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Α   ισίως φτάσαμε το 2020. 
Έπειτα από περίπου 10 
χρόνια  κρίσης, έχοντας 
περάσει Mνημόνια, έχο-

ντας περάσει Capital Controls, 
έχοντας περάσει από την υπερ-
φορολόγηση των εταιρειών και 
από τη συρρίκνωση του Ακαθά-
ριστου Εθνικού Προϊόντος, και 
όμως "είμαστε ακόμα ζωντανοί" 
όπως λέει και το ομώνυμο τρα-
γούδι, βέβαια τα αποτελέσματα 
"θα φανούν στο χειροκρότημα". 

Για να έρθει όμως το πολυπόθη-
το χειροκρότημα, χρειάζεται αρκε-
τός δρόμος ακόμη.

Το 2020 είναι μία χρονιά ορό-
σημο όπου μπορεί να αποτελέσει 
την έναρξη της επανατοποθέτη-
σης της Ελλάδας στον παγκόσμιο 
εμπορικό χάρτη. Για να συμβεί 
αυτό πρέπει ταχύτατα, Πολιτεία , 
Επιχειρήσεις, Περιφέρειες, Επιχει-
ρηματικοί φορείς, Ινστιτούτα και 
Διμερή Επιμελητήρια επιτέλους να 
ενώσουν τις δράσεις τους με κοι-
νό σκοπό την ενίσχυση και την 
ανάπτυξη των εξωστρεφών επιχει-
ρήσεων. Οι περισσότερες επιχει-
ρήσεις γνωρίζουνε προς τα που 
θέλουν να πάνε, οι περισσότερες 
όμως εξ αυτών δεν γνωρίζουν το 
πώς να πάνε. Εδώ λοιπόν έρχονται 
υπηρεσίες όπως αυτή της ICAP-DK 
marketing και το Export consulting 
να καλύψει αυτές τις ανάγκες σε 
επίπεδο εταιρειών. Σε επίπεδο όμως 
Συνεργατικών προσπαθειών, οι 
εξαγωγικοί φορείς, τα Διμερή επι-
μελητήρια τα οποία προσπαθούνε 
κυρίως μέσα από τις δράσεις τους 
να προωθήσουν τις απαραίτητες 
γνώσεις και πληροφορίες προς τα 
μέλη αντίστοιχα, σε συνεργασία 
με το Enterprise Greece και με το 
Υφυπουργείο Εξωτερικών/ τη Γενι-
κή Γραμματεία Διεθνούς Εμπορίου 
πρέπει να επιταχύνουν ώστε οι 
Εθνικές δράσεις να είναι συντο-

νισμένες και εύστοχες με πολύ 
δόση αξιοκρατίας στην επιλογή 
των επιχειρήσεων που εντάσσουν 
στις δράσεις αυτές. Κυρίως πρέ-
πει να αξιολογηθούν οι εταιρίες 
που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα 
μας στις Διεθνείς εκθέσεις και τα 
B2B's. Είναι θέμα Εθνικής Εικόνας 
η οποία πρέπει επιτέλους να απο-
τυπωθεί ποια θα είναι και πώς θα 
εφαρμοστεί στα πλαίσια της πο-
λυπόθητης Εθνικής Στρατηγικής 
Διεθνούς Εμπορίου, η οποία είναι 
δυστυχώς σε νηπιακό στάδιο.

Εύχομαι ολόψυχα μέσα στο 2020 
να λάβει σάρκα και οστά ώστε το 
2021 οι ελληνικές εξαγωγές να 
ανακάμψουν σε αξία πλέον και 
όχι σε ποσοστό του Ακαθάριστου 
Εθνικού Προϊόντος.

Η Ελληνική εξωστρεφής επιχειρη-
ματικότητα να κάνει την δική της 
"Επανάσταση". 

Πολλές είναι οι συνεργασίες και οι 
συμφωνίες οι οποίες αναμένονται 
μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Το κλί-
μα αισιοδοξίας των επιχειρήσεων 
φαίνεται να ανακάμπτει. Πολλά 
Ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες 
πληρούν αρκετές προϋποθέσεις 
ώστε να καλύψουν τις ανάγκες ξέ-
νων καταναλωτών.

Στο παρόν τεύχος η DK Marketing 
σε συνεργασία με την ICAP πραγ-
ματοποίησε μία έρευνα/επισκό-
πηση των ελληνικών εξαγωγών 
το 2019 και έπειτα από τη χρήση 
εξειδικευμένων εργαλείων κατέληξε 
σε τρεις βασικές αγορές στόχους 
που θα ήθελε να προτείνει και σε 
Εθνικό αλλά και σε ιδιωτικό επίπεδο 

Σας εύχομαι να έχουμε μία πολύ 
καλή χρονιά και καλή σας ανάγνωση

Δημήτρης Καραβασίλης,
CEO & founder
της DK marketing consultants. 

EDITORIAL
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Χαρτογράφηση Εξαγωγικής
Δραστηριότητας Ελλάδας
ανά Περιφέρεια
& Περιφερειακή Ενότητα
Η συνεισφορά των περιφερειών στην επίτευξη 
του ιστορικού ρεκόρ εξαγωγών το 2018

Αποτελώντας το μοναδικό φορέα 
που επεξεργάζεται και αναλύει τα 
στοιχεία των εμπορευματικών συ-
ναλλαγών που πραγματοποιούν 

οι 13 περιφέρειες της χώρας, το Ινστιτούτο 
Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) 
του ΣΕΒΕ κατάρτισε για ακόμη μία χρονιά 
τη μελέτη με τίτλο «Χαρτογράφηση της εξα-
γωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά 
περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα», για 
το διάστημα 2014-2018. Εξετάζοντας σε βά-
θος το επίπεδο εξωστρέφειας στις ελληνικές 
περιφέρειες ξεχωριστά και σκιαγραφώντας 
τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιμέρους πε-
ριφερειακών ενοτήτων, η μελέτη αναδεικνύει 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσι-
άζει η κάθε περιφέρεια σε κλαδικό επίπεδο, 
τις χώρες με τις οποίες πραγματοποιεί εμπο-
ρικές συναλλαγές, ενώ εντοπίζει και τα αδύ-
ναμα σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης. 
Η καθολική και περιγραφική ανάλυση του 
εξωτερικού εμπορίου της κάθε περιφέρειας, 
αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη βελτίω-
ση της εξαγωγικής επίδοσης των ελληνικών 
περιφερειών και αρωγό στην ενίσχυση της 
εξωστρέφειας σε εθνικό επίπεδο.

Τ ο 2018 αποτέλεσε μία χρονιά-σταθμός 
για τις ελληνικές εξαγωγές, καθώς για πρώ-
τη φορά ξεπεράστηκε το φράγμα των €33 
δις., επιτυγχάνοντας παράλληλα και βελτί-
ωση της εξαγωγικής μας επίδοσης (εξαγω-
γές αγαθών ως % ΑΕΠ) από 16,0% το 2017, 
σε 17,9% το 2018. Σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα της μελέτης, οι ελληνικές εξαγωγές 
ανήλθαν σε €33,1 δις. το 2018 έναντι €28,5 
δις. το 2017, καταγράφοντας αύξηση κατά 
16,1%, δηλαδή €4,6 δις., με τις εισαγωγές 

της χώρας να παρουσιάζουν επίσης άνοδο 
κατά 9,5%, δηλαδή €4,7 δις. και να διαμορ-
φώνονται στο ποσό-ρεκόρ των €53,8 δις. 
Οι σημαντικές προαναφερθείσες αυξήσεις 
επέφεραν ως επακόλουθο την περαιτέρω 
διεύρυνση του εμπορικού μας ελλείμματος, 
το οποίο διαμορφώθηκε στο ποσό των 
€20,7 δις., κρούοντας το καμπανάκι του κιν-
δύνου για ακόμη μία φορά αναφορικά με 
την υπέρμετρη ενίσχυση των εισαγωγών, η 
οποία αποτελεί τροχοπέδη στον αναπτυξια-
κό χαρακτήρα της αύξησης των εξαγωγών.

Η υψηλή εξάρτηση από την περιφέρεια 
Αττικής αποτυπώθηκε για ακόμη μία χρονιά 
στη μελέτη του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ με το 50,6% των 
εξαγωγών και το 68,2% των εισαγωγών να 
προέρχεται από την εν λόγω περιφέρεια. Πιο 
συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της Περιφέρειας 
Αττικής διέγραψαν σημαντική άνοδο κατά 
20,1%, δηλαδή €2,8 δις. στο διάστημα 2017-
2018, ενώ σε συνδυασμό με τη μικρότερη αύ-
ξηση των εισαγωγών κατά €2,4 δις., δηλαδή 
7,1%, η περιφέρεια κατάφερε να ελαττώσει 
το εμπορικό της έλλειμμα κατά €384,5 εκατ., 
ωστόσο αυτό παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά 
επίπεδα και συγκεκριμένα σε €20,0 δις., σε 
αντίστοιχο επίπεδο με το συνολικό έλλειμμα 
της χώρας. Σημαντικό μερίδιο στις ελληνι-
κές εξαγωγές και συγκεκριμένα 16,0% κατέ-
χει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για το 2018, 
η οποία ξεπέρασε την περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, καταγράφοντας ενίσχυση εξα-
γωγών κατά 22,8%. Ωστόσο, η Πελοπόννη-
σος χαρακτηρίζεται από την υψηλή εξάρτηση 
από τα πετρελαιοειδή καθώς αν εξαιρέσουμε 
αυτόν τον κλάδο, το μερίδιο στο σύνολο των 
εξαγωγών διαμορφώνεται σε 4,0%, κατακτώ-
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ντας την 5η θέση στη σχετική λίστα. Ενίσχυση 
εξαγωγών κατά 5,7% σημείωσε η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας στο διάστημα 2017-
2018 με τις εξαγωγές να διαμορφώνονται σε 
€4,9 δις. το 2018 και το αντίστοιχο μερίδιο να 
διαμορφώνεται σε 14,9%, ενώ μεγαλύτερη 
συμμετοχή έχει η περιφέρεια στις εισαγωγές 
της χώρας και συγκεκριμένα 11,9%. Αξιοση-
μείωτο είναι το γεγονός ότι οι τρεις πρώτες 
περιφέρειες συγκεντρώνουν το 81,5% των ελ-
ληνικών εξαγωγών

Τη σημαντικότερη ποσοστιαία ενίσχυση 
εξαγωγών κατά 26,5%, δηλαδή €301,8 εκατ. 
παρουσίασε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
με τις εξαγωγές να διαμορφώνονται σε €1,4 
δις. για πρώτη φορά στην ιστορία, ενώ πα-
ράλληλα κατάφερε να μειώσει το εμπορι-
κό της έλλειμμα κατά €281,4 εκατ., δηλαδή 
63,9% με αποτέλεσμα αυτό να διαμορφωθεί 
σε €158,6 εκατ., καθώς οι εισαγωγές κατέ-
γραψαν ισχνή αύξηση κατά €20,5 εκατ. Η 
Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται στην 5η 
θέση των ελληνικών εξαγωγών με μερίδιο 
4,1% και εξαγωγές €1,3 δις., οι οποίες αυξή-
θηκαν κατά 2,9% στο διάστημα 2017-2018, 
ενώ παρά την ενίσχυση και των εισαγωγών 
κατά €88,2 εκατ., δηλαδή 12,9%, η Θεσσαλία 
παρουσιάζει το μεγαλύτερο πλεόνασμα στο 
εμπορικό της ισοζύγιο το οποίο ανέρχεται σε 
€575,5 εκατ. Αντίθετα, η Περιφέρεια Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία συμ-
μετέχει κατά 2,7% στις ελληνικές εξαγωγές, 
κατέγραψε τη μεγαλύτερη απώλεια εξαγω-
γών κατά €33,5 εκατ., με αποτέλεσμα αυτές 
να διαμορφωθούν σε €896,3 εκατ. το 2018, 
ωστόσο το εμπορικό της ισοζύγιο παραμέ-
νει πλεονασματικό κατά €297,1 εκατ., καθώς 
οι εισαγωγές ανήλθαν σε €599,2 εκατ.

Σημαντική ενίσχυση εξαγωγών κατά 26,0% 
κατέγραψε η Περιφέρεια Κρήτης με αποτέ-
λεσμα αυτές να διαμορφωθούν σε €691,5 
εκατ., ενώ παρά την αύξηση των εισαγωγών 
κατά €67,4 εκατ., η περιφέρεια διεύρυνε το 
εμπορικό της πλεόνασμα κατά €75,2 εκατ., 
δηλαδή 80,9%. Παρόμοια εικόνα παρουσιά-
ζει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τις εξα-
γωγές να διαμορφώνονται σε €562,3 εκατ. 
το 2018 έναντι €509,8 εκατ. το 2017, ενώ σε 
συνδυασμό με τις εισαγωγές οι οποίες δια-
μορφώθηκαν σε €437,4 εκατ., η περιφέρεια 
παρουσίασε πλεόνασμα €124,9 εκατομμυ-
ρίων στο εμπορικό της ισοζύγιο. Πτωτική 
πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές της Περι-
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς από 
€360,8 εκατ. το 2017, ανήλθαν σε €346,7 
εκατ. το 2018, ενώ αντίστοιχα καθοδική τάση 

παρουσίασαν και οι εισαγωγές της περιφέ-
ρειας κατά €41,4 εκατ., δηλαδή 18,1%

Τα τελευταία 3 χρόνια οι εξαγωγές της Πε-
ριφέρειας Ηπείρου σημειώνουν σταδιακή αύ-
ξηση με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε 
€298,7 εκατ. το 2018, ενώ αξιοσημείωτο είναι 
το γεγονός ότι το έλλειμμα των €19,3 εκατ. 
που παρουσίασε η Ήπειρος το 2017, μετα-
τράπηκε σε πλεόνασμα €5,3 εκατ. το 2018. 
Ισχνή κρίνεται η συνεισφορά των Περιφερει-
ών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου στις ελληνικές 
εξαγωγές καθώς οι εν λόγω περιφέρειες κα-
τέχουν μερίδιο 0,6% και 0,5% αντίστοιχα. Πιο 
συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου ανήλθαν σε €187,4 εκατ. ση-
μειώνοντας μείωση κατά €2,3 εκατ., ωστόσο 
στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφηκε 
μείωση εξαγωγών κατά €16,4 εκατ., με απο-
τέλεσμα να απωλέσει μία θέση στη σχετική 
λίστα, όντας πλέον προτελευταία. Τέλος, η 
Περιφέρεια Ιονίου, παρά τη χαμηλή της συμ-
μετοχή στο σύνολο των εξαγωγών, κατάφερε 
να αυξήσει τις εξαγωγές της κατά €24,7 εκατ., 
δηλαδή 19,0% και συνδυαστικά με τη χαμη-
λότερου μεγέθους αύξηση των εισαγωγών, 
να διευρύνει το εμπορικό της πλεόνασμα 
κατά €21,6 εκατ. στο διάστημα 2017-2018.

Σε κλαδικό επίπεδο, η συνεισφορά των 
πετρελαιοειδών ξεπερνά το 1/3 στο σύνολο 
των εξαγωγών με μερίδιο 34,7%, με τις περι-
φέρειες Αττικής και Πελοποννήσου να εξά-
γουν το 88,3% του κλάδου. Με 16,0% μερίδιο 
ακολουθούν τα τρόφιμα με τις περιφέρειες 
Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Θεσσαλί-
ας και Πελοποννήσου να συγκεντρώνουν 
το 69,0% του κλάδου. Στην επίτευξη του 
ιστορικού ρεκόρ των ελληνικών εξαγωγών, 
σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η ενίσχυση 
των εξαγωγών χημικών και πλαστικών κατά 
13,8%, των μετάλλων κατά 17,7% και του 
κλάδου μηχανών και συσκευών κατά 11,7%. 
Αναφορικά με τις χώρες που εξάγονται τα 
ελληνικά προϊόντα, η Ιταλία και η Γερμανία 
αποτελούν τους κυριότερους προορισμούς 
σε ποσοστό 10,4% και 6,4% στο σύνολο 
της χώρας. Μάλιστα, οι δύο αυτές χώρες 
βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα των κυριό-
τερων προορισμών για όλες τις περιφέρειες 
εκτός από την Πελοπόννησο. Τη δεκάδα των 
σημαντικότερων προορισμών συμπληρώ-
νουν η Τουρκία (6,2% μερίδιο), η Κύπρος 
(5,3% μερίδιο), ο Λίβανος (4,5% μερίδιο), η 
Βουλγαρία (4,3% μερίδιο), οι ΗΠΑ (4,1% με-
ρίδιο), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,6% μερίδιο), 
η Αίγυπτος και η Ισπανία (3,5% και 3,3% με-
ρίδιο αντίστοιχα).
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Οι νέες τάσεις στο παράνομο 
εμπόριο απαιτούν την ενίσχυση 
των συμμαχιών
ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Tο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμε-
λητήριο και η Επιτροπή Πνευματικών 
Δικαιωμάτων του Επιμελητηρίου διορ-
γάνωσαν  συνέδριο σχετικά με το πα-

ράνομο εμπόριο τσιγάρων. 

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε - για πρώτη 
φορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο - η νέα μελέτη  
“STELLA” της KPMG, η οποία περιέχει πλήθος 
στοιχείων σχετικά με το μέγεθος του προβλή-
ματος στην Ε.Ε. και τις σημαντικές επιπτώσεις 
του, τόσο στην οικονομία και τη δημόσια 
ασφάλεια, όσο και στην υγεία των πολιτών. 

Στο συνέδριο συζητήθηκαν επίσης και τα 
απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, με 
σκοπό την άμεση και αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση του παράνομου εμπορίου τσιγάρων. 

Ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού 
Εμπορικού Επιμελητήριου κ. Νικόλαος Μπα-
κατσέλος δήλωσε: «Καθώς η Ελλάδα βγαίνει 
από αυτή την δεκαετή κρίση, θέλει να επα-
νασυστηθεί στην παγκόσμια επιχειρηματική 
και επενδυτική κοινότητα με ένα νέο αξιό-
πιστο πρόσωπο και να επανατοποθετηθεί 
σ’ αυτό το χάρτη σαν ένας μαγνήτης επεν-
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δύσεων και ένας τόπος δημιουργικότητας. 
Η πάταξη του παραεμπορίου είναι μια ση-
μαντική έκφανση της νέας αξιοπιστίας, της 
νέας εικόνας που η Ελλάδα θέλει να προβά-
λει και επίσης για πολλούς επενδυτές είναι 
και μια βασική προϋπόθεση» και συνέχισε 
λέγοντας ότι: «Το παράνομο εμπόριο τσιγά-
ρων είναι μια μάστιγα με παγκόσμιο αντίκτυ-
πο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με 
την έρευνα της  KPMG, τα χαμένα έσοδα σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αγγίζουν τα 10 
δισ. εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την Ελλάδα 
μόνο είναι 700 εκατ. ευρώ, δηλαδή τεράστια 
ποσά που θα μπορούσαν να χρηματοδοτή-
σουν άλλες κρατικές μας ανάγκες».

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων κ. Γιώργος Πιτσιλής,  από 
το βήμα του συνεδρίου ανέλυσε τους πυλώ-
νες στρατηγικής της ΑΑΔΕ που στοχεύουν 
στην πάταξη του παράνομου εμπορίου τσι-
γάρων και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη 
δημιουργία της Επιτελικής Υπηρεσίας Τελω-
νιακών Ελέγχων, η οποία θα λειτουργεί από 
τις αρχές του 2020 και θα περιλάβει και θα 
συντονίζει όλες τις κινητές ομάδες ελέγχου 
που διαθέτουμε στη χώρα μέσω των δυο τε-
λωνιακών ελεγκτικών μας κέντρων Αττικής 
και Θεσσαλονίκης. Ο κ. Πιτσιλής δήλωσε: 

«Δημιουργούμε έτσι την υποδομή για μια 
σύγχρονη και αποτελεσματική διωκτική 
υπηρεσία πανελλαδικής εμβέλειας η οποία 
θα έχει ως αποκλειστικό στόχο τη δίωξη 
του λαθρεμπορίου»

Ο κ. Charlie Simpson, Partner, KPMG Global 
Strategy Group, παρουσίασε τη νέα μελέτη 
“STELLA” της KPMG, σχετικά με το μέγεθος του 
παράνομου εμπορίου τσιγάρων στην Ε.Ε.  

Σύμφωνα με τη μελέτη, η κατανάλωση 
παράνομων τσιγάρων το 2018 στην Ε.Ε. 
υπολογίζεται στο 8,6% της συνολικής κατα-
νάλωσης και αντιστοιχεί σε 43,6 δισεκατομ-
μύρια τσιγάρα. Σε δεκαπέντε (15) από τις χώ-
ρες οι οποίες περιλαμβάνονται στη μελέτη, 
παρατηρήθηκε αύξηση στην κατανάλωση 
απομιμητικών τσιγάρων, με τον μεγαλύτε-
ρο όγκο να καταγράφεται στην Ελλάδα (1,5 
δισ. τσιγάρα) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (0,9 
δισ. τσιγάρα).

Η μελέτη αναφέρεται και στα παράνο-
μα εργοστάσια κατασκευής τσιγάρων που 
υπάρχουν πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο 
αριθμός των οποίων αυξάνεται τα τελευταία 
χρόνια. Η Πολωνία, η Τσεχία και η Ελλάδα 
είχαν τις περισσότερες εφόδους σε παράνο-
μα εργοστάσια το 2018. Τα παράνομα προϊ-
όντα που παράγονταν σε αυτά τα εργοστά-
σια εντοπίστηκαν σε πολλές χώρες της Ε.Ε. 
Εάν αυτές οι ποσότητες τσιγάρων είχαν δι-
οχετευτεί στη νόμιμη αγορά, θα πρόσθεταν 
2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον στα ευρω-
παϊκά ταμεία.

Ακολούθησε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
ενότητα για τον ρόλο των διωκτικών αρχών 
και τις συμμαχίες που χρειάζεται να δημι-
ουργηθούν για την  πάταξη του παράνομου 
εμπορίου. Την ενότητα συντόνισε ο Πρόε-
δρος Επιτροπής Προστασίας Πνευματικών 
Δικαιωμάτων του Ελληνο - Αμερικανικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου, κύριος Γιάννης 
Μαστροκώστας και συμμετείχαν: ο Γενικός 
Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας Κατα-

Νικόλαος Μπακατσέλος, πρόεδρος του Ελληνο-
Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου
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ναλωτή, κ.Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο Δι-
ευθυντής Οικονομικής Αστυνομίας, Ταξίαρ-
χος Εμμανουήλ Δουρβετάκης, ο Διευθυντής 
Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του 
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής,Αντιπλοίαρχος Ευάγγελος Μπουλακά-
κης, η Διευθύντρια Στρατηγικής Τελωνεια-
κών Ελέγχων και Παραβάσεων, κα. Αγγελική 
Ματσούκα, και ο Αντιπρόεδρος της Παπα-
στράτος, κ. Ιάκωβος Καργαρώτος.

Ο κ. Ιάκωβος Καργαρώτος, Αντιπρόεδρος 
της Παπαστράτος, δήλωσε: «Η Παπαστρά-
τος, ήδη από το 2012 έχει αναλάβει σειρά 
πρωτοβουλιών, με καμπάνιες ενημέρωσης 
των καταναλωτών και δράσεις ενίσχυσης 
των διωκτικών Αρχών. Σήμερα, η Ευρώπη 
δεν είναι μόνο προορισμός για τα παράνομα 
τσιγάρα, αλλά και κέντρο παραγωγής τους, 
ενώ τα παράνομα αυτά δίκτυα είναι καλά 
οργανωμένα και ευέλικτα. Λύσεις υπάρχουν 
και μπορούν να έρθουν μέσα από τη συνερ-
γασία Πολιτείας – κοινωνίας και ιδιωτικού 
τομέα. Το πρόβλημα μάς αφορά όλους και 
μόνο με συμπράξεις μπορούμε να το αντιμε-
τωπίσουμε αποτελεσματικά».

Στην ομιλία του ο Υφυπουργός Οικονομι-
κών, Φορολογικής Πολιτικής και  Δημόσιας 
Περιουσίας κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος 
δήλωσε ότι οι έλεγχοι απέναντι σ’ αυτή την 
παράνομη δραστηριότητα έχουν ενταθεί 
και το επόμενο διάστημα θα επιταχυνθούν. 
Παράλληλα, προανήγγειλε την άμεση κύρω-
ση του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του 
παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού 
της σύμβασης - πλαισίου της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του κα-
πνού με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς 
συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνο-
γνωσίας.  Ο κ. Βεσυρόπουλος ανέφερε ότι: 
«Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα 
χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό 
σχέδιο δράσης. Μια από τις λύσεις που 
εξετάζουμε είναι η τοποθέτηση ανιχνευτών 

scanners για φορτηγά και containers στις 
κύριες οδικές και θαλάσσιες πύλες της χώ-
ρας για την ανίχνευση παράνομων και λα-
θραίων καπνικών προϊόντων. Θεωρώ ότι 
στο ζήτημα αυτό πρέπει να έχουμε σύμμαχο 
τον πολίτη, γι’ αυτό και πρέπει να υπάρξει 
μια στοχευμένη καμπάνια ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τις συνέπειες από 
το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων όχι 
μόνο για τα δημόσια έσοδα, αλλά και για 
τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Μια από 
τις πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν 
το προσεχές διάστημα συνδέεται με αυτό το 
στόχο. Ο πολίτης πρέπει να κατανοήσει ότι 
το λαθρεμπόριο στρέφεται εναντίον του, οι 
αρνητικές συνέπειες αφορούν τον ίδιο, είναι 
η κοινωνία που πληρώνει το τίμημα της εξά-
πλωσης του λαθρεμπορίου. Επεξεργαζόμα-
στε και πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε 
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενεργειών και 
δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση».

Ακολουθούν τα κύρια ευρήματα
της Μελέτης Stella KPMG:

 Η μελέτη Stella της KPMG για την κατα-
νάλωση παράνομων τσιγάρων στην ΕΕ το 
2018, η οποία εκδόθηκε τον Ιούνιο 2019, 
αποκάλυψε ότι καταναλώθηκαν στην Ευρω-
παϊκή Ένωση (EE) 43,6 δισεκατομμύρια πα-
ράνομα τσιγάρα, ποσότητα ισοδύναμη σε 
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μέγεθος με το σύνολο της νόμιμης αγοράς 
πωλήσεων τσιγάρων του Ηνωμένου Βασι-
λείου, της Αυστρίας και της Δανίας. Αυτή η 
πραγματικότητα κόστισε στις κυβερνήσεις 
10 δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα έσοδα.

 Σύμφωνα με τη μελέτη, η κατανάλωση πα-
ράνομων τσιγάρων το 2018 στην ΕΕ υπολογί-
ζεται στο 8,6% της συνολικής κατανάλωσης και 
αντιστοιχεί σε 43,6 δισεκατομμύρια τσιγάρα.

 Η μελέτη εντόπισε 33% αύξηση στα απο-
μιμητικά τσιγάρα – το μεγαλύτερο ποσό που 
έχει καταγραφεί ιστορικά – με την κατανάλω-
ση να φτάνει στα 5,5 δισεκατομμύρια απομι-
μητικά τσιγάρα το 2018.

 Σε δεκαπέντε (15) από τις χώρες οι οποίες 
περιλαμβάνονται στη μελέτη, παρατηρήθηκε 
αύξηση στην κατανάλωση απομιμητικών τσι-
γάρων, με τον μεγαλύτερο όγκο να καταγρά-
φεται στην Ελλάδα (1,5 δισεκ. τσιγάρα) και 
στο Ηνωμένο Βασίλειο (0,9 δισεκ. τσιγάρα).

Όι αυξημένες κατασχέσεις παράνομων 
εργοστασίων στην ΕΕ αναδεικνύουν 
την αυξημένη παραγωγή παράνομων 
τσιγάρων εντός της ΕΕ
 Η έρευνα της KPMG κατέγραψε ότι κατα-
σκευάζονται περίπου 9,2 δισεκατομμύρια 

παράνομα τσιγάρα εντός της ΕΕ. Ταυτόχρο-
να, αυξήθηκαν και οι έφοδοι σε παράνομα 
εργοστάσια από 22 το 2017, σε 51 το 2018.

 Η Πολωνία, η Τσεχία και η Ελλάδα είχαν τις 
περισσότερες εφόδους σε παράνομα εργο-
στάσια το 2018. Τα παράνομα προϊόντα που 
παράγονταν σε αυτά τα εργοστάσια εντοπί-
στηκαν σε πολλές χώρες της ΕΕ. Εάν αυτές 
οι ποσότητες τσιγάρων είχαν διοχετευτεί στη 
νόμιμη αγορά, θα πρόσθεταν 2 δισεκατομ-
μύρια ευρώ επιπλέον στα Ευρωπαϊκά ταμεία.

Ή απόκτηση παραγωγικού εξοπλισμού 
από τις εγκληματικές οργανώσεις είναι 
εύκολη.
 Οι εγκληματικές οργανώσεις αποκτούν 
μέσω του διαδικτύου τεχνολογικά εξελιγμένο 
εξοπλισμό και αναλώσιμα, τα οποία, για να 
αποφύγουν τους ελέγχους, αποστέλλονται 
μέσω των Ελευθέρων Ζωνών Εμπορίου, συ-
νήθως από τη Μέση και Άπω Ανατολή. Με 
αυτό τον τρόπο στήνουν πιο γρήγορα και 
εύκολα τα παράνομα εργοστάσια τσιγάρων.

 Οι εγκληματικές οργανώσεις που λειτουρ-
γούν σε διαφορετικές χώρες έχουν διαφο-
ρετικό επίπεδο εμπειρίας και εξειδίκευσης. Το 
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ίδιο δίκτυο που χρησιμοποιείται για τα παρά-
νομα τσιγάρα, χρησιμοποιείται και για άλλα 
παράνομα είδη όπως ναρκωτικά, απομιμη-
τικά ρούχα και φάρμακα.

Μελέτη Εργασίας: Ελλάδα
 Το 2018, 3,9 δισεκ. παράνομα τσιγάρα 

καταναλώθηκαν στην Ελλάδα, εκ των οποί-
ων το 1,5 δισεκατομμύριο ήταν απομιμητικά 
σύμφωνα με την KPMG. Η αυξητική τάση που 
καταγράφεται οδηγεί σε σημαντικά χαμένα 
έσοδα για την κυβέρνηση, της τάξεως των 700 
- κατά προσέγγιση - εκατομμυρίων το χρόνο.

 Οι αυξημένες έφοδοι σε παράνομα 
εργοστάσια το 2018, δείχνουν την αλλαγή 
δράσης των εγκληματικών οργανώσεων, 
από την εισαγωγή παράνομων προϊόντων, 
σε εγχώρια, πλέον, παραγωγή.

Λίγα λόγια για τη μελέτη της KPMG

Η μελέτη Stella είναι μία ετήσια μελέτη η 
οποία εκτιμά το μέγεθος και την εξέλιξη 
της παράνομης αγοράς τσιγάρων στην 
ΕΕ. Η έκθεση ανατέθηκε στην KPMG από 
τη Philip Morris Products SA, και αφορά 
στη συγκέντρωση των δεδομένων για το 
2018. Η μελέτη καλύπτει και τα 28 κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, 
υπάρχουν μεμονωμένες αναφορές στη 
Νορβηγία και την Ελβετία.

Η KPMG όρισε Ομάδα Εμπειρογνωμόνων 
από διαφορετικά πεδία, όπως η βιομηχα-
νία, οι διωκτικές Αρχές, ο ακαδημαϊκός 
τομέας και ο έλεγχος του καπνού για να 
εξετάσουν και αναλύσουν τα ευρήματα 
της μελέτης Stella για το 2018.
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FOOD EXPO 2020: Οι decision makers του 
κλάδου τροφίμων & ποτών θα είναι και πάλι εδώ! 

Με 1.350 εκθέτες και πάνω από 70.000 food traders από την Ελλάδα αλλά και όλο τον 
κόσμο που αναμένεται να την επισκεφτούν, η FOOD EXPO 2020, θα επιβεβαιώσει τον 
τίτλο της ως το μεγαλύτερο εμπορικό forum για τα τρόφιμα και ποτά στη Ν.Α Ευρώπη!

Όι επαγγελματίες του κλάδου θα συναντήσουν 
τις εταιρείες leader της αγοράς 

Η FOOD EXPO 2020 θα αποτελέσει και πάλι 
την κορυφαία στιγμή για την εγχώρια αγορά, 
δίνοντας την ευκαιρία στις μεγαλύτερες πα-
ραγωγικές και μεταποιητικές μονάδες Τροφί-
μων και Ποτών που συμμετέχουν ως εκθέτες, 
να αναδείξουν τα προϊόντα τους σε 75.000 
αναμενόμενους Έλληνες και ξένους αγορα-
στές - επαγγελματίες από επιχειρήσεις της 
Οργανωμένης Λιανικής, του Χονδρεμπορίου, 
της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών, των Ξε-
νοδοχείων και της Μαζικής Εστίασης- και να 
συνάψουν σπουδαίες συμφωνίες εντός και 
εκτός συνόρων! Παράλληλα, για ακόμα μία 
χρονιά θα αναδειχθεί ο διεθνής χαρακτήρας 
της έκθεσης καθώς οι ξένοι εκθέτες που θα 
συμμετάσχουν θα φτάσουν τους 300.  Οι εται-
ρείες αυτές είναι σημαντικές και μεγάλες πα-
ραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις από 
38 χώρες όπως Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Αίγυ-
πτος, Τουρκία, Βουλγαρία, Κορέα, Πολωνία, 
Κίνα, Τυνησία, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Λίβανος, Ιν-
δονησία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Ολλανδία, 
Ινδία, Ρουμανία, Αυστρία, Βόρεια Μακεδονία, 
Μαλαισία, Κονγκό και Κύπρος.

Νέος τομέας βιολογικών προϊόντων

Ο κλάδος των βιολογικών προϊόντων είναι 
από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους διε-
θνώς, ενώ η ζήτηση σε βιολογικά προϊόντα 
αυξάνεται διαρκώς. Η FOOD EXPO ανταπο-
κρινόμενη σε αυτή τη νέα ανάγκη της αγο-
ράς, εγκαινιάζει έναν ξεχωριστό τομέα με βιο-

λογικά προϊόντα. Οι εκθέτες του τομέα αυτού 
θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν 
τα προϊόντα τους και να έρθουν σε επαφή 
με τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες που 
ενδιαφέρονται να εντάξουν στην επιχείρησή 
τους οργανικά τρόφιμα και ποτά.

5.000  διεθνείς αγοραστές από όλο τον κόσμο

Νέα θεαματική άνοδος στην προσέλευση 
διεθνών αγοραστών προβλέπεται στην 7η 
FOOD EXPO, καθώς αναμένεται να ξεπερά-
σουν τους 5.000, «διασφαλίζοντας» ένα νέο 
ακόμα ρεκόρ για την έκθεση. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι αυτοί οι 5.000 διεθνείς αγορα-
στές, είναι ιδιοκτήτες και σημαντικά στελέχη 
σε μεγάλες αλυσίδες supermarket και mini 
markets, σε παραδοσιακά παντοπωλεία και 
delicatessen, χώρους μαζικής εστίασης, ξε-
νοδοχεία ενώ είναι και ιδιοκτήτες ή chefs σε 
εστιατόρια με ελληνική και μεσογειακή κου-
ζίνα. Από αυτούς οι 950 πιο σημαντικοί θα 
ενταχθούν στο Hosted Buyer Program και 
θα πραγματοποιήσουν περισσότερα από 
18.000 b2b meetings με τους εκθέτες.

Μαζί και η έκθεση OENOTELIA 2020

H OENOTELIA επικεντρωμένη όχι μόνο στην 
ελληνική b2b αγορά, αλλά και στις σημαντικές 
ξένες αγορές - στόχους για το ελληνικό κρασί, 
με την συμμετοχή 230 εκθετών θα αναδειχθεί 
στο κορυφαίο εμπορικό φόρουμ για το κρασί 
στη χώρα μας και πόλο έλξης για δεκάδες χι-
λιάδες επισκέπτες από την Οργανωμένη Λιανι-
κή, τα Ξενοδοχεία και τη Μαζική Εστίαση.
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Νέος Νόμος για το ρωσικό 
αμπελο-οινικό κλάδο

Σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε 
από το Γραφείο Οικονομικών & Εμπο-
ρικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη 
Μόσχα, ψηφίστηκε στις 15 Δεκεμβρί-

ου 2019 από τη ρωσική Δούμα νόμος περί 
“Αμπελουργίας και Παραγωγής Όίνου” (βλ. 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/815115-7) με ημε-
ρομηνία έναρξης ισχύος 180 ημέρες από 
την ψήφισή του. Αναμένεται η άμεση υπο-
γραφή του από τον Πρόεδρο Πούτιν. Βασι-
κά σημεία του εν θέματι νόμου είναι:

 Καθορισμός του όρου “Όίνος” (γεωρ-
γικό εδώδιμο προϊόν με περιεκτικότητα σε 
αιθυλική αλκοόλη από 7,5% - 18%, προερ-
χόμενο αποκλειστικά από ζύμωση φρέσκων 
σταφυλιών ή μούστο σταφυλιών),

 Εισαγωγή του όρου “Ρωσικός Όίνος” 
(αποτελούμενο από 100% ρωσικά σταφύλια),

 Εισαγωγή του όρου “μη Οίνος” για οι-

νικά προϊόντα που αποτελούνται από μίξη 
οίνου και προσθετικών ουσιών,

 Καθορισμός τεχνολογικών κανόνων για 
την παραγωγή του οίνου και τη χρήση συ-
γκεκριμένων α' υλών,

 Καθορισμός προτύπων για τον χαρα-
κτηρισμό οίνων χαμηλής ποιότητας και ψευ-
δο-οίνων και του τρόπου διάθεσης στη ρω-
σική αγορά,

 Εισαγωγή ρωσικού συστήματος προ-
στασίας οίνων γεωγραφικής προέλευσης,

 Δημιουργία ομοσπονδιακού μητρώου 
οινικών γεωγραφικών περιοχών,

 Υποχρέωση της αναγραφής “Ρωσικοί 
Όίνοι” στα σημεία πώλησης,

 Οικονομική στήριξη του αμπελο-οινικού το-
μέα για δημιουργία αμπελώνων, αγορά αμπε-
λο- οινικού εξοπλισμού, μέτρα μάρκετινγκ κ.λπ.

(α) Έγγραφο του Γραφείου Όικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
Μόσχας με Α.Π. Φ 213.2/2270/24.12.2019 (μη προς όλους)
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Επισημαίνεται ότι, ο εν θέματι νόμος περι-
έχει προβληματικές διατάξεις, οι οποίες θα 
αντιμετωπιστούν, σύμφωνα με την ενημέρω-
ση, εντός του επόμενου εξαμήνου, όπως:

 Η απαγόρευση παραγωγής ρωσικού 
οίνου με χρήση / ανάμιξη εισαγόμενου χύμα 
οίνου, όταν στη Ρωσία, σήμερα, μόνο το 
30% των εγχωρίως παραγόμενων οίνων 
προέρχεται από ρωσική πρώτη ύλη.

Εκτιμάται ότι η εν λόγω απαγόρευση θα 
οδηγήσει σε αύξηση της τιμής του ρωσικού 
τελικού προϊόντος και αναμένεται να αυξη-
θούν οι εισαγωγές οίνων χαμηλής τιμής. 
Ιδιαίτερα αρνητικά θα επηρεαστεί η παρα-
γωγή ρωσικού αφρώδους οίνου, ο οποίος 
εξαρτάται σε ποσοστό άνω του 50% από ει-
σαγόμενη α' ύλη.

 Υφίσταται σύγκρουση ορισμένων διατάξε-
ων του νόμου (απαγόρευση χρήσης εισαγό-
μενης α' ύλης και απαγόρευση ανάμιξης εγχώ-
ριας και εισαγόμενης α' ύλης για παραγωγή 
ρωσικού οίνου) με αντίστοιχους τεχνικούς κα-
νονισμούς για τους οίνους σε επίπεδο Ευρα-
σιατικής Οικονομικής Ένωσης, ο οποίοι όμως 
θα αρχίσουν να ισχύουν από 09.01.2021.

Ο λόγος της βιαστικής ψήφισης του νό-
μου, χωρίς την αντιμετώπιση των ανωτέρω 

προβληματικών διατάξεων, ήταν η εφαρ-
μογή από 01.01.2020 νέων φορολογικών 
κανόνων, οι οποίοι αφορούν σε: αυξημένο 
ειδικό φόρο κατανάλωσης για το κρασί και 
τα λοιπά οινικά προϊόντα και σε νέο φόρο 
παραγωγού για τα σταφύλια ως α' ύλη.

Σημειώνεται ότι από 01.01.2020 ο ΕΦΚ / 
λίτρο μεταξύ εγχώριων και εισαγόμενων εξι-
σώνεται, δηλαδή αυξάνεται για τους εγχωρί-
ως παραγόμενους περισσότερο απ' ότι για 
τους εισαγόμενους και διαμορφώνεται για 
μεν τους οίνους σε 31 ρούβλια για το 2020, 
32 ρούβλια για το 2021 και 33 ρούβλια για 
το 2022, για δε τους αφρώδεις οίνους σε 40 
ρούβλια για το 2020, 41 ρούβλια για το 2021 
και 43 ρούβλια για το 2022. Η αύξηση αυτή 
του ΕΦΚ εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξη-
ση τιμής κατά 15% - 20% στο τελικό προϊόν 
και θα επηρεάσει περισσότερο αρνητικά τις 
πωλήσεις οίνων χαμηλής ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ελλη-
νικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να 
απευθυνθούν στο Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας, 
στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

Δ/νση: Leontyevskiy pereulok 4, Moscow, 
125009 Τηλ.: +7 495 5392970

Fax: +7 495 5392974
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Μείωση της φορολογικής βάσης 
ΦΠΑ σε περίπτωση ολικής 
ή μερικής μη πληρωμής του 
τιμήματος. ΣτΕ 355/2019
ΕΛΕΥΘΕΡΙΌΣ ΕΡΚΕΚΌΓΛΌΥ,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων Partner - tgs (Hellas)
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

 Σύντομο ιστορικό

Σύμφωνα με το άρθρο 90 της Οδηγίας 
2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστη-
μα ΦΠΑ, σε περίπτωση ολικής ή μερικής 

μη είσπραξης απαίτησης η οποία προ-
έρχεται από την πραγματοποίηση φο-
ρολογητέας πράξης, η βάση επιβολής 
του ΦΠΑ μειώνεται ανάλογα, σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
από τα κράτη μέλη.

Προκειμένου να ενσωματωθεί η προα-
ναφερθείσα διάταξη στην εθνική μας νο-
μοθεσία περί ΦΠΑ, στο άρθρο 19 παρ. 
5α του Ν. 2859/2000, ορίζεται ότι η φο-
ρολογητέα αξία μειώνεται σε περίπτω-
ση ολικής ή μερικής μη πληρωμής του 
τιμήματος, εφόσον μετά την πραγμα-
τοποίηση των φορολογητέων πράξεων 
διαπιστώνεται ότι η απαίτηση κατέστη 
οριστικά ανεπίδεκτη εισπράξεως, λόγω 
θέσεως επιχείρησης σε ειδική εκκαθάρι-
ση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων 46 και 46α του Ν. 1892/1990, όπως 
αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 14 του Ν. 2000/1991.

Το κρίσιμο θέμα της ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 90 της 
Όδηγίας 2006/112/ΕΚ καθώς και του άρθρου 19, παρ. 5α του Ν. 
2859/2000 επανήλθε στην επικαιρότητα με την απόφαση του ΣτΕ 
355/2019, την απόφαση ΔΕΔ 2507/2019 και την Ό ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 
2019. Το θέμα αυτό αφορά ειδικότερα το αν και κατά πόσο έχει δικαίωμα 
ο εκδότης τιμολογίου που έχει αποδώσει το ΦΠΑ εκροών, να το ζητήσει 
προς επιστροφή, στην περίπτωση που ο λήπτης του τιμολογίου δεν του 
καταβάλει το τίμημα. 
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Ενάντια αυτής της περιοριστικής ρύθ-
μισης του άρθρου 19, παρ. 5α του Ν. 
2859/2000 προσέφυγαν διάφοροι φο-
ρολογούμενοι, οι οποίοι υποστήριξαν ότι 
η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
έχει ισχύ και σε λοιπές περιπτώσεις στις 
οποίες δεν εισπράττεται (ολικά ή μερικά) 
ο ΦΠΑ από τον εκδότη του τιμολογίου.

Το ΣτΕ έκρινε τα ανωτέρω, ειδικότερα 
και σε σχέση με την περίπτωση της συμ-
φωνίας εξυγίανσης των Super Markets 
Μαρινόπουλος. Σύμφωνα με την από-
φαση 355/2019, το ΣτΕ δικαίωσε φορο-
λογούμενο (εμπλεκόμενο στην υπόθε-
ση του Μαρινόπουλου) που είχε αιτηθεί 
την επιστροφή μη εισπραχθέντος ΦΠΑ 
και υποχρέωσε τις αρμόδιες φορολογι-
κές αρχές να προβούν στην επιστροφή.

Επίσης, η ΔΕΔ 2507/2019 περί επιστρο-
φής ΦΠΑ λόγω οριστικής διαγραφής 
απαίτησης (μείωση φορολογικής βάσης 
βάσει της απόφασης ΣτΕ 355/2019) δικαί-
ωσε άλλον φορολογούμενο για το ίδιο 
θέμα, της ίδιας περίπτωσης εξυγίανσης.

Τέλος, η Ο ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 2019 
έδωσε οδηγίες και καθόρισε τη διαδικα-
σία για την εφαρμογή της απόφασης 
του ΣτΕ 355/2019 στις περιπτώσεις υπο-
κειμένων-εκδοτών τιμολογίων που καλύ-
πτονται από την απόφαση 8/16.1.2017 
του Πολ/λους Πρωτοδικείου Αθηνών 
(περίπτωση εξυγίανσης των Super 
Markets Μαρινόπουλος).

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει 
από την ανάλυση όλων των ανωτέρω, 
είναι αν πέρα από τις περιπτώσεις ανεί-
σπρακτων απαιτήσεων που υπόκεινται 
στην περίπτωση της εξυγίανσης του 
Μαρινόπουλου, έχουν δικαίωμα να ζη-
τήσουν την επιστροφή του ΦΠΑ και λοι-
ποί εκδότες ανείσπρακτων τιμολογίων 
και αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις και με 
ποια διαδικασία.

Στην συνέχεια, παραθέτουμε συνοπτικά 
τι προβλέπουν οι ανωτέρω αποφάσεις. 

 ΣτΕ 355/2019 

Κατά την συνεδρίαση στις 16/02/2018 
το ΣτΕ δίκασε την προσφυγή Ανώνυμης 
Εταιρείας η οποία αιτήθηκε να ακυρω-
θεί η σιωπηρή απόρριψη από την ΔΕΔ 
της ΑΑΔΕ ενδικοφανούς προσφυγής 
της κατά της τεκμαιρόμενης αρνητικής 
απάντησης του Προϊσταμένου της ΔΟΥ 
ΦΑΕ Αθηνών επί της επιφυλάξεως του 
άρθρου 20 του ν. 4174/2013 που υπε-
βλήθη από την προσφεύγουσα στην 
δήλωση Φ.Π.Α. για τη φορολογική περί-
οδο μηνός Μαρτίου 2017.

Με την κρινόμενη προσφυγή, η προ-
σφεύγουσα, μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε 
ότι η ρύθμιση της παρ. 5α του άρθρου 
19 του Ν. 2859/2000, καθ΄ ο μέρος πα-
ρέχει τη δυνατότητα διακανονισμού της 
βάσης επιβολής του ΦΠΑ σε περίπτωση 
μη είσπραξης της αντιπαροχής μόνο 
στην περίπτωση που η αντισυμβαλλό-
μενη επιχείρηση έχει τεθεί στην ειδική εκ-
καθάριση των άρθρων 46 και 46α του ν. 
1892/1990, κατ΄ αποκλεισμό όλων των 
άλλων περιπτώσεων, συνιστά θέσπιση 
“παρεκκλίσεως” κατά τρόπο αντίθετο 
προς την αρχή της αναλογικότητας, κα-
θώς και προς την αρχή της φορολογι-

«Το κρίσιμο θέμα της ερμη-
νείας και εφαρμογής του 
άρθρου 90 της Οδηγίας 
2006/112/ΕΚ καθώς και του 
άρθρου 19, παρ. 5α του Ν. 
2859/2000 επανήλθε στην επι-
καιρότητα με την απόφαση 
του ΣτΕ 355/2019, την απόφα-
ση ΔΕΔ 2507/2019 και την Ο 
ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 2019. Το 
θέμα αυτό αφορά ειδικότερα 
το αν και κατά πόσο έχει δι-
καίωμα ο εκδότης τιμολογίου 
που έχει αποδώσει το ΦΠΑ 
εκροών, να το ζητήσει προς 
επιστροφή, στην περίπτωση 
που ο λήπτης του τιμολογίου 
δεν του καταβάλει το τίμημα.»
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κής ουδετερότητας στη νομοθεσία περί 
ΦΠΑ, εν πάση δε περιπτώσει, η διάταξη 
αυτή, ορθώς ερμηνευόμενη, έχει την έν-
νοια ότι καταλαμβάνει και τις λοιπές εξυ-
γιαντικές περιπτώσεις του Πτωχευτικού 
Κώδικα, οι οποίες συνιστούν ισοδύνα-
μες περιπτώσεις βέβαιης και οριστικής 
αδυναμίας πληρωμής.

Το ΣτΕ έκρινε ότι η προσβαλλόμε-
νη αρνητική πράξη της φορολογικής 
αρχής είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα, 
απορριπτομένων ως αβασίμων όλων 
των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της 
καθ΄ ης Αρχής. Οι ως άνω συνθήκες, 
τις οποίες επικαλέσθηκε και απέδειξε η 
προσφεύγουσα για την “οριστικότητα” 
της μη είσπραξης των απαιτήσεών της 
από τις ως άνω αντισυμβαλλόμενες της 
επιχειρήσεις, ήτοι η σύναψη, υπό τους 
όρους του άρθρου 106α του Πτωχευ-
τικού Κώδικα, των ως άνω συμφωνιών 
εξυγίανσης μεταξύ αυτών (αντισυμ-
βαλλομένων της) και των πιστωτών 
τους, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη 
ρύθμιση και των δικών της απαιτήσε-
ων κατ΄ αυτών (δια της μειώσεώς τους 
κατά ποσοστό 50%) και η συνακόλου-
θη επικύρωσή τους από το πτωχευτικό 
δικαστήριο, με συνέπεια οι συμφωνίες 
αυτές να δεσμεύουν κατά νόμο και την 
ίδια, συνιστούσαν περίπτωση αρκού-
ντως βέβαιης και μακροπρόθεσμης μη 

καταβολής του οφειλομένου σ' αυτήν 
τιμήματος και, συνεπώς, το δικαίωμά 
της για μείωση της φορολογικής βάσης 
(και, εντεύθεν, μείωσης της οικείας φο-
ρολογικής οφειλής της) δεν μπορούσε 
να αποκλεισθεί. Για τον λόγο αυτό, η 
κρινόμενη προσφυγή έγινε δεκτή.

 ΔΕΔ 2507/2019

Με την απόφαση 2507/2019 στις 
6/9/2019 η ΔΕΔ δικαίωσε εταιρεία 
η οποία προσέφυγε ζητώντας την 
επιστροφή ΦΠΑ εκροών ποσού € 
177.934,37 που βάρυνε διαγραφείσα 
απαίτηση, εντόκως, με το επιτόκιο του 
άρθρου 53 παρ. 2 του Ν. 4174/2013, 
από την επομένη υποβολής της προ-
σφυγής και μέχρι πλήρους επιστροφής.

 Ό ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 2019

Με την με υπ' αρ. 355/2019 απόφασή 
του, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), 
ερμήνευσε το άρθρο 19 παρ. 5α του 
Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), αναφορι-
κά με τη μείωση της φορολογητέας βά-
σης των υποκειμένων σε ΦΠΑ εκδοτών 
τιμολογίων που περιλαμβάνονται στην 
απόφαση 8/16.1.2017 του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών στην περίπτωση 
υπαγωγής του αντισυμβαλλόμενου λή-
πτη του τιμολογίου σε διαδικασία εξυγί-
ανσης των άρθρων 99 επ. του ΠτΚ (ν. 
3588/2007). Το ΣτΕ, με την παραπάνω 
απόφασή του, ακύρωσε τη σιωπηρή 
απόρριψη από τη Διοίκηση της επιφύ-
λαξης που είχε υποβάλει με τη δήλωσή 
της η υποκείμενη στον ΦΠΑ επιχείρηση 
περί της υποχρέωσής της να αποδώσει 
το σύνολο του ΦΠΑ επί απαιτήσεως, 
κατά το μέρος που αυτή κατέστη οριστι-
κά ανεπίδεκτη εισπράξεως και ανέπεμψε 
την υπόθεση στην αρμόδια ΔΟΥ προκει-
μένου ο Προϊστάμενος αυτής να ικανο-
ποιήσει το αίτημα της επιχείρησης περί 
μείωσης της φορολογητέας βάσης.

Μπορείτε και εσείς να ζητήσετε πλη-
ροφορίες για το θέμα που σας απα-
σχολεί, στέλνοντας απλά ένα email στο 
articles@exportnews.gr.

«Το βασικό ερώτημα που 
προκύπτει από την ανάλυ-
ση όλων των ανωτέρω, είναι 
αν πέρα από τις περιπτώσεις 
ανείσπρακτων απαιτήσεων 
που υπόκεινται στην περίπτω-
ση της εξυγίανσης του Μαρι-
νόπουλου, έχουν δικαίωμα να 
ζητήσουν την επιστροφή του 
ΦΠΑ και λοιποί εκδότες ανεί-
σπρακτων τιμολογίων και αν 
ναι, σε ποιες περιπτώσεις και 
με ποια διαδικασία.»
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Γ ια δεύτερο διαδοχικό μήνα οι ελληνι-
κές εξαγωγές παρουσίασαν σημα-
ντική μείωση και συγκεκριμένα κατά 
11,4%, καθώς το Νοέμβριο 2019 

διαμορφώθηκαν σε €2.712,4 εκατ. έναντι 
€3.060,3 εκατ. το Νοέμβριο 2018. Συγκεκριμέ-
να και όπως προκύπτει από τα προσωρινά 
στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα 09.01.2020 
η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργά-
στηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών 

και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, το Νοέμβριο 
2019 οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 
€347,9 εκατ. συγκριτικά με το Νοέμβριο 2018, 
ενώ κατά €242,7 εκατ. μειώθηκαν και οι εισα-
γωγές ανερχόμενες στο ποσό των €4.320,4 
εκατ., έναντι €4.563,1 εκατ. το Νοέμβριο 
2018. Αντίστοιχα, το εμπορικό μας έλλειμμα 
αυξήθηκε κατά €105,2 εκατ., δηλαδή 7,0% 
με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί σε €1.608,0 
εκατ. για το μήνα Νοέμβριο 2019.

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

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

Εξαγωγές 2.712,4 3.060,3 -347,9 -11,4%

Εισαγωγές 4.320,4 4.563,1 -242,7 -5,3%

Εμπορικό Ισοζύγιο -1.608,0 -1.502,8 105,2 7,0%

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

ΟΡΙΑΚΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟ 2019

Η μείωση που καταγράφηκε τον Οκτώβριο 
και το Νοέμβριο του 2019 στις ελληνικές εξα-
γωγές περιόρισε την ανοδική τους πορεία, με 
αποτέλεσμα στο διάστημα Ιανουάριος - Νο-
έμβριος 2019 να διαμορφωθούν στο ποσό 
των €30.902,2 εκατ., ελαφρώς αυξημένες κατά 
€23,2 εκατ. συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστη-

μα του 2018, δηλαδή 0,1%. Αντίθετα, οι εισα-
γωγές της χώρας αυξήθηκαν κατά €1.198,3 
εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €51.050,6 εκατ. 
στο α’ ενδεκάμηνο 2019, με αποτέλεσμα τη δι-
εύρυνση του εμπορικού μας ελλείμματος κατά 
€1.175,1 εκατ., δηλαδή 6,2% και τη διαμόρφω-
σή του σε €20.148,4 εκατ.



= 23

οι
 α

ρι
θμ

οί
 μ

ιλ
ού

ν.
..

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

exportnews.gr

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

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

Εξαγωγές 30.902,2 30.879,0 23,2 0,1%

Εισαγωγές 51.050,6 49.852,3 1.198,3 2,4%

Εμπορικό Ισοζύγιο -20.148,4 -18.973,3 1.175,1 6,2%

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

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

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

Βιομηχανικά 4.700,3 4.884,3 -184,0 -3,8%

Τρόφιμα 4.364,1 4.216,9 147,2 3,5%

Χημικά 3.731,2 3.199,9 531,3 16,6%

Μηχ/τα-
Όχήματα

2.907,3 2.673,6 233,7 8,7%

Διαφ. 
Βιομηχανικά

2.602,8 2.128,1 474,7 22,3%

Πρώτες Ύλες 1.323,1 1.225,2 97,9 8,0%

Ποτά-Καπνά 692,5 666,8 25,7 3,9%

Λίπη-Έλαια 364,2 648,8 -284,6 -43,9%

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

Σημαντικό ρόλο στην αναιμική ανάπτυξη 
των ελληνικών εξαγωγών διαδραμάτισε η 
μείωση των εξαγωγών πετρελαιοειδών κατά 
€964,3 εκατ. δηλαδή 9,0%, καθώς αυτές δι-
αμορφώθηκαν σε €9.735,5 εκατ. στο διά-
στημα Ιανουάριος - Νοέμβριος 2019, έναντι 
€10.699,8 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 
2018. Αντίστοιχα, σημαντική επίδραση είχε η 
μείωση εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων 
κατά €184,0 εκατ., δηλαδή 3,8% και η μείωση 
λιπών και ελαίων κατά €284,6 εκατ., δηλα-

δή 43,9%. Αντίθετα, θετική κρίνεται η συνει-
σφορά των λοιπών κλάδων της ελληνικής 
οικονομίας στις εξαγωγές, καθώς τα τρό-
φιμα σημείωσαν αύξηση κατά €147,2 εκατ., 
δηλαδή 3,5%, τα χημικά κατά €531,3 εκατ., 
δηλαδή 16,6%, τα μηχανήματα και οχήματα 
κατά €233,7 εκατ., δηλαδή 8,7%, τα διάφορα 
βιομηχανικά προϊόντα κατά €474,7 εκατ., δη-
λαδή 22,3%, οι πρώτες ύλες κατά €97,9 εκατ., 
δηλαδή 8,0% και τα ποτά και καπνά κατά 
€25,7 εκατ., δηλαδή 3,9%.
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Σε επίπεδο εξαγωγικών προορισμών η εικόνα πα-
ραμένει αμετάβλητη συγκριτικά με τους προηγού-
μενους μήνες, καθώς οι χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απορροφούν πάνω από τις μισές εξαγω-
γές μας και συγκεκριμένα το 56,2%, ενώ το 43,8% 
απευθύνεται σε Τρίτες Χώρες. Ωστόσο, αν εξαιρε-
θούν τα πετρελαιοειδή, τα αντίστοιχα ποσοστά δια-
μορφώνονται σε 68,3% για τις χώρες της ΕΕ και σε 
31,7% για τις Τρίτες Χώρες.

Μεταβολή κυριότερων εξαγωγικών κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2018/2019

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ,
Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ
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Μελέτη – ‘Έρευνα: Επισκόπηση
του Παγκόσμιου Εμπορίου για το 2019
To παγκόσμιο εμπόριο παρουσίασε μείωση κατά 3,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2019, 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ή  παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε 
μια συγχρονισμένη επιβράδυνση, 
σημειώνοντας ρυθμό μεγέθυν-
σης μόλις 3% για το 2019 (World 

Economic Outlook 2019), μέγεθος ιστορικά 
χαμηλό από την περίοδο της παγκόσμιας 
χρηματοοικονομικής κρίσης. 

Το γεγονός αυτό σχετίζεται θετικά και σε 
μεγάλο βαθμό με την πορεία του παγκό-
σμιου εμπορίου, που αποτελεί όχημα της 
οικονομικής μεγέθυνσης της οικονομίας. Το 
μέλλον εξαρτάται από το Brexit, τον εμπορι-
κό πόλεμο Κίνας – Αμερικής, καθώς και την 
αντίδραση της ζήτησης στις συνεχείς επε-

κτατικές οικονομικές πολιτικές των Κεντρι-
κών Τραπεζών.

Ωστόσο, η νωθρή ανάπτυξη του εμπο-
ρίου και κατ’ επέκταση της παγκόσμιας οι-
κονομίας, δεν προκλήθηκε μονόπλευρα, 
αλλά με την συμβολή πλήθους συντελε-
στών. Μπορεί ο κύριος παράγοντας που 
αποτέλεσε την αρχή του κακού να είναι η 
αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε από το δι-
αταρασσόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον και 
τις προστατευτικές πολιτικές μεγάλων δυνά-
μεων, όμως υπάρχουν και άλλες μεταβλητές 
που φέρουν μεγάλο μερίδιο ευθηνής όπως 
περιγράφεται στη συνέχεια.

Πηγή: CPB World Trade Monitor 2019, World Trade Organization 2019
Επεξεργασία: DK Marketing Market Research & Business Analysis Dpt.
Σχεδιασμός: DK Marketing Design Dpt.
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(Σημείωση: Η περίοδος στην οποία πραγματο-
ποιείται σύγκριση για τις περιοχές είναι το δεύτερο 
τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το 2019 και τα δεδομέ-
να είναι προσαρμοσμένα για εποχικότητα.)

Συγκεκριμένα ο όγκος των παγκόσμιων 
εξαγωγών για το 2018 έφτασε τα €16,329 τρις, 
έχοντας παρουσιάσει αύξηση κατά 5,11% σε 
σχέση με το 2017 (International Trade Center, 
2019). Η μεγέθυνση των τελευταίων ετών, 
έληξε τους τελευταίους μήνες του 2018. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, το 
τελευταίο τρίμηνο του 2018 και τα δύο τρίμηνα 
του 2019, παρουσιάστηκαν συρρικνώσεις. 
Το φαινόμενο αυτό εξαπλώθηκε σε όλες τις 
ηπείρους με τις υπόλοιπες χώρες, την Βόρεια 
Αμερική και την Ευρώπη να αντιμετωπίζουν το 
μεγαλύτερο πρόβλημα. 

Αναφορικά με το δεύτερο τρίμηνο του 2019, 
το οποίο ανέδειξε σημαντική συρρίκνωση, 
ελάχιστες οικονομίες ξέφυγαν από τη μείω-
ση των εξαγωγών. Το Ηνωμένο Βασίλειο που 
διακατέχεται από την αβεβαιότητα του Brexit 
γνώρισε μείωση των εξαγωγών και των εισα-
γωγών, κατά 7,1% και 12,6%, αντίστοιχα. Οι 
εξαγωγές της Γερμανίας που διανύει μία περί-
οδο ύφεσης, μειώθηκαν κατά 3%, ενώ οι εισα-
γωγές κατά 1,7%. 

Η Κίνα γνώρισε το μικρότερο ποσοστό αύ-
ξησης των εξαγωγών από το τέταρτο τρίμηνο 
του 2017, με ρυθμό μεγέθυνσης 5,3%, ενώ οι 
εξαγωγές της Αμερικής αυξήθηκαν οριακά 
κατά 1,1%. Η Αυστραλία, ο Καναδάς, το Μεξι-
κό και Ιαπωνία ήταν από τις ελάχιστες οικονο-
μίες που κατάφεραν να παρουσιάσουν καλύ-
τερα στοιχεία από τα προηγούμενα τρίμηνα.

Η μικρή ανάκαμψη παρουσιάστηκε το τρί-
μηνο Ιουνίου -  Σεπτεμβρίου, με τους δείκτες 
export orders, αυτοκινητοβιομηχανίας και 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να έχουν 
βελτιωθεί. Ωστόσο, το τελευταίο τρίμηνο του 
2019 το παγκόσμιο εμπόριο αναμένεται να 
επιστρέψει ξανά στη συρρίκνωση, δεδομένης 
της επιδείνωσής του εμπορικού πολέμου πριν 
από το Δεκέμβριο και τα αποτελέσματα των 
εκλογών της Μεγάλης Βρετανίας. 

Όι κύριοι παράγοντες
που συντελούν στην πορεία
του παγκόσμιου εμπορίου 

Η αβεβαιότητα είναι η φράση που χαρακτη-
ρίζει το κλίμα της παγκόσμιας οικονομίας τα 
τελευταία δύο χρόνια, φτάνοντας στο υψηλό-
τερο της επίπεδο το 2019. Η απόρροια της, 
είναι η δημιουργία ενός πλήθους προβλημά-
των τα οποία έχουν μεγάλο βαθμό συσχέτι-
σης μεταξύ τους και επηρεάζουν την παγκό-
σμια οικονομία και εμπόριο. 

Η περαιτέρω κλιμάκωση της εμπορικής 
έντασης μεταξύ Αμερικής, Κίνας και Ευρώ-
πης, αλλά και η πολιτική αποσταθεροποίη-
σης είναι η απαρχή του προβλήματος, που 
οδηγούν σε αποδυνάμωση του εμπορίου, 
της παραγωγής, μείωση της ζήτησης και των 
επενδύσεων και αδυναμία επίτευξης των στό-
χων πληθωρισμού.

Ό Εμπορικός Πόλεμος

Από το καλοκαίρι του 2018, οι ασκούντες 
εμπορευματικής πολιτικής της Αμερικής ξε-
κίνησαν να θέτουν εμπορευματικά εμπόδια 
και δασμούς σε εισαγωγές εμπορευμάτων, 
με απώτερο σκοπό τη μείωση του εμπορικού 
ελλείμματος. Τα πρώτα εμπόδια υψώθηκαν 
στις εισαγωγές του μεγαλύτερου εμπορικού 
εταίρου της Αμερικής, την Κίνα, θέτοντας ει-
σαγωγικούς δασμούς ύψους $250 δις. Η Κίνα 
απάντησε με την τοποθέτηση δασμών ύψους 
$110 δις σε εισαγόμενα αμερικάνικα προϊόντα. 

Η συνέχεια των διαπραγματεύσεων οδήγη-
σε σε κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων, 
με την Αμερική να θέτει επιπλέον δασμούς 
προς την Κίνα, την Ευρώπη, αλλά και σε άλ-
λους εμπορικούς της εταίρους, όπως στον 
Καναδά και στο Μεξικό. Η συνέπεια ήταν η 
συνεχή αύξηση της εμπορικής αβεβαιότη-
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τας. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον δείκτη 
εμπορικής αβεβαιότητας, οι δημοσιεύσεις της 
πρώτης σειράς δασμών στο τρίτο εξάμηνο 
του 2018, από Κίνα και Αμερική, ώθησαν τον 
δείκτη στις 30,9 μονάδες. Η συνέχεια ήταν εξί-
σου ανοδικής τάσης, με τις ΗΠΑ να θέτουν 
νέους δασμούς προς την Κίνα, την Ευρώπη, 
τον Καναδά και το Μεξικό, με αποτέλεσμα η 
αβεβαιότητα να φτάσει στο ιστορικά υψηλό 
επίπεδο των 107,93 μονάδων στο δεύτερο τρί-
μηνο του 2019.

Η αύξηση της εμπορικής ανασφάλειας, συ-
ντέλεσε στην συρρίκνωση της παραγωγής, 
με άμεσο αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του 
εμπορίου. Σοβαρό αντίκτυπο υπάρχει και στις 
επενδύσεις, που είναι σημαντικοί συντελεστές 
της διεύρυνσης της παραγωγικότητας και 
κατά συνέπεια των εμπορικών διαδικασιών. 
Επιπλέον παρατηρείται ότι στις περιόδους 
όπου η ανασφάλεια αυξάνεται ραγδαία, η 
πορεία του παγκόσμιου εμπορίου παρουσιά-
ζει καθοδική τάση.

Ωστόσο, η κατάσταση φαίνεται να βελ-
τιώνεται καθώς οι δύο πλευρές ήρθαν σε 
συμφωνία στις 13 Δεκεμβρίου. Η συμφωνία 
προβλέπει τη μείωση τη μείωση ορισμένων 
αμερικάνικων δασμών σε κινέζικα αγαθά, ενώ 

σε αντάλλαγμα η Κίνα θα αυξήσει τις εισαγω-
γές αμερικάνικων αγροτικών, βιομηχανικών 
και ενεργειακών προϊόντων κατά περίπου 
£200 δις, στην επόμενη διετία.

Brexit

Το Brexit, ταλανίζει την παγκόσμια οικονο-
μία και το εμπόριο εδώ και τέσσερα χρόνια 
σχεδόν. Το 2019 ήταν το έτος που οι διαπραγ-
ματεύσεις έφτασαν στο αποκορύφωμα, με 
τα σενάρια να είναι πολλά, δημιουργώντας 
τεράστια αβεβαιότητα σε οικονομικό και εμπο-
ρικό πλαίσιο. Τα αποτελέσματα των εκλογών 
της 12ης Δεκεμβρίου, κάνουν το Brexit να 
μοιάζει αναπόφευκτο. Το μέλλον εξαρτάται 
από τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την μελλο-
ντική εμπορική συμφωνία των δύο πλευρών.

Μέχρι πρότινος, το Ηνωμένο Βασίλειο και 
τα υπόλοιπα 27 κράτη απολάμβαναν τα προ-
νόμια της εσωτερικής αγοράς, με ελεύθερη 
κυκλοφορία εμπορευμάτων, υπηρεσιών, 
προσώπων και κεφαλαίων. Μετά το διαζύγιο 
της Μ. Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
πρώτη, θα παύσει να κατέχει τις συγκεκριμένες 
ελευθερίες με τα υπόλοιπα κράτη και η συνέ-
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χεια των σχέσεων θα εξαρτηθεί από τις νέες 
συμφωνίες που θα επιτευχθούν.

Η ανασφάλεια που έχει δημιουργηθεί σχετικά 
με το μέλλον, αντικατοπτρίζεται στις εμπορικές 
ροές του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και στη 
τεράστια πτώση της Στερλίνας, που αυξάνει 
την αβεβαιότητα περαιτέρω. Το γεγονός αυτό 
έκανε τις εξαγωγές της Μεγάλης Βρετανίας 
πιο φθηνές, ενώ τις εισαγωγές ακριβότερες. 

Αναλυτικά, η αναγγελλία του Brexit το 2016, 
αρχικά οδήγησε σε μια μεγάλη συρρίκνωση 
των εξαγωγών κατά 11,50%, επιδεινώνοντας 
το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Ωστόσο, η 
διολίσθηση της στερλίνας, έκανε τις εξαγω-
γές της Μ. Βρετανίας φθηνότερες με αποτέ-
λεσμα να έχουν αυξανόμενη τάση το 2017, 
2018 και 2019. Από την άλλη πλευρά, οι εισα-
γωγές μειώθηκαν κατά 1,27% το 2017, κατά 
0,15% το 2018 και το 2019 παρουσίασαν επί-
σης καθοδική τάση. 

Μελλοντικά, η κατάσταση ενδέχεται να επι-
δεινωθεί, καθώς η έξοδος της Μ. Βρετανίας 
θα αυξήσει τα εμπορικά κόστη με δασμούς 
και εμπορικά εμπόδια, επηρεάζοντας αρνητι-
κά και τις δύο πλευρές. Οι εφτά από τους δέκα 
κύριους εισαγωγικούς εταίρους της χώρας 
προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με 
την Γερμανία να κατέχει το 13,67% των συνο-
λικών εισαγωγών. Σημαντικά μερίδια αγοράς 
κατέχει και η Ολλανδία με 8,24% καθώς και η 
Γαλλία με 5,63%. Το Brexit πρόκειται να χειροτε-
ρέψει τους όρους εμπορίου, δημιουργώντας 
μεγάλες απώλειες και στις δύο πλευρές.

Οι κύριοι εξαγωγικοί εταίροι του Ηνωμένου 
Βασιλείου είναι οι ΗΠΑ με 13,61% του συνο-
λικού μεριδίου εξαγωγών, ενώ ακολουθεί η 
Γερμανία με 9,60%. Συνολικά, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, λαμβάνει περίπου το 45% των εξαγω-
γών της Μ. Βρετανίας. 

Ωστόσο, το Brexit δεν θα στοιχήσει μόνο την 
απώλεια από την Ευρωπαϊκή αγορά. Το Βρε-
τανικό εμπόριο, πρόκειται να χάσει και από τις 
36 συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που έχει 
διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, με 58 
χώρες του υπόλοιπου κόσμου.

Συνολικά, το αντίκτυπο του Brexit έγινε αι-
σθητό τα τελευταία έτη, με αποκορύφωμα το 
2019. Ωστόσο τίποτα δεν είναι απόλυτα σίγου-
ρο για το πώς θα επιδράσει στο παγκόσμιο 
εμπόριο. Όλα εξαρτώνται από τις μελλοντικές 
εμπορικές συμφωνίες των δύο πλευρών.

Συρρίκνωση της Παγκόσμιας
Αυτοκινητοβιομηχανίας 

Ένας από τους κύριους παράγοντες που 
συντέλεσε στη συρρίκνωση της παγκόσμιας 
οικονομίας και του εμπορίου το 2019, είναι η 
μείωση των πωλήσεων της παγκόσμιας αυ-
τοκινητοβιομηχανίας. Η συγκεκριμένη μείωση 
συνδέεται κυρίως με τον εμπορικό πόλεμο.

Σοβαρό αντίκτυπο στα αρνητικά γεγονότα 
του κλάδου διαδραματίζουν και οι αυστηρό-
τεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί, η εμπορική 
ένταση ανάμεσα σε Κίνα και Αμερική καθώς 
και η νέα τάση των αυτόνομων και ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων, παράγοντες που συντε-
λούν στη αύξηση του κόστους παραγωγής, 
αλλά και αυτού της έρευνας και ανάπτυξης 
των αυτοκινητοβιομηχανιών.

Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση οι πα-
γκόσμιες πωλήσεις του κλάδου αυξανόταν 
σταθερά μέχρι το 2017, αλλά το 2018 μειώ-
θηκαν κατά 1,5%. Η μείωση αυτή φαίνεται 
να γίνεται σημαντικότερη το 2019, καθώς 
φαίνεται να φτάνει το 4%, σημειώνοντας με-
γαλύτερου μεγέθους συρρίκνωση από αυτή 
της περιόδου του 2008-2009.

Το κύριο μερίδιο εξασθένησης του εμπορίου 
οφείλεται στην Κίνα, που αποτελεί τη μεγαλύτε-
ρη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως. Συγκε-
κριμένα, οι πωλήσεις αυτοκινήτων μειώθηκαν 
κατά 9,1% το πρώτο εξάμηνο του 2019, σε 
σχέση με το αντίστοιχο του 2018. Δεδομένου 
του μεγέθους της αγοράς της Κίνας, η επι-
βράδυνση εξαπλώθηκε παγκοσμίως.

Στην αγορά των ΗΠΑ, η συρρίκνωση ήταν 
συγκριτικά μικρότερης έντασης καθώς έφτα-
σε το 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 
Η Ευρώπη ακολούθησε την πορεία των προ-
αναφερθέντων, καταγράφοντας μείωση 
κατά 8% περίπου.

Δεδομένης της συρρίκνωσης της ζήτησης 
αγοράς και των πωλήσεων, φυσική συνέπεια 
είναι η μείωση των εμπορικών ροών σε ολό-
κληρο τον πλανήτη, ενός κλάδου που κατέχει 
ένα από τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στο 
παγκόσμιο εμπόριο.

Ή Νομισματική Πολιτική

Με την παγκόσμια οικονομική μεγέθυνση 
και το εμπόριο να επιβραδύνεται, καθώς οι 
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εμπορικοί περιορισμοί αυξανόταν, οι μεγα-
λύτερες κεντρικές τράπεζες άσκησαν επε-
κτατικές νομισματικές πολιτικές, μειώνοντας 
σταδιακά τα επιτόκια τους. Στόχος της συγκε-
κριμένης πολιτικής, η υποστήριξη και η ανα-
ζωογόνηση της συνολικής ζήτησης, ώστε 
να επιστρέψουν τα κύρια μακροοικονομικά 
μεγέθη, μεταξύ των οποίων και το παγκόσμιο 
εμπόριο, σε ανοδικές τάσεις. 

Ωστόσο η συγκεκριμένη οικονομική πολιτική 
σε συνδυασμό με τις προστατευτικές πολιτικές, 
ίσως να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα. 
Αρχικά, τα χαμηλά επιτόκια ενδέχεται να οδηγή-
σουν σε αύξηση της συνολικής ζήτησης. Από 
την άλλη πλευρά όμως, δεν είναι δυνατόν να 
αντισταθμίσουν τους περιορισμούς της προ-
σφοράς, όπως είναι οι δασμοί και η αβεβαιότη-
τα που προέρχεται από αυτούς, που μειώνουν 
τα αποθέματα κεφαλαίου και στρεβλώνουν τις 
παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού (Levy 2019). 

Ακόμη και αν ο πληθωρισμός παραμείνει 
σε χαμηλά επίπεδα, είναι δύσκολο να τονωθεί 
η ανάπτυξη του εμπορίου και της οικονομίας 
συνολικά, καθώς θα οδηγήσει σε επιπλέον οι-
κονομικές στρεβλώσεις από την πλευρά των 
αποταμιευτών και των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο μονόδρομος είναι η σύναψη μια ικανο-
ποιητικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μεγαλύ-
τερων εμπορικών δυνάμεων. Όπως προανα-
φέρθηκε, οι σχέσεις μεταξύ Κίνας - Αμερικής 
φαίνεται να αναθερμαίνονται μετά τις 13 Δε-
κεμβρίου, καθώς οι δύο πλευρές ήρθαν συμ-
φωνία που προβλέπει τη μείωση ορισμένων 
αμερικάνικων δασμών σε κινέζικα αγαθά. Η 
Κίνα από την πλευρά της δεσμεύτηκε να αυ-
ξήσει τις εισαγωγές αμερικάνικων προϊόντων 
(για αγροτικά, βιομηχανικά και ενεργειακά 
προϊόντα) κατά περίπου €200 δις. Έχοντας 
υπόψη το γεγονός αυτό, το τοπίο στο παγκό-
σμιο εμπόριο φαίνεται να βελτιώνεται.

Τρεις Αγορές-Στόχοι για το 2020
Το exportnews.gr, σε συνεργασία με το έμπειρο τμήμα έρευνας και ανάλυσης της 
DK Marketing, αναλύουν και σας προτείνουν τρεις αγορές στόχους για το 2020

ΉΠΑ
Οι ΗΠΑ είναι η τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση 

χώρα παγκοσμίως με επιφάνεια 9.826.675 τ. 
χλμ., που χωρίζεται σε 50 πολιτείες. Αποτελεί 
επίσης, την τρίτη πολυπληθέστερη  χώρα, 
πίσω από την Κίνα και την Ινδία, με πληθυ-
σμό 330,720 εκατ. κατοίκους. 

Το ΑΕΠ της οικονομία ανέρχεται σε €18,43 
τρις, έχοντας παρουσιάσει ρυθμό μεγέ-
θυνσης 2,9% το 2018 και 2,3% το 2019. Οι 
προβλέψεις δείχνουν ότι το ΑΕΠ της Αμερι-
κής θα συνεχίσει να αυξάνεται το 2020, με 
μικρότερη ένταση και μέσο ρυθμό 2%. Σε 
βάθος δεκαετίας, βάση εκτιμήσεων της κυ-
βέρνησης, το ΑΕΠ θα μεγεθύνεται με μέσο 
ετήσιο ρυθμό 3%.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ανέρχεται σε 
€58.566 και είναι το όγδοο υψηλότερο πα-
γκοσμίως. Το υψηλό επίπεδο ευημερίας που 
παρουσιάζεται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 
αντικατοπτρίζεται και από τα ιστορικά χαμη-

λά επίπεδα ανεργίας που καταγράφονται τα 
τελευταία χρόνια, φτάνοντας το Σεπτέμβριο 
του 2019 σε 3,50%. 

Η εξαγωγική δραστηριότητα της Αμερι-
κής είναι η δεύτερη σημαντικότερη παγκο-
σμίως, καθώς οι εξαγωγές της ανέρχονται 
σε €2,112 τρις. Ωστόσο, η τεράστια ζήτηση 
αγοράς, έχει μετατρέψει την Αμερική στη 
χώρα με το μεγαλύτερο όγκο εισαγωγών 
παγκοσμίως, με €2,212 τρις. Σαν συνέπεια, 
το εμπορικό Ισοζύγιο της παρουσιάζει δι-
αχρονικά αρνητικές τιμές, γεγονός που οι 
ασκούντες εμπορευματικής πολιτικής προ-
σπαθούν να ανατρέψουν.

Η ελληνική αγορά έχει κατορθώσει να κα-
τακτήσει σημαντικά μερίδια στις Αμερικάνι-
κες εισαγωγές. Εντούτοις, δεν είναι αντιπρο-
σωπευτικά δεδομένου των δυνατοτήτων 
των ελληνικών εμπορευμάτων, καθώς η Ελ-
λάδα βρίσκεται στην 68η θέση στην κατά-
ταξη των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, σε 
αξία εισαγωγών.
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Συγκεκριμένα, η χώρα μας έχει καταφέρει 
να αυξήσει τις εξαγωγές της στην Αμερική 
κατακόρυφα σε σχέση με τις αρχές του 2000. 
Mε ρεκόρ αύξησης της αξίας τους (21,98 %), 
οι ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ, επιστρέφουν 
σε επίπεδα προ κρίσης (€1.370,92 το 2008 και 
€1.370,07 το 2018).

Ωστόσο το γεγονός ότι η Αμερική βρίσκεται 
στη λίστα των τοπ 10 προορισμών των ελ-

ληνικών εξαγωγών, λαμβάνοντας την όγδοη 
θέση το 2018, εκφράζει την ανάγκη αύξη-
σης των ελληνικών εξαγωγών περαιτέρω. 
Οι δεσμοί φιλίας που διέπουν τις δύο χώρες, 
σε συνδυασμό με τη δραστηριοποίηση του 
ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου και την 
μεγάλη ελληνοαμερικανική κοινότητα καθι-
στούν την αγορά των ΗΠΑ ‘παράδεισο’ ευ-
καιριών για πολλές ελληνικές εταιρείες.
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Τα πετρελαιοειδή προϊόντα είναι αυτά που 
εισάγονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις 
ΗΠΑ. Η αξία τους ανήλθε σε €211,13 εκατ. για 
το 2018. Εξίσου σημαντικό μερίδιο κατέχουν 
οι σωλήνες σιδήρου-χάλυβα με €202,03 εκατ. 
και τα παρασκευάσματα αγροτικών προϊό-
ντων με €169,85 εκατ. 

Τα προϊόντα που γνώρισαν τη μεγαλύτε-
ρη αύξηση τα τελευταία δύο χρόνια, από την 
αγορά της Αμερικής, ήταν τα βιομηχανικά. 
Πιο συγκεκριμένα, η αξία εξαγωγών των σω-
λήνων σιδήρου-χάλυβα, από €49,564 εκατ. 
που ήταν το 2017, αυξήθηκε σε €202,03 εκατ. 
την επόμενη χρονιά. Επίσης, τα είδη αλουμι-
νίου γνώρισαν μεγέθυνση κατά 122,45% σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος, που κοστο-
λογείται σε αύξηση κατά €79 εκατ., φτάνο-
ντας την αξία εξαγωγών στα €143,65 εκατ.

Μείωση σημειώθηκε στα προϊόντα τροφί-
μων και ποτών, ενός κλάδου που θεωρείται 
ισχυρός για την οικονομία της Ελλάδας. Η 
κακή τοποθέτηση και προώθηση των ελληνι-
κών προϊόντων στην αγορά της Αμερικής, εί-
ναι δύο από τα πολλά προβλήματα, τα οποία 

με σωστή στρατηγική και με βοήθεια από τους 
ειδικούς της αμερικάνικης αγοράς, είναι δυνα-
τόν να ξεπεραστούν.

Παρ’ όλο που η αγορά των ΗΠΑ αποτελεί 
μία μεγάλη ευκαιρία για τα ελληνικά προϊό-
ντα, δεν συνεπάγεται ότι είναι εύκολο κάποιος 
να εισχωρήσει σε αυτήν. Απαιτείται η συνεχή 
καταγραφή και προσαρμογή στις τάσεις της 
αγοράς, καθώς και η παρακολούθηση των 
δημογραφικών δεδομένων. Με τον τρόπο 
αυτό, η κάθε εταιρεία που επιθυμεί να τοπο-
θετηθεί στη συγκεκριμένη αγορά, έχει τη δυνα-
τότητα να προσαρμόσει και να προωθήσει τα 
προϊόντα της, με βάση τα χαρακτηριστικά της 
κάθε αγοράς που στοχεύει.

Όπως προαναφέρθηκε, η Αμερική αποτελεί 
μία από τις μεγαλύτερες χώρες παγκοσμίως, 
όπου ανάμεσα στις πολιτείες υπάρχουν δια-
κυμάνσεις πληθυσμιακής κατανομής, αγορα-
στικής δύναμης, βιοτικού επιπέδου, αλλά και 
τρόπου ζωής, παράγοντες που συντελούν σε 
μια μεγάλη γκάμα διαφορετικών καταναλωτι-
κών προτιμήσεων.

Πηγή: International Trade Center 2019
Επεξεργασία: DK Market Research & Business Analysis Dpt., 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt., 2019
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Πηγή: World Population Review 2019
Επεξεργασία: DK Market Research & Business Analysis Dpt., 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt., 2019

Ο πληθυσμός της Αμερικής κατανέμεται 
με μεγάλη ανομοιομορφία ανάμεσα στις 50 
πολιτείες. Η Καλιφόρνια κατέχει το μεγαλύτε-
ρο κομμάτι με 39,7 εκατ. κατοίκους και είναι 
αυτή που συνεισφέρει το μεγαλύτερο ποσο-
στό στο ΑΕΠ, με 15%. Το Τέξας είναι η δεύτερη 

πολυπληθέστερη πολιτεία με πληθυσμό 29,1 
εκατ. και συνεισφέρει στο 9% στο συνολικό 
ΑΕΠ των ΗΠΑ. Το Ουαϊόμινγκ, το Βερμόντ και 
η Αλάσκα είναι αυτές με τον μικρότερο πλη-
θυσμό, με τις δύο πρώτες να έχουν περίπου 
600.000 κατοίκους και την τελευταία 700.000.

Πηγή: Statista 2019
Επεξεργασία: DK Market Research & Business Analysis Dpt., 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt., 2019
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Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως ο συ-
νολικός πληθυσμός των ΗΠΑ ανέρχεται σε 
330,720 εκατ. Οριακά, το μεγαλύτερο ποσο-
στό αποτελείται από γυναίκες με ποσοστό 
50,7%, που αντιστοιχεί σε 166,02 εκατ. περί-
που. Ο αντρικός πληθυσμός καλύπτει το 
49,3%, που αντιστοιχεί σε 161,123 εκατ.

Σχετικά με την κατανομή του πληθυσμού 
ανά γενεά, το μεγαλύτερο μέρος κατατάσσε-
ται στους Generation X με ποσοστό 31,70%, 
δηλαδή 104,85 εκατ., ενώ το 31,40% ανήκει 
στους Generation Ζ, που ισούται με 103,85 
εκατ. Τέλος οι Millennials  και οι Baby Boomers 
κατέχουν μικρότερα ποσοστά με 13,82% και 
15,36%, αντίστοιχα.

Μία νέα καταναλωτική ομάδα που τραβά-
ει τα βλέμματα πολλών εταιρειών και γίνεται 
στόχος τα τελευταία χρόνια, είναι οι HENRYs 
(High Earners, Not Rich Yet). Στη συγκεκρι-
μένη ομάδα συμπεριλαμβάνονται άτομα 
που λαμβάνουν ετήσια εισοδήματα μεταξύ 
€200.000 -€450.000€ ετησίως και δεν ανήκουν 
στην τάξη των ευκατάστατων ακόμα. 

Τα υψηλά φορολογικά και καταναλωτικά 
τους έξοδα δεν τους επιτρέπουν να συσσω-
ρεύσουν πλούτο. Τα περιουσιακά τους στοι-
χεία κοστολογούνται κάτω του 1 εκατομμυρί-
ου και η μέση ηλικία είναι 43 έτη.

Οι HENRYs μπαίνουν στο στόχαστρο των 
εταιρειών κυρίως για τις υπερκαταναλωτικές 
τους διαθέσεις. Οι προτιμήσεις αυτών στη-
ρίζονται κατά κόρων σε luxury προϊόντα, σε 
συσκευές νέας τεχνολογίας αλλά και οτιδή-
ποτε άλλο πρόκειται να ικανοποιήσει τη τερά-
στια γκάμα των επιθυμιών τους.

Ιαπωνία

Η Ιαπωνία είναι μία από τις πιο αναπτυγμέ-
νες ελεύθερες οικονομίες και η τρίτη μεγαλύ-
τερη παγκοσμίως με το ΑΕΠ της να φτάνει τα 
€4,5 τρις. Πρόκειται για μία πολυπληθή χώρα 
με πληθυσμό 126,2 εκατ. και με υψηλό επίπε-
δο διαβίωσης καθώς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
ανέρχεται σε €40.000. Η οικονομική μεγέθυν-
ση υπολογίζεται σε 0,9% για το 2019, ενώ το 
2020 προβλέπεται να ανέλθει σε 0,4%.

Η αγορά της είναι μία από τις πιο ιδιαίτε-
ρες παγκοσμίως. Τα επίπεδα ανάπτυξης 
που έχει επιτύχει στα προηγούμενα έτη την 
έχουν μετατρέψει σε μία από τις μεγαλύτερες 
παγκοσμίως. Τα επόμενα χρόνια φαντάζουν 
αβέβαια για την οικονομική ανάπτυξης της 
χώρας, κυρίως λόγω των δημογραφικών 
προβλημάτων και του μεγάλου δημόσιου 
χρέους, που αντιμετωπίζει. 

Πιο συγκεκριμένα, τα κύρια χαρακτηριστικά 
που συμβάλουν στην επιβράδυνση αλλά και 
στη διαφοροποίηση της Ιαπωνίας από τις 
υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες είναι η γή-
ρανση του πληθυσμού, το υψηλό δημόσιο 
χρέος (ως ποσοστό του ΑΕΠ), η μη αυτάρ-
κεια τροφίμων, ο αδρανής πληθωρισμός, η 
πλήρης απασχόληση και η αδυναμία εύρε-
σης πηγών παραγωγής πλούτου.

Παρόλο που η Ιαπωνία είναι η τέταρτη με-
γαλύτερη εξαγωγική χώρα παγκοσμίως, συ-
νέπεια των παραπάνω προβλημάτων είναι 
το αρνητικό πρόσημο του εμπορικού ισοζυ-
γίου. Οι κύριοι συντελεστές του συγκεκριμέ-
νου προβλήματος είναι η αδυναμία επίτευξης 
ικανοποιητικής αυτάρκειας σε τρόφιμα και η 
αδύναμη μεταλλευτική δραστηριότητα. 

Το σημερινό ποσοστό αυτάρκειας τρο-
φίμων της Ιαπωνίας είναι το χαμηλότερο 
μεταξύ των μεγάλων βιομηχανικών χωρών 
και ως εκ τούτου, έχει γίνει ο μεγαλύτερος 
καθαρός εισαγωγέας γεωργικών προϊό-
ντων παγκοσμίως.

Επίσης, εισάγει το μεγαλύτερο μέρος της 
κατανάλωσης της για μεταλλεύματα όπως 
χρυσό, χαλκό, άργυρο και μόλυβδο, αλλά 
και ορυκτών πόρων όπως φυσικό αέριο πε-
τρέλαιο και άνθρακα. Το γεγονός αυτό καθι-
στά την αγορά της Ιαπωνίας μία αγορά στό-
χο για πολλά εξαγωγικά προϊόντα.

Η ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα, δεν 
έχει κατορθώσει να εγκαθιδρυθεί στην Ιαπω-
νική αγορά, δεδομένου του μηδαμινού μεριδί-
ου επί των συνολικών ιαπωνικών εισαγωγών, 
που είναι της τάξεως του 0,028%, ποσοστό 
που αντιστοιχεί σε €179,19 εκατ. Αν και τα τε-
λευταία χρόνια οι ελληνικές εξαγωγές στην 
Ιαπωνία έχουν αυξηθεί, η Ελλάδα παραμένει 
ο 69ος εισαγωγικός εταίρος της Ιαπωνίας. 
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Συγκεκριμένα το 2018 αποτέλεσε σημείο 
αναφοράς για τις ελληνικές εξαγωγές στην 
Ιαπωνία, καθώς σημείωσαν αύξηση από 
€85,25 εκατ. το 2017 σε €179,19 εκατ., που 
αντιστοιχεί σε αύξηση 110,2%. 

Ωστόσο, η τεράστια διεύρυνση αυτών θε-
ωρείται περισσότερο συγκυριακή και συν-

δέεται με την έμμεση εξαγορά της ελληνικής 
Καπνοβιομηχανίας Θράκης (ΣΕΚΑΠ) από την 
Japan Tobacco Co. Η Ιαπωνική καπνοβιο-
μηχανία εισήγαγε στην αγορά καπνού της Ια-
πωνίας, μη επεξεργασμένα καπνά για πρώτη 
φορά από την Ελλάδα, αξίας €72,39 εκατ., 
ποσό που αντιστοιχεί στο 40,4% του μεριδίου 
των ελληνικών εξαγωγών στην Ιαπωνία.

Πηγή: International Trade Center 2019
Επεξεργασία: DK Market Research & Business Analysis Dpt., 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt., 2019
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Η κατηγορία ορυκτά καύσιμα, που αποτε-
λείται κυρίως από αεριωθούμενα καύσιμα, 
καταλαμβάνει το 25,16% των ελληνικών εξα-
γωγών. Με αφαίρεση του περιστασιακού πα-
ράγοντα των μη επεξεργασμένων καπνών, 
που αντιστοιχεί σε διαχρονικό ετήσιο μερίδιο 
5% με 10%, η κατηγορία ορυκτά καύσιμα 
λαμβάνει ποσοστό 69% και είναι παραδοσι-
ακά το σημαντικότερο ελληνικό εξαγώγιμο 
εμπόρευμα στην Ιαπωνική αγορά.

Αξιοσημείωτα ποσοστά διαχρονικά κατέχει 
το βαμβάκι, με μερίδιο 7,46% και αξία €13,37 
εκατ, όπως συμβαίνει και με το αργίλιο & τε-
χνουργήματα αυτού με ποσοστό 4,89% και 
αξία €8,76 εκατ. Οι εξαγωγές ελληνικών φαρ-
μακευτικών προϊόντων που μεγεθύνθηκαν σε 
μεγάλη κλίμακα τα τελευταία έτη, πραγματο-
ποίησαν την εμφάνιση τους και στην αγορά 
της Ιαπωνίας, με αξία €7,46 εκατ.

Αναπάντεχα, ασθενής είναι η παρουσία 
ελληνικού ελαιόλαδου, προϊόν που εισάγε-
ται εξ’ ολοκλήρου στην αγορά της Ιαπωνί-
ας. Το μερίδιο αγοράς του αντιστοιχεί μό-
λις στο 1,99% των συνολικών εισαγωγών 
ελαιόλαδου, ποσοστό που ισοδυναμεί σε 
€4,242 εκατ. 

Η μικρή παρουσία των ελληνικών προϊό-
ντων στην Ιαπωνία απορρέει από ένα πλήθος 
παραγόντων. Η έλλειψη ισχυρής αναγνώρι-
σης και ολοκληρωμένων brand είναι δύο από 
τα κύρια προβλήματα που οδηγούν το συγκε-
κριμένο γεγονός. Επίσης, η μη σωστή τοπο-

θέτηση και η χαμηλή ποιότητα των ελληνικών 
προϊόντων στην αγορά, κάνουν τη παρουσία 
τους παροδική και χωρίς σταθερά θεμέλια. 

Οι Έλληνες εξαγωγείς με διαρκή παρακο-
λούθηση των τάσεων της ιαπωνικής αγο-
ράς και την υιοθέτηση των πιο καίριων, τη 
δημιουργία ισχυρών brand name, τη σωστή 
παρουσίαση και διαφήμιση, μπορούν να 
εγκαθιδρυθούν σταθερά και διαχρονικά στη 
Γιαπωνέζικη αγορά. Για να γίνει κατανοητή η 
αναγκαιότητα καταγραφής των καταναλωτι-
κών προφίλ και τάσεων της αγοράς, στη συ-
νέχεια αναφέρονται κάποια από τα πιο σημα-
ντικά στοιχεία.

Όπως προαναφέρθηκε, ένα από τα σοβα-
ρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ια-
πωνία είναι η υπογεννητικότητα και η γήραν-
ση του πληθυσμού. Επίσης, ο πληθυσμός 
της χώρας εμφανίζει πτωτική τάση από το 
2009 και προβλέπεται ότι θα μειωθεί περαιτέ-
ρω μέχρι το 2060 σε 87 εκατ. Ο μέσος όρος 
ηλικίας ανέρχεται γύρω στα 48 έτη και ως το 
2050 θα έχει φτάσει τα 54,7 έτη. 

Το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι εύκολο 
να παρατηρηθεί και από την ηλικιακή κατα-
νομή του πληθυσμού. Το μεγαλύτερο πο-
σοστό (24,75%) ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 
39-54 με 34,62 εκατ. και ακολουθεί η ηλικιακή 
ομάδα 70 και πάνω (17,11%) με 27,18 εκατ. 
Το μικρότερο κομμάτι του πληθυσμού ανήκει 
στην νέα γενιά 0-14, με ποσοστό 10,88%, που 
αντιστοιχεί σε 15,22 εκατ. άτομα. 

Πηγή: International Trade Center 2019
Επεξεργασία: DK Market Research & Business Analysis Dpt., 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt., 2019
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Πηγή: Statistics Bureau of Japan
Επεξεργασία: DK Marketing Market Research & Business Analysis, 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt., 2019

Η κατανομή του πληθυσμού βάση γενιάς, 
δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος ανήκει στη 
κατηγορία Baby Boomer με 39,86 εκατ., όπου 
19,11 εκατ. είναι άντρες, ενώ 20,75 εκατ. γυναί-
κες. Ακολουθεί η Generation X με 34,62 εκατ. 
με τα 17,51 εκατ. να είναι άντρες και 17,12 
εκατ. γυναίκες. Τα μικρότερα πληθυσμιακά 
μερίδια ανήκουν στους Millennials και στους 
Generation Z με 12,97 εκατ. και 12,21 εκατ. 
αντίστοιχα. Από τους Millennials, τα 6,65 εκατ. 
είναι αντρικού και τα 6,32 εκατ. είναι γυναικεί-
ου φύλου, ενώ για τους Generation Z τα 6,28 
εκατ. άντρες και τα 5,92 εκατ. γυναίκες.

Συνολικά, το μεγαλύτερο μέρος του πλη-
θυσμού αποτελείται οριακά από άτομα γυ-
ναικείου φύλου, με ποσοστό 51,33% που 
αντιστοιχεί σε 64,75 εκατ. Από την άλλη 
πλευρά τα άτομα αντρικού φύλου αριθμούν 
σε 61,4 εκατ. και αποτελούν το 48,68% του 
συνολικού πληθυσμού.

Απόρροια των παραπάνω αποτελεί η συ-
νεχείς μεταβολή των καταναλωτικών συνη-
θειών και των καταναλωτικών προφίλ στο 
πέρασμα του χρόνου. Σε συνδυασμό με το 
μηδαμινό επίπεδο ανεργίας (2,4%), τον αυ-
ξανόμενο αριθμό single νοικοκυριών, των 
οικογενιών με εργαζόμενους γονείς και των 
γρήγορων ρυθμών ζωής των τεράστιων πό-
λεων της Ιαπωνίας, η τάση που κυριαρχεί εί-
ναι αυτή της άνεσης.

Οι Ιάπωνες καταναλωτές που είναι στην 
πλειοψηφία τους εύποροι, μεγάλης ηλικίας, 
εργαζόμενοι και εύποροι, προτιμούν προϊό-
ντα υψηλής τεχνολογίας, που τους προσφέ-
ρουν ταυτόχρονα άνεση. Σημαντικό κριτήριο 
καταναλωτικής επιλογής είναι η εξοικονόμη-
ση χρόνου, λόγω του μειωμένου ελεύθερου 
χρόνου που έχουν οι καταναλωτές.

Τέλος, πολλές ευκαιρίες παρουσιάζει και 
ο κλάδος των συμπληρωμάτων διατροφής 
δεδομένης της εκπληκτικής ανάπτυξης του, 
όπου έχει διπλασιαστεί η ζήτηση του την τελευ-
ταία τριετία. Το ιαπωνικό καταναλωτικό κοινό 
αγνοεί πλήρως ότι η Ελλάδα διαθέτει μερικά 
από τα πλέον ανταγωνιστικά brands του συ-
γκεκριμένου κλάδου, γεγονός που δικαιολογεί 
την αναγκαιότητα πληροφόρησης των Ιαπώ-
νων εισαγωγέων σχετικά με τον κλάδο αυτό.

Ήνωμένο Βασίλειο –
Ή μετά Brexit εποχή

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι 
η έβδομη μεγαλύτερη στον κόσμο, με το ΑΕΠ 
της να ανέρχεται στα €2,534 τρις. Τα τελευταία 
έτη, που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα δε-
δομένου του επερχόμενου Brexit, η οικονομική 
μεγέθυνση του ΑΕΠ φαίνεται να επιβραδύνεται. 
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Το 2019 ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ 
έφτασε μόλις το 1,2% και τα επόμενα έτη 
προβλέπεται να παραμείνει σταθερός γύρω 
στο 1%. Κύριοι παράγοντες της επιβράδυν-
σης θεωρούνται η μειωμένη ιδιωτική επενδυ-
τική δαπάνη, η μείωση της παραγωγικότητας 
και της κατανάλωσης των νοικοκυριών. Το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι αρκετά υψηλό φτά-
νοντας τις €43.000 ενώ η ανεργία βρίσκεται 
στο ιστορικά χαμηλό 3,8%.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και πιο συγκεκριμένα το 
Λονδίνο, θεωρείται το χρηματοοικονομικό της 
Ευρώπης και κατά συνέπια αποτελεί μία ανοι-

χτή οικονομία υπηρεσιών. Οι χρηματοοικονο-
μικές υπηρεσίες, όπως λογιστικές, νομικές και 
συμβουλευτικές, λογίζονται σαν ο πυρήνας 
της οικονομίας. Για το λόγο αυτό, οι εξαγωγές 
αγαθών της χώρας έχουν αποδυναμωθεί τα 
τελευταία χρόνια, με μόνο συγκεκριμένους το-
μείς να παρουσιάζουν δυναμισμό.

Για το 2018, οι εξαγωγές του Ηνωμένου Βα-
σιλείου ήταν στη δέκατη θέση της παγκόσμιας 
κατάταξης με αξία εξαγωγών €412,43 δις., ενώ 
σε επίπεδο εισαγωγών στη Πέμπτη θέση με αξία 
εισαγωγών €567,022 δις., παρουσιάζοντας αρ-
νητικό εμπορικό ισοζύγιο κατά €156,6 δις. 

Πηγή: International Trade Center 2019
Επεξεργασία: DK Market Research & Business Analysis Dpt., 2019
Σχεδιασμός: DK Marketing Graphic Design Dpt., 2019
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Η χώρα μας είναι ο 50ος σημαντικότερος 
προμηθευτής και ο 40ος εξαγωγικός εταίρος 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ελλάδα εξήγαγε 
το 2018 στο Ηνωμένο Βασίλειο εμπορεύματα 
αξίας €1,027 δις, έχοντας παρουσιάσει αύξη-
ση κατά περίπου 4% σε σχέση με το 2017. Είναι 

αναγκαίο να επισημανθεί ότι, από την περίοδο 
που ξεκίνησαν οι συζητήσεις περί Brexit, δεν 
φαίνεται να υπάρχει αρνητική επίπτωση στο 
εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, καθώς μετά 
από τη μικρή πτώση των ελληνικών εξαγωγών 
το 2016, αυτές παρουσιάζουν ανοδική τάση. 

GR

GR
GR

GR

GR

Τα σηµαντικότερα ελληνικά εξαγώµενα
εµπορεύµατα στο Ηνωµένο Βασίλειο
(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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Αναφορικά με τις κατηγορίες προϊόντων 
που εξάγονται περισσότερο από τη χώρα 
μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα φαρμακευτι-
κά προϊόντα κατέχουν το μεγαλύτερο μερί-
διο, με αξία €153,28 εκατ., παρουσιάζοντας 
συνεχή αύξηση τα τελευταία χρόνια.

Σημαντικά είναι και τα μεγέθη εξαγωγών 
για γαλακτοκομικά προϊόντα και παρασκευ-
άσματα αγροτικών προϊόντων (λαχανικών, 
φρούτων, ξηρών καρπών), με αξίες €115,08 
εκατ. και €86,35 εκατ., αντίστοιχα

Αξιοσημείωτη ήταν η μεγέθυνση εξαγωγών 
που ανέδειξαν τα ορυκτά καύσιμα και έλαια, 
τα οποία μέχρι το 2014 δεν είχαν κάνει την 
εμφάνιση τους στη βρετανική αγορά ενώ το 
2018 η αξία τους ανήλθε σε €39,041 εκατ. 

Ωστόσο το μέλλον των ελληνικών εξα-
γωγών στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει μεγάλη 
εξάρτηση από την έκβαση των διαπραγμα-
τεύσεων της βρετανικής κυβέρνησης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η θετική έκβαση των πραγμάτων, με μία 
συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, προ-
ϋποθέτει μία ευρεία εμπορική, οικονομική 
και αμυντική συνεργασία, με ίσους όρους 
ανταγωνισμού και αυτονομίας λήψης απο-
φάσεων της ΕΕ.

Διασφαλίζονται επίσης οι ελεύθερες οι-
κονομικές και εμπορικές συναλλαγές, αλλά 
και η ελεύθερη μετακίνηση προσώπων για 
βραχυπρόθεσμους ταξιδιωτικούς, επαγ-
γελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς 
(ανταλλαγές φοιτητών).

Σε ένα σενάριο “no deal”, το Ηνωμένο Βασί-
λειο θα υπολογίζεται σαν τρίτη χώρα από την 
ΕΕ, με το εμπόριο να μην διέπεται από κάποια 
διμερής εμπορική σύμβαση. Έτσι, η διεξαγω-
γή εμπορικών συναλλαγών θα πραγματο-
ποιείται κάτω από τους γενικούς κανόνες του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου.Κατά 
συνέπεια, η ελεύθερη διακίνηση εμπορευμά-
των δεν θα ισχύει, καθώς η επιβολή εθνικών 
δασμών και πρόσθετων τελωνειακών διατυ-
πώσεων θα είναι γεγονός. 

Ωστόσο, τίποτα από τα παραπάνω δεν 
είναι σίγουρο, καθώς όλα θα εξαρτηθούν 

από την εμπορευματική πολιτική που θα ακο-
λουθήσει η κυβέρνηση της χώρας.

Μια πρώτη εξέταση των επιπτώσεων του 
νέου εθνικού βρετανικού δασμολογίου για 
την εποχή μετά το Brexit, δείχνει ότι οι κυριό-
τερες εξαγωγικές κατηγορίες δεν θα επηρεα-
στούν σημαντικά από την επιβολή δασμών. 

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του Γραφεί-
ου ΟΕΥ (2019), η αξία των ελληνικών εξαγω-
γών που θα επηρεαστεί από την τοποθέτη-
ση δασμών (σε περίπτωση μη συμφωνίας), 
υπολογίζεται περίπου σε €39 εκατ. από το 
σύνολο των ελληνικών εξαγωγών, δηλαδή, 
ποσοστό 3,6% επί του συνόλου. 

Τα εμπορεύματα που φαίνεται πλήττονται 
σε μεγαλύτερο βαθμό είναι τα πετρελαιοειδή 
και τα φύλλα αλουμινίου, ενώ σε μικρότε-
ρη κλίμακα τα προϊόντα ένδυσης, προϊόντα 
όπως τριμμένο τυρί, ρύζι μπανάνες κλπ. (Ετή-
σια Έκθεση 2019, Γραφείο ΟΕΥ). 

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η αγορά του Ηνω-
μένου Βασιλείου αποτελεί μία αγορά-ευκαιρία 
για τις ελληνικές εξαγωγές. Οι επιχειρήσεις για 
να μην βρεθούν προ εκπλήξεως πρέπει να 
προετοιμαστούν για παν ενδεχόμενο όσον 
αφορά το Brexit, αλλά και όσων αφορά τις 
τάσεις της βρετανικής αγοράς, προκειμένου 
να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήμα-
τα έναντι άλλων ανταγωνιστικών.

Όπως είναι γνωστό, το Ηνωμένο Βασίλειο 
είναι μία άκρως αναπτυγμένη και ανταγωνι-
στική αγορά η οποία κρύβει πλήθος ευκαι-
ριών, όπως η αγορά τροφίμων και ποτών. 
Η βρετανική αγορά τροφίμων στηρίζεται σε 
μεγάλο βαθμό από εισαγωγές. Η εγχώρια πα-
ραγωγή είναι επαρκής μόνο για το 60% των 
αναγκών της χώρας ενώ το υπόλοιπο μέρος 
ικανοποιείται από εισαγωγές.

Είναι προφανές ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις 
δεν έχουν εκμεταλλευτεί σε σημαντικό βαθμό 
τις ευκαιρίες της αγοράς τροφίμων της Βρε-
τανίας.Οι εταιρείες που επιθυμούν να επε-
κταθούν στη συγκεκριμένη αγορά πρέπει να 
έχουν σωστή στρατηγική, ισχυρά brands, και-
νοτόμους μεθόδους προβολής και συσκευα-
σίας (όπου χρειάζεται), αλλά και καθοδήγηση 
από τους ειδικούς της αγοράς.
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Βιώσιμη Ανάπτυξη,
η εργαλειοθήκη
ενός νέου επιχειρείν
Της Παυλίνας Πρωταίου 
Founder & CEO BeyondCSR, Σύμβουλος Έκδοσης ExportNews

Η  Βιώσιμη ή Αειφόρος Ανάπτυξη*, δεν αποτελεί κάποια καινούργια έννοια, ως 
προς τον ορισμό της, μάλιστα, δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Ο γνωστότε-
ρος ανήκει στην πρώτη πρωθυπουργό της Νορβηγίας Gro Harlem Brundtland, 
η όποια ως πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την 
Ανάπτυξη, παρέδωσε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1987, 
την αναφορά της, με τίτλο «Το Κοινό μας Μέλλον», γνωστή ως “Brundtland 
report”, στην οποία η βιώσιμη ανάπτυξη ορίζεται ως: η ανάπτυξη που ικανο-
ποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την δυνατό-
τητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. 
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Σ τις αρχες του 21ου αιωνα η αναφο-
ρα γινόταν στους στόχους της χιλιε-
τίας με άξονα το ετος 2015, σήμερα 
ο  στόχος ειναι το 2030, δηλαδή σε 

δέκα χρόνια απο σήμερα. Στόχος που με τα 
σημερινά δεδομένα και παρά την τεράστια 
αναγκαιότητα υλοποιησής του, μοιάζει ιδιαί-
τερα φιλόδοξος και πιθανόν ανέφικτος. Και 
αυτό παρά το γεγονός ότι η αειφόρος ανά-
πτυξη μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο στην 
προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και 
στην ενίσχυση της οικονομίας και της κοινω-
νίας, που είναι οι τρεις πυλώνες της. 

Τα τελευταια χρόνια, μάλιστα, ο πολιτι-
σμός/culture εμφανίζεται ως 4ος πυλώνας 
που μπορεί να προσφέρει εργαλεία για την 
υλοποίηση των άλλων τριών. Συχνά δε, γί-
νεται αναφορά στο δίπτυχο πειβάλλον-πο-
λισμός, ήτοι περιβαλλοντική και πολιτιστική 
κληρονομιά, κάτι που ως χώρα θα έπρεπε 
να μας αφορά, καθώς διαθέτουμε και μονα-
δικό περιβαλλοντικό πλούτο αλλά και τερά-
στια πολιτιστική κληρονομιά.

Επιπλέον, η ολιστική προσέγγιση της Βι-
ώσιμης Ανάπτυξης, αποτελεί μια εξαιρετική 
εργαλειοθήκη για το επιχειρείν και την οικο-
νομία, τόσο του σήμερα όσο και του αύριο. 

Με γνώμονα τη δημιουργία ενός αναπτυ-
ξιακού μοντέλου που θα αφορά στην προ-
στασία του περιβάλλοντος, την οικονομική 
ευημερία και την κονωνική συνοχή, δημιουρ-
γήθηκε τον Ιούλιο του 2000 το Οικουμενικό 
Σύμφωνο (UN Global Compaq) που αποτε-
λεί έναν οδικό χάρτη, για τις επιχειρήσεις σύμ-
φωνα με το οποίο καλούνται να ευθυγραμ-
μίζουν τις λειτουργίες και στρατηγικές τους 
με 10 παγκόσμια αποδεκτές Αρχές στους 
τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και 
της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Αποτελεί τη μεγαλύτερη, παγκόσμια πρω-
τοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας –με χιλιά-
δες συμμετέχοντες από περισσότερες από 
150 χώρες – το Οικουμενικό Σύμφωνο έχει 
ως πρωταρχικό στόχο την οικοδόμηση και 
προώθηση της κοινωνικής νομιμότητας των 
επιχειρήσεων και των αγορών. Μία επιχείρη-
ση, λοιπόν που υπογράφει το Οικουμενικό 

Σύμφωνο: Αποδέχεται εταιρικές πρακτικές 
στηριζόμενες σε παγκόσμιες αρχές. Συμβάλ-
λει σε μία σταθερότερη, δικαιότερη και περιε-
κτικότερη παγκόσμια αγορά. Βοηθά στην οι-
κοδόμηση ευημερούντων και ακμαζουσών 
κοινωνιών. Οι δέκα αρχές βασίζονται σε τέσ-
σερις πυλώνες α)τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
(Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου) β) Συνθήκες Εργασίας (Διακή-
ρυξη Αρχών & Δικαιωμάτων στην Εργασία 
του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας) γ) Πε-
ριβάλλον ((Αρχές Οικουμενικού Συμφώνου 
από την Διακήρυξη του Ρίο, για το περιβάλ-
λον) και δ) Καταπολέμηση της Διαφθοράς ( 
Συνθήκη Ηνωμένων Εθνών).

Παράλληλα, η Ατζέντα 2030, είναι ή θα 
έπρεπε να αποτελεί δέσμευση  για τους αν-
θρώπους, τον πλανήτη και την ευημερία. 

Οι 17 στόχοι, επιδιώκουν να ενισχύσουν 
την παγκόσμια ειρήνη μέσα σε μεγαλύτερη 
ελευθερία. Ο ΟΗΕ και όλα τα μέλη του ανα-
γνωρίζουν ότι η εξάλειψη της φτώχειας σε 
όλες τις μορφές και τις διαστάσεις της, συ-
μπεριλαμβανομένων της ακραίας φτώχειας, 
είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση και 
απαραίτητη προϋπόθεση για την αειφόρο 
ανάπτυξη (σημερα για καθε δισεκατομμυρι-
ούχο, εχουμε 2.4 εκ φτωχους. Το 18ο αιωνα, 
αλλα και μετέπειτα, η αναλογία ηταν, 1 προς 
600-700). 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη θα πρέπει να γίνει 
σαφές ότι διατρέχει κάθετα και οριζόντια τις 
επιχειρήσεις. Τα παράδειγματα είναι πολλά, 
θέματα ισότητας των φύλων, αμοιβών, θέ-
ματα προστασίας του περιβάλλοντος (ανα-
κύκλωση, αποτύπωμα άνθρακα, διαχείριση 
αποβλήτων), καινοτομίας, θέματα γεωπολι-
τικής ασφάλειας (στόχος 16 Ειρήνη) που εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντικά για το διεθνές εμπό-
ριο, καινοτομία κλπ. 

Αντίστοιχα, στο χρηματοικονομικό τομέα η 
αρχή έγινε με το triple bottom line ( people, 
planet, profit,  άνθρωπος, πλανήτης, κερδο-
φορία)  για να συνεχιστεί με τα ESG Criteria 
(Environment, Society, Governance, Περι-
βάλλον, Κοινωνία). Κάθε κριτήριο έχει με τη 
σειρά του μια σειρά αξόνων που συνδέονται 
με τους Παγκόσμιους Στόχους. 
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To ζήτημα των ESG κριτηρίων θα μπορού-
σε από μόνο του να αποτελέσει άρθρο, όχι 
μόνο για την τεράστια επιτυχία τους, αλλά 
ταυτόχρονα, για την ουσία αυτή καθαυτή, 
δηλαδή, κατά πόσο αποτελούν ένα σημα-
ντικό βήμα των χρηματοοικονομικών προς 
τον πυρήνα της Αειφορίας ή είναι ένα ακόμα 
μάρκετιγκ τρικ για τη δημιουργία κερδοφορί-
ας που βλέπει τα ESG ως καινούργια KPI’s, εις 
βάρος της πραγματικής σημασίας τους. 

Ωστόσο, η Βιωσιμότητα,έχει μπει για τα 
καλά στο επιχειρείν, τις βιομηχανίες και 
τα χρηματοοικονομικά και καθίσταται όλο 
και πιο σημαντική, μια και αποτελεί επιχει-
ρησιακή προσέγγιση για τη δημιουργία μα-
κροπρόθεσμης αξίας λαμβάνοντας υπόψη 
τον τρόπο λειτουργίας ενός συγκεκριμένου 
οργανισμού στο οικολογικό, κοινωνικό και 
οικονομικό περιβάλλον. Η αειφορία βασίζε-
ται στην υπόθεση ότι η ανάπτυξη τέτοιων 
στρατηγικών ενθαρρύνει τη μακροζωία της 
εταιρείας. Καθώς οι προσδοκίες για την 
εταιρική ευθύνη αυξάνονται και καθώς η 
διαφάνεια γίνεται πιο διαδεδομένη, οι επιχει-
ρήσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη δράσης 
για την αειφορία. 

Σύμφωνα ωστόσο, με μελέτη της BCG/MIT 
ενώ το 90% των στελεχών  διεθνώς θεωρεί 
ότι η βιωσιμότητα είναι σημαντική, μόνο το 
60% των εταιρειών ενσωματώνει τη στρατη-
γική βιωσιμότητας και μόνο το 25% ενσω-
ματώνει τη βιωσιμότητα επιχειρηματικό τους 
μοντέλο. Περισσότερες εταιρείες βλέπουν τη 
βιωσιμότητα ως τομέα ανταγωνιστικού πλε-
ονεκτήματος, αλλά εξακολουθεί να είναι μια 
μειοψηφία - μόνο το 24%. 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήμα-
τα, είναι ότι ακόμα η παγκόσμια οικονομία, 
αποτελεί οικονομία βασισμένη στον άνθρα-
κα, και η μετάβαση στις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας εξακολουθεί να γίνεται με αργούς 
ρυθμούς, την ίδια στιγμή, που τα κοινωνικά 
ζητήματα και οι ανθρωπιστικές κρίσεις δυ-
ναμιτίζουν το τοπίο. 

Για την Ελλάδα, όμως και την επιχειρηματκή 
κοινότητα της χώρας, η Ατζέντα 2030 μπορεί 
να αποτελέσει την πρόκληση - πρόσκληση 
εξόδου από την κρίση, αξιοποιώντας τον τε-
ράστιο πλούτο του ανθρώπινου δυναμικού 
της χώρας, μέσα απο συνέργειες που θα 
την οδηγήσουν στα επόμενα βήματα.

Όι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
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Destination Branding
& βιώσιμη ανάπτυξη,
ένα αναξιοποίητο εργαλείο
για τη χώρα μας

Σ ήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει 
σχεδόν κανείς που να μην έχει συ-
νειδητοποιήσει τη σημασία της δια-
κριτής ταυτότητας και του branding 

στους προορισμούς. Ένα αντικείμενο που 
βρίσκεται διεθνώς σε ραγδαία εξέλιξη και 
αλλάζει ριζικά ο τρόπος που εφαρμόζεται.  

Αυτή όμως η εξέλιξη έχει αγνοηθεί πλήρως 
από τους ελληνικούς τουριστικούς προορι-
σμούς. Πολλοί τοπικοί φορείς αντιμετωπί-
ζουν το destination  brand ως ένα απλό 
διαγωνισμό, καλώντας τους υποψήφιους 
να καταθέσουν ένα  λογότυπο με έπαθλο 
2.000-3.000 ευρώ,  αντιγράφοντας όλοι μια 
στερεότυπη περιγραφή προδιαγραφών που 
λέει: «Λόλα να ένα μήλο». Άλλοι βάζοντας το 
«κάτι παραπάνω» στις προδιαγραφές τους, 
προβαίνουν σε «διεθνείς διαγωνισμούς»  για 
να καταλήξουν και πάλι στο ό,τι η ταυτότητα 
του προορισμού ανάγεται στη δημιουργία 
ενός λογότυπου  που τελικά δεν προσδίδει 
καμμία απολύτως αξία.     

Branding & Βιωσιμότητα
Σήμερα το destination branding manage-

ment αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 
στρατηγικές παγκοσμίως για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη μίας χώρας ή ενός τόπου. To πα-
ράδειγμα που ακολουθεί είναι από τα πιο 
χαρακτηριστικά για να αποδείξουμε ότι η 
χώρα εγκλωβίστηκε λανθασμένα στην αριθ-
μολαγνεία του εισερχόμενου τουρισμού και 
ποτέ στην ουσία που κρύβεται από πίσω. 
Δεν έγινε αντιληπτό ότι η «επιτυχία» της 
αριθμητικής άνθησης θα αποτελέσει σημα-
ντικό πρόβλημα σε ζητήματα όπως εικόνα 
χώρας, περιβάλλον, οικονομική απόδοση 
επιχειρήσεων, κτλ.. 

 Ένα από τα πιο επιτυχημένα τουριστικά 
nation branding στο κόσμο είναι εκείνο της 
Νέας Ζηλανδίας, που εδώ και χρόνια λαν-
σάρεται με το slogan “100% Pure New  Zea-
land”. Η συμβολή του τουρισμού στην οικο-
νομία της  Ν. Ζηλανδία είναι παρόμοια με τη 
δική μας, δηλαδή 20% του ΑΕΠ. Το 2018 η 

Ό Γιάννης Μιχαηλίδης εξειδικεύεται 
στο destination branding
(ΜΒΑ University of San Francisco).
Έχει επιλεχτεί από το Northwestern 
University  για την εκπαίδευση 
στελεχών  και το Μάρτιο έχει 
προσκληθεί  να παρουσιάσει
τις απόψεις του στο UC Berkeley
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μέση δαπάνη αλλοδαπών επισκεπτών προ-
σέγγισε περίπου τα 1.900 ευρώ κατ’ άτομο.  
Εν ολίγοις  για να φτάσουμε τα ίδια τουρι-
στικά έσοδα, η Ελλάδα  χρειάζεται  30 εκ. και 
η Ν. Ζηλανδία 10 εκ. αφίξεις (η αναλογία εί-
ναι πάνω από 3 προς 1).  Η επιτυχία της Ν. 
Ζηλανδίας οφείλεται στην υλοποίηση ενός 
αποτελεσματικού destination branding που 
βασίστηκε σε έμπειρους συνεργάτες, υψηλά 
καταρτισμένα μόνιμα στελέχη, αλλά και στο 
γεγονός ότι υποστηρίζει τα όσα διατείνεται 
(βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη).

Ελλάδα & Βιωσιμότητα
Η χώρα μας υπολείπεται σοβαρά σε θέμα-

τα βιωσιμότητας και προστασίας του περι-
βάλλοντος.  Πως μπορούμε σήμερα να μι-
λάμε για βιώσιμη ανάπτυξη  όταν ακόμα δεν 
έχουμε επιλύσει τη διαχείριση σκουπιδιών; 
‘Οταν τα θέματα καθαριότητας των καλύ-
τερων ακτών του κόσμου έχουν σοβαρά 
προβλήματα; ‘Οταν η πολιτική ορισμένων 
προορισμών που αντιμετωπίζουν το θέμα 
του overtourism είναι περίπου ανύπαρκτη;  
Φωτογραφίες κάποιων δημοφιλών ελληνι-
κών προορισμών με ασφυκτική πολυκοσμία 
βρέθηκαν στο επίκεντρο πολλών ξένων δη-
μοσιευμάτων και αναρτήσεων. Πέρα από τη 
διαχείριση reputation crisis, που είναι ανύ-
παρκτη, ποια είναι τελικά η στρατηγική αντι-
μετώπισης όταν πολλοί ελληνικοί προορι-
σμοί στην υψηλή περίοδο έχουν βρεθεί στα 
όριά τους από κάθε άποψη;

Ή βιώσιμη ανάπτυξη ξεκινάει
από το place-destination branding 

Το 2018 ο Gus Speth, σύμβουλος για την 
κλιματική αλλαγή στην Αμερικανική κυβέρ-
νηση έκανε μια πολύ σοβαρή και ειλικρινή 
διατύπωση: “I used to think that top envi-
ronmental problems were biodiversity loss, 
ecosystem collapse and climate change. 
I thought that thirty years of good science 
could address these problems. I was wrong. 
The top environmental problems are selfish-
ness, greed and apathy, and to deal with 
these we need a cultural and spiritual trans-
formation. And we scientists don’t know 
how to do that.” Εν ολίγοις, διατύπωσε ότι 
η επίλυση ξεκινάει από την αλλαγή νοοτρο-
πίας στα κέντρα αποφάσεων αλλά και στην 
ίδια την κοινωνία, και αυτό δεν είναι αντικεί-
μενο της επιστημονικής κοινότητας. 

Η επίλυση του προβλήματος είναι ευθύνη 
και έργο του branding. Το 2020 συμμετέχουμε 
στην υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

στο place and destination branding  για 
το Northwestern University (San Francisco, 
Chicago, Qatar) που αποτελεί το κορυφαίο 
πανεπιστήμιο στο τομέα του marketing  and 
branding. To πανεπιστήμιο όχι μόνο αντιλή-
φθηκε την ανάγκη εξειδίκευσης σε ένα παγκο-
σμίως ανερχόμενο τομέα αλλά γίνεται και με 
τη συνεργασία του Institute of Sustainability 
and Energy of Northwestern και αποδεικνύει 
περίτρανα γιατί η βιώσιμη ανάπτυξη ξεκινάει 
από το place-destination branding.  

Υπάρχουν καινοτόμες λύσεις, όχι μόνο 
για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα ή για 
να διασφαλισθεί ότι δεν θα επαναληφθούν, 
αλλά για να πάει η χώρα και κάθε τόπος  
ένα σημαντικό βήμα παρακάτω.   Κανείς δεν 
πρέπει να σταματήσει μια ενέργεια που απο-
βλέπει στο συμφέρον της χώρας ή του τό-
που, στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και 
στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος 
που έχει κάνει  τη χώρα μας παγκοσμίως 
γνωστή. Και η ταυτότητα ενός προορισμού 
δεν είναι απλά ένα εργαλείο του marketing,  
είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό που ξεπερνά 
ακόμα και τη ζητούμενη οικονομική ανάπτυ-
ξη ενός τόπου. Το destination  brand είναι 
μια σύνθεση της υπερηφάνειας μας για τη 
φυσική και την πολιτιστική μας κληρονομιά 
(που έχει περιοριστεί μόνο σε λεκτικές ανα-
φορές), είναι οι αξίες μας, είναι η ελπίδα για 
τη νέα γενιά, είναι η αξιοποίηση της δημιουρ-
γικότητας που έχει ο λαός μας και είναι απο-
κλειστικά δική μας ευθύνη και υποχρέωση 
να το κάνουμε σωστά.
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“Αειφορία”, το “πράσινο όπλο 
του ελληνικού τουρισμού”
 Άντζελα Γκερέκου Πρόεδρος ΕΟΤ
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Βρισκόμαστε ήδη στο 2020 αλλά τα 
θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα 
μας, μοιάζει να έχουν κολλήσει σε άλλες 
εποχές. Συμβαδίζουν, ωστόσο, πολιτικές 
αειφορίας και τουριστική ανάπτυξη;

Κοιτάξτε, είναι η στιγμή που όλοι μας 
ανεξάρτητα καλούμαστε να φερθούμε πιο 
υπεύθυνα και αειφόρα αν θέλουμε πραγμα-
τικά ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.

Η χώρα μας θα πρέπει να κινηθεί με άξο-
να ένα νέο αναπτυξιακό και οικονομικό μο-
ντέλο, που βασίζεται στους πυλώνες της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, περιβάλλον, κοινωνία, 
οικονομία και πολιτισμός, ο οποίος αναδει-
κνύεται ως ένας τέταρτος πυλώνας.

Ή Ατζέντα 2030, όπως έχει ονομαστεί  με 
άξονα τους παγκόσμιους στόχους για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη, μπορεί να επιτευχθεί
και να συμβαδίσει με τις μεγάλες – αριθμητι-
κά αφίξεις στο χώρο του τουρισμού; 

O τουρισμός αναμένεται να είναι ανο-
δικός με τις προβλέψεις να μιλάνε για 1,8 
δις αφίξεις μέχρι το 2030, εξέλιξη που με 
σωστή, ολοκληρωμένη διαχείριση μπορεί 
να δημιουργήσει θετικά αλλά και ποιοτικά 
αποτελέσματα, στις περιοχές και τις τοπικές 
κοινωνίες φέρνοντας οικονομική πρόοδο, 
εργασία και επενδύσεις. 

Μέσα στους στόχους του ΕΟΤ είναι, η σω-
στή διαχείριση και ο σχεδιασμός των προορι-
σμών  υπό το πρίσμα της αειφορίας που για 
εμάς σημαίνει ισχυρή περιβαλλοντική προ-
στασία, προστασία του ανθρώπινου κεφα-
λαίου, ενίσχυση του τοπικού χαρακτήρα και 
πρακτικά αποτύπωμα που συνεισφέρει θετι-
κά στην κοινωνία αλλά και το περιβάλλον.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η βιώσιμη, ισόρ-
ροπη ανάπτυξη, είναι ο πιο σοφός τρόπος 
για να προχωρήσει ο τουρισμός σε πιο ποι-
οτικά μεγέθη σε αυτή την κατεύθυνση χρει-
άζεται στρατηγική που να διασφαλίζει ένα 
βιώσιμο τουριστικά μοντέλο εναρμονισμένο 
πλήρως με τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Αλλά και μια ισχυρή πολιτική βούληση που 
δεν κάνει εκπτώσεις, στοχεύοντας στην ποι-
ότητα, στη διατήρηση της αυθεντικότητας, 
στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και την 
ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Αυτά όλα δεν προϋποθέτουν μια σειρά μέ-
τρων και πολιτική βούληση;

Φυσικά, όλα αυτά προϋποθέτουν μέτρα 
και δράσεις που ξεκινούν από αλλαγές στη 
νομοθεσία, σχεδιασμό, θέσπιση κριτηρίων 
και δεικτών αειφοριας, πιστοποιήσεις, ενίσχυ-
ση του σχεδίου της κλιματικής πολιτικής μας. 

Υπό το παραπάνω πρίσμα και με έμφαση 
την αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής προ-
στασίας και της διαχείρισης της κλιματικής 
κρίσης οι παρακάτω τάσεις και εργαλεία θα 
είναι κυρίαρχα για την επόμενη δεκαετία.

Η νέα πολιτική της Ε.Ε για κλιματική ουδε-
τερότητα μέχρι το 2050 υποστηρίζεται από 
επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες, (Green 

 Ή χώρα μας θα πρέπει να 
κινηθεί με άξονα ένα νέο 
αναπτυξιακό & οικονομικό 
μοντέλο, που βασίζεται
στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σωστή διαχείριση και σχεδιασμός των προορισμών  υπό το πρίσμα της αειφορίας που για 
εμάς στον Ελληνικό οργανισμό Τουρισμού σημαίνει ισχυρή περιβαλλοντική προστασία, προ-
στασία του ανθρώπινου κεφαλαίου, ενίσχυση του τοπικού χαρακτήρα και πρακτικά αποτύ-
πωμα που συνεισφέρει θετικά για όλη την κοινωνία αλλά και το περιβάλλον, τονίζει η πρόε-
δρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου στη συνέντευξή της στο ExportNews.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η βιώσιμη, ισόρροπη ανάπτυξη, είναι ο μόνος τρόπος για να 
προχωρήσει ο τουρισμός σε πιο ποιοτικά μεγέθη σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται στρα-
τηγική που να διασφαλίζει ένα βιώσιμο τουριστικά μοντέλο εναρμονισμένο πλήρως με τις 
Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Αλλά και μια ισχυρή πολιτική βούληση που δεν κάνει εκπτώσεις, στοχεύοντας στην ποιότη-
τα, στη διατήρηση της αυθεντικότητας, στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και την ουσια-
στική προστασία του περιβάλλοντος. 
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deal) βιώσιμες λύσεις και πολλές πολιτικές 
και εργαλεία που θα έχουν αντίκτυπο και 
στον τουρισμό.

Βέβαια σε αυτές τις συνθήκες αναμένε-
ται νέο κύμα νομοθετικών απαιτήσεων στις 
οποίες οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει 
να εναρμονιστούν. 

Η τεχνολογία, οι έξυπνες συσκευές, η τεχνη-
τή νοημοσύνη θα είναι σύμμαχοι σε θέματα 
διαχείρισης και της λήψης αποφάσεων. Και 
βεβαια όλοι οι εμπλεκόμενοι αλλά και οι ξενο-
δοχειακές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι έτοι-
μες για αυτόν τον τεχνολογικό “οργασμό”.

Επίσης οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες  πρέ-
πει να πληρούν τις οικονομικές δραστηριό-
τητες προκειμένου να αντλούν χρηματοδό-
τηση από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η νέα οδηγία χρηματοδότησης που προω-
θείται  προς ψήφιση στην Ε.Ε. ορίζει έξι πε-
ριβαλλοντικούς στόχους: α) αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής β) προσαρμογή της 
αλλαγής του κλίματος γ) βιώσιμη χρήση και 
προστασία του νερού και των θαλάσσιων 
πόρων δ) μετάβαση σε κυκλική οικονομία 
ε) πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης στ) 
προστασία και αποκατάσταση της βιοποικι-
λότητας και των οικοσυστημάτων.

 Ή τουριστική βιομηχανία είναι ένας τεράστι-
ος τομέας, που αφορά θέματα ενέργειας, 
υλικών, μεταφορών, διαχείρισης αποβλήτων 
κ.ο.κ, η κυκλική οικονομία μπορεί να δώσει 
πολλές και σημαντικές λύσεις. Που βρισκό-
μαστε σε αυτό το θέμα;

Αυτές οι διαδικασίες περνάνε και στον τουρι-
σμό αρχικά από τη διαχείριση των αποβλή-
των, σε θέματα ενέργειας, αλλά και υλικών, 
υπηρεσίες μέχρι και σε θέματα εφοδιαστικής 
αλυσίδας και με την ανάπτυξη της κυκλικής 
οικονομίας. Και όταν λέμε κυκλική οικονομία 
εννοούμε ότι σχετίζεται με το κλείσιμο του κύ-
κλου, την μη παραγωγή αποβλήτων, και την 
προώθηση φυσικών λύσεων.

Το γραμμικό μοντέλο πλέον δεν βοηθάει σε 
όλα αυτα και απαιτείται νέος τρόπος σκέ-
ψης ενώ πρέπει να εισαχθεί η φιλοσοφία του 
zero waste. 

Η αειφορία προϋποθέτει διαφάνεια και πρό-
γραμμα. Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέ-
πει να προετοιμάζονται για τη νέα γενιά των 
πελατών τους ως πιο ενήμερη και ευαισθη-
τοποιημένη γενιά. 

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος;

Δεξιότητες και αναβάθμιση γνώσεων. Επιμέ-
νω σε αυτά και θα επιμένω! 

Η Ελλάδα πρέπει να αυξήσει την ποιοτική πα-
ραγωγικότητα και την τουριστική συνείδηση και 
παιδεια αλλα και να εστιάσει στις “πράσινες” 
επενδύσεις για να έχει ουσιαστικά θετικές επι-
δόσεις στον τουρισμό, αλλά μαζί θα πρέπει να 
αναπτυχθούν και άλλοι κλάδοι της οικονομίας. 

Επίσης χρειάζεται μια διευρυμένη στρατηγι-
κή της φορολογικής βάσης. 

Η Εξωστρέφεια - Συνέργειες- Εκπαίδευση για 
Βιώσιμη Ανάπτυξη για την επίτευξη πραγμα-
τικής αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, σε 
συνδυασμό με καινοτόμες ιδέες γύρω από 
τις προσδοκίες του εκάστοτε ταξιδιώτη, απο-
τελεί μονόδρομο για πιο υπεύθυνο τουρισμό 
και μια ενιαία τουριστική συνείδηση. 

Είναι πλέον σημαντικό τόσο οι αεροπορικές 
εταιρείες, οι παροχοι καταλυμάτων, οι ξεναγοί 
και τα αξιοθέατα να είναι και αυτα με την σειρά 
τους, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνα.

 Τα ξενοδοχεία θα πρέπει να προσπαθήσουν 
να διακριθούν μέσα από πραγματικά καινο-
τόμες πρακτικές γύρω από τις προσδοκίες 
των επισκεπτών και τη χρήση πρακτικών αει-
φορίας για τη βελτίωση της εμπειρίας τους. 

 Ή λογική της Αειφορίας
στον Τουρισμό, θα μας 
κρατήσει στις θέσεις του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού 
διότι η λογική της 
Αειφορίας είναι και 
επιχειρηματική επιλογή. 
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Το να έχει κανείς μια επιτυχημένη επιχείρηση 
σημαίνει συμμετοχή των εργαζομένων, των 
τοπικών κοινοτήτων και των επισκεπτών ισο-
μερώς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
και ο τουρισμός είναι ένας έμμεσος τρόπος 
να συμβεί αυτή η συναλλαγή.

Επίσης είναι σημαντικό ο τουρισμός να είναι 
προσβάσιμος για όλους χωρίς διακρίσεις 
και με προβλέψεις και συστήματα που θα 
εξυπηρετούν και τις  κατηγορίες των επισκε-
πτών τόσο με κινητικά προβλήματα όσο και 
με άλλες μορφές αναπηρίας.

Γίνεται πολύς λόγος και ίσως έχει και κάπως 
της μόδας η αναφορά στην Αειφορία, για το 
χώρο του τουρισμού τι θα έπρεπε να σημαί-
νει, ως ουσία πέρα από τους ορισμούς;

Η Αειφορία στον τουρισμό είναι ένας ση-
μαντικός παράγοντας που συμβάλει θετικά 
στην διατήρηση του τοπικού χαρακτήρα, 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, της κουλτού-
ρας και του τρόπου ζωής  για την αποφυγή 
της φυσικής αλλά και αισθητικής υποβάθμι-
σης του περιβάλλοντος.

Και ναι είναι μία υψηλά ρυπογόνα δραστηριό-
τητα. Σκεφθείτε μόνο τον όγκο των παραγόμε-
νων αποβλήτων των τουριστικών μονάδων, 
την κατανάλωση των φυσικών πηγών για να 
μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες εκα-
τομμυρίων επισκεπτών κάθε χρόνο αλλά και 
την άμεση ρύπανση που προκαλείται από τις 
τουριστικές δραστηριότητες σε θάλασσα και 
ξηρά ειδικά τους θερινούς μήνες.

Πλέον χρειάζεται μια πιο ολιστική προσέγγιση 
σε αυτό που ονομάζουμε αειφορία στον του-

ρισμό, σχεδιασμένη έτσι, ώστε να διαχειρίζε-
ται υπεύθυνα και αποτελεσματικά αποφάσεις 
και τεχνικές για το καλό αλλά και το βιώσιμο 
κέρδος  όλων των πλευρών του τουρισμού.

Κατά συνέπεια, έχουμε πολύ και μακρύ δρό-
μο να καλύψουμε. 

Ποιες στρατηγικές προτείνετε μέσα από τη 
θέση σας ως πρόεδρος του ΕΌΤ;

Για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού είναι 
αναγκαία τόσο η εξασφάλιση της βιωσιμότη-
τας και της ανταγωνιστικότητας των τουριστι-
κών προορισμών όσο και επιχειρήσεων ώστε 
να ευδοκιμούν με μακροπρόθεσμα  οφέλη.

Η επιμόρφωση των τοπικών κοινωνιών στο 
σχεδιασμό αλλά και στην λήψη αποφάσεων 
για την διαχείριση και ανάπτυξη του τουρι-
σμού, αλλά και της ιστορικής μας κληρονο-
μιάς είναι έννοιες απόλυτα συνυφασμένες, 
για την καλύτερη προβολή της χώρας μας, 
για την ευημερία αλλά και την καλύτερη ποι-
ότητα ζωής όλων.

Το τρίπτυχο ήλιος άμμος θάλασσα σε συν-
δυασμό με την  βιωματική  εμπειρία που μπο-
ρεί να προσφέρει ο θεματικός αλλά και οικο-
λογικός τουρισμός, είναι τα  εργαλεία μας  
για να διαρκεί 12μηνη σεζόν. Χρειαζόμαστε, 
όμως, μια φρέσκια οπτική, ώστε να στηρί-

Ή Αειφορία στον τουρισμό είναι 
ένας σημαντικός παράγοντας 
που συμβάλει θετικά στην 
διατήρηση του τοπικού 
χαρακτήρα, της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, της κουλτούρας 
και του τρόπου ζωής  
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ξουμε όλοι οι φορείς ιδιωτικοί και δημόσιοι  
την αλλαγή της αντίληψης, ότι η τουριστική 
σεζόν λήγει με το τέλος του καλοκαιριού.

Η λογική της Αειφορίας και της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στον Τουρισμό, θα μας κρατήσει 
στις θέσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού 
διότι η λογική της Αειφορίας είναι και  επιχει-
ρηματική επιλογή.  

Όμως κανείς δεν μπορεί να πετύχει το στόχο 
της Αειφορίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης 
στον Τουρισμό, από μόνος του χρειάζεται 
συνεργασία, συνεργασία με την τοπική αυ-
τοδιοίκηση, το υπουργείο τουρισμού, Περι-
βάλλοντος, Ψηφιακής πολιτικής αλλά και 
έξυπνων δήμων, για να μπορούμε σύντο-
μα να μειώσουμε το ενεργειακό αποτύπω-
μα των δήμων και επιχειρήσεων της χωρας 
μας, να πρασινίσουμε  τον στόλο των λε-
ωφορείων μας, καθώς και  να  προωθού-
με, να στηρίζουμε με κίνητρα τα ξενοδοχεία 
μας να υιοθετήσουν και να φτάσουν σε πιο 
αειφόρες πρακτικές, καθώς αποτελούν πρέ-
σβεις του αειφορου τουρισμού μας.

Ποιο θεωρείτε ως το σημαντικότερα θέμα-
στόχο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αναφορικά 
με την ελληνική τουριστική βιομηχανία;

Για παράδειγμα το πρώτο που μπορούμε ως 
πολιτεία να κάνουμε είναι να τακτοποιήσου-
με το τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα 
απορρίμματα συνολικότερα!

Ένα χρόνιο ζήτημα που αναζητά την συλλο-
γική του λύση για όλη την χώρα.

Δυστυχώς η χώρα είναι με αρνητικό πρό-
σημο ουραγός όχι μόνο στις αρνητικές 

επιδόσεις αλλά και στον τρόπο διαχείρισης 
των απορριμάτων.

Έχουμε 80% ταφή σήμερα ή καλύτερα κα-
ταγεγραμμένη εισερχόμενη ταφή διότι τα 
πλαστικά πάνε σε χώρους μη μετρήσιμους 
και έχουμε ως χώρα εξαιρετικά χαμηλά πο-
σοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης. Αυτή 
η κατάσταση πρέπει να αλλάξει τώρα!

Ο ΕΟΤ ενισχύει την προσπάθεια της ανακύ-
κλωσης αλλά πριν από αυτό θα πρέπει να 
μην παράγουμε καθόλου ή να παράγουμε 
όλο και λιγότερο πλαστικό.

Εξ ου και η κυβέρνηση ήδη έχει αναγγείλει 
την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για 
την κατάργηση  του πλαστικού μιας χρήσης 
μέχρι το 2020.

Χρειαζόμαστε νέες καμπάνιες ευαισθητο-
ποίησης, κινητοποίησης, με ειδικούς κάδους 
παντού με συστήματα σύγχρονα, και ένα νέο 

Πιστεύω ακράδαντα ότι 
η βιώσιμη, ισόρροπη 
ανάπτυξη, είναι ο πιο 
σοφός τρόπος για να 
προχωρήσει ο τουρισμός 
σε πιο ποιοτικά μεγέθη
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εθνικό σχέδιο διαχείρισης απορριμάτων που 
θα κάνει τους στόχους πιο ορθολογικούς!

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού δηλώνει 
Παρόν στο να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες. 

Σήμερα δυστυχώς η χώρα ανακτά με ανα-
κύκλωση το 15% των αστικών απορριμάτων 
και μόλις το 5% των βιοαποβλήτων!  

Και εμείς θα πρέπει να πάμε στα ποσοστά της 
ευρωπαϊκής ένωσης μέσα στα επόμενα χρονιά 
να ανέβει τουλάχιστον το ποσοστό στο 50%!

Όλα αυτά όμως, για να γίνουν χρειάζονται 
υποδομές ανακύκλωσης σχεδιασμός εκ 
νέου, αλλά και η κατάλληλη νομοθεσία για 
την υλοποίηση των στόχων  ώστε πέρα από 
μια απλή συζήτηση εδώ να έχουμε και άμε-
σα καλύτερα αποτελέσματα και  όχι να κα-
θυστερούμε και άλλο!! 

Γίνονται θετικά βήματα αλλά δεν επαρκούν 
χρειάζεται να δράσουμε τώρα και είναι ση-
μαντικό να παντρέψουμε την επιστημονική 
έρευνα με την πολίτικη, ώστε να έχουμε άμε-
σα αποτελέσματα !

Σε μια χώρα και μια βιομηχανία, τόσο βεβαρη-
μένη, τι μπορεί να ξεκλειδώσει νέους δρόμους 
για την υλοποίηση πολιτικών και πρακτικών 
βασισμένων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη; 

Το λεγόμενο knowledge management, η δι-
αχείριση της επιστημονικής γνώσης, και η 
σοφή αξιοποιήσης της είναι κάτι που σίγουρα 
θα φέρει σίγουρα και άμεσα αποτελέσματα.

Γνώση η οποία πρέπει να συνδέεται και να 
διαχέεται τόσο στους νομοθέτες όσο και σε 
αυτούς που λειτουργούν εκτελεστικά στα 
υπουργεία, περιφέρειες και θεσμούς, αλλά 
και επιχειρηματίες, ώστε να εφαρμοστούν 
συντονισμένα και άμεσα νέες πολιτικές, ο 
χρόνος δεν είναι με το μέρος, η κλιματική 
αλλαγή είναι εδώ και η Ελλάδα, οφείλει και 
μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις μεγά-
λες προκλήσεις του 21ου αιώνα. 

Και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας, ότι ο 
άνθρωπος παρά τα επιτεύγματα του, δεν 
αποτελεί παρά ένα μικρό κομμάτι αυτού του 
πλανήτη, όπου καλείται πλέον με πράξεις 
σεβασμού ουσίας και στρατηγικής και να 
την διασφαλίσει.

Σας ευχαριστώ.

Ή αειφορία προϋποθέτει 
διαφάνεια & πρόγραμμα.
Όι τουριστικές 
επιχειρήσεις θα πρέπει 
να προετοιμάζονται για 
τη νέα γενιά των πελατών 
τους ως πιο ενήμερη & 
ευαισθητοποιημένη γενιά. 
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Όλη η αγορά μιλάει
για την τεράστια εμπορική 
επιτυχία της FOODTECH 2019

Α πό την πρώτη στιγμή που ανα-
κοινώθηκε η FOODTECH, η οποία 
πραγματοποιήθηκε 12-14 Οκτω-
βρίου στο Metropolitan Expo, η 

ανταπόκριση από τις σημαντικότερες εταιρεί-
ες του κλάδου για συμμετοχή ήταν τεράστια. 
Πλέον, έχοντας ολοκληρωθεί η έκθεση, οι 200 
εκθέτες αλλά και οι 18.000 επισκέπτες της δη-
λώνουν ότι «Ο κλάδος είχε ανάγκη αυτή την 
έκθεση». Η δε παρουσία σημαντικών διεθνών 
αγοραστών, η ποιότητα και η ποσότητα των 
b2b meetings ανάμεσα σε εκθέτες και επισκέ-
πτες και το υψηλό οργανωτικό επίπεδο τόσο 

της έκθεσης όσο και των παράλληλων εκδη-
λώσεων οδήγησαν στην μεγάλη εμπορική επι-
τυχία της FOODTECH 2019.

Όι κορυφαίοι του κλάδου παρουσίασαν
το μέλλον του fnb industry

Οι σημαντικότερες ελληνικές εταιρίες καθώς 
και μεγάλες επιχειρήσεις από το εξωτερικό που 
παράγουν ή εισάγουν προϊόντα και υπηρεσίες 
Τεχνολογίας και Εξοπλισμού του κλάδου Τρο-
φίμων & Ποτών, παρουσίασαν τα μηχανήμα-
τα και τις υπηρεσίες τους σε χιλιάδες ‘Έλληνες 

Με 18.000 επισκέπτες από 10.000 επιχειρήσεις, 300 διεθνείς αγοραστές από 50 χώρες 
από όλο τον κόσμο και 200 Έλληνες και ξένους εκθέτες, η 1η FOODTECH έκανε 
αισθητή την παρουσία της στα εκθεσιακά δρώμενα της χώρας μας. Παράλληλα 
έθεσε γερές βάσεις ώστε να αποτελέσει ένα σημαντικό εκθεσιακό γεγονός στην 
νότια πύλη της Ευρώπης.
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και ξένους δυνητικούς πελάτες. Ιδιοκτήτες και στε-
λέχη όπως διευθυντές εργοστασίων, μηχανικοί 
παραγωγής, υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου, R&D 
managers, logistics managers, υπεύθυνοι προ-
μηθειών κ.α. που βρέθηκαν στο Metropolitan 
Expo είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν 
δεκάδες b2b συναντήσεις και να κλείσουν εμπο-
ρικές συμφωνίες με τους εκθέτες. Στα τρία Halls 
όπου αναπτύχθηκαν τα περίπτερα των 200 εκθε-
τών ξεχώρισαν η καινοτομία, η ρομποτική και οι 
έξυπνες τεχνολογίες. Εντυπωσιακά μηχανήματα 
και εφαρμογές που βοηθούν στην βελτίωση και 
αυτοματοποίηση της γραμμής παραγωγής μίας 
επιχείρησης, έκλεψαν την παράσταση και «δήλω-
σαν» πώς το μέλλον είναι... εδώ.

18.000 επαγγελματίες από 10.000
επιχειρήσεις έδωσαν το «παρών»

Οι επιχειρηματίες του κλάδου που έψαχναν για 
καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και πρακτικές λύ-
σεις για να βελτιώσουν, να αναπτύξουν ή και να 
αυτοματοποιήσουν την γραμμή παραγωγής της 
επιχείρησης τους, έδωσαν ραντεβού στην έκθεση 
FOODTECH. 18.000 στελέχη από 10.000 επιχειρή-
σεις της βιομηχανίας των τροφίμων και ποτών 
που επισκέφτηκαν την FOODTECH 2019, πήραν 
συγκεκριμένες απαντήσεις στα ζητήματα που θα 
επηρεάσουν το μέλλον του κλάδου, γνώρισαν 
από κοντά πρακτικές λύσεις για τις προκλήσεις 
του αύριο, έκλεισαν συμφωνίες και ξεκίνησαν 
νέες εμπορικές συνεργασίες. Παράλληλα, όλοι 
εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την ποι-
ότητα των εκθετών ενώ δήλωσαν ότι ο κλάδος 
τους είχε ανάγκη μία τέτοια έκθεση- αλλά και από 
το πλήθος των εμπορικών επαφών και συζητήσε-
ων που βλέπαμε να γίνονται σε όλη την διάρκεια 

της έκθεσης, αναδείχτηκε η μεγάλη επιτυχία που 
είχε η FOODTECH. 

Μία έκθεση με διεθνή χαρακτήρα 
Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η 
FOODTECH στόχος της διοργανώτρια εταιρείας 
ήταν να αποκτήσει έναν διεθνή χαρακτήρα και να 
καθιερωθεί ως μία μεγάλη έκθεση Τεχνολογίας και 
Εξοπλισμού για τον κλάδο Τροφίμων και Ποτών 
σε ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέσα 
λοιπόν από την παρουσία 300 ξένων επισκεπτών 
-από 50 χώρες από όλο τον κόσμο- από τους 
οποίους οι 150 πιο σημαντικοί επιλέχτηκαν με αυ-
στηρά κριτήρια και μπήκαν στο πρόγραμμα μετά-
κλησης και φιλοξενίας της έκθεσης, η FOODTECH 
επιβεβαίωσε τις προσδοκίες και έθεσε γερές βά-
σεις για να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό εμπορικό 
φόρουμ του κλάδου και εκτός συνόρων. Τις τρείς 
ημέρες της έκθεσης οι διεθνείς αγοραστές είχαν 
την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ένα σημα-
ντικό αριθμό συναντήσεων -περίπου συνολικά 
έγιναν 2.250 b2b meeting- με τους εκθέτες και να 
φύγουν είτε έχοντας κλεισμένες νέες αγορές είτε 
έχοντας σημειώσει στα μπλοκάκια τους νέους πι-
θανούς προμηθευτές.

Special events: Σημαντικά case studies
και πρωτοποριακές ιδέες κέρδισαν
τις εντυπώσεις

Ένα πολύ σημαντικό σκέλος της FOODTECH 
αποτέλεσαν οι παράλληλες εκδηλώσεις. Με 
πρωτοβουλία της διοργανώτριας εταιρείας συ-
στάθηκε μία Επιστημονική Επιτροπή αποτελού-
μενη από εκπροσώπους του ΣΥΒΙΠΥΣ, του ΣΕΒΤ, 
της ΠΕΤΕΤ, του ΣΕΒΙΤΕΛ, του ΣΕΒΕΚ η οποία κατάρ-
τησε μία σειρά ομιλιών και συζητήσεων γύρω 
από τις εξελίξεις και τις τάσεις που αφορούν τις 
τεχνολογίες για την παραγωγή, επεξεργασία, συ-
σκευασία, αποθήκευση και διακίνηση των τροφί-
μων και ποτών. Industry 4.0, Κυκλική Οικονομία, 
Τεχνολογίες και καινοτομίες στην παραγωγή και 
συσκευασία Τροφίμων & Ποτών κέντρισαν το 
ενδιαφέρον εκθετών και επισκεπτών, οι οποίοι 
κατέκλεισαν το ειδικά διαμορφωμένο Seminars & 
Workshops stage στο Hall 2.
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5 Tips για μια καλύτερη 
γαστρονομική εμπειρία
Έλληνας εξαγωγέας σημαίνει…
Business Traveller...

 Αποφύγετε τις αλυσίδες 
Το να επιλέξετε άλλη μια φορά ένα δοκιμα-

σμένο εστιατόριο αλυσίδας μπορεί να προ-
σφέρει μία εγγυημένη εμπειρία, αλλά σίγου-
ρα όχι την καλύτερη δυνατή. Όποια περιοχή 
και να έχετε επισκεφθεί είναι ικανή να παρέχει 
μία, το λιγότερο, ενδιαφέρουσα γαστρονομι-
κή εμπειρία. 

Ρωτήστε κάποιον εργαζόμενο στο ξενοδο-
χείο που σας φιλοξενεί, ή και όχι, για να σας 
προτείνει κάποιο μέρος και γευτείτε τις προ-
τάσεις της περιοχής.

 Προτιμήστε υγιεινά γεύματα.
Είναι αποδεκτό πως ένα ταξίδι, ακόμα και 

επαγγελματικό, σας απομακρύνει από τις συ-
νήθειες που διατηρείτε, κάτι που προφανώς 
έχει αντίκτυπο και στη διατροφή σας. Ωστόσο 
δεν αποτελεί καλή δικαιολογία να μην προ-
σπαθήσετε να κρατήσετε μια υγιεινή στάση. 
Φροντίστε να έχετε πάντοτε μαζί σας ένα σνακ 
υψηλής διατροφικής αξίας, όπως μια μπάρα 
δημητριακών. Επιπλέον να συμπεριλαμβάνετε 
πάντα μια σαλάτα στα  γεύματα σας. 

Η σωστή διατροφή σας εξασφαλίζει περισ-
σότερη ενέργεια μέσα στην μέρα, που κρίνε-
ται απαραίτητο σε ένα ταξίδι.

 Χρησιμοποιείτε εφαρμογές
Το tripadvisor και το yelp αποτελούν δύο 

από τις εφαρμογές που θα μπορούσατε να 
χρησιμοποιήσετε προκειμένου να δείτε κριτι-
κές εστιατορίων ώστε η εμπειρία του γεύμα-
τός σας να είναι σίγουρα καλή.

 Ψωνίστε
Εάν το ταξίδι σας έχει διάρκεια, θα μπορού-

σατε να μαγειρέψετε, δεδομένου ότι σας ευ-
νοεί το μέρος της διαμονής σας. Αγοράστε 
τρόφιμα από κάποιο τοπικό μαγαζί και συν-
θέστε το γεύμα σας ώστε να απολαύσετε ένα 
πιο υγιεινό γεύμα που θα κοστίσει λιγότερο.

 Επιλέξτε τα ακριβά εστιατόρια
   το μεσημέρι 

Είναι σύνηθες τα ακριβά εστιατόρια να 
επιλέγονται για το βραδινό γεύμα, κάτι που 
σημαίνει πως εάν τα επιλέξετε κάποια άλλη 
ώρα μπορεί να επωφεληθείτε από την ηρεμία 
καθώς και πιθανή μείωση της τιμής λόγω της 
ώρας αυτής.
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4+1 tips για το επαγγελματικό 
αλλά και προσωπικό σου ταξίδι

 Κάνε check in από πριν

Κάνε check in online ή μέσα 
από την εφαρμογή της εταιρείας 
και τύπωσε το πάσο επιβίβασης 
σου για να είσαι  καλυμμένος για 
κάθε ενδεχόμενο και να μην χρει-
αστεί να περιμένεις σε ουρές. 

 Κράτα ένα back up όλων
των σημαντικών εγγράφων

Βγάλε φωτογραφία όλα τα 
σημαντικά έγγραφα που θα 
χρειαστείς έτσι ώστε να μην έχεις 
κάποιο πρόβλημα σε περίπτωση 
απώλεια ή κλοπής.

 Μην παραδώσεις την απο-
σκευή σου 

Προσπάθησε να μην παραδώ-
σεις την αποσκευή σου, έχοντας 
μία βαλίτσα ανάλογου μεγέθους 
να την πάρεις μαζί σου στο αε-
ροπλάνο για να μην περιμένεις 
στον χώρο αναμονής για αυτήν.

 Όταν πρέπει να 
χρησιμοποιήσεις τα λεωφορεία 
του αεροδρομίου να βρίσκεσαι 
δίπλα στην έξοδο και κοντά στην 
βαλίτσα σου

Αυτό θα σε βοηθήσει να φύγεις 
γρήγορα και να περιμένεις τους 
υπόλοιπους επιβάτες να κατέβουν.
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 Έχετε κάποια συσκευή φόρτισης 
Είναι προφανές πως οι φορτισμένες συ-

σκευές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να 
μπορέσετε να αξιοποιήσετε και να απολαύ-
σετε το ταξίδι στο μέγιστο. Παρ ’όλα αυτά, 
κρίνεται το ίδιο απαραίτητο να είστε καλυμ-
μένοι για παν ενδεχόμενο. Η δυνατότητα 
χρήσης κάποιου φορητού φορτιστή θα σας 
βγάλει από τη δύσκολη θέση που  πιθανώς 
να σας φέρει η χαμηλή μπαταρία του κινητού 
σας, εφόσον οι διάφορες εφαρμογές των e 
mail σε συνδυασμό με πολλαπλές κλήσεις 
την αδειάζουν ταχύτατα.

 Αξιοποιείστε τις προσφορές
   των ξενοδοχείων

Είναι πιθανό, εάν ταξιδεύετε για επαγγελμα-
τικούς σκοπούς, να βρίσκεστε συχνά στην 
ίδια πόλη ή να επιλέγετε την ίδια αλυσίδα ξε-
νοδοχείων. Η κατ’ επανάληψη προτίμηση της 
ίδιας εταιρείας αρκετές φορές «επιβραβεύε-
ται» με ειδικές προσφορές και εκπτώσεις σε 
υπηρεσίες και ενίοτε προϊόντα. Ενημερωθείτε 
πριν την άφιξη σας για τέτοιου είδους επιλο-
γές και εντάξτε τες στο πρόγραμμα σας.

  Ζητήστε από την οικογένεια σας
     να σας ακολουθήσει

Συχνό φαινόμενο είναι το  επιπλέον άγχος 
και στρες που συνδέεται με την απόσταση 
του εργαζομένου από το σπίτι  κατά τη δι-
άρκεια των επαγγελματικών ταξιδιών. Έχει 
παρατηρηθεί πως οι εργαζόμενοι που συνο-
δεύονται από την οικογένειά τους σε επαγ-
γελματικά ταξίδια, αποδίδουν καλύτερα και 
συγκεντρώνονται ευκολότερα σε meetings. 
Ωστόσο όταν σε ένα ατομικό ταξίδι πλέον 
εισάγεται και η οικογένεια συστήνεται να 
στρέψετε την αναζήτησή σας για τη διαμονή 
σε οικογενειακά ξενοδοχεία με περισσότερες 
παροχές και ανέσεις.

 Έχετε μαζί σας άνετα ρούχα

Λογικό και αναμενόμενο είναι, στη βαλίτσα 
σας  για ένα επαγγελματικό ταξίδι να παραβλέ-
ψετε να πακετάρετε άνετα ρούχα αφού η προ-
ετοιμασία στοχεύει να σας καλύψει για μέρες 
γεμάτες meetings και λοιπές επαγγελματικές 
υποχρεώσεις. Ωστόσο πάντα μπορεί να εμ-
φανιστεί η ευκαιρία για βόλτα στην άγνωστη, 

9 Tips
για ένα πιο ευχάριστο ταξίδι
Έλληνας εξαγωγέας σημαίνει…
Business Traveller...
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ή και γνωστή πόλη, την οποία θα απολαύσετε 
πολύ περισσότερο εάν νιώθετε άνετα.

 Κάντε εκδρομές

Μπορείτε να επωφεληθείτε από το γεγο-
νός ότι έχετε απομακρυνθεί από τη βάση 
σας, αφιερώνοντας μέρος του προσωπι-
κού σας χρόνου στην ψυχαγωγίας σας. 
Επισκεφθείτε την πόλη που βρίσκεστε σαν 
επισκέπτης. Βγείτε, γνωρίστε τα μαγαζιά και 
τα μνημεία που μπορεί να βρίσκονται κοντά. 
Απολαύστε τη διαφοροποίηση της κουλτού-
ρας, εφόσον υπάρχει, και επενδύστε χρόνο 
να τη γνωρίσετε. 

  Να χαμογελάτε 

Είναι πολύ σημαντική η θετική αντιμετώπι-
ση του ταξιδιού στο σύνολό του. Η υπόθεση 
πως όλα θα πηγαίνουν συνεχώς καλά είναι 
έως και ουτοπική. Καλό είναι να δεχθείτε με 
καλή διάθεση χιούμορ και αισιοδοξία οτιδή-
ποτε αποκλίνει από το ιδανικό σας πλάνο 
με απώτερο στόχο να καταφέρετε να διατη-
ρήσετε την ψυχραιμία σας σε όλο το ταξίδι 
παρά την πίεση, που αναμένεται. 

 Χρησιμοποιείστε λίστα

Δεδομένης της χρονικής πίεσης, μπορεί 
να ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας όσα κρίνατε 

απαραίτητα. Για να αποφευχθεί τελείως κάτι 
τέτοιο, δημιουργήστε λίστα με όσα θεωρεί-
τε ότι χρειάζεστε να έχετε, από τα απολύτως 
βασικά πράγματα μέχρι τα λιγότερο σημα-
ντικά. Συγκρίνετε τη λίστα με τη βαλίτσα σας 
και τσεκάρετε κατά τη διαδικασία. Με τον 
τρόπο αυτό περιορίζονται οι πιθανότητες 
να πάρετε πράγματα που καταλαμβάνουν 
χώρο χωρίς λόγο, καθώς και να μην αγνοή-
σετε άλλα σημαντικά.

 Δώστε χρόνο στον εαυτό σας.

Προσπαθήστε να μην κανονίσετε το τα-
ξίδι σας εντός αυστηρών χρονικών ορίων. 
Εάν στόχος είναι να παραβρεθείτε σε κάποιο 
meeting  το πρωί, κανονίστε την πτήση σας 
το προηγούμενο βράδυ. Με τον τρόπο αυτό 
περιορίζετε την πίεση και το άγχος που θα 
κληθείτε να αντιμετωπίσετε. 

 Προσέξτε την υγεία σας

Παρά το απαιτητικό ταξίδι που θα πραγ-
ματοποιήσετε, δεν πρέπει να αλλάξετε πολύ 
τις διατροφικές σας συνήθειες, να μην πα-
ραλείπετε γεύματα και να φροντίζεται να 
προσλαμβάνετε τις βιταμίνες που ο οργανι-
σμός σας χρειάζεται. Έχετε πάντα μαζί σας 
ένα μπουκαλάκι νερό ενώ καλό θα ήταν να 
υπάρχει κάποιο σνακ. 
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περί μάρκετινγκ...

Ο Σκοπός και η Αυθεντικότητα
του Brand στο Επίκεντρο

Ό σκοπός ενός brand αποτελεί τη 
βάση στην οποία αυτό θα θε-
μελιωθεί, καθώς λειτουργεί σαν 
καθρέφτης πάνω στον οποίο 

αντανακλά την συνεισφορά του στον κόσμο. 
Μέσω του σκοπού παρουσιάζεται ο λόγος 
ύπαρξης της εταιρείας, τα οφέλη που επιδιώκει 
να προσφέρει στην κοινωνία, τα προβλήματα 
που αποβλέπει να επιλύσει, το προφίλ που θέ-
λει να προβάλλει προς το κάθε συμβαλλόμενο 
μέρος, καθώς και πλήθος άλλων χαρακτηρι-
στικών της.

Η εταιρεία υιοθετώντας έναν λόγο υπόστα-
σης, αντιλαμβάνεται πιο εύκολα τους στόχους 
της, με αποτέλεσμα να τους επιτυγχάνει πιο 
αποτελεσματικά. Επίσης, οι αλληλεπιδράσεις 
με τους stakeholders της, γίνονται πιο ισχυρές 
και βαθιές, δημιουργώντας μία ισχυρή σύνδε-
ση μεταξύ των δύο μερών. Απόρροια αυτού 
είναι η συνεχής αφοσίωση, συμπάθεια και 
εξάρτηση με το brand. 

Ωστόσο, οι απόψεις σχετικά με τη σημα-
ντικότητα του εταιρικού σκοπού αντιτίθενται, 

“Όι εταιρείες που υιοθετούν έναν σκοπό ύπαρξης και αναπτύσσονται 
γύρω από αυτόν, διατηρώντας την αυθεντικότητα τους καταφέρνουν 
να γίνουν έμπιστες, να αγαπηθούν και να μπουν στη ζωή των 
καταναλωτών τους”
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όσων αφορά το βαθμό σημαντικότητάς του. 
Αρχικά έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα ζω-
τικά συστατικά ώστε να επιτευχθεί ένα αποτε-
λεσματικό μείγμα μάρκετινγκ. Από την άλλη 
πλευρά, αρκετοί υποστηρίζουν ότι άδικα διεκ-
δικεί τόσο μεγάλη προσοχή, όταν αυτό που 
επιδιώκουν οι καταναλωτές είναι ο άριστος 
συνδυασμός ποιότητας και τιμής. 

Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte οι εταιρεί-
ες που υποκινούνται από τον στόχο τους, 
κατακτούν μεγαλύτερο μερίδιο τις αγοράς 
και αναπτύσσονται με ταχύτητα τριπλάσια 
αυτής των ανταγωνιστών τους. Ταυτόχρονα 
επιταχύνεται και η βελτίωση της ικανοποίη-
σης των πελατών όσο και των υπαλλήλων. 
Αντίθετα εταιρείες που δεν έχουν επενδύσει 
αρκετά, έως και καθόλου, στον καθορισμού 
ενός ξεκάθαρου στόχου, πιθανότατα η επιβί-
ωση τους είναι βραχυχρόνια, καθώς σε μα-
κροπρόθεσμο ορίζοντα χάνουν τον ‘δρόμο’ 
τους με αποτέλεσμα την καταστροφή . 

Βασικός παράγοντας επιτυχίας του σκο-
πού, συνδυαστικά με όσα προαναφέρθη-
καν, είναι το γεγονός ότι οι σημερινοί κατα-
ναλωτές ταυτίζονται με το brandname της 
εταιρεία προσπαθώντας να αντικρίσουν τον 
εαυτό τους σε αυτό, καθώς και να το νιώσει 
σαν κομμάτι της ζωής του. 

 Σκοπός και διαφοροποίηση

Η διαφοροποίηση του Brand και των προϊ-
όντων/υπηρεσιών της, καθορίζει το ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας, τα μερίδια 
αγοράς που πρόκειται να αποκτήσει, καθώς 
και ένα μεγάλο κομμάτι του brand identity. Ο 
λόγος ύπαρξης του κάθε οργανισμού, μπορεί 
να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ώστε να 
καταφέρει να επιτύχει διαφοροποίηση.

Σύμφωνα με έρευνα που υλοποίησε η 
Deloitte (2019), το 28% των καταναλωτών 
λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη συμπεριφορά 
της εταιρίας απέναντι στους ανθρώπους 
της, δηλαδή την ομάδα της, ενώ το 20% 
εστιάζει στη συμπεριφορά της επιχείρησης 
απέναντι στο περιβάλλον και το 19% παρα-
κολουθεί τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία 
υποστηρίζει τα κοινωνικά σύνολα μεταξύ των 
οποίων δραστηριοποιείται.

Επιπλέον, οι εταιρείες που έχουν ορίσει τον 
σκοπό τους, παρατηρούν κατά 30% υψηλό-
τερα επίπεδα καινοτομιών ενώ ταυτόχρονα 
παρουσιάζουν κατά 40% υψηλότερα επίπεδα 
διατήρησης σταθερού εργατικού δυναμικού.  

 Ή αυθεντικότητα κυριαρχεί
Η ειλικρίνεια της εταιρείας απέναντι στο κοι-

νό της είναι κάτι παραπάνω από υποχρέωση 
και ανταμείβεται. Για το λόγο αυτό είναι καίρι-
ας σημασίας το κάθε brand να επικοινωνεί 
και να προβάλει την ιστορία που το δημιούρ-
γησε, καθώς και τον λόγο που υπάρχει, όπου 
είναι δυνατόν. Το αποτέλεσμα αυτού είναι η 
ισχυρότερη σύνδεση του brand με τους κα-
ταναλωτές του, ανεξάρτητα από τα διακριτι-
κά τους χαρακτηριστικά.

Σημαντικό συντελεστή αποτελεί και η δια-
φάνεια των πράξεων της εταιρείας. Με την 
έννοια αυτή, εννοείται ότι ο οργανισμός πρέ-
πει να παρουσιάζει και να ‘νιώθει’ περήφα-
νος κάθε πράξη του, καθώς οι σημερινοί κα-
ταναλωτές έχουν επίγνωση για ότι συμβαίνει.  

Με σωστές κινήσεις και κατάλληλη προβο-
λή αυτών, η κάθε εταιρεία έχει τη δυνατότητα 
να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
έναντι των ανταγωνιστών της. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της έρευνα της Deloitte 
(2019), το 80% των καταναλωτών είναι πρό-
θυμο να διαθέσει περισσότερα χρήματα, σε 
μια αύξηση της τιμής, όταν αυτή συμβαίνει 
για περιβαλλοντικού σκοπούς ή για την αύ-
ξηση των μισθών των εργαζομένων.  

Σε ένα περιβάλλον που ‘ξεχειλίζει’ από επι-
λογές και χαρακτηρίζεται από τεράστιο αντα-
γωνισμό, πολλά brands παραμένουν αυθε-
ντικά και οδηγούνται από τον λόγο ύπαρξης 
τους. Αυτά τα brands καταφέρνουν να ανα-
πτυχθούν, αρπάζοντας τις νέες ευκαιρίες 
και εν μέσω της προσφερόμενης αξίας που 
μεταφέρουν στους πελάτες τους, στην κοι-
νωνία, στους εργαζομένους τους καθώς και 
στο περιβάλλον, γίνονται αξιομνημόνευτα 
και αγαπητά από το κοινό. 
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Greek news...good news

Τριπλή διάκριση για τη Sanofi 
Ελλάδας στα Healthcare
Business Awards

Τ ρία βραβεία απέσπασε η Sanofi Ελ-
λάδας στα φετινή απονομή Health-
care Business Awards, ένας θεσμός 
που αναδεικνύει και ανταμείβει την 

αριστεία, τις βέλτιστες πρακτικές και τις και-
νοτομίες στον κλάδο της Υγείας. Η Sanofi 
απέσπασε δύο χρυσά και ένα ασημένιο 
βραβείο για την πρωτοποριακή καμπάνια 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την 
Πολλαπλή Σκλήρυνση, με τίτλο «Ένα μοναδι-
κό ποδήλατο… αγώνων ζωής». Η χρυσή δι-
άκριση αφορούσε τις κατηγορίες «Κοινωνι-
κή Ευαισθησία» και «Αναβάθμιση Ποιότητας 
Ζωής», ενώ το ασημένιο βραβείο πήγε στην 
κατηγορία «Επικοινωνία».

Το ειδικά τροποποιημένο ποδήλατο αποτέ-
λεσε τον πρωταγωνιστή, για την κατασκευή 
του οποίου συνεργάστηκαν ασθενείς, νευ-
ρολόγοι, φυσικοθεραπευτές και μηχανικοί. 
Ο σκοπός της καμπάνιας είναι να αναδείξει 
με έναν πρωτότυπο τρόπο ορισμένα από τα 
συμπτώματα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης 
και την επίδρασή τους στους ασθενείς. Ο 
έμμεσος στόχος της πρωτοβουλίας είναι να 
ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τόσο 
τους ίδιους όσο και τους φροντιστές τους, 
ώστε να καταφέρνουν να διαχειριστούν 
αποτελεσματικότερα τη νόσο και να βελτιώ-
σουν την καθημερινή τους ζωή.

Ο Κωστής Μαραβέγιας, που ήταν ο πρε-

σβευτής της καμπάνιας, δοκίμασε πρώτος 
το «μοναδικό ποδήλατο…αγώνων ζωής». 
Το συγκεκριμένο ποδήλατο, τροποποιή-
θηκε με τέτοιο τρόπο ώστε το άτομο που 
το δοκιμάζει, να αισθάνεται ορισμένα από 
τα συμπτώματα της Πολλαπλής Σκλήρυν-
σης. Αφαιρέθηκαν κομμάτια από το δίσκο, 
δυσκολεύοντας τη χρήση των ταχυτήτων, 
τροποποιήθηκε η σέλα ώστε να προκαλεί 
αίσθηση μουδιάσματος στον αναβάτη και 
προστέθηκαν στο τιμόνι μεταλλικά σφαι-
ρίδια που προεξέχουν, κάνοντας τις λαβές 
δυσλειτουργικές και την οδήγηση δύσκολη.

Ο κ. Didier Cochet, Country Chair της 
Sanofi για Ελλάδα και Κύπρο, και General 
Manager, Sanofi Genzyme για Ελλάδα και 
Κύπρο δήλωσε σχετικά: «Οι τιμητικές δια-
κρίσεις για την καμπάνια «Ένα μοναδικό 
ποδήλατο… αγώνων ζωής», αποτελούν 
επιβράβευση των προσπαθειών μας και 
ενισχύουν τη δέσμευσή μας απέναντι στην 
κοινότητα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης να 
συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε καινοτό-
μα προϊόντα, υπηρεσίες και προγράμματα 
που συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των ασθενών».

Η καμπάνια «Ένα μοναδικό ποδήλατο… 
αγώνων ζωής», υλοποιείται υπό την αιγίδα 
της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογί-
ας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ).
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Τρίκαλα
Δύο ηλεκτρικά λεωφορεία
χωρίς οδηγό στους δρόμους της πόλης 

Ό  Δήμος Τρικκαίων προχώρησε 
σήμερα, στην υπογραφή σύμ-
βασης για την κυκλοφορία δύο 
πλήρως αυτοματοποιημένων 

ηλεκτρικών λεωφορείων.

Η σύμβαση συνεργασίας για την κυκλο-
φορία των δύο οχημάτων υπογράφηκε ανά-
μεσα στην e-trikala AE και την εταιρία AMANI 
SWISS, εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρό 
της, Θεόδωρο Καρυπίδη, στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράμματος AVINT.

Τα λεωφορεία θα μεταφέρουν επιβάτες 
από τον σταθμό του υπεραστικού ΚΤΕΛ 
Τρικάλων (οδός Όθωνος) προς τις εγκατα-
στάσεις του ΚΤΕΛ, στο Ριζαριό και αντιστρό-

φως, σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ.
Επίσης, σε ανακοίνωση του ο δήμαρχος 

Τρικκαίων και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης 
Παπαστεργίου, τόνισε πως υλοποιείται προ-
σπάθεια για συνεργασία με κορυφαίο κινεζι-
κό όμιλο, τον Weichai Group. Η συνεργασία 
αφορά την ίδρυση ενός Κέντρου Έρευνας 
(R&D) για την Ηλεκτροκίνηση και την Τεχνητή 
Νοημοσύνη στην Αυτοκίνηση, στα Τρίκαλα. 

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
υπεύθυνος της e-Trikala ΑΕ, Οδυσσέας Ρά-
πτης, τα λεωφορεία θα κυκλοφορήσουν το 
επόμενο τρίμηνο σε πιλοτική λειτουργία και 
μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα προσφέρουν 
υπηρεσίες στο επιβατικό κοινό.
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Digital economy forum 2019

Τ ο Digital economy forum 2019 με 
τίτλο “Leading Greece to Growth” 
έλαβε χώρα την 25η Νοεμβρίου 2019, 
όπου παραβρέθηκαν κορυφαία κυ-

βερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι πολιτικών 
φορέων, εκπρόσωποι κλαδικών φορέων και 
οργανισμών, εκπρόσωποι των Ευρωπαϊ-
κών Θεσμών, αξιωματούχοι και ειδικοί της 
παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας, εκπρό-
σωποι των σημαντικότερων επιχειρήσεων 
του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και 
από άλλους κλάδους της οικονομίας που 
αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες. 

Στα πλαίσια του Digital economy forum 
2019 πραγματοποιήθηκε το Startups.Day, 
το οποίο έχει σαν στόχο να δώσει σε startup 
επιχειρήσεις την ευκαιρία να διαγωνιστούν 
και να κερδίσουν μεγαλύτερη αναγνωρισι-
μότητα. Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέ-
ρος, χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολο-
γία με στόχο την βελτίωση της παγκόσμιας 
αγοράς προτείνοντας λύσεις, καθώς και 
πρωτοποριακά προϊόντα. 

Τα φετινά αποτελέσματα του διαγωνισμού 
τοποθέτησαν στο βάθρο των νικητών τις 
εξής ελληνικές επιχειρήσεις: AGROAPPS PC - 
ΑΓΡΌΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΌΓΕΣ (1η θέση), PiDust (2η 
θέση) και Cyclefi IKE (3η θέση).

 Argo apps: Η argo apps, ξεκίνησε με έδρα 
την Θεσσαλονίκη πριν από τέσσερα χρόνια 
από μία ομάδα γεωπόνων και προγραμ-
ματιστών. Στόχος της εφαρμογής είναι να 
διευκολυνθεί ο πρωτογενής τομέας. Όπως 
αναφέρει η ίδια κ. Μάχη Συμεωνίδου: «αυτό 
ουσιαστικά σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατό-
τητα από δορυφορικές εικόνες να μπορέ-
σουμε με μοντέλα που ‘τρέχουμε’ εμείς, με 
την κατάλληλη πρόβλεψη καιρού που κά-
νουμε αλλά και με σύγχρονες τεχνολογίες 
να καταφέρουμε να δώσουμε συμβουλές 
στον γεωργό για το πώς πρέπει να κάνει την 
καλλιεργητική του δουλειά. Δηλαδή πόσο 
και πότε να λιπάνει, να ποτίσει, πώς αποδί-
δει η καλλιέργειά του, αν πρέπει να χωρίσει 
το χωράφι του σε ζώνες για να το καλλιερ-
γήσει διαφορετικά».

 PiDust: Η PiDust δημιουργήθηκε από τον 
Βασίλη Αρμάο, και στοχεύει στην συμβολή 
ανάπτυξης φαρμάκων. Ο ίδιος αναφέρει: 

«Αυτό που κάναμε στην εφαρμογή είναι το 
λογισμικό μας να στοχεύει στην υπολογι-
στική χημεία κι ειδικά στην προσομοίωση 
κάποιας ουσίας σε μια έρευνα φαρμάκου 
ή μιας ουσίας που μελετάται αν μπορεί να 
είναι φάρμακο ή όχι. Η εφαρμογή έρχεται 
να βοηθήσει τους ερευνητές να αναλύσουν 
τις ουσίες και να καταλήξουν αν όντως δι-
αθέτουν ή όχι, τις συγκεκριμένες ιδιότητες 
ώστε να χρησιμοποιηθούν ως φάρμακο για 
κάποια ασθένεια».

 Cyclefi: H Cyclefi αναπτύχθηκε από τον 
Γεώργιο Στέγγο έχοντας κύριο στόχο την επι-
βράβευση της ανακύκλωσης. Η ιδέα είναι πως 
η ανακύκλωση και ο γενικότερος σεβασμός 
προς το περιβάλλον είναι πιο πιθανό να επι-
τύχει εάν οι πολίτες «ανταμείβονται». Ο ίδιος 
αναφέρει : «μέσω της εφαρμογής, Cyclefi, 
επιβραβεύονται οι καταναλωτές που χρησι-
μοποιούν και έχουν αγοράσει ανακυκλωμέ-
νες σακούλες σκουπιδιών μιας συγκεκριμέ-
νης εταιρείας με την οποία συνεργάζονται οι 
επικεφαλής της start up. Κάθε συσκευασία 
με τις πέντε σακούλες έχει κι έναν κωδικό τον 
οποίο ο χρήστης μπορεί να σκανάρει μέσω 
της εφαρμογής στο κινητό του ή μπορεί να 
καταχωρήσει αυτό τον κωδικό στην πλατ-
φόρμα στον υπολογιστή του και να κερδίσει 
κάποιες εκπτώσεις ή δωροεπιταγές. Μόλις 
καταχωρήσει ο καταναλωτής τον κωδικό 
του, εμείς ξεκλειδώνουμε 80 διαφορετικές 
προσφορές από τους 80 συνεργάτες μας. 
Έτσι, ο χρήστης κερδίζει είτε ένα εκπτωτικό 
κουπόνι, μια προσφορά, μια δωροεπιταγή. 
Αυτό θεωρούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει 
ως ένα ισχυρό κίνητρο για να σπρώξουμε 
τον κόσμο στην ιδέα της επανάχρησης, της 
ανακύκλωσης, στην αγορά προϊόντων που 
δεν επιβαρύνουν τόσο το περιβάλλον».
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Τ ο ίδρυμα IGEM, είναι ένας ανεξάρτη-
τος μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
που σκοπό έχει την προαγωγή της 
συνθετικής βιολογίας, της εκπαίδευ-

σης και του συναγωνισμού καθώς και την 
εδραίωση μίας ανοιχτής κοινότητας και συ-
νεργασίας. Εξαπλώθηκε σαν ιδέα σε όλο 
τον κόσμο το 2004 ξεκινώντας από το πανε-
πιστήμιο του MIT ενώ πλέον δίνει πρωτίστως 
σε φοιτητές και νέους ανθρώπους τη δυνα-
τότητα να περάσουν τα όρια της Συνθετικής 
Βιολογίας, για την επίλυση καίριων προβλη-
μάτων του 21ου αιώνα.

Η φοιτητική ομάδα του ΑΠΘ , διαγωνίστηκε 
ανάμεσα σε 5.000 ερευνητικές ομάδες από 
κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου (ΜΙΤ, 
Cambridge, Oxford, Harvard κ.ά). Η αξιολό-
γηση έγινε από 120 κριτές παγκοσμίου φήμης, 
ο διαγωνισμός έλαβε χώρα στη Βοστώνη των 
ΗΠΑ 31 Οκτωβρίου - 4 Νοεμβρίου 2019.

Το project μέσω του οποίου η ομάδα κα-
τάφερε να αποσπάσει το πρώτο βραβείο 
ονομάζεται POSEIDON (Programmable Or-
thogonal Systems Engineered Into DNA 
Oligo Networks). Το POSEIDON αποτελεί 
τον πρώτο DNA υπολογιστή που μπορεί να 
προσδιορίσει ποιοτικά και ποσοτικά τις αλ-
ληλεπιδράσεις μεταξύ DNA και πρωτεϊνών. Η 
ομάδα εστίασε την έρευνά της στον χαρα-
κτηρισμό πρωτεϊνών που συνδέονται με τον 

καρκίνο του μεταστατικού μελανώματος.

«Με το έργο της, η «iGEM Thessaloniki» 
καθιέρωσε μια καινοτόμα εργαστηριακή μέ-
θοδο που αποσκοπεί στην εξέλιξη της επι-
στημονικής έρευνας, με την ανάπτυξη νέων 
βιοιατρικών εργαλείων και την παραγωγή 
νέας γνώσης», ανέφερε ο κοσμήτορας της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, καθη-
γητής Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης, τον οποίο 
επισκέφτηκε σήμερα η φοιτητική ομάδα.

Οι φοιτητές που έλαβαν μέρος στον δια-
γωνισμό και απαρτίζουν τη νικητήρια ομάδα: 
Αθανασιάδου Αλίκη από το Τμήμα Φυσικής 
ΑΠΘ, Ιωαννίδης Απόστολος από το Τμήμα 
Φαρμακευτικής του ΑΠΘ, Καραβά Κυριακή 
από το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ, Μαλαθού-
νης Χαράλαμπος από το Τμήμα Χημικών Μη-
χανικώντου ΑΠΘ, Μαλιούρης Ιωάννης από 
Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ, Μεγαγιάν-
νης Πλάτων από το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ, 
Μωυσιάδου Σοφία από το Τμήμα Βιολογίας 
του ΑΠΘ και Χαναγκιάν Κριστίνε από το Τμή-
μα Βιοϊατρικών Επιστημών του ΔΙ.Π.Α.Ε, ανα-
φέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τέλος να σημειωθεί πως η ίδια ομάδα, 
έχει ξανασυμμετάσχει στον διαγωνισμό στο 
παρελθόν, το 2017 οπου είχε κερδίσει πάλι 
το χρυσό μετάλλιο, καθώς και το 2018 που 
βραβεύτηκε με το ασημένιο.

Ελληνική διάκριση
στον Παγκόσμιο διαγωνισμό 
Συνθετικής Βιολογίας IGEM 2019

Η φοιτητική ομάδα 
IGEM Thessaloniki 
κατάφερε να κερδίσει 
το χρυσό μετάλλιο, 
μετά από τη συμμετοχή 
της στον Παγκόσμιο 
Διαγωνισμό Συνθετικής 
Βιολογίας IGEM 2019.
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Μ ία νέα σειρά χειροποίητων κη-
ραλοιφών με βιολογική καλλι-
έργεια κάνναβης κυκλοφόρησε 
η KABBABISHOP + MEDICAL. Η 

σειρά αποτελείται από τρεις διαφορετικούς 
τύπους κηραλοιφής:

 Κηραλοιφή Κάνναβης ANALGIA με  εκχυλί-
σματα κάνναβης αρπαγόφυτου, καυτερής πιπε-
ριάς, κερί μέλισσας και αιθέριο έλαιο κάνναβης

 Κηραλοιφή Κάνναβης IASIS με σπορέλαιο 
βιολογικής κάνναβης ψυχρής έκθλιψης, εκχύ-
λισμα καλέντουλας, στελλάριας και χαμομη-
λιού, κερί μέλισσας και αιθέριο έλαιο κάνναβης 

 Κηραλοιφή Κάνναβης PANACEA με εκχύ-
λισμα κάνναβης, εκχύλισμα καλέντουλας, λε-
βάντας, αχιλλέας, κερί μέλισσας και αιθέριο 
έλαιο κάνναβης.

Σ ε μία προσπάθεια να καλύψει τις 
ανάγκες του σύγχρονου κατανα-
λωτή, για πιο υγιεινές επιλογές στα 
τρόφιμα, η βιομηχανία ζυμαρικών 

Melissa έχει λανσάρει τους τελευταίους μή-
νες στην αγορά, μία ολόκληρη σειρά με και-
νοτόμα προϊόντα.

Πρόκειται για ζυμαρικά υψηλής διατροφι-
κής αξίας, που έχουν ως στόχο να ικανο-
ποιήσουν τις εξατομικευμένες ανάγκες των 
καταναλωτών και είναι τα εξής:

 Β-γλυκάνη με βρώμη
Η βρώμη έχει αποδειχθεί πως συμβάλλει 

στη μείωση της χοληστερόλης και προσδίδει 
στο ζυμαρικό απολαυστική γεύση. Είναι ένα 
προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας με πολ-
λαπλά οφέλη.

 Gluten free
Ζυμαρικά με γεύση από ρύζι και καλαμπόκι, 

κατάλληλα για άτομα με δυσανεξία στη γλου-
τένη/κοιλιοκάκη, σε τρία διαφορετικά σχήματα.

 High protein
Η νέα σειρά ζυμαρικών είναι ενισχυμένη σε 

πρωτεΐνη σε σχέση με τα απλά ζυμαρικά και 
θεωρείται ιδανική για την ανάπτυξη και δια-
τήρηση της μυϊκής μάζας αλλά και τη διατή-
ρηση φυσιολογικών οστών.

Καινοτόμος σειρά ζυμαρικών
από τη Melissa

Σειρά κηραλοιφών
από την KANNABISHOP + MEDICAL
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Ή  εταιρεία ΙΟΝ που για περισσότερο 
από 85 χρόνια συνδέει το όνομα 
της με την απόλαυση και την αγά-
πη για σοκολάτα, λανσάρει στην 

ελληνική αγορά ένα καινούργιο προϊόν. 
Βασισμένο στην κλασική σοκοφρέτα η ΙΟΝ 
σοκοφρέτα cream αποτελεί μία απολαυστι-
κή κρέμα κακάο με πλούσια γεύση σοκο-
λάτας γάλακτος και βάφλας. Με εύχρηστη 
συσκευασία 380 gr, προτείνεται για επάλει-
ψη ψωμιού, επικάλυψη κέικ, παρασκευές 
ζαχαροπλαστικής και οτιδήποτε μπορεί να 
φανταστεί κανείς.

Ή  Alpro είναι μία εταιρεία που στοχεύ-
ει στο να προσφέρει υγιή προϊόντα 
σε όσα περισσότερα άτομα μπορεί. 
Γνωρίζοντας λοιπόν πως η υγιεινή 

διατροφή μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις 
να γίνει δύσκολα συνήθεια, κατασκευάζει 
εύγευστα προϊόντα με βάση τους καρπούς. 
Νέο της εγχείρημα αποτελεί το γάλα σόγιας 
με γεύση σοκολάτα, ένα φυτικό ρόφημα 
που μπορεί να υποκαταστήσει το συμβατικό 
γάλα. Ακολουθώντας τα πρότυπα της επο-
χής, παράγεται χωρίς λακτόζη και γλουτένη, 
περιέχει 25g Φυτική Πρωτεΐνη και βρίσκεται σε 
πρακτική συσκευασία των 500 gr.

Π ιστεύοντας πως όλοι πρέπει να 
έχουν ευκαιρία σε καλύτερες επι-
λογές ο Hamdi Ulukaya ίδρυσε 
την εταιρεία chobani για να δη-

μιουργήσει νόστιμα, θρεπτικά και φυτικά 
ελληνικά γιαούρτια στη Αμερική. Μετά από 
10 χρόνια στον χώρο η εταιρεία επεκτείνε-
ται σε βρώσιμα προϊόντα, οργανικά, χωρίς 
γλουτένη και μη γενετικά τροποποιημένα, 
από βρώμη. Η εύγευστη και ισορροπημένη 
γεύση των ροφημάτων θα δώσει από τον 
Ιανουάριο μια μη γαλακτοκομική επιλογή 
στους καταναλωτές.

ΙΟΝ σοκοφρέτα Cream

Alpro νέο ρόφημα σόγιας 

CHOBANI 
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Ή  δυσλεξία είναι μία μαθησιακή δυ-
σκολία στην ανάγνωση και στη 
γραφή και παρουσιάζεται στο 10 
% περίπου του πληθυσμού σε όλο 

τον κόσμο. Έτσι, μετά από χρόνια έρευνας 
πάνω στο θέμα της δυσλεξίας και σε συνερ-
γασία με το πανεπιστήμιο Rennes, η Γαλλική 
start-up εταιρεία Abeye που σχετίζεται με την 
κατασκευή οπτικών προϊόντων, δημιούργη-
σε τα Lexilens. 

Τα γυαλιά Lexilens είναι συμβατά με συ-
νταγογραφούμενους φακούς και παρέ-
χουν άμεσο αποτέλεσμα, βελτιώνοντας 
την ταχύτητα ανάγνωσης και την ευκολία 
στις περισσότερες περιπτώσεις. Η χρήση 
των γυαλιών δεν απαιτεί καμία εκπαίδευση 
και λειτουργεί ανεξάρτητα από τη μητρική 
γλώσσα του καθενός. 

Οι φακοί προσφέρουν ισχύ μπαταρίας 
δύο ημερών χωρίς καμία χρέωση και θα 

είναι διαθέσιμοι την άνοιξη του 2020, απευ-
θυνόμενοι κατά κύριο λόγο σε παιδιά. Το 
προϊόν έχει ήδη διακριθεί στην Γαλλία με διά-
φορα βραβεία όπως και το "Best product 
innovation 2019" και είναι υποψήφιο για το 
innovation award 2020. 

H ellmann’s με «Άρωμα Ελλάδας» 
είναι η νέα σειρά προϊόντων που 
κυκλοφόρησε πρόσφατα στην 
ελληνική αγορά η επονομαζόμε-

νη εταιρεία. Στοχεύοντας στην ενίσχυση των 
εγχώριων αγροτικών προϊόντων και παρα-
γωγών, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν 
από 10 χρόνια σε συνεργασία με τους πα-
ραγωγούς ντομάτας στη Γαστούνη, κυκλο-
φορεί τα 4 νέα προϊόντα που θα μας μαγέ-
ψουν σε κάθε μπουκιά!   

 Ήellmann’s Μαγιονέζα
    με Τρούφα από Έλληνες παραγωγούς

Είναι κατάλληλη για vegetarians, δεν πε-
ριέχει γλουτένη και παρασκευάζεται με  το 
αρωματικό μανιτάρι που ακούει στο όνομα 
τρούφα και δίνει στη μαγιονέζα μας μία ιδι-
αίτερη γεύση.

 Hellmann’s Κέτσαπ
    με Θυμαρίσιο μέλι από την Κρήτη

Η συνταγή της κέτσαπ που όλοι λατρέψαμε 
εμπλουτισμένη με το παγκοσμίως γνωστό, 
θυμαρίσιο Κρητικό μέλι, χαρίζει μία γλυκύτητα 
στη γεύση και αντικαθιστά τη ζάχαρη.

 Hellmann’s Μουστάρδα
    με Πιπεριές Φλωρίνης

Κατάλληλη για vegetarians, χωρίς γλου-
τένη η Μουστάρδα με Πιπεριές Φλωρίνης 
αποτελεί έναν ανεπανάληπτο συνδυασμό 
της κλασσικής αξίας της μουστάρδας και 
του γλυκού καρπού της πιπεριάς.

 Hellmann’s Μουστάρδα
    με Καπνιστό Μπούκοβο από την Πέλλα

Είναι κατάλληλη για vegetarians, δεν περι-
έχει γλουτένη  και έχει χαρακτηριστική γεύση 
του μπούκοβου της Πέλλας δίνοντας μία κα-
πνιστή νότα στη μουστάρδα. 

Lexilens

Hellmann’s 
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Α ρκετά χρόνια μετά από την τελευ-
ταία της απόπειρα η Microsoft 
ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός 
νέου smartphone το Surface Duo. 

Το κινητό αποτελείται από δύο οθόνες, λει-
τουργικό σύστημα Android και διαθέτει μεντε-
σέ για περιστροφή κατά 360°. Όταν ανοίξουν 
οι δύο οθόνες σε πλήρη έκταση, ο χρήστης 
απολαμβάνει εμπειρία οθόνης μεγέθους 8.3''.

Η εταιρεία δεν αποκάλυψε ακόμα όλες τις 
πληροφορίες για τη συσκευή, αλλά  γνω-
στοποίησε ότι συνεργάζεται στενά με τη 
Google. Ακόμη η ιστοσελίδα Wired κάνει 
λόγο για επεξεργαστή Snapdragon 855 ή 
855+ και ότι η κυκλοφορία του αναμένεται 
στο τέλος του 2020. Το Microsoft Surface 
Duo δεν θα είναι απλά ένα πτυσσόμενο κι-
νητό αλλά με την βοήθεια της μεγάλης του 

οθόνης θα προσφέρει ευχέρεια στην ανά-
γνωση, πληκτρολόγηση, στη παρακολού-
θηση video και στο gaming. 

Microsoft Surface Duo







Πρόγραμμα Εκθέσεων

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ  5 - 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020  
Διεθνής Έκθεση FRUITLOGISTICA 2020  
fruitlogistica.com

ΉΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 
 16 - 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 
 Διεθνής Έκθεση GULFOOD 

 FOOD & HOSPITALITY SHOW  http://www.
enterprisegreeceexhibitions.gov.gr/gulfood2019

ΣΙΓΚΑΠΌΥΡΉ  3 - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 
  Διεθνής Έκθεση Επαγγελματικού 

Εξοπλισμού  FOOD HOTEL ASIA 2020  https://
www.foodnhotelasia.com/

ΙΑΠΩΝΙΑ  10 - 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 
  Διεθνής Έκθεση Τροφίμων-

Ποτών  FOODEX JAPAN  https://www.jma.or.jp/
foodex/en/index.html

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  15 - 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020  
Διεθνής Έκθεση Οίνων-Ποτών  PROWEIN 
2020  http://www.prowein.com www.
enterprisegreeceexhibitions.gov.gr

ΌΛΛΑΝΔΙΑ  26 - 27 ΜΑΪΟΥ 2020 Διεθνής 
Έκθεση Τροφίμων-Ποτών  PLMA΄s 
“WORLD OF PRIVATE LABEL”  http://www.
plmainternational.com

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
ΙΤΑΛΙΑ 12 - 16 Μάρτιου 2020 
 Διεθνής Έκθεση Αρωμάτων, 

Καλλυντικών & Συσκευασίας  COSMOPROF BOLOGNA 
2020  HTTP://WWW.COSMOPROF.COM

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Σαουδική Αραβία  8 - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 
2020   THE BIG 5 SAUDI 2020  
THEBIG5SAUDI.COM

ΕΝΔΥΜΑ-ΓΟΥΝΑ-ΥΠΟΔΗΜΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Ρωσία  24 - 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020   
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Τα 8 απαραίτητα 
αντικείμενα
για το ταξίδι σου!
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Διαμεσολάβηση
και Επιχειρείν

Ζωή 
Γιαννοπούλου:

σελ.: 42

ISOMAT:Από την 
Ελλάδα του ΄80
στις 6 Ηπείρους 

Στέφανος 
Τζιρίτης: 

MΑΪOΣ 3

Θεόφιλος
Ασλανίδης: 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΡΟΥΧΑ & 
ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ
ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ
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Greek News…
Good News
 σελ.: 54«Οι ελληνικές επιχειρήσεις 

ενδυμάτων θα πρέπει να 
δώσουν έμφαση στις 
εξαγωγές, την εκπαίδευση,
τις νέες τεχνολογίες και 
την αειφορία»

Λεωνίδας
Μονέδας:

σελ.: 46

MAT FASHION
«Real size...
Real women»

Business
Traveler...
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Συμβουλές για το 
ιδανικό πακετάρισμα 
πριν το επόμενο σας
επαγγελματικό ταξίδι
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Γιώργος
Κωνσταντόπουλος:
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Ναυτιλία: καθοριστικός 
παράγοντας στην 
προσπάθεια ανάκαμψης 
της ελληνικής οικονομίας 
και βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας

Business
Traveler...
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4+1 tips
για το
επαγγελματικό
σου ταξίδι!

Ελληνική
Ναυτιλία
& Logistics

σελ.: 46

Παραγωγή - 
Εξωστρέφεια

Βασίλης Κορκίδης: 

Greek News…
Good News
 σελ.: 56

σελ.: 48

Εφοδιαστικές 
Αλυσίδες, Logistics
και Ναυτιλία

Νικόλαος
Ροδόπουλος: 

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 5

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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Γιώργος Πατούλης, 
Περιφερειάρχης Αττικής:

σελ.: 36

Ήρθε η ώρα να “εξάγουμε” 
δυναμικά Υγεία και Ευεξία.

Χάρης  Θεοχάρης,
Υπουργός Τουρισμού: 

σελ.: 34

Έχουμε στρατηγική
για τον Τουρισμό και 
απευθύνουμε παγκόσμια 
πρόσκληση να έλθουν
να γνωρίσουν την Ελλάδα.

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος,
Δ/νων Σύμβουλος του ομίλου
ALDEMAR Resorts: 

σελ.: 38

Η συμβολή του τουρισμού 
στην εξαγωγική 
προσπάθεια της χώρας.

Το όραμα του ιατρικού
Τουρισμού
 σελ.: 40.

Σωκράτης Μητσιάδης,
Γεν. Δ/ντης του «Φιλοκτήτης»: 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ

Greek news...
Good news
σελ.: 54

Business
Traveller...

σελ.: 50

4+1 Εφαρμογές
για Ταξίδια

 Γιώργος Καραγιαννόπουλος

σελ.: 44

Ο κλάδος του factoring
έχει τον δικό του ρόλο,
Δ/νων Σύμβουλος της Eurobank 
Factors & Αντιπρόεδρος
της Ελληνικής Ένωσης Factoring
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ
Ελληνικές Εξαγωγές
1ου Εξαµήνου 2019

Greek news...
Good news
σελ.: 68

Business
Traveller...

σελ.: 64

4+1 Εφαρμογές
για Ταξίδια

σελ.: 54

“Μιλάμε για μια Εντελώς
Nέα Ελλάδα”

Κώστας Φραγκογιάννης:
Υφυπουργός για την Οικονομική
Διπλωματία & την Εξωστρέφεια

Πρέσβης Ιαπωνίας
Yasu Shimizu:

σελ.: 58

“Η Ελλάδα είναι συναρπαστική 
χώρα και έχω αρχίσει
να την ερωτεύομαι...”

Απόστολος Τσούμπρης:

σελ.: 62

“Εξωστρέφεια;
Ένα σημείο αναφοράς:
ICAP Management
Consulting& DK Marketing”
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Greek news...
Good news
σελ.: 56

Business
Traveller...
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4+1 συμβουλές για σωστή 
και ασφαλή μεταφορά του 
laptop σας

σελ.: 38

πρόεδρος
Πυραμίς Μεταλλουργία
& πρόεδρος
Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου

Νίκος Μπακατσέλος:

σελ.: 42

Η ελληνική οικονομία να ανακτήσει 
τη χαμένη της εξωστρέφεια

Κώστας Φραγκογιάννης:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ
Το Διμερές Εμπόριο &
οι Οικονομικές Σχέσεις μεταξύ 
Ελλάδας & Αμερικής

Εγγραφείτε στο site www.exportnews.gr
για να λαμβάνετε  το περιοδικό

μηνιαίως σε ηλεκτρονική μορφή
ΔΩΡΕΑΝ
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Greek news...
Good news
σελ.: 62

Business
Traveller...
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5 Tips για μια καλύτερη 
γαστρονομική εμπειρία

σελ.: 48

“Αειφορία”, το “πράσινο όπλο
του ελληνικού τουρισμού”,

Άντζελα Γκερέκου,
Πρόεδρος ΕΟΤ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019
ΤΡΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2020:
ΗΠΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
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