείο Όικονομικών έθεσε από τις 7/11/2019 και μέχρι τις 
15/11/2019 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με 
τίτλο: «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την 
Ελλάδα του αύριο».
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Με την καταβολή του κατ’ αποκοπή πο-
σού φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική 
υποχρέωση του φυσικού προσώπου που 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος άρ-
θρου για εισόδημα που προκύπτει στην αλ-
λοδαπή και το φυσικό πρόσωπο απαλλάσ-
σεται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών 
περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.

2) Αντικατάσταση των διατάξεων του άρ-
θρου 13 του Ν. 4172/2013. Η βασικότερη 
αλλαγή του άρθρου 13 αφορά την κα-
τάργηση της διάταξης της παραγράφου 
3 η οποία όριζε ότι «Σε περίπτωση που δεν 
υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το 
σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται 
ως παροχή σε είδος.». Σύμφωνα με την 
αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 13, παρ. 3, 
το κεφάλαιο του δανείου, ακόμα και αν δεν 

περιβάλλεται την μορφή έγγραφης συμφω-
νίας, δεν αποτελεί εισόδημα από παροχή 
σε είδος. Επίσης, σχετικά με την παροχή 
σε είδος από την παραχώρηση οχήματος, 
η ΛΤΠΦ των οχημάτων που παραχωρού-
νται αποκλειστικά για επαγγελματικούς 
σκοπούς, αυξάνεται από 12.000 ευρώ σε 
17.000 ευρώ.

3) Τροποποίηση άρθρου 14 ΚΦΕ σχετικά με 
απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή ερ-
γασία και συντάξεις. Από 1.1.2020 δεν θα 
αποτελεί εισόδημα από μισθωτή εργασία η 
αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων 
καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων 
μαζικής μεταφοράς και η αγοραία αξία της 
παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή 
χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km.

«Τροποποίηση του άρθρου 58 ΚΦΕ 
για τη μείωση του φορολογικού 
συντελεστή των κερδών  από 
επιχειρηματική δραστηριότητα.
Τα κέρδη από επιχειρηματική δρα-
στηριότητα που αποκτούν τα νο-
μικά πρόσωπα που τηρούν διπλο-
γραφικά βιβλία ή απλογραφικά 
βιβλία, φορολογούνται με συντε-
λεστή 24% για τα εισοδήματα του 
φορολογικού έτους 2019»
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4) Αντικατάσταση της κλίμακας φορολο-
γίας του άρθρου 15 ΚΦΕ. Η προτεινόμενη 
νέα κλίμακα έχει ως ακολούθως:

5) Τροποποίηση του άρθρου 16 ΚΦΕ σχε-
τικά με τη μείωση φόρου εισοδήματος. Οι 
νέες διατάξεις του άρθρου 16 προτείνεται 

να έχουν ως ακολούθως: «Ο φόρος που 
προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 
15 μειώνεται κατά το ποσό των 777 ευρώ 
για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα 
τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11. 
Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε 810 ευρώ 
για το φορολογούμενο με 1 εξαρτώμενο τέ-
κνο, σε 900 ευρώ για 2 εξαρτώμενα τέκνα, 
σε 1.120 ευρώ για 3 εξαρτώμενα τέκνα και σε 
1.340 ευρώ για 4 εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε 
επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μετά το τέταρ-
το, η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά 220 
ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο. Εάν το ποσό 
του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυ-
τών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο 
ποσό του αναλογούντος φόρου.»  

6) Τροποποίηση του άρθρου 21 ΚΦΕ  για το 
χαρακτηρισμό ως εισοδήματος της ωφέλει-
ας  από την παραίτηση πιστώτριας επιχεί-
ρησης από είσπραξη χρέους. Στο άρθρο 21 
του Ν. 4172/2013 προστίθεται παράγραφος 
6 ως εξής: «6. Η ωφέλεια επιχείρησης που 
προκύπτει από την παραίτηση πιστώτριας 
επιχείρησης από την είσπραξη χρέους στο 
πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού 
συμβιβασμού, η οποία λαμβάνει χώρα στο 
πλαίσιο της επαγγελματικής τους συνεργα-
σίας, αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή δεν 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί φορολογί-
ας δωρεών του ν.2961/2001.».

«Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 71Β και 71Γ 
του Ν. 4172/2013 σχετικά με τις ευεργετικές διατάξεις 
για την κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων 
αποθεματικών. Οι νέες διατάξεις μειώνουν τον 
φορολογικό συντελεστή στο 5% και δεν απαιτούν 
ως προϋπόθεση για τις μη εισηγμένες την ισόποση 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.»

Εισόδημα
(Μισθοί, Συντάξεις, 

Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα) σε

Φορολογικός 
συντελεστής

(%)

0 - 10.000

10.001 – 20.000

20.001 – 30.000

30.001 – 40.000

40.001 -

9%

22%

28%

36%

44%
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7) Τροποποίηση του άρθρου 23 ΚΦΕ για τις 
μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Η 
τροποποίηση αφορά την μείωση του ορί-
ου των μη εκπιπτόμενων δαπανών σε 300 
ευρώ (από 500 ευρώ) εφόσον η τμηματική 
ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση ηλε-
κτρονικού  μέσου πληρωμής ή μέσω πα-
ρόχου υπηρεσιών πληρωμών και στην μη 
έκπτωση της δαπάνης ενοικίου εφόσον η 
εξόφλησή του δεν έχει πραγματοποιηθεί με 
τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή 
μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

8) Τροποποίηση του άρθρου 26  ΚΦΕ  για 
τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων πο-
σών μικρού ύψους. Απαιτήσεις συνολικού 
ύψους, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μέχρι 
300 ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύνανται 
να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός 
του οποίου συμπληρώνονται 12 μήνες από 
τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν λη-
ξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί 
οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση 
του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω 
απαίτησης, εφόσον οι οφειλέτες έχουν λά-
βει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής 
της οφειλής τους. Το συνολικό ύψος των 
απαιτήσεων που διαγράφονται σύμφωνα 
με το προηγούμενο εδάφιο δεν δύναται να 
υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσο-
στό 10% επί του συνόλου του οφειλόμενου 
υπολοίπου των απαιτήσεων στο τέλος της 
χρήσης. Απαιτήσεις που διαγράφονται στο 
πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστι-
κού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει 
σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να 
διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς. 

9) Προσθήκη άρθρου 39 Β ΚΦΕ σχετικά 
με την έκπτωση φόρου για δαπάνες που 
αφορούν λήψη υπηρεσιών  για ενεργειακή, 
λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτι-
ρίων. Μετά το άρθρο 39 Α του ν. 4172/2013 
προστίθεται νέο άρθρο 39 Β ως εξής: «1. Οι 
δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 
1.1.2020 μέχρι και 31.12.2022 για τη λήψη 
υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργει-
ακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση 
κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή 
δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθ-
μισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανε-
μημένες σε περίοδο 4 ετών, σε ποσοστό 
40% του ύψους τους,  το φόρο εισοδήμα-

τος των φυσικών προσώπων, με ανώτατο 
όριο δαπάνης τις 48.000 ευρώ.»

10) Προσθήκη άρθρου 48 Α ΚΦΕ για την 
απαλλαγή υπό όρους των νομικών προ-
σώπων  που είναι φορολογικοί κάτοικοι 
Ελλάδας από τον φόρο υπεραξία μεταβί-
βασης τίτλων συμμετοχής. Ειδικότερα, το 
εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία 
μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε νομικό 
πρόσωπο που εισπράττει ένα νομικό πρό-
σωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελ-
λάδας, απαλλάσσεται από το φόρο, εάν το 
νομικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι μετα-
βιβάζονται πληροί σωρευτικά τους όρους 
του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013. Η απαλ-
λαγή είναι οριστική και τα εισοδήματα αυτά 
δεν φορολογούνται ούτε κατά τη διανομή ή 
κεφαλαιοποίηση των κερδών αυτών.

11) Τροποποίηση του άρθρου 58 ΚΦΕ για 
τη μείωση του φορολογικού συντελεστή 
των κερδών  από επιχειρηματική δραστη-
ριότητα. Τα κέρδη από επιχειρηματική δρα-
στηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρό-
σωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία ή 
απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με 
συντελεστή 24% για τα εισοδήματα του φο-
ρολογικού έτους 2019.

12) Τροποποίηση του άρθρου 64 ΚΦΕ σχε-
τικά με  τον  συντελεστή παρακράτησης 
φόρου για τα μερίσματα, ο οποίος μειώνε-
ται στο 5%.

13) Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 
95% από το 100%

14) Αναστολή του φόρου υπεραξίας από 
μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας μέχρι και 
την 31 Δεκεμβρίου 2022.

15) Τροποποίηση των διατάξεων των άρ-
θρων 71Β και 71Γ του Ν. 4172/2013 σχετικά 
με τις ευεργετικές διατάξεις για την κεφαλαι-
οποίηση των αφορολόγητων αποθεματι-
κών. Οι νέες διατάξεις μειώνουν τον φορο-
λογικό συντελεστή στο 5% και δεν απαιτούν 
ως προϋπόθεση για τις μη εισηγμένες την 
ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Μπορείτε και εσείς να ζητήσετε πληροφορίες 
για το θέμα που σας απασχολεί, στέλνοντας 
απλά ένα email στο articles@exportnews.gr.
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οι αριθμοί μιλούν...

Σ ημαντική άνοδο κατέγραψαν οι ελλη-
νικές εξαγωγές στο 9μηνο 2019, όπως 
προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία 
που δημοσίευσε σήμερα 07.11.2019 η 

Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το 
Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών 
(ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο 
2019 οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν 
σε €2.835,7 εκατ. έναντι €2.671,6 το Σεπτέμβριο 
2018, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε 

€164,1 εκατ., δηλαδή 6,1%. Αντίστοιχα, ανοδι-
κή ήταν και η πορεία των ελληνικών εισαγω-
γών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά €206,9 εκατ., 
δηλαδή 4,6% και ανήλθαν σε €4.719,9 εκατ., 
διαμορφώνοντας έλλειμμα στο εμπορικό ισο-
ζύγιο της χώρας το οποίο ανήλθε σε €1.884,2 
εκατ. το Σεπτέμβριο 2019, αυξημένο κατά €42,8 
εκατ., δηλαδή 2,3% σε σχέση με τον αντίστοι-
χο μήνα του 2018, όπως παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 1.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, στο διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 
2019 οι εξαγωγές της Ελλάδας συνέχισαν την 
ανοδική τους πορεία με αποτέλεσμα να δια-
μορφωθούν στο ποσό των €25.265,6 εκατ., με 
τη διαφορά συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστη-
μα του προηγούμενου έτους να ανέρχεται σε 
€600,0 εκατ., δηλαδή 2,4%. Παρά την ενίσχυση 

των ελληνικών εξαγωγών, το εμπορικό μας ισο-
ζύγιο παραμένει ελλειμματικό κατά €16.500,5 
εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά €1.109,9 
εκατ., δηλαδή 7,2% συγκριτικά με το 9μηνο 
2018, καθώς οι εισαγωγές που πραγματοποίη-
σε η χώρα ενισχύθηκαν σημαντικά και διαμορ-
φώθηκαν στο ποσό των €41.766,1 εκατ., αυξη-
μένες κατά €1.709,9 εκατ., δηλαδή 4,3%.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Σεπτέμβριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) ΣΕΠ 19 ΣΕΠ 18 ΔΙΑΦΌΡΑ 19/18 ΕΤ 19/18

Εξαγωγές 2.835,7 2.671,6 164,1 6,1%

Εισαγωγές 4.719,9 4.513,0 206,9 4,6%

Εμπορικό
Ισοζύγιο

-1.884,2 -1.841,4 42,8 2,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Συνεχίζεται το ράλι ανόδου 
των ελληνικών εξαγωγών στο 
9μηνο 2019
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Αναλύοντας την προϊοντική σύνθεση των 
ελληνικών εξαγωγών εκτός των πετρελαιο-
ειδών, παρατηρούμε ότι ανοδικά κινούνται 
οι εξαγωγές τροφίμων (€72,4 εκατ., ήτοι 
2,1%), χημικών προϊόντων (€482,4 εκατ., ήτοι 
18,9%), μηχανημάτων-οχημάτων (€129,0 
εκατ., ήτοι 6,0%), διάφορων βιομηχανικών 
προϊόντων (€427,1 εκατ., ήτοι 25,5%), πρώ-

των υλών (€74,1 εκατ., ήτοι 8,1%) και ποτών 
και καπνών (€20,8 εκατ., ήτοι 3,9%). Αντίθε-
τα, ανησυχία προκαλεί η μείωση των εξα-
γωγών βιομηχανικών προϊόντων κατά €73,2 
εκατ., δηλαδή 1,9%, που αποτελεί τη σημα-
ντικότερη κατηγορία προϊόντων μετά τα πε-
τρελαιοειδή, αλλά και των λιπών και ελαίων 
κατά €244,6 εκατ., δηλαδή 45,5%.

Πίνακας 2.  Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας,
Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) ΙΑΝ-ΣΕΠ 19 ΙΑΝ-ΣΕΠ 18 ΔΙΑΦΌΡΑ 19/18 ΕΤ 19/18

Εξαγωγές 25.265,6 24.665,6 600,0 2,4%

Εισαγωγές 41.766,1 40.056,2 1.709,9 4,3%

Εμπορικό Ισοζύγιο -16.500,5 -15.390,6 1.109,9 7,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Πίνακας 3. .  Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή,
Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €) ΙΑΝ-ΣΕΠ 19 ΙΑΝ-ΣΕΠ 18 ΔΙΑΦΌΡΑ 19/18 ΕΤ 19/18

Βιομηχανικά 3.873,8 3.947,0 -73,2 -1,9%

Τρόφιμα 3.525,6 3.453,2 72,4 2,1%

Χημικά 3.036,6 2.554,2 482,4 18,9%

Μηχ/τα-Όχήμα-
τα

2.281,5 2.152,5 129,0 6,0%

Διαφ. Βιομηχα-
νικά

2.100,4 1.673,3 427,1 25,5%

Πρώτες Ύλες 993,6 919,5 74,1 8,1%

Ποτά-Καπνά 557,7 536,9 20,8 3,9%

Λίπη-Έλαια 292,4 537,0 -244,6 -45,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση



=28 exportnews.gr

οι αριθμοί μιλούν...

Τέλος, οι ελληνικές εξαγωγές προορίζονται κυρίως για χώρες της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, καθώς αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή το ποσοστό απορ-
ρόφησης των εξαγωγών μας από τις χώρες της ΕΕ ανέρχεται σε 68,6%, 
ενώ μόλις το 31,4% αποστέλλεται σε Τρίτες Χώρες. Συμπεριλαμβάνοντας 
τα πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 55,7% για τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 44,3% για τις Τρίτες Χώρες.

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή,
Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2018/2019

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ,
Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ
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Μελέτη – ‘Έρευνα Το Διμερές 
Εμπόριο & οι Οικονομικές Σχέσεις
μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής

Διμερές Εμπόριο Ελλάδος – ΉΠΑ, σε εκατ. € 

“Όι ελληνικές εξαγωγές το πρώτο εξάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 7,17% σε σχέση με το 
αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Από €628,06 εκατ. ανήλθαν σε €673,06 εκατ.”

Τ ο εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – ΗΠΑ 
από το 2011 μέχρι και σήμερα πα-
ρουσιάζει θετικό πρόσημο για τη 
χώρα μας, με το ύψος του εμπορι-

κού πλεονάσματος να ανέρχεται σε €680,73 
εκατ., για το 2018. Δεδομένης της ανοδι-
κής τάσης των ελληνικών εξαγωγών στην 

αμερικάνικη αγορά, με μία ιστορικά υψηλή 
άνοδο κατά 21,98%, σε σχέση με το 2017, 
η αξία των ελληνικών εξαγωγών έφτασε τα 
€1.370 εκατ. Από την άλλη πλευρά, η αξία 
των ελληνικών εισαγωγών από την αμερι-
κάνικη αγορά είχε πτωτική τάση, φτάνο-
ντας τα €689,34 εκατ., μία μείωση κατά 8%.

Πηγή: International Trade Center, 2019
Επεξεργασία: DK Market Research & Business Analysis Dpt., 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt., 2019
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Πιο συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές 
ανθίζουν από το 2002 (έκτος από τις πτώ-
σεις του 2008 και του 2011), έχοντας μεγε-
θυνθεί κατά 115%, έως και το 2018. Mε το 
ρεκόρ αύξησης της αξίας (21,98 %), οι ελ-
ληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ, επιστρέφουν σε 
επίπεδα προ κρίσης (€1.370,92 το 2008 και 
1.370,07 το 2018). Η αξιοσημείωτη ανάπτυ-
ξη των δύο τελευταίων ετών, ανέβασε την 
Ελλάδα 68η θέση (από την 70η που κατείχε 
το 2017) στην κατάταξη των εμπορικών εταί-
ρων των ΗΠΑ, σε αξία εισαγωγών.

 Ωστόσο, η Αμερική βρίσκεται στη λίστα 
των τοπ 10 προορισμών των ελληνικών εξα-
γωγών, λαμβάνοντας την όγδοη θέση το 
2018, με μερίδιο εξαγωγών 4.1%, γεγονός 
που εκφράζει την ανάγκη αύξησης των ελ-
ληνικών εξαγωγών περαιτέρω.

Αντίθετα με τις εξαγωγές, οι ελληνικές ει-
σαγωγές από την αμερικάνικη αγορά, εμ-
φανίζουν πτωτική τάση από το 2008, δείχνο-
ντας μικρές προσπάθειες ανάκαμψης την 
τελευταία πενταετία.

 Τα τεράστια επίπεδα εισαγωγών και εμπο-
ρικών ελλειμμάτων προ-κρίσης για την ελλη-
νική οικονομία, με αποκορύφωμα το 2003, 
όπου η αξία εισαγωγών έφτασε τα €2.000 
εκατ. και το εμπορικό έλλειμα να εκτινάσσε-
ται στα €1,225 εκατ., αποτελούν παρελθόν. 
Το φιλικό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών σε 
συνδυασμό με τη βοήθεια του Ελληνοαμερι-
κανικού Επιμελητηρίου, οδήγησε στην ανά-
πτυξη και εδραίωση των ελληνικών εξαγω-
γών στις ΗΠΑ. Σημαντική συμβολή έχει και η 
πολυπληθής ελληνική κοινότητα, αλλά και η 
αναγνώριση της υψηλή ποιότητας των ελ-
ληνικών προϊόντων από τους Αμερικάνους. 

Τα 10 σημαντικότερα ελληνικά εξαγώγιμα εμπορεύματα προς τις ΉΠΑ (2018), σε εκατ. € 

Πηγή: International Trade Center, 2019
Επεξεργασία: DK Market Research & Business Analysis Dpt., 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt., 2019
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Τα 10 σημαντικότερα αμερικάνικα εισαγόμενα εμπορεύματα (2018), σε εκατ.€ 

Παρά το έδαφος που έχασαν τα πετρελαιο-
ειδή προϊόντα (-10,64% σε σχέση με το 2017), 
συνεχίζουν να βρίσκονται στη πρώτη θέση 
των top 10 εξαγώγιμων προϊόντων προς τις 
ΗΠΑ, με μερίδιο αγοράς 15,41% (των συνο-
λικών ελληνικών εξαγωγών) και αξία €211,13 
εκατ. Ακολουθούν τα προϊόντα σωλήνων 
σιδήρου – χάλυβα και τα παρασκευάσματα 
αγροτικών προϊόντων με μερίδια αγοράς 
14,75% και 12,40%, με αξίες €202,03 εκατ. και 
€169,85 εκατ., αντίστοιχα. Τα δύο τελευταία 
εμπορεύματα της λίστας, είναι ο Σίδηρος – 
Χάλυβας και ο χαλκός, με μερίδια 2,40% και 
2,35%, που ισοδυναμούν σε 32,18 εκατ. και 
32,83 εκατ., αντίστοιχα.

Ο κλάδος που ώθησε ανοδικά τις ελληνι-
κές εξαγωγές στην Αμερική, ήταν ο βιομηχα-
νικός, ο οποίος γνώρισε τεράστια εξαγωγική 
μεγέθυνση την περίοδο 2017 - 2018. Συγκεκρι-
μένα, η αξία εξαγωγών των σωλήνων σιδή-
ρου-χάλυβα, από €49,564 εκατ. που ήταν το 
2017, αυξήθηκε σε €202,03 εκατ. την επόμε-
νη χρονιά. Επίσης, τα είδη αλουμινίου γνώ-
ρισαν μεγέθυνση κατά 122,45% σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος, που κοστολογείται σε 
αύξηση κατά €79 εκατ., φτάνοντας την αξία 

εξαγωγών στα €143,65 εκατ.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση γραφεί-

ων ΟΕΥ ΗΠΑ (2019), συνολικά το μερίδιο 
αγοράς των βιομηχανικών προϊόντων είναι 
το 46% για το 2018, ενώ το 2017 ήταν 26%. 
Τα κύρια προϊόντα που μονοπωλούν τον 
κλάδο, είναι οι σωλήνες σιδήρου-χάλυβα, 
το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά 
εξαγωγές της εταιρείας “Σωληνουργεία Κο-
ρίνθου”, με προορισμό τη βιομηχανία υδρο-
γοναθράκων, ενώ τα προϊόντα αλουμινίου 
αποτελούν εξαγωγές της “ALUMIL S.A” και 
χρησιμοποιούνται για αξιοποίηση στον κλά-
δο κατασκευών ακινήτων. 

Χαρακτηριστική είναι η μείωση των εξαγω-
γών τροφίμων και ποτών, ενός “δυνατού” 
κλάδου της ελληνικής οικονομίας που πε-
ριλαμβάνει τα αγροτικά προϊόντα, όπως το 
ελαιόλαδο, η φέτα τα κρασιά και άλλα προϊ-
όντα που η Ελλάδα παράγει και εξάγει παρα-
δοσιακά. Η κατηγορία “Λίπη και Έλαια” μει-
ώθηκε κατά 3,34% σε σχέση με το 2017, ενώ 
σύμφωνα με την ετήσια έκθεση γραφείων 
ΟΕΥ ΗΠΑ (2019), το μερίδιο αγοράς του κλά-
δου τροφίμων και ποτών μειώθηκε συνολικά 
από 29% σε 25%.

Πηγή:
International Trade Center, 2019

Επεξεργασία:
DK Market Research & Business 
Analysis Dpt., 2019

Σχεδιασμός:
DK Marketing
Graphic Design Dpt., 2019
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Τα θετικά δεδομένα του διμερούς εμπορί-
ου μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, που παρουσιά-
στηκαν την τελευταία δεκαετία, κινδυνεύουν 
να αναιρεθούν από τις νέες εμπορευματικές 
πολιτικές. To κλίμα προστατευτισμού που 
δημιουργείται στην Αμερική πλήττει περαιτέ-
ρω το εμπόριο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ελληνική εξα-
γωγική δραστηριότητα αντιμετωπίζει δυσκο-
λίες εισόδου και πρόκειται να δεχθεί ακόμα 
μεγαλύτερο πλήγμα στις αγορές των ΗΠΑ. 
Τα προηγούμενα εμπορικά εμπόδια και η νέα 
εμπορική πολιτική που τέθηκε σε ισχύ από 
τις 18 Οκτωβρίου, πρόκειται να αναγκάσει 
πολλές ελληνικές εταιρείες να αφαιρέσουν 
την Αμερική, από τον χάρτη εξαγωγών τους. 

Πιο αναλυτικά, τα  δασμολογικά εμπόδια 
σε προϊόντα χάλυβα φτάνουν το 25% και 
10% σε  προϊόντα αλουμινίου, γεγονός που 
φαίνεται να δυσχεραίνει την εξαγωγική ικα-
νότητα του βιομηχανικού κλάδου, ενός κλά-
δου που όπως προαναφέρθηκε αποτελεί 
ένα από τα οχήματα ανάπτυξης των ελληνι-
κών εξαγωγών στην αγορά των ΗΠΑ. 

Στην λίστα της βαριάς δασμολόγησης 
υπάρχουν και προϊόντα τροφίμων όπως 
γιαούρτι, τυριά και υποκατάστατα τυριών, 

φρούτα, θαλασσινά και άλλα προϊόντα που 
συνθέτουν τον κλάδο τροφίμων και ποτών, 
έναν επίσης ισχυρό ελληνικό εξαγωγικό κλά-
δο στις αγορές των ΗΠΑ. 

Σημαντικό πλήγμα δέχονται και οι εξαγω-
γές κονσέρβας κομπόστας ροδάκινου, που 
αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μετά 
τη Γερμανία. Η αξία των ελληνικής προέλευ-
σης εισαγωγών κομπόστας ροδάκινου στην 
Αμερική κυμαίνεται στα €45 εκατ. και αποτε-
λεί μία από τις σημαντικότερες αγορές. 

Ωστόσο, τα δασμολογικά μέτρα βρίσκο-
νται υπό δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων, 
με σημαντική πιθανότητα άρσης των νέων 
μέτρων σε πολλά προϊόντα.

Τα θετικά στοιχεία αφορούν το ελληνικό 
ελαιόλαδο μαζί με τις βρώσιμες ελιές, προϊό-
ντα που ξέφυγαν από τους δασμούς. Η συ-
γκεκριμένη εξαίρεση ανοίγει νέους δρόμους 
για αυτά τα παραδοσιακά προϊόντα, ώστε εν 
μέσω στρατηγικού σχεδιασμού να λάβουν 
ισχυρή θέση στα αμερικάνικα ράφια και ψυ-
γεία. Επιπλέον, είναι μια ευκαιρία απόκτησης 
μεριδίου αγοράς για το ελληνικό ελαιόλαδο, 
εφόσον καλύπτει μόνο το 3% της κατανά-
λωσης στις ΗΠΑ. Σημειωτέων, τα αντίστοιχα 
προϊόντα της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, υπέστησαν δασμούς 6.75 δις ετησίως. 

Ή Επιρροή της Νέας Εμπορικής Πολιτικής 

Όπως και στη λίστα των top 10 ελληνικών εξαγόμενων εμπορευμάτων 
στην Αμερική έτσι και στη λίστα των top 10 αμερικάνικων εισαγόμενων 
προϊόντων στην Ελλάδα, πρώτα έρχονται τα πετρελαιοειδή προϊόντα, με 
€200,92 εκατ. Ο όγκος εισαγόμενων πετρελαιοειδών εμπορευμάτων από 
την Αμερική αυξήθηκε κατακόρυφα σε σχέση με το 2017, δεδομένου ότι η 
αξία τους ήταν €74,03 εκατ. και έφτασε τα €200,92 εκατ.

Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση της αξίας εισαγωγών χαλκού σε σχέ-
ση με το 2017, αφού από €2,263 εκατ. (2017) έφτασε στα €32,22 εκατ.

Αντίθετα με το χαλκό, η αξία εισαγωγών για εμπιστευτικά προϊόντα (μέρη 
οπλικών συστημάτων, διπλωματικές συναλλαγές, προϊόντα μονοπωλίου), 
που βρισκόταν στη πρώτη θέση της κατάταξης το 2017, μειώθηκε κατακό-
ρυφα από €195,05 εκατ. σε €18,46 εκατ., γεγονός που συμβάλει σημαντικά 
στη μείωση των ελληνικών εισαγωγών από τις ΗΠΑ.
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Διμερείς Όικονομικές Σχέσεις Ελλάδας – ΉΠΑ, Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, σε εκατ. €  
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Θετικές είναι οι ενδείξεις και 
όσον αφορά τις Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις. Με την ελληνική οι-
κονομία να ξεφεύγει σιγά σιγά 
από την κρίση, και το πολιτο-
οικονομικό περιβάλλον να βελ-
τιώνεται συνεχώς, οι Άμεσες 
Ξένες Επενδύσεις από την Αμε-
ρική έχουν ανοδική τάση. Πιο 
συγκεκριμένα, οι αμερικάνικες 
ΑΞΕ στην Ελλάδα έφτασαν τα 
€1.272,44 εκατ. το 2018, σημει-
ώνοντας αύξηση 16% σε σχέση 
με το 2017 (€1.100 εκατ.).

Ωστόσο, πτωτική ήταν η πο-
ρεία των ελληνικών ΑΞΕ στις 
ΗΠΑ για το 2018, καθώς συρρι-
κνώθηκαν από €924,43 εκατ. σε 
€799,43 εκατ., μία μείωση κατά 
14%. Η Ελλάδα στήριξε 2700 θέ-
σεις εργασίας στις ΗΠΑ μέσω 
των επενδύσεων, ενώ είναι η 2η 
χώρα προορισμός των ελληνι-
κών ΑΞΕ, μετά την Κύπρο (Inter-
national Monetary Fund, 2018).

Οι ΗΠΑ είναι ο έκτος σημα-
ντικότερος επενδυτής για την 
Ελλάδα την τελευταία δεκαε-
τία, με μεγάλες και σημαντι-
κές επενδύσεις. Η απόκτηση 
μετοχών της EFG Eurobank 
Ergasias S.A. από την Capital 
Group Companies, Inc, έναντι 
€595 εκατ. τον Μάιο του 2014 
και η εξαγορά μεριδίου της Eu-
robank Properties Real Estate 
από την Wellington Manage-
ment Company LLP, αποτε-
λούν δύο από τις πιο σημαντι-
κές επενδύσεις τα τελευταία έτη. 

Εξίσου σημαντική θεωρείται 
η επένδυση της αμερικάνικης 
ONEX Technologies  Group, που 
με την ίδρυση της θυγατρικής 
της ONEX Shipyards στη Σύρο, 
έθεσε σε λειτουργία ξανά το 
ναυπηγείο Νεώριο Σύρου, ανοί-
γοντας 310 θέσεις εργασίας.  

Το μέλλον των αμερικάνικων 
ΑΞΕ στην Ελλάδα φαντάζει ακό-
μα πιο ελπιδοφόρο. Πολλές 
εταιρείες κολοσσοί ενέργειας, 
φαρμακοβιομηχανίας, τεχνολο-
γίας κλπ., ερευνούν το ενδεχό-
μενο επένδυσης στην Ελλάδα. 
Εκτός του ότι το οικονομικό το-
πίο βελτιώνεται με τη σύσταση 
του νέου αναπτυξιακού νόμου 
και της μείωσης της φορολο-
γίας, η Ελλάδα είναι ελκυστική 
λόγω των χαμηλών αποτιμήσε-
ων του ισχυρού Δολαρίου ένα-
ντι του Ευρώ. 

Ήδη η αναγγελία της Amazon 
για επένδυση €1,49 δις, ‘σπέρ-
νει’ ευνοϊκές προσδοκίες στην 
ελληνική οικονομίας. Συγκεκρι-
μένα, ο τεχνολογικός κολοσ-
σός σκοπεύει να επεκτείνει τις 
δραστηριότητες του στην Ελλά-
δα, αποκτώντας έκταση στην 
ευρύτερη περιοχή της Ελευσί-
νας, προκειμένου να δημιουρ-
γηθεί κέντρο διανομής και δια-
λογής. Ο σκοπός επιλογής της 
Ελλάδας έχει να κάνει με την 
γεωγραφική της θέση, καθώς 
το κέντρο θα εξυπηρετεί την νο-
τιοανατολική Ευρώπη και την 
Μέση Ανατολή.
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Ό ι διμερείς εμπορικές σχέσεις Ελ-
λάδας – ΗΠΑ, αναμφισβήτητα 
μπορούν να αναπτυχθούν πε-
ραιτέρω, δεδομένου του εύρους 

της αμερικάνικης αγοράς και του παραδοσι-
ακού δεσμού ‘φιλίας’ που διέπει τις δύο χώ-
ρες. Μέχρι στιγμής η ελληνική επιχειρηματική 
κοινότητα φαίνεται να έχει επιλέξει τη σωστή 
οδό, εφόσον τα τελευταία στοιχεία δείχνουν 
ότι οι ελληνικές εξαγωγές έχουν λάβει ανοδική 
τροχιά την τελευταία δεκαετία, στις αγορές των 
ΗΠΑ, παρουσιάζοντας θετικό πρόσωπο απέ-
ναντι στις δύσκολες πολιτοοικονομικές συν-
θήκες, του Brexit και του εμπορικού πολέμου.

Σημείο αναφοράς της ανάπτυξης της εξα-
γωγικής δραστηριότητας προς την Αμερική 
αποτελεί, η αύξηση των εξαγωγών βιομηχα-
νικών προϊόντων. Ο βιομηχανικός κλάδος 
θεωρείται αυτός που είναι υπεύθυνος για την 
τεχνολογική πρόοδο, καθώς οι σύγχρονες 
βιομηχανικές εταιρείες διαθέτουν τμήματα 
έρευνας και ανάπτυξης (R&D), ώστε να δη-
μιουργούν καινοτομίες και να εξελίσσουν της 
υπάρχουσες τεχνολογίες. Επίσης, είναι ένας 
κλάδος που απορροφά μεγάλο ποσοστό 
εργατικού δυναμικού και αποτελεί βασική πα-
ράμετρο της συνολικής οικονομικής δραστη-
ριότητας. Οπότε, εύκολα μπορεί κάποιος να 
κατανοήσει την σημασία ανάπτυξης του συ-
γκεκριμένου κλάδου στην ελληνική οικονομία.

Οι ελληνικές εισαγωγές εμπορευμάτων από 
την Αμερική, εμφανίζουν πτωτική τάση, με 
αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο να παρου-
σιάζει πλεόνασμα υπέρ της Ελλάδος, από το 
2011 έως και σήμερα.  Όπως προαναφέρθηκε, 
υπάρχει μεγάλη ευκαιρία διεύρυνσης αυτού του 
πλεονάσματος τα επόμενα χρόνια, αν οι ελληνι-
κές εταιρείες και ο δημόσιος τομέας, συμπορευ-
τούν εν μέσω στρατηγικών σχεδιασμών.

Οι εταιρείες προκειμένου να αυξήσουν την 
εξωστρέφειά τους και την ικανότητα προ-
σαρμογής τους στις αγορές των ΗΠΑ, είναι 
αναγκαίο να συμμετέχουν σε προγράμμα-
τα όπως το ‘Trade USA’ και το ‘Enterprise 
Greece’. Με τον τρόπο αυτό θα έχουν την 
δυνατότητα εκπαίδευσης των στελεχών τους, 
μέσω σεμιναρίων και ημερίδων ενημέρωσης, 

ώστε να αποκτήσουν τις βέλτιστες πρακτικές 
τοποθέτησης των προϊόντων τους στην αγο-
ρά των ΗΠΑ. 

Επιπλέον, σημαντική μεταβλητή ανάπτυξης 
της εξωστρέφειας και της μακροχρόνιας βιω-
σιμότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων, είναι 
η ανάπτυξη μεγαλύτερων και περισσότερων 
δικτύων πώλησης, καθώς έτσι οι ελληνικές 
εταιρείες θα καταφέρουν να εγκαθιδρύσουν 
τα προϊόντα τους στην αμερικάνικη αγορά, 
μετατρέποντάς τα σε πιο ανταγωνιστικά μέσω 
των οικονομιών κλίμακας που θα επιτύχουν.

Από την άλλη, η πολιτεία, με την αντιμετώπι-
ση της γραφειοκρατίας, καθώς και με τη μεί-
ωση της φορολογίας, δημιουργεί έφορο έδα-
φος ανάπτυξης των εξαγωγικών εταιρειών, 
αλλά συμβάλει και στη προσέλκυση άμεσων 
ξένων επενδύσεων από χώρες όπως η Αμερι-
κή. Με τον τρόπο αυτό, τα ελληνικά προϊόντα 
γίνονται πιο ανταγωνιστικά, ενώ από την εισ-
ροή επενδύσεων θα επιταχυνθεί η ανάπτυξη 
της χώρας μας.

Οι ΑΞΕ από τις ΗΠΑ λαμβάνουν ανοδική 
πορεία τα τελευταία χρόνια, γεγονός ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικό, καθώς οι ΑΞΕ έχουν ευεργετι-
κές ιδιότητες για την χώρα υποδοχής, προ-
σφέροντας θέσεις εργασίας, αύξηση της πα-
ραγωγικότητας, διάχυση των τεχνολογικών 
καινοτομιών και αύξηση του ανταγωνισμού. 
Η διαμήνυση ενδιαφέροντος για επενδύσεις 
από αμερικάνικες εταιρείες κολοσσούς, ανα-
μένεται να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τις 
ελληνοαμερικάνικες οικονομικές σχέσεις.

Από την πλευρά του τουρισμού, οι ροές Αμε-
ρικάνων τουριστών αυξήθηκαν κατά 26,9%, 
ενώ οι εισπράξεις έφτασαν το 1 δις ευρώ, μία 
αύξηση 27,8% σε σχέση με την προηγούμενη 
χρονιά. Η περαιτέρω ενίσχυση των αμερικά-
νικων ταξιδιωτικών ροών, θα επιτευχθεί με τη 
δρομολόγηση απευθείας αεροπορικών συν-
δέσεων και με επιπλέον αμερικάνικες πόλεις.   

Με προσήλωση, συμβολή και αίσθημα συ-
νεργασίας οι ελληνοαμερικάνικες σχέσεις θα 
αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο, συνεισφέ-
ροντας σημαντικά στην πολυπόθητη ισχυρή 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 

Διαπιστώσεις & Προτάσεις Ανάπτυξης 
των Ελληνοαμερικάνικων
Οικονομικών & Εμπορικών Σχέσεων





=exportnews.gr

«Ή συνεχής 
εξέλιξη ενός 
οργανισμού, 
είναι το κλειδί της 
επιτυχίας στον 
εξαγωγικό κλάδο 
αλλά  και τις 
προκλήσεις του 
21ου αιώνα»
Νίκος Μπακατσέλος
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Νίκος Μπακατσέλος,
πρόεδρος Πυραμίς Μεταλλουργία &
πρόεδρος Ελληνο-Αμερικανικού 
Επιμελητηρίου

Ή Πυραμίς Μεταλλουργία ΑΕ, συ-
γκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγα-
λύτερες  εταιρείες του κλάδου της 
παγκοσμίως με έντονη εξαγωγική 

δραστηριότητα που καλύπτει το 97% της 
συνολικής παραγωγής της, αποδεικνύο-
ντας ότι μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, μπορεί να καταστεί 
παγκόσμιο success story. Κλειδί της επιτυ-
χίας, η συνεχής εξέλιξη και οι επενδύσεις 
στην καινοτομία.

Ενώ, σε ότι αφορά στις Ελληνοαμερικανι-
κές εμπορικές σχέσεις , ο κ. Μπακατσέλος 
τονίζει ότι, το κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ 
για τη χώρα μας είναι εξαιρετικά θετικό σε 
επιχειρηματικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, 
με δυνατό σημείο την εμπέδωση του περιφε-
ρειακού ηγετικού ρόλου της χώρας μας.

Κύριε Μπακατσέλο, είστε πρόεδρος μιας εκ 
των πλέον δυναμικών εξαγωγικών ομίλων 
της χώρας, της Πυραμίς Μεταλλουργία. Θα 
θέλατε να μας μιλήσετε για την εντυπωσια-
κή πορεία της μέχρι σήμερα;  

Η Πυραμίς Μεταλλουργία ΑΕ θα τολμούσα 
να πω ότι είναι ένας ιστορικός όμιλος καθώς 
μετρά σχεδόν εξήντα χρόνια παρουσίας, 
ιδρύθηκε το 1960. Είναι μια εταιρεία παραγω-
γής & εμπορίας ολοκληρωμένων λύσεων για 
την κουζίνα και το μπάνιο, εδρεύει στη Θεσ-
σαλονίκη, σε μια ιδιόκτητη περιοχή 200.000 
m2. Εκεί στεγάζει μία από μεγαλύτερες μο-
νάδες παραγωγής ανοξείδωτων νεροχυ-
τών παγκοσμίως, με δυναμικότητα άνω των 
1,500,000 τεμαχίων ετησίως, ενώ διαθέτει και 
δεύτερη μονάδα παραγωγής συνθετικών νε-
ροχυτών στο Κιλκίς που η δυναμικότητάς της 
ξεπερνά τα 170.000 τεμάχια ετησίως.
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Μπορεί μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση, 
και μάλιστα εκτός Αθήνας να καταστεί εξα-
γωγική δύναμη σε διεθνές επίπεδο; 

Η πορεία εξήντα χρόνων, αποτελεί την κα-
λύτερη απόδειξη. Η Πυραμίς Μεταλλουργία 
ΑΕ, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτε-
ρες  εταιρείες του κλάδου της παγκοσμίως με 
έντονη εξαγωγική δραστηριότητα που καλύ-
πτει το 97% της συνολικής παραγωγής της. 

Τα προϊόντα της  Pyramis εξάγονται παγκο-
σμίως και στις 5 ηπείρους,  σε πάνω από 68 
χώρες απευθείας και σε περισσότερες από 
80 χώρες έμμεσα.  Επιπλέον, διαθέτει 9 

θυγατρικές εταιρείες σε Ρουμανία, Πολωνία, 
Αγγλία, Γερμανία, Βουλγαρία, Τσεχία, Ιταλία, 
Ρωσία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 

Βρισκόμαστε πλέον στην 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση, πως ανταποκρίνεται στις 
προκλήσεις του 21ου αιώνα, μια παραδο-
σιακή επιχείρηση, τι θέση κατέχει για παρά-
δειγμα η καινοτομία;

Η συνεχής εξέλιξη αποτελεί το κλειδί. Η Πυ-
ραμίς, αποτελεί έναν αδιάκοπα εξελισσόμε-
νο οργανισμό, που επενδύει στην καινοτο-
μία των προϊόντων της, στην τεχνολογική 
και μηχανολογική υπεροχή των εγκαταστά-
σεών της αλλά και στην τεχνογνωσία και 
εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της. 
Έτσι, επιτυγχάνει σημαντική ανάπτυξη κερδί-
ζοντας έδαφος στον παγκόσμιο στίβο των 
δραστηριότητάς της,  επιτυγχάνοντας να 
υποστηρίζει και να διαχειρίζεται μακροχρό-
νιες συνεργασίες με τα μεγαλύτερα global 
key accounts του κλάδου της. 

Μπορεί ένας ελληνικός όμιλος να γίνει δι-
εθνές success story, δηλαδή να δείξει στην 
πράξη το local is global;

Φυσικά, παράδειγμα, η Πυραμίς Μεταλ-
λουργία ΑΕ, μια αμιγώς ελληνική οικογενει-
ακή επιχείρηση με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
κατάφερε να αποκτήσει την εμβέλεια και το 
κύρος ενός πολυεθνικού ομίλου, μένοντας 
πιστή στους στόχους και το όραμά της να 
κατακτήσει τον κόσμο.  

Θα ήθελα να αναφερθείτε πιο διεξοδικά,  
στο θέμα των ελληνικών εξαγωγών, σε τι 
επίπεδα βρισκόμαστε; 

Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούνιο 
2019 ανήλθαν στο ποσό των €2.762,8 εκατ. 
έναντι €3.035,0 εκατ. τον Ιούνιο 2018, με τη 
διαφορά να διαμορφώνεται σε €272,2 εκατ., 
ήτοι 9,0%. 

Σε κλαδικό επίπεδο, οι ελληνικές εξαγωγές 
βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 
€28,6 εκατ., ήτοι 1,1% και διαμορφώθηκαν 
σε €2.675,4 εκατ. Παράλληλα, αύξηση ση-
μείωσαν οι εξαγωγές διαφόρων βιομηχανι-
κών προϊόντων (€260,3 εκατ., ήτοι 24,1%) και 
πρώτων υλών (€105,3 εκατ., ήτοι 16,1%). 

Ποιες χώρες είναι οι σημαντικότεροι εξα-
γωγικοί μας εταίροι; 

Αναφορικά με τις χώρες που εξάγονται τα 
ελληνικά προϊόντα, οι χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης παραμένουν ο σημαντικότερος 
εμπορικός μας εταίρος για το εξεταζόμενο 
διάστημα καθώς απορροφούν το 55,7% 
του συνόλου, ενώ το 44,3% προορίζεται για 
Τρίτες Χώρες. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, 
τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 
67,9% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και 32,1% για Τρίτες Χώρες.

Είστε πρόεδρος του σημαντικότερου διμε-
ρούς επιμελητηρίου, του Ελληνο-Αμερικα-
νικού, σε ποιο σημείο βρίσκονται σήμερα 
οι ελληνοαμερικανικές εμπορικές σχέσεις; 

Βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή όπου 
οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται 
στο ισχυρότερο επίπεδο, επιπλέον δε, στο 
πλαίσιο ενός στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ και 
Ελλάδας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη οι 
εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στα δύο κράτη 
αναβαθμίζονται διευρύνοντας διαρκώς τη 
δυναμική τους. Είναι σημαντικό να τονιστεί 
ότι στο πλαίσιο αυτής της σχέσης αποτυπώ-
νεται με σαφήνεια ο ρόλος της Ελλάδας ως 
εταίρου, ο οποίος δεσμεύεται να προωθήσει 
τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευη-
μερία στην περιοχή. Ειδικότερα, στο επιχει-
ρηματικό πλαίσιο, η Ελλάδα μπαίνει δυνατά 
στο κάδρο των αμερικανικών επενδύσεων, 
γεγονός που αποτυπώνεται εμπράκτως, και 
θα αυξάνει, σε συνδυασμό με την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικο-
νομίας και την προώθηση των διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων. Οφείλουμε λοιπόν 
να ανταποκριθούμε σε αυτό το ενδιαφέρον 
δημιουργώντας ελκυστικές συνθήκες συνο-
λικά τόσο ως πολιτεία όσο και ως επιχειρη-
ματικό περιβάλλον.
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Leads: 

 Τα προϊόντα της  Pyramis εξάγονται παγκοσμίως και 
στις 5 ηπείρους,  σε πάνω από 68 χώρες απευθείας και 
σε περισσότερες από 80 χώρες έμμεσα.  

 Σε κλαδικό επίπεδο, οι ελληνικές εξαγωγές βιομηχανι-
κών προϊόντων αυξήθηκαν κατά €28,6 εκατ., ήτοι 1,1% 
και διαμορφώθηκαν σε €2.675,4 εκατ.

 οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ο 
σημαντικότερος εμπορικός μας εταίρος καθώς απορ-
ροφούν το 55,7% του συνόλου, ενώ το 44,3% προορί-
ζεται για Τρίτες Χώρες

 η Ελλάδα μπαίνει δυνατά στο κάδρο των αμερικανι-
κών επενδύσεων.
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Φραγκογιάννης:
Η ελληνική οικονομία να ανακτήσει 
τη χαμένη της εξωστρέφεια

"Στοχεύουμε να ανακτήσουμε το χαμένο 
έδαφος λόγω της οικονομικής κρίσης", 
σημείωσε ο κ Φραγκογιάννης. "Ή εξω-
στρεφής Ελλάδα απαιτεί και μια 

νέα, αναβαθμισμένη, εικόνα".

Ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμι-
σε την ανάγκη η οικονομική διπλωματία να 
εντάσσεται πλέον ως βασική προτεραιότητα 
στις παραδοσιακές δραστηριότητες της εξω-
τερικής πολιτικής.

Οι στρατηγικοί στόχοι που θέτει η κυβέρ-
νηση είναι η υποστήριξη των ελληνικών 
εξαγωγών, η προσέλκυση επενδύσεων και 
ο επαναπροσδιορισμός και το χτίσιμο, σε 
διεθνές επίπεδο, της εικόνας της εξωστρε-
φούς Ελλάδας.

Για το σκοπό αυτό δημιουργείται ένας ενιαί-
ος φορέας άσκησης εξωστρέφειας, συγχω-
νεύοντας όλες τις υπηρεσίες στο υπουργείο 
Εξωτερικών σε μια γενική γραμματεία διεθνών 
οικονομικών σχέσεων και εξωστρέφειας.

Ο κ. Φραγκογιάννης επεσήμανε ακόμη 
στην πρόσφατη έγκριση από τη Βουλή του 
μετασχηματισμό του Enterprise Greece "σε 
μία εξωστρεφή, σύγχρονη και δυναμική εται-
ρική δομή που θα συμβάλλει στην οικονομι-
κή, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη 
της χώρας."

Πλέον, όπως σημείωσε, ο οργανισμός 
θα συμβάλλει στην κατάρτιση του "εθνικού 
στρατηγικού σχεδίου εξωστρέφειας" και του 

σχεδίου δράσης "αρχιτεκτονικής" της διε-
θνούς εικόνας της χώρας (national brand).

Θα μπορεί ακόμη να στηρίζει τις ελληνικές 
επενδύσεις σε αγορές του εξωτερικού, να 
πληροφορεί τους επενδυτές για το νομικό, 
φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις 
στην Ελλάδα και να αναλαμβάνει την παρα-
κολούθηση μελετών και δράσεων για την ενί-
σχυση και υποστήριξη των εξαγωγών και την 
άρση των αντικινήτρων στις εξαγωγές.

"Χτίζουμε την εικόνα της εξωστρεφούς 
Ελλάδας"

"Η εξωστρεφής Ελλάδα απαιτεί και μια νέα, 
αναβαθμισμένη, εικόνα. Αυτό τον σκοπό κα-
λείται να υπηρετήσει η πρωτοβουλία Repositin-
ing Greece," σημείωσε ο κ. Φραγκογιάννης.
"Χτίζουμε σταδιακά την εικόνα της εξωστρε-
φούς Ελλάδας, σε διεθνές επίπεδο, αλλά και 
εσωτερικά. Στοχεύουμε να ανακτήσουμε το 
χαμένο έδαφος λόγω της οικονομικής κρί-
σης αλλά και την κακή -συχνά διαστρεβλω-
μένη- εικόνα της χώρας μας".

"Κάποιοι το ονομάζουν "εθνικό brand" 
αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ 
περισσότερο γιατί δεν αφορά στο marketing, 
αφορά στη θέση της χώρας στον κόσμο", 
πρόσθεσε ο κ. Φραγκογιάννης.

Όπως επεσήμανε στόχος είναι η δημι-
ουργία μιας σύγχρονης, πολυδιάστατης, 
ενιαίας εικόνας της νέας Ελλάδας στο πα-

Να ανακτήσει η Ελλάδα και η ελληνική οικονομία την εξωστρέφειά της που χάθηκε 
λόγω της οικονομικής κρίσης επιδιώκει με το ρόλο που αναλαμβάνει η ελληνική 
οικονομική διπλωματία, σημείωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών, υπεύθυνος για την 
οικονομική διπλωματία και την εξωστρέφεια, Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης κατά τη 
διάρκεια της ενημέρωσης της διαρκούς επιτροπής εθνικής άμυνας και εξωτερικών 
υποθέσεων στη Βουλή.
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γκόσμιο τοπίο και για το λόγο αυτό έχει 
ήδη συγκροτηθεί μια συμβουλευτική ομάδα 
στρατηγικού σχεδιασμού.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε 
και στο πρόσφατο ταξίδι του πρωθυπουρ-
γού στη Σαγκάη, στο οποίο τον συνόδευσε, 
προκειμένου να παρευρεθούν στην έκθεση 
CIIE 2019, τη μεγαλύτερη έκθεση που προσα-
νατολίζεται αποκλειστικά στις εισαγωγές στην 
μεγάλη κινεζική αγορά και στην οποία φέτος 
η Ελλάδα ήταν μια από τις τιμώμενες χώρες.

Η Ελλάδα συμμετείχε στην έκθεση με δυο 
περίπτερα: ένα εθνικό και ένα κλαδικό όπου 
παρουσιάστηκαν προϊόντα του αγροτοδια-
τροφικού κλάδου, ενώ διοργανώθηκε και ένα 
επιχειρηματικό φόρουμ όπου ελληνικές επιχει-
ρήσεις είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν 
σε business to business (b2b) συναντήσεις με 
αντίστοιχες κινέζικες.

Συνολικά, σύμφωνα με την ενημέρωση της 
επιτροπής της Βουλής από τον κ. Φραγκο-
γιάννη, συμμετείχαν 213 εκπρόσωποι κινε-
ζικών εταιρειών, ενώ η ελληνική αποστολή 
περιελάμβανε 93 εκπροσώπους από 62 συ-

νολικά ελληνικές εταιρείες από ένα ευρύ πεδίο 
κλάδων, όπως η ενέργεια και οι κατασκευές, 
τα τρόφιμα και ποτά, ο τουρισμός, οι τεχνο-
λογίες πληροφορικής, η ναυτιλία, οι χρημα-
τοπιστωτικές υπηρεσίες και άλλες.

Όπως πρόσθεσε, κατά τη διάρκεια του φό-
ρουμ όπου απηύθυνε χαιρετισμό ο Έλληνας 
πρωθυπουργός και εκπρόσωποι του κινεζι-
κού υπουργείου εμπορίου, παρουσιάστηκαν 
οι επιτυχημένες επενδύσεις της Cosco στην 
Ελλάδα και της Kleeman στην Κίνα και δόθη-
κε η δυνατότητα να συζητηθούν οι προοπτι-
κές ανάπτυξης διμερούς συνεργασίας στους 
τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του στην επι-
τροπή, ο κ. Φραγκογιάννης υπογράμμισε την 
ανάγκη όλοι να σταθούν ενωμένοι και αρωγοί 
της προσπάθειας εξωστρέφειας της χώρας.
"Η οικονομική κρίση μας λύγισε άλλα δεν 
μας τσάκισε. Ενωμένοι, στηριζόμενοι στις δι-
κές μας δυνάμεις, θα την αφήσουμε πίσω" 
κατέληξε ο κ. Φραγκογιάννης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η Ελλάδα σταθερά ανάμεσα 
στους καλύτερους ταξιδιωτικούς 
προορισμούς !
(Βραβεύεται χωρίς να το γνωρίζει…)

Ή  φετινή έκθεση είχε θέμα «Ο τουρι-
σμός και ο πολιτισμός στηρίζουν 
ο ένας τον άλλον» (!), ένα θέμα 
που παρεμπιπτόντως θα έπρεπε 

να αποτελεί ορόσημο για την Ελλάδα. Οι 
εκθέτες ήταν περίπου 1.000, προερχόμενοι 
από 50 χώρες και οι επισκέπτες 200.000. 
Από την χώρα μας συμμετείχε με περίπτε-
ρο η CEL TOURS με επικεφαλής τον CMO 
της εταιρείας κ. Φάνη Σούλη, μόνιμο κά-
τοικο Πεκίνου τα τελευταία 8 χρόνια και συ-
νεργάτη επίσης της DK Marketing και του 
Export News.  Στο International Exhibition 
zone βρίσκονταν ευρωπαϊκές χώρες όπως 
η Γερμανία, η Γαλλία (είχε μεγάλο περίπτερο 
), το Ηνωμένο Βασίλειο και Σκανδιναβικές 
χώρες. Δεδομένου ότι η έκθεση διοργανώ-
νεται από κρατικούς και ημικρατικούς ορ-
γανισμούς, το marketing  βασίστηκε στα 
κινεζικά standards – με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται.

Τα περισσότερα links για την έκθεση είναι 
στην κινεζική γλώσσα αφού μιλάμε για μια 
έκθεση που εστιάζεται κατά 90% στο κινε-
ζικό κοινό. Αυτός είναι ο μοναδικός σύνδε-
σμος στα αγγλικά, τον οποίο και δημοσίευ-

σε η αποστολή του Νεπάλ (είχε επίσης ένα 
εντυπωσιακό περίπτερο): https://www.tour-
ismmail.com/ntb-participates-in-sichuan-
international-travel-expo-2019-to-promote-
nepal-as-exotic-holiday-destination

Τέλος, υπήρχε εκπροσώπηση της Ταϋ-
λάνδης - Νο 1 προορισμός παγκοσμίως 
εκτός Κίνας, για Κινέζους τουρίστες.

Στο πλαίσιο της εκθέσεως οργανώθηκε 
διαγωνισμός για τους καλύτερους ταξι-
διωτικούς προορισμούς παγκοσμίως. Ο 

Σ την κινεζική επαρχία Sichuan (με πρωτεύουσα το Chengdou, μία από τις 
μεγαλύτερες πόλεις της χώρας) διεξήχθη για 6η συνεχή χρονιά η Διεθνής 
Έκθεση Ταξιδιού (International Travel Expo) από τις 6 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 
2019. Θεωρείται η πιο σημαντική περιφερειακή έκθεση διεθνούς τουρισμού 
στην Κίνα και φιλοξενείται στην πόλη Emeishan (Leshan city). Δεν είναι τυχαίο 
που υποστηρίζεται από τους μεγάλους διεθνείς και τοπικούς οργανισμούς 
τουρισμού όπως για παράδειγμα World Tourism Organization (WTO), World 
Tourism Alliance, Asia-Pacific Travel Association, China-ASEAN Centre, 
China Tourism Association κ.α.

Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να γνω-
ρίσει περισσότερο και καλύτερα 
το νούμερο 1 τουριστικό κοινό 
παγκοσμίως και να διαμορφώ-
σει το προϊόν της σύμφωνα με 
τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει 
αυτό το κοινό»
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διαγωνισμός διεξήχθη από τους διοργα-
νωτές σε μια αρκετά λαμπρή για τα κινεζικά 
πρότυπα τελετή. Η κυρία στην φωτογραφία 
που κάνει τις βραβεύσεις, είναι η Υπουργός 
Τουρισμού της επαρχίας Sichuan – για την 
ακρίβεια η υπεύθυνη για θέματα Τουρισμού 
από την Κεντρική Επιτροπή του κινεζικού 
κομμουνιστικού κόμματος της επαρχίας 
Sichuan. Βραβεύθηκαν οι καλύτεροι εγχώρι-
οι και διεθνείς προορισμοί. Η Ελλάδα και το 
Αιγαίο μαζί με άλλους εννέα προορισμούς 
(συμπεριλαμβανομένων της Μόσχας, της 
Μασσαλίας, των νησιών Φίτζι , της Καζα-
μπλάνκα κ.α.) ήταν στο top-ten. Δείτε την 
δημοσίευση που έκανε στα αγγλικά ο κινε-
ζικός Δήμος της Sanya που σάρωσε όλα τα 
εγχώρια βραβεία : http://en.sanyatour.com/
news-media/news-media-travel -news/
sanya-scoops-five-awards-at-sichuan-intl-
tourism-trade-expo/

Στην συνέντευξη που δόθηκε στους Κινέ-
ζους δημοσιογράφους, ο κύριος Σούλης 
απάντησε στο ερώτημα για τις προοπτικές 
στο εγχείρημα «Κινέζοι τουρίστες στην Ελ-
λάδα»:  «η συμμετοχή -και μάλιστα ενεργή 
και επίσημη- αντιπροσώπων του Ελληνικού 
τουρισμού είναι σίγουρα μια ανεκτίμητη 
εμπειρία προσφέροντας δυνατότητα εξε-
ρεύνησης σε παρθένα κομμάτια του αχα-

νούς κινεζικού αγοραστικού κοινού (έστω 
και για λίγες ημέρες) !

Η Κίνα δεν είναι μόνο η Shanghai και 
η Guangzhou (Καντόνα). Το Chengdou 
(πρωτεύουσα του Sichuan) είναι μέσα στις 
πέντε ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις 
παγκοσμίως! Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να 
γνωρίσει περισσότερο και καλύτερα το 
νούμερο 1 τουριστικό κοινό παγκοσμίως 
και να διαμορφώσει το προϊόν της σύμφω-
να με τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει αυτό το 
κοινό». Εκεί, κατά την γνώμη του κ. Σούλη, 
βρίσκεται ένα από τα κλειδιά για την βιωσι-
μότητα και επιτυχία του όλου εγχειρήματος 
«Κινέζοι τουρίστες στην Ελλάδα».
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AUSA 2019

Μ ε ιδιαίτερη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε η τελετή εγκαινί-
ων του Ελληνικού περιπτέρου 
στην διεθνή έκθεση άμυνας και 

ασφάλειας AUSA2019 που διεξάγεται κάθε 
χρόνο στο Walter Washington Convention 
Center στην Ουάσιγκτον ΗΠΑ. Στην τελετή 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από την ηγεσία 
της AUSA, μέλη ξένων αποστολών,  εκπρό-
σωποι επιχειρήσεων καθώς και μέλη της ελ-
ληνικής ομογένειας στην Ουάσιγκτον.

Το ελληνικό εθνικό περίπτερο οργανώνε-
ται για 6η συνεχή χρονιά από το Ελληνο-
Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
και σε συνεργασία με το Enterprise Greece.

Στο φετινό ελληνικό περίπτερο συμμετέ-
χουν 11 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας από 
τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: Hellenic 
Defence Systems (HDS),Hellenic Aero-

Από αριστερά: LTG Patricia McQuistion, AUSA Vice President, Ann Cataldo, Deputy Assistant Secretary of the Army for 
Defense Exports & Cooperation, Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, 
Θεοχάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στην Ουάσινγκτον και Κυριάκος Κυριακίδης, Γενικός Διευθυντής της Γενικής 
Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων & Εξοπλισμού, Αντιναύαρχος (εα).
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space Industry (HAI), Intracom Defense – 
IDE, Theon Sensors, SystemsSunlight, Alpha 
Systems, Common Booth for SEKPY and 
HASDIG Member Companies:AEL JV, Aero-
services, Altus LSA, Aeroservices, Miltech. 
and DEFEA Exhibitions Athens.

Η οργάνωση αυτή αποτελεί μία από τις 
πολλές πρωτοβουλίες και δράσεις που 
πραγματοποιεί το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπο-
ρικό Επιμελητήριο για τη ενίσχυση της εξω-
στρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων στις 
ΗΠΑ και την αποτελεσματικότερη δικτύωση 
τους με αμερικανικές και πολυεθνικές επιχει-
ρήσεις. Ειδικά στον τομέα της άμυνας, το 
Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 
αναγνωρίζοντας τον σπουδαίο και σημαντι-
κό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ελ-
ληνική αμυντική βιομηχανία σε πολλούς το-
μείς, έχει ταχθεί από την πρώτη στιγμή στις 
προσπάθειες ανάδειξης της τεχνογνωσίας 
και των δυνατοτήτων που αυτή έχει και στην 
υγιή ανάπτυξη της μέσα από βιώσιμες και 
διαφανείς συνεργασίες.

Το φετινό πρόγραμμα συμμετοχής πέρα 
από την εκθεσιακή παρουσία και την προ-
γραμματισμένη επίσκεψη μεγάλου αριθμού 
ξένων αποστολών στο περίπτερο, περι-
λαμβάνει συμμετοχές σε διάφορες παράλ-

ληλες δράσεις που διοργανώνονται στα 
πλαίσια της έκθεσης και οι οποίες προσφέ-
ρουν σημαντικές δυνατότητες δικτύωσης 
για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα 
στην διάρκεια παραμονής του στην Ουά-
σιγκτον το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο θα έχει σημαντικές επαφές με 
κυβερνητικά στελέχη των ΗΠΑ, με μέλη του 
Κογκρέσου, με εκπροσώπους διαφόρων 
think tank οργανισμών και φυσικά με το US 
Chamber of Commerce.
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Παγκόσμια Έκθεση ΕΧPO DUBAI 2020:
το μεγαλύτερο επενδυτικό & εμπορικό 
γεγονός του αραβικού κόσμου
The Greek Journey to Expo Dubai 2020 starts

Ή  Πρεσβεία των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων  στην Αθήνα, σε συνερ-
γασία με τον Οργανισμό Enterprise 
Greece, διοργάνωσαν  εκδήλωση 

παρουσίασης της εθνικής συμμετοχής της 
Ελλάδας στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 
DUBAI 2020, την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019. 
Η Εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων της  "Εβδομάδας Ανεκτικότη-
τας", 14-20 Οκτωβρίου 2019, η οποία εντάσ-
σεται στο "Έτος Ανεκτικότητας 2019" των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Οι κ. Khalid Sharaf, Director of 
International Business Engagement και ο κ. 
Adriano Konialidis, Director,  International 
Participants της EXPO DUBAI 2020 παρουσί-
ασαν του στόχους της έκθεσης, τα κυριότε-
ρα στοιχεία της,  ανέλυσαν την οικονομική 
και πολιτιστική σημασία της για την ευρύτε-
ρη περιοχή και ενημέρωσαν τους συμμετέ-
χοντες για τις  επιχειρηματικές ευκαιρίες που 
προκύπτουν από την διεξαγωγή της Παγκό-
σμιας Έκθεσης EXPO DUBAI 2020. 

Η Πρεσβεία των ΗΑΕ καλωσόρισε την ελ-
ληνική συμμετοχή στην Παγκόσμια Έκθεση 
EXPO  DUBAI 2020, η οποία σηματοδοτεί τη 
διεύρυνση της συνεργασίας των δύο χω-
ρών και την επέκταση των διμερών τους 
εμπορικών σχέσεων. Ο Πρέσβης Α.Ε. κος 
Μ. Mohamed Meer ALRAEESI τόνισε ότι η 
Expo Dubai 2020 θα αποτελέσει για τους εν-
διαφερόμενους μια πλατφόρμα προβολής 
των τεράστιων ευκαιριών που αναδύονται 
ειδικά στους τομείς της κινητικότητας και της 
βιωσιμότητας, και κάλεσε την ελληνική επι-
χειρηματικότητα να συμμετάσχει ενεργά στο 
παγκόσμιο αυτό γεγονός καθώς η έκθεση 
αποτελεί ένα βήμα ανάδειξης των επιτευγμά-
των μιας χώρας.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Επίτροπος της 
EXPO DUBAI 2020, κ. Γεώργιος Φιλιόπου-

λος, Διευθύνων Σύμβουλος του Enterprise 
Greece, επεσήμανε, πως «στο εθνικό περί-
πτερο, προβάλλονται 7 δυναμικοί πυλώνες 
της Ελληνικής οικονομίας: Το ανθρώπινο 
δυναμικό, Η Ναυτιλία & η Εφοδιαστική Αλυ-
σίδα, η Ενέργεια, ο Τουρισμός & ο Πολιτι-
σμός, ο Αγροδιατροφικός Τομέας, η Φαρ-
μακοβιομηχανία και η Τεχνολογία, οι οποίοι 
συνιστούν και κάποια εκ των συγκριτικών 
της πλεονεκτημάτων». 

Το ελληνικό περίπτερο  παρουσιάστηκε  
από τον κο Κώστα Δημητρό, Area Director 
Middle East SALFO SA η οποία έχει αναλάβει 
και τον σχεδιασμό του.  Το κεντρικό μήνυμα 
της εθνικής συμμετοχής είναι: «Η σύγχρονη 
Ελλάδα δείχνει το δρόμο προς την καινοτο-
μία, δείχνει το δρόμο προς το μέλλον.» 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε  στο πλαίσιο  
των εκδηλώσεων της  "Εβδομάδας Ανεκτι-
κότητας", 14-20 Οκτωβρίου 2019,  η οποία 
εντάσσεται στο "Έτος Ανεκτικότητας 2019" 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σημειώνεται ότι η Εxpo Dubai 2020, θα δι-
εξαχθεί από  τις 20 Οκτωβρίου 2020 μέχρι 
τις 10 Απριλίου 2021, με θέμα  Connecting 
Minds, Creating the future”.  Το κύριο μή-
νυμα της έκθεσης αφορά στην προαγωγής 
των ιδεών της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυ-
ξης και της ελευθερίας κινήσεων ιδεών, αγα-
θών και ανθρώπων. Τα τρία υποθέματα της 
αφορούν σε α) Ευκαιρία, β)  Κινητικότητα και 
γ)  Βιωσιμότητα. Η ΕΧPO DUBAI 2020 απο-
τελεί το μεγαλύτερο γεγονός που έχει διορ-
γανωθεί στον Αραβικό κόσμο μέχρι σήμερα 
και στοχεύει στην σύσταση μιας  παγκόσμι-
ας πλατφόρμας για επενδύσεις, συμφωνίες 
και διεθνείς συνεργασίες. Στην έκθεση θα  
συμμετέχουν  192 χώρες και αναμένεται να 
ξεναγηθούν στα περίπτερα των αποστολών  
τουλάχιστον  25 εκατομμύρια επισκέπτες. 
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Όι στόχοι της ελληνικής συμμετοχής, 
εστιάζουν στην: 

 Ανάδειξη της εικόνας της σημερινής 
Ελλάδας. 

 Προβολή των τομέων της σύγχρονης οι-
κονομικής, πολιτισμικής, παραγωγικής Ελ-
λάδας που συνδέονται με το κεντρικό θέμα 
της Έκθεσης και που μπορούν να δημιουρ-
γήσουν πρότυπα ανάπτυξης συνεργασιών 
οικονομικού ενδιαφέροντος / προώθησης 
εξαγωγών / προσέλκυσης επενδύσεων. 

 Επικοινωνία με ευρηματικό τρόπο των ιδε-
ών της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης, της 
ελευθερίας κινήσεων ιδεών, αγαθών και αν-
θρώπων και τον σεβασμό στο περιβάλλον. 

Η αντιστροφή μέτρηση για την Ελληνική πα-

ρουσία στην EXPO DUBAI 2020 άρχισε. 

GREECE PAVES THE WAY
Enterprise Greece

Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπο-
ρίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, 
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερι-
κών, για την προσέλκυση επενδύσεων στην 
Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, 
με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστι-
κό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα 
ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπη-
ρεσίες της Ελλάδας.

Περισσότερες Πληροφορίες για συντά-
κτες: ENTERPRISE GREECE | 210 3355747, 
a.maniatakou@eg.gov.gr
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ANUGA 2019
Με απόλυτη επιτυχία και φέτος έκλεισε το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός 
της χρονιάς, η  Διεθνή έκθεση  Anuga 2019, που πραγματοποιήθηκε από 
5 έως 9 Όκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο koelnmesse της Κολωνίας. Ή 
GREAT GREEK EXPORTS & TRADE με την μόλις 3η σε σειρά συμμετοχή της και 
έχοντας στήριγμα την εμπιστοσύνη των 70 και πλέον Ελλήνων εκθετών που 
συμμετείχαν με αυτήν, σε όλες τις θεματικές αίθουσες σε προνομιακά σημεία, 
συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση της Ελληνικής συμμετοχής. Το ένα τρίτο 
περίπου της Ελληνικής συμμετοχής έγινε μέσω της GREAT GREEK EXPORTS & 
TRADE που οργάνωσε την συμμετοχή σημαντικότατων εξαγωγικών εταιριών, 
3 Περιφερειών, της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης και πολλών 
Επιμελητηρίων, που για μια ακόμη φορά της εμπιστευτήκαν την εκθεσιακή 
τους παρουσία στο σημαντικότερο αυτό γεγονός του κλάδου των τροφίμων  
και  ποτών στον κόσμο. 

Ή  παρουσία των Περιφερειών Ιονίων 
Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας και 
Κρήτης, καθώς και της Αγροδια-
τροφικής Σύμπραξης Κρήτης αλλά 

και των μεμονωμένων εκθετών κέρδισε τις 
εντυπώσεις  όχι μόνο για την αισθητική, αλλά 
και για τον πλούτο των προϊόντων τους.  

Ανάμεσα στα προϊόντα που προβλήθηκαν, 
δίπλα σε «κλασικές» αξίες όπως ελαιόλαδο, 
ελιές, μέλι, ξύδι, προϊόντας ζύμης, γλυκά και 
ζαχαρώδη, προϊόντα κρέατος, κρασί, πα-
ρουσιάστηκαν και νέες έξυπνες προτάσεις, 
που με τις ιδιαίτερες συσκευασίες τους κέ-
ντρισαν την προσοχή των επισκεπτών, που 
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ενθουσιάστηκαν από την ποικιλία και την 
ποιότητα των ελληνικών προϊόντων. Με-
γάλες εξαγωγικές εταιρείες έδωσαν το δικό 
τους στίγμα με ποιοτικές σειρές προϊόντων 
που κερδίζουν τις διεθνείς αγορές. Τα κρεα-
τοσκευάσματα, ο Ελληνικός γύρος, τα «νέα» 
αναψυκτικά, νερό με γεύσεις, γλυκά κρασιά, 
ηδύποτα, δημητριακά, μπάρες ενέργειας, 
χυμοί βρώμης, προϊόντα πλούσιας διατρο-
φικής αξίας κ.α. κέρδισαν την καρδιά των 
επισκεπτών και έγιναν αντικείμενο συζήτη-
σης των ενδιαφερόμενων αγοραστών. 

Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE για 
άλλη μία φορά καινοτόμησε. Ο εκθεσιακός 
τρόπος συμμετοχής άλλαξε ριζικά με ένα 
μοντέρνο σχεδιασμό, δίνοντας το στίγμα, 
του πώς πρέπει να είναι τα εκθεσιακά περί-
πτερα του μέλλοντος, που ξεχωρίζουν από 
τις «όμοιες συμμετοχές». Αυτός ήταν ένας 
βασικότατος λόγος που η συμμετοχή των 
Ελληνικών εταιρειών μέσω της GREAT GREEK 
EXPORTS AND TRADE  ξεχώρισε και σχολιά-
στηκε θετικά  μέσα από δεκάδες συμμετοχές 
χωρών απ’ όλον τον κόσμο και τράβηξε την 
προσοχή πλήθους επισκεπτών που πλημμύ-
ρισαν τα περίπτερά της.  

Επιπρόσθετα η νέα εκθεσιακή της ταυτό-
τητα «TRULY GREECE» δεν ήταν μόνο αποδέ-
κτης θετικότατων σχολίων για τον μοντέρνο 
σχεδιασμό, που εκφράζει την ταυτότητα μιας 
δυνατής Ελλάδας που προσαρμόζεται  γρή-
γορα στις ανάγκες του σήμερα, αλλά ήταν 
και μια από τις βασικές αιτίες που τα περίπτε-
ρα της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE 
έγιναν πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών και 
αγοραστών που είχαν προσκληθεί από την 
εταιρεία για λογαριασμό των εκθετών της. 

Παράλληλα Η GREAT GREEK EXPORTS & 
TRADE ενίσχυσε τη παρουσία των Ελληνικών 

προϊόντων με μια σειρά προωθητικών δρά-
σεων εμπορικού χαρακτήρα και διευκόλυν-
σης των εταιρικών επαφών των εκθετών της 
με τους  πελάτες τους και τους υποψήφιους 
αγοραστές τους. 

Σημαντική επιτυχία γνώρισαν τα πρωτό-
τυπα «events» γευσιγνωσίας με ελληνικές 
τοπικές συνταγές Περιφερειών της Ελλά-
δας(Μακεδονίας & Κρήτης)  αναδεικνύοντας 
τον πλούτο της ελληνικής κουζίνας και των 
ελληνικών προϊόντων των συμμετεχουσών 
εταιριών. Η παραγωγή και φροντίδα των 
εδεσμάτων πραγματοποιήθηκε από μεγάλη  
αλυσίδα εστιατορίων  που δραστηριοποιείται 
με μεγάλη επιτυχία στο χώρο της εστίασης σε 
Ελλάδα και Γερμανία. 

Η  διανομή του πρωτότυπου και καλαίσθη-
του καταλόγου της GREAT GREEK EXPORTS & 
TRADE με όλο το πληροφοριακό υλικό των 
συμμετεχόντων σε όλα τα Halls, ενίσχυσε την 
επισκεψιμότητα των ελληνικών συμμετοχών 
της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE. 
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Τέλος αξιοσημείωτο είναι ότι GREAT GREEK 
EXPORT AND TRADE έδωσε το «παρών» για 
άλλη μία φορά στη φετινή διοργάνωση που 
γιόρτασε τα εκατό χρόνια της, σημειώνοντας 
ρεκόρ εμπορικών επισκεπτών, με πάνω από 
170.000 επισκέπτες ( αύξηση 3% σε σχέση με 
την Anuga 2017) από 201 χώρες  και με 7.500 
εκθέτες από 106 χώρες. 

Η ΑNUGA αποτελεί έκθεση-θεσμό και είναι 
το σημείο συνάντησης εμπόρων λιανικής 
και χονδρικής, παραγωγών, εισαγωγέων και 
decision makers απ’ όλον τον κόσμο. 

Το μέγεθος της έκθεσης, η μεγάλη προσέ-
λευση εμπορικών επισκεπτών και η εμπιστο-

σύνη τους στο κύρος της έκθεσης, η ποικιλία 
και η ποιότητα των προϊόντων που παρου-
σιάστηκαν, τα special events, που φιλοξενή-
θηκαν κατά τη διάρκειά της και η διεθνής της 
απήχηση, δίκαια την κατέστησαν μια από τις 
πλέον αξιόπιστες επιλογές που προσφέρθη-
κε στους Έλληνες παραγωγούς και επιχειρη-
ματίες σε ό,τι αφορούσε την προβολή τους 
σε εκθεσιακά γεγονότα στο εξωτερικό για το 
2019. Από την πλευρά τους, οι Έλληνες εξα-
γωγείς  πραγματοποίησαν σημαντικό αριθ-
μό συναντήσεων, ενώ εμπορικές επαφές και 
συμφωνίες ήρθαν να επισφραγίσουν την 
επιτυχία της συμμετοχής τους.

Στο σημαντικό αυτό επετειακό γεγονός τα 
περίπτερα της GREAT GREEK EXPORTS AND 
TRADE τίμησαν με την παρουσία τους, ο 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, κ. Μάκης Βορίδης, ο Υφυπουργός 
Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) κ. Θε-
όδωρος Καράογλου, η Γενική Πρόξενος της 
Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Μαρία Παπα-
κωνσταντίνου, ο Σύμβουλος ΟΕΥ Α’, κ. Πά-
ρις Νίκολης και η Σύμβουλος ΟΕΥ, κ. Φρίντα 
Γεωργίου του εμπορικού τμήματος του Προ-
ξενείου, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδι-
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κής Γιώργος Ιωάννης, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Αγροτικής Οικονομίας κ. Σωτήρης Μπάτος, ο 
Αντιπεριφερειάρχης στον Πρωτογενή Τομέα 
Κρήτης κ. Εμμανουήλ Χνάρης, Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι και εκπρόσωποι Εμπορικών Επιμε-
λητηρίων. Όλοι οι επίσημοι εκφράστηκαν με 
τα θερμότερα λόγια για την άρτια διοργάνω-
ση, την άψογη παρουσία της GREAT GREEK 
EXPORTS AND TRADE  αλλά και για την σωστή 
παρουσίαση των εκθετών που συνομιλώ-
ντας μαζί τους, τους ευχήθηκαν κάθε επιτυχία 
στις εξαγωγικές τους προσπάθειες. 

Η εμπιστοσύνη της αγοράς και των Ελ-
ληνικών εξαγωγικών εταιρειών στην GREAT 
GREEK EXPORT AND TRADE ανταποδίδεται 
από μέρους της εταιρείας, καθημερινά με την 

σκληρή δουλειά, την γνώση, την εμπειρία, τις 
λύσεις και την αξιοπιστία που η ομάδα της 
προφέρει σε όλους τους Έλληνες εξαγωγείς. 
Γι’ αυτό το λόγο η GREAT GREEK EXPORTS 
AND TRADE έφτιαξε το μεγαλύτερο εκθεσια-
κό πρόγραμμα που ξεπερνά τις 100 εκθέσεις 
με εξειδικευμένα κλαδικά γεγονότα σε όλα τα 
μήκη και πλάτη της γης παρέχοντας πάντα 
τις καλύτερες λύσεις για αυτούς, με σκοπό 
να τους ανοίξουν νέοι εξαγωγικοί δρόμοι.  

Ραντεβού στο επόμενο μεγάλο εκθεσιακό 
γεγονός στην ερχόμενη Sial 2020 που θα 
πραγματοποιηθεί από τις 18 ως 22 Οκτω-
βρίου 2020  με την GREAT GREEK EXPORTS 
AND TRADE να έχει ήδη κλείσει σημαντικούς 
και προνομιακούς χώρους σε όλες τις αί-
θουσες. Πολλές εταιρείες έχουν ήδη επιβεβαι-
ώσει την συμμετοχή τους στην έκθεσης της 
χρονιάς, που η GREAT GREEK EXPORTS AND 
TRADE επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις για 
τους συμμετέχοντές της. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με το πλούσιο εκθεσιακό μας πρόγραμμα 
μπορείτε να επισκεφθείτε το Site μας www.
greatexhibitions.gr ή να απευθυνθείτε στο 
τηλ: + 30 210 7755080 

Η ομάδα της GREAT GREEK EXPORTS 
& TRADE. 
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Σ 

ήμερα, οι περισσότεροι επαγγελμα-
τίες στα ταξίδια τους μεταφέρουν το 
laptop τους. Δείτε βασικούς κανόνες 
που καλό θα ήταν να γνωρίζετε πριν 

αποφασίσετε να ταξιδέψετε παρέα με τον φο-
ρητό σας υπολογιστή.

 Βασικές πληροφορίες laptop
Θα πρέπει πάντα να έχετε αποθηκευμένο 

σε ένα ασφαλές σημείο (σε χαρτί στο πορ-
τοφόλι σας, στο κινητό σας κλπ.) τη μάρκα, 
το μοντέλο και το σειριακό αριθμό του υπο-
λογιστή σας. Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε 
όλες αυτές της πληροφορίες σε περίπτωση 
που χρειαστεί να το δηλώσετε για απώλεια ή 
κλοπή στην αστυνομία.

 Κρατήστε back up
Καλό θα ήταν να διατηρείτε ένα back up 

σε κάποιον εξωτερικό σκληρό δίσκο που θα 
έχετε στο σπίτι σας ή να χρησιμοποιείτε τις 
υπηρεσίες cloud για μεγαλύτερη ευκολία. Με 
τον τρόπο αυτό δεν θα χάσετε ποτέ τα προ-
σωπικά σας αρχεία ότι και αν συμβεί.

 Μεγάλη προσοχή στα κοινόχρηστα   
   δίκτυα Wi-fi

Σίγουρα όταν ανακαλύπτετε ότι υπάρχει 
κάποιο ελεύθερο/κοινόχρηστο δίκτυο σε κά-
ποιο ταξίδι σας, είστε παραπάνω από ευχα-
ριστημένοι. Ωστόσο, ένα κοινόχρηστο δίκτυο 
κρύβει και κινδύνους που πολλοί αγνοούν. 
Καλό θα ήταν να περιορίσετε την χρήση 
του μόνο στην περιήγηση στο internet. Ένα 
ελεύθερο δίκτυο είναι αρκετά επικίνδυνο συ-
νεπώς, αποφύγετε να ανεβάζετε προσωπι-
κά αρχεία και ευαίσθητες πληροφορίες. Κά-
ποιος επιτήδειος ενδέχεται να προσπαθήσει 
να αποσπάσει αρχεία και πληροφορίες που 
διαμοιράζετε μέσω του δικτύου αυτού.

 Προσοχή στον τρόπο μεταφοράς
    του laptop

Δώστε μεγάλη σημασία στην ασφάλεια 
του laptop σας κατά τη μεταφορά. Σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να το τοποθετείτε σε 
αποσκευές ή σε χώρο μεταφοράς άλλων 
αποσκευών. Πρέπει πάντα να μεταφέρεται 
στην ειδική τσάντα μεταφοράς και να βρίσκε-
ται πάντα στον χώρο του αεροπλάνου μαζί 
με εσάς.

 Απενεργοποιήστε το laptop
    κατά τη μεταφορά

Πολλές φορές αρκετός κόσμος μεταφέρει 
το laptop στην τσάντα του, χωρίς αυτό να 
έχει απενεργοποιηθεί. Ειδικά στις περιπτώ-
σεις που πραγματοποιείτε κάποιο πολύωρο 
ταξίδι, είναι πολύ λογικό να υπάρξει υπερθέρ-
μανση και να διακινδυνέψετε την ασφάλεια 
του laptop σας.

4+1 συμβουλές για σωστή και 
ασφαλή μεταφορά του laptop σας
Έλληνας εξαγωγέας σημαίνει…
Business Traveller...
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Παγκόσμιες τάσεις ετικέτaς και πολυτελούς συσκευασίας:
Ελληνικές προοπτικές

30/11/2019-1/12/2019
HELEXPO - MAROUSI

8
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ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ:  11:00-19:00              www.packand labe ldays .com                 g t@al lpackhe l las .gr

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΚΥΡΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ 3D

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

printing & packaging

The Magazine of Printing Industry

C R E A T I O N  &  P R O M O T I O N

3D  
technologies

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
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Greek news...good news

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
για 2 ελληνικές καινοτόμες 
επιχειρήσεις- Έως 2,5 εκατ. ευρώ

Ή TERRACOM INFORMATICS Ltd από 
τα Ιωάννινα θα χρηματοδοτηθεί 
για το QR-PATROL PRO. Πρόκειται 
για μια συμφέρουσα από πλευ-

ράς κόστους πλατφόρμα που βασίζεται 
στο υπολογιστικό νέφος και παρέχει υψηλή 
ασφάλεια, εποπτεία και διαχείριση σε εται-
ρείες ασφαλείας. Χρησιμοποιεί τεχνολογίες 
επικοινωνίας με το «πάτημα ενός πλήκτρου» 
(Push-to-Talk) και διαδικτύου των πραγμά-
των (Internet of Things).

Όπως αναφέρει η εταιρία «είμαστε μία από 
τις 4 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πληροφορικής 
που πέτυχαν να χρηματοδοτηθούν από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η χρηματοδότηση 
μας είναι τo 70% των 2 εκατομμυρίων ευρώ 
για τα επόμενα δύο χρόνια, με σκοπό να κα-

τασκευάσουμε το καινοτόμο Qr-Patrol PRO 
με τεχνολογίες Internet of Things»

Η THINK SILICON ΑΕ από το Ρίο Αχαΐας  
θα χρηματοδοτηθεί για ετερογενείς μονάδες 
επεξεργασίας γραφικών εξαιρετικά χαμηλής 
κατανάλωσης ισχύος που χρησιμοποιούνται 
σε φορητές συσκευές και συσκευές για το δι-
αδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things).

Η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει στις 
επιχειρήσεις να επενδύσουν σε δραστηριό-
τητες καινοτομίας όπως επίδειξη, διεξαγωγή 
δοκιμών, κλιμάκωση και μικρογράφηση, κα-
θώς και στην ανάπτυξη ενός ώριμου επιχει-
ρηματικού σχεδίου για το προϊόν τους. Οι 
επιχειρήσεις θα επωφεληθούν επίσης, και 
από 12 ημέρες παροχής συμβουλών.

Δύο ελληνικές καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ανάμεσα στις 45 που 
θα χρηματοδοτηθούν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζων 2020», ώστε να 
προσφέρουν το προϊόν τους στην αγορά, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο. 
Κάθε έργο από τα 30 συνολικά, θα λάβει από 500 χιλιάδες μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ.
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Greek news...good news

Σημαντικές «ελληνικές» 
διακρίσεις στα Reader’s Choice 
Awards 2019 του περιοδικού «Conde Nast Traveller», ΗΠΑ

Γ ια ακόμα μία φορά, η χώρα μας και 
τα νησιά της, έλαβαν σημαντικές δι-
ακρίσεις, Reader’s Choice Awards 
2019. Οι αναγνώστες της αμερικα-

νικής έκδοσης του κορυφαίου ταξιδιωτικού 
περιοδικού «Conde Nast Traveller», εξέφρα-
σαν τον θαυμασμό τους για την Ελλάδα και 
την τοποθέτησαν ψηλά στην κατάταξη.

Αναλυτικότερα, η χώρα μας πήρε την 7η 
θέση στην κατηγορία των top 20 countries, 
με 193 χώρες να είναι υποψήφιες. Επίσης, 
3 ελληνικά νησιά κατέλαβαν από μία θέση 
στην κατηγορία «Κορυφαία 5 νησιά της Ευ-
ρώπης», με την Ελλάδα να αποσπά τη «με-
ρίδα του λέοντος», καθώς η Μύκονος κατέ-
λαβε την 3η, η Πάρος την 4η και η Κρήτη την 
5η θέση.

Σύμφωνα με τους συντάκτες του περιοδι-
κού, η Μύκονος «δεν εγκαταλείπει ποτέ την 
παγκόσμια φήμη της ως νησί της ξέφρενης 
διασκέδασης, ωστόσο σταδιακά προσελκύ-

ει ολοένα και περισσότερους “υποψιασμέ-
νους” και “ποιοτικούς” επισκέπτες». Η Πά-
ρος υπογραμμίζουν πως είναι ένα από τα 
λιγότερο γνωστά νησιά των Κυκλάδων, από 
το οποίο ωστόσο «δεν λείπουν οι πανέμορ-
φες παραλίες, τα ολόλευκα γραφικά χωριά 
και τα υπέροχα θαλάσσια σπήλαια», ενώ για 
την Κρήτη επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, ότι 
είναι «το μεγαλύτερο ελληνικό νησί και ένα 
από τα πλέον προβεβλημένα, με αψεγάδια-
στο πολιτισμό, μοναδικά τοπία, εξαιρετική 
γαστρονομική παράδοση και σπάνια μυθο-
λογική ιστορία».

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, τα φε-
τινά Reader’s Choice Awards αποτελούν 
μία από τις πιο επιτυχημένες διοργανώσεις 
στην ιστορία του θεσμού από πλευράς συμ-
μετοχής, καθώς περισσότεροι από 600.000 
αναγνώστες ψήφισαν στην ηλεκτρονική ψη-
φοφορία για την ανάδειξη των δημοφιλέστε-
ρων επιλογών σε 12 βασικές κατηγορίες και 
δεκάδες υποκατηγορίες. 
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νέα προϊόντα

Ή  Sony προχώρησε σε επιβεβαίωση 
μιας σειράς πληροφοριών για την 
νέα παιχνιδοκονσόλα της, η οποία 
θα αντικαταστήσει το PlayStation 4. 

Οι gamers αναμένουν αγωνιωδώς την κυ-
κλοφορία της, καθώς το PlayStation αποτε-
λεί το πιο επιτυχημένο προϊόν της Sony τα 
τελευταία χρόνια.

Η Sony επιβεβαίωσε το όνομα, το οποίο 
θα είναι αυτό που όλοι φανταζόμασταν, 
αλλά δεν ήμασταν βέβαιοι: PlayStation 5. 
ΤΌΣΌ ΑΠΛΑ! 

Σε ό,τι αφορά το audio / video, η πιο εν-
διαφέρουσα πληροφορία είναι η επιβεβαίω-
ση ότι το PlayStation 5 θα ενσωματώνει 4K 
Blu-ray drive με δυνατότητα αναπαραγωγής 
4K/120Hz ενώ νέος θα είναι και ο controller 
του PS5 ο οποίος θα διαθέτει προσαρμο-
ζόμενη ανάδραση. Στόχος, το περισσότε-
ρο ρεαλιστικό το gaming, μέσω ευρύτερης 
ανάδρασης, η οποία θα ενεργοποιείται από 

τους λεγόμενους adaptive triggers, οι οποί-
οι υποστηρίζουν τη ρύθμιση της αντίστασης 
στα πλήκτρα του controller. Επίσης, θα υπο-
στηρίζεται video gaming σε ανάλυση 8K.

PlayStation 5: Ήμερομηνία κυκλοφορίας

Σε ό,τι αφορά την ημερομηνία κυκλοφο-
ρίας του PS5, επιβεβαιώνεται πως πρόκειται 
για την εορταστική περίοδο του 2020 – “Holi-
day 2020”

PlayStation 5 με 4K Blu-ray player
και 8K gaming

Ή “Kolionasios Baklava Gold”, εί-
ναι μία οικογενειακή επιχείρηση 
παραγωγής μπακλαβά από τα 
Ιωάννινα. Δραστηριοποιείται εδώ 

και 30 χρόνια στη παρασκευή χειροποίητων 
γλυκών, εστιάζοντας στην κορυφαία ποιό-
τητα των συστατικών, ώστε τα προϊόντα να 
προσαρμόζονται στις νέες διατροφικές συ-
νήθειες και το lifestyle του παγκόσμιου κατα-
ναλωτικού κοινού. 

Η μεγάλη επιτυχία που γνώρισε η εταιρεία 
στην παγκόσμια αγορά οδήγησε στην από-
φαση της δημιουργίας ενός καινοτόμου 
προϊόντος. Ένας vegan μπακλαβάς, χωρίς 
προσθήκη ζάχαρης, σε τρεις μοναδικές γεύ-
σεις σφένδαμο - τζίντζερ, σύκο – μήλο και 
βανίλια – καφέ, έρχεται για να αλλάξει τα 
δεδομένα του παραδοσιακού μπακλαβά. 

Η ζάχαρη και το βούτυρο αντικαταστάθη-
καν από βιολογικό σιρόπι αγάβης και έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο, αντίστοιχα. 

H N. Kolionasios Co δημιουργεί ένα νέο 
μπακλαβά vegan και sugar-free.
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Ή γνωστή βιομηχανία Ήπειρος επέ-
κτεινε πρόσφατα τη σειρά τυριών 
της με τρία νέα καινοτόμα προϊόντα 

Πρόκειται για τα εξής προϊόντα:

 Ήπειρος Αλειφωτή με φέτα

 Καπνιστή

 Ταλαγάνι Ελαφρύ

Τα τρία προϊόντα απαντούν στις γευστικές 
επιθυμίες, τις διατροφικές ανάγκες, αλλά και 
τις συνήθειες κατανάλωσης του σύγχρονου 
ελληνικού νοικοκυριού.

Πιο συγκεκριμένα,

 Στην Ήπειρος Αλειφωτή συνδυάζονται δυο 
παραδοσιακά Π.Ο.Π. τυριά, η Φέτα Ήπειρος 
και το Κατίκι Δομοκού Ορεινές Πλαγιές, σε 
αναλογία 50:50 με αποτέλεσμα ένα αλειφό-
μενο τυρί, με κρεμώδη υφή όπου είναι αισθη-
τά τα κομματάκια φέτας. Έχει πλούσια γεύση 
και υψηλή διατροφική αξία, καθώς αποτελεί 
πηγή ασβεστίου και έχει υψηλή περιεκτικό-

τητα σε πρωτεΐνη. Η Ήπειρος Αλειφωτή κα-
ταναλώνεται σκέτη, αλειμμένη σε ψωμί, πα-
ξιμάδια ή σε σαλάτες- ως συνοδευτικό του 
φαγητού, αλλά και ως συστατικό συνταγών.

 Η Ήπειρος Καπνιστή φτιάχνεται με φέτα 
Ήπειρος που καπνίζεται με φυσικό τρόπο με 
ξύλο οξιάς και χαρίζει ένα ιδιαίτερο γευστι-
κό αποτέλεσμα που συνδυάζει την πλούσια, 
ελαφρώς όξινη γεύση της φέτας Ήπειρος με 
τις πικάντικες νότες που προσδίδει στο τυρί 
το κάπνισμα με οξιά. Η Ήπειρος Καπνιστή 
κυκλοφορεί στην καινοτόμο συσκευασία 
Vacuum Twin Pack 200γρ., που αποτελείται 
από δυο ανεξάρτητες, αποσπώμενες μερί-
δες των 100γρ., προσφέροντας στον κα-
ταναλωτή τη δυνατότητα να απολαύσει την 
ποσότητα που χρειάζεται κάθε φορά, διατη-
ρώντας φρέσκο το υπόλοιπο τυρί.

 Τέλος, το Ήπειρος Ταλαγάνι Ελαφρύ, με 
μόλις 15% λιπαρά και όλη τη γνώριμη γεύση 
του δημοφιλούς τυριού σχάρας. Φτιάχνεται 
από ελληνικό αιγοπρόβειο γάλα, έχει μαστι-
χωτή υφή και δεν λιώνει στο ψήσιμο. Αποτε-
λεί κατάλληλο τυρί τόσο για αλμυρά όσο και 
γλυκά πιάτα, με τα χαμηλά λιπαρά.

Καινοτόμα προϊόντα
από την εταιρεία Ήπειρος
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ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
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  ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ BIG 5 CONSTRUCT KENYA 2019  
thebig5constructkenya.com

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

ΑΓΡΟΤΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

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

Προϊόντων INDAGRA  www.indagra.ro 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
Κίνα  13-15 Νοεμβρίου 2019  Διεθνής 
Έκθεση Αρωμάτων, Καλλυντικών 

COSMOPROF ASIA  www.cosmoprof-asia.com
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ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ

Επιβραβεύουμε την παραγωγή
Αναδεικνύουμε την Ελλάδα

Τα βραβεία “Made in Greece” 2019, που έχει 
θεσπίσει η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ 
από το 2013, απευθύνονται στο σύνολο των 
επιχειρήσεων και οργανισμών που 
παράγουν στην Ελλάδα και για τις οποίες η 
ποιότητα, η καινοτομία, η εξωστρέφεια και η 
δύναμη των επωνύμων προϊόντων τους, 
πρωτοστατούν στην ανάπτυξη και στην 
ευημερία τους.

2019

Υποβολή
Υποψηφιοτήτων
μέχρι 31/10/2019

InSession Events: Γραμματεία διοργάνωσης των Βραβείων | T: 213 0455951 | E: vicky.nickolopoulou@insessionevents.com
Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ: T: 210 8203850 | E: info@elam.gr

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

www.madeingreeceawards.gr

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣΧΟΡΗΓΟΙΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
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