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Κ ορονοϊός. 
Μία λέξη από το παρελ-
θόν η οποία έχει προ-

καλέσει πανικό τόσο στους αν-
θρώπους όσο και στις οικονο-
μίες. Το παγκόσμιο οικονομικό 
μοντέλο δέχτηκε μία ασύμμετρη 
απειλή από τον συγκεκριμένο ιό. 

Πολλά είναι τα ερωτήματα και 
οι σκέψεις όλων μας, παρακο-
λουθώντας με αμηχανία τα τε-
κταινόμενα. 

Ερωτήματα όπως:

 πόσο θωρακισμένη είναι 
η παγκόσμια κοινότητα σε 
τέτοια φαινόμενα;

 πόσο ευάλωτες είναι 
τελικά οι οικονομίες όλων 
των κρατών; 

 πόσο εύκολα αλλάζει η 
ψυχολογία και η κατανάλω-
ση παγκοσμίως;

Αυτά, και άλλα πολλά απα-
σχολούν πλέον επιστήμονες, 
επαγγελματίες, απλούς σκεπτό-
μενους πολίτες, οι οποίοι προ-
σπαθούν μέσα από την πληρο-
φορία των αριθμών, να αντιλη-
φθούν το μέγεθος και πίσω από 
όλα, το τι πραγματικά συμβαίνει. 

Διότι εάν βρεις την αιτία, θα 
βρεις και την λογική λύση.  

Το παρόν τεύχος εκδίδεται εν 
μέσω ακυρώσεων πτήσεων, 
κλεισίματος εργοστασίων και 
ολόκληρων περιοχών σε Κίνα, 
Ιταλία, Ιράν, κ.α  καθώς και 
ακυρώσεων ή μεταθέσεων 
εντός του καλοκαιριού, όλων 
σχεδόν των μεγάλων εμπορι-
κών εκθέσεων και συνεδρίων 
ανά την υφήλιο.

Όλοι εδώ στην ομάδα του Export 
news πιστεύουμε πως το τεύχος 
αυτό οφείλουμε να αφιερωθεί 
στην ενημέρωση όλων των συ-
ντελεστών που ασχολούνται με 
την επιχειρηματικότητα διεθνώς 
με σκοπό να διερευνηθούν οι 
ευκαιρίες οι οποίες προκύπτουν 
μέσα από όλη αυτή τη δυσάρε-
στη κατάσταση.

Δημήτρης Καραβασίλης,
CEO & founder
της DK marketing 
consultants. 

EDITORIAL
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Κώστας Φραγκογιάννης:
Η Ελλάδα αποκτά καθαρά
εξωστρεφή κατεύθυνση

Υπάρχει θετικό κλίμα, ένας ούριος 
άνεμος. Η Ελλάδα μπαίνει σε ένα 
νέο αναπτυξιακό κύκλο, κόντρα στη 
διεθνή τάση, με τις καλύτερες προ-

ϋποθέσεις. Μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, με 
απόλυτη πλειοψηφία και ορίζοντα τετραετί-
ας, χωρίς εκλογική αναμέτρηση, δημιουργεί 
τις αναγκαίες προϋποθέσεις σταθερότητας 
που ζητούν οι επενδυτές.

Αυτά τόνισε σε πρόσφατη σνέντρυξή του 
στην κυπριακή εφημερίδα "Ο Πολίτης", ο 
υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την 
Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέ-
φεια Κώστας Φραγκογιάννης.

Ο Κ. Φραγκογιάννης αναφέρθηκε, επίσης, 
στη σύσταση - με υποστηρικτή της ιδέας τον 
πρωθυπουργό - μιας ομάδας εργασίας που 
ονομάστηκε 'Reposition in Greece'' η οποία 
εργάζεται για τη δημιουργία της υπόστασης 
της νέας Ελλάδας στην αντίληψη της διε-
θνούς κοινότητας. 

Τόσο όσον αφορά τους επενδυτές, όσο 
και τους πελάτες για τις Ελληνικές επιχειρή-
σεις που με εξωστρέφεια απευθύνονται σε 
αγορές για να εξάγουν τα προϊόντα τους. 

Ταυτόχρονα, απαντώντας σχετικά με τις ελ-
ληνοτουρκικές εμπορικές σχέσεις επισήμανε 
ότι «μια βελτίωση του πολιτικού κλίματος θα 
ήταν αμοιβαία επωφελής και για τις δύο χώ-
ρες» δίνοντας την γενική εικόνα των συναλ-
λαγών: «Οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές 
του πρώτου εξαμήνου 2019 προς την Τουρ-
κία, στο σύνολο των προϊόντων, εμφανίζουν 
σημαντική μείωση 28,1% έναντι της αντί-
στοιχης περιόδου του 2018. Η εξέλιξη αυτή 
οφείλεται κυρίως, στη μεγάλη μείωση (κατά 
42,7%) των εξαγωγών καυσίμων-πετρελαιο-
ειδών που οφείλεται στη έναρξη λειτουργίας 
του νέου διυλιστηρίου στη περιοχή της Σμύρ-
νης το Φθινόπωρο του περασμένου έτους. 
Οι εξαγωγές, μη περιλαμβανόμενων των εν 
λόγω προϊόντων εμφανίζουν οριακή πτώση 
1,2%. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση εξαγω-
γών βάμβακος από την χώρα μας προς την 
Τουρκία κατά 90,7%, η οποία αντισταθμίζει 
σε μεγάλο βαθμό την πτώση των εξαγω-
γών άλλων προϊόντων. Το εξαγόμενο βαμ-
βάκι αποτελεί πρώτη ύλη για την τουρκική 
βιομηχανία υφασμάτων υψηλής ποιότητας. 
Οι τουρκικές εξαγωγές προς τη χώρα μας 
το ίδιο διάστημα αυξήθηκαν κατά 3,2% και 
περιλαμβάνουν, οχήματα, μηχανολογικό και 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χαλυβουργικά 
προϊόντα, πλαστικά και έτοιμα ενδύματα. Η 
εξέλιξη βέβαια του διμερούς εμπορίου μπο-
ρεί να αποδοθεί σε έναν βαθμό στην πτώση 
της οικονομικής δραστηριότητας στη Τουρ-
κία το α' εξάμηνο. Περιθώρια λοιπόν υπάρ-
χουν πολλά, όπως φανερώνουν οι εμπορι-
κές σχέσεις των δύο χωρών».
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Ποιά ελληνικά προϊόντα 
προτιμούν οι διεθνείς αγορές;

Απαιτείται άμεση και σοβαρή 
στήριξη της εξωστρέφειας

Ανοδική τροχιά για τις εξαγωγές 
προς ΕΕ

Νέο ιστορικό ρεκόρ για τις  ελληνι-
κές εξαγωγές στα 33,4 δις ευρώ, 
συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή 
πορεία της ελληνικής οικονομίας, 

τόνισε σε ανακοίνωση του ο Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος Εξαγωγέων.

Κόντρα στις αντιξοότητες και τα εμπόδια που 
παρουσιάστηκαν στο διεθνές εμπόριο (δασμοί 
Τραμπ, BREXIT) την περσινή χρονιά, ο κλάδος 
κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική του πορεία 
και να κρατήσει το θετικό πρόσημο το 2019.

Ό ορίζοντας για το 2020

Τα περιθώρια για εφησυχασμό είναι μηδενι-
κά. Η γεωπολιτική ένταση και αστάθεια στην 
Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή, η πο-
λιτική προστατευτισμού των ΗΠΑ, σε συνδυ-
ασμό με το πλαίσιο που θα διέπει τις σχέσεις  
ΕΕ-Μεγάλης Βρετανίας μετά το Brexit, και βέ-
βαια η εξάπλωση του κορωναϊού αποτελούν 
εστίες προβληματισμού για την πορεία των 
ελληνικών εξαγωγών τη νέα χρονιά.

Αν και διακρίνονται κάποια ευοίωνα 
σημάδια για τη μείωση φορολογί-
ας, επιστροφής του ΦΠΑ, και της 
γραφειοκρατίας, η ανάγκη για με-

γαλύτερη στήριξη των εξωστρεφών επιχειρή-
σεων παραμένει καταλυτικής σημασίας. 

Η αύξηση, ωστόσο, των επιλέξιμων δα-
πανών στο ΕΣΠΑ, είναι αναγκαία, καθώς η 
απορροφητικότητα από τις ΜμΕ παραμένει 
χαμηλή. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητη η τό-
νωση της εγχώριας παραγωγής, ώστε να μει-
ωθούν οι εισαγωγές και να περιορισθεί το έλ-
λειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο, που παραμένει 
και το μεγάλο ζητούμενο για την οικοδόμηση 
μιας υγιούς οικονομίας.

Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2019, 
αύξηση 0.8% στις εξαγωγές

Σύμφωνα με μελέτη του Πανελληνίου Συν-
δέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξα-
γωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί 
των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι 
εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πε-
τρελαιοειδών, για τον Ιανουάριο – Δεκέμ-
βριο του 2019, αυξάνονται συνολικά κατά 
268 εκατ. ευρώ ή κατά 0,8% και ανήλθαν σε 
33,36 δισ. ευρώ από 33,09 δισ. ευρώ, ενώ 
χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 
22,68 δισ. ευρώ από 21,60 δισ. ευρώ, δηλα-
δή κατά 1,08 δις ευρώ ή κατά 4,99%.

Ως προς τους προορισμούς των 
ελληνικών εξαγωγών ανά οικο-
νομική ένωση, σημειώνεται αύ-
ξηση κατά 6,9% προς την Ε.Ε. 

Οι αποστολές προς τις 18 χώρες της Ευ-
ρωζώνης αυξήθηκαν κατά 7%, ενώ ανοδι-
κά κινήθηκαν οι εξαγωγές προς τις χώρες 

του ΟΟΣΑ, με αύξηση της τάξης του 6,6% 
και προς τις χώρες του G7 κατά 5,4%. Οι 
εξαγωγές προς τις χώρες της Οικονομικής 
Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας (ΟΣΕΠ) 
αυξάνονται κατά 2,6%, ενώ προς τις πετρε-
λαιοπαραγωγικές χώρες του OPEC παρέμει-
ναν στάσιμες (-0,2%).
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Πτώση τις χώρες BRICS

Η Ιταλία, κρατά τα σκήπτρα
των ελληνικών εξαγωγών

Ή Ιταλία εξακολουθεί και το 2019 (για 9η 
συνεχή χρονιά) να αποτελεί το σημα-
ντικότερο προορισμό των ελληνικών 
εξαγωγών ενώ στη δεύτερη θέση πα-

ραμένει η Γερμανία, όπως και κατά το 2018. 
Ακολουθεί η Κύπρος με άνοδο μίας θέσης στη 
σχετική κατάταξη και μετά η Τουρκία, προς την 
οποία παρουσιάστηκε μείωση των εξαγωγών 
ελληνικών προϊόντων (κατά -3%) το 2019 με 
αποτέλεσμα να υποχωρήσει από την 3η θέση.

Ακολουθούν, η Βουλγαρία στην ίδια θέση 
με το 2018, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο στις θέ-
σεις 6 έως 7, αμφότερες μία θέση παραπάνω 
από το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στην 8η 
θέση βρίσκεται η Γαλλία (από 11η) προς την 

οποία καταγράφεται μεγάλη άνοδος των εξα-
γωγών (+17,5%) και έπεται ο Λίβανος, προς 
τον οποίο σημειώθηκε σημαντική μείωση 
των ελληνικών εξαγωγών (κατά -21,8%) και 
έτσι υποχώρησε από την 6η θέση που ήταν 
το 2018. Την πρώτη δεκάδα των κορυφαί-
ων προορισμών για τις ελληνικές εξαγωγές, 
συμπληρώνει η Ισπανία, η οποία παραμένει 
στην ίδια θέση με το 2018. Πλην της πρώτης 
δεκάδας των χωρών-πελατών των ελληνικών 
προϊόντων για το 2018, αξίζει να σημειωθεί, 
η άνοδος στην κατάταξη της Ιαπωνίας (36η 
θέση από 50η) σε σχέση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2018, όπως και η σημαντική πτώση 
στη σχετική κατάταξη της Σιγκαπούρης (50η 
θέση από 22η).

Αντίθετα, πτωτικά κινήθηκαν οι απο-
στολές ελληνικών προϊόντων προς 
τις BRICS* κατά -4,6%, προς τις χώ-
ρες του Συμβουλίου Συνεργασίας 

του Κόλπου η μείωση ήταν -3,2% και προς τις 
χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένω-
σης ήταν -8,4%. Τέλος, οι χαμηλές σε αξία 
εξαγωγές προς τις χώρες της MERCOSUR ενι-
σχύθηκαν κατά 7,7%.

Ως προς τη σύνθεση των εξαγωγών κατά 
μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η αύξηση 
κατά 0,8% προκύπτει κυρίως από τις ανοδικές 

τάσεις στις εξαγωγές βιομηχανικών προϊό-
ντων που παρουσιάζουν άνοδο κατά 7,9%. 
Επίσης, ενισχυμένες καταγράφονται οι εξα-
γωγές πρώτων υλών κατά 7,7%. Αντίθετα, οι 
εξαγωγές αγροτικών προϊόντων εμφανίζουν 
οριακή μείωση -1,5%, ενώ και οι εξαγωγές 
καυσίμων περιορίζονται κατά -7,1%. Τέλος, 
οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας 
Είδη & συναλλαγές μη ταξινομημένα μειώθη-
καν κατά -4,6%.

*Βραζιλία, Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Νότια Αφρική 
(Brasil, Russia, China, India, South Africa)

Στα 4,5 δισ. Ευρώ, οι ελληνικές 
και οι κινέζικες επενδύσεις
στην Ελλάδα

Ό ι ελληνο-κινεζικές σχέσεις διανύουν 
τα τελευταία χρόνια μία δυναμική 
περίοδο, παρόλα αυτά, ο όγκος 
του ελληνο-κινεζικού εμπορίου 

αντιστοιχεί σε μόλις 5,1% του συνόλου του ελ-

ληνικού εξωτερικού εμπορίου, γεγονός που, 
ωστόσο, δεν αντικατοπρίζει τις πραγματικές 
δυνατότητες των διμερών εμπορικών σχέσεων.

Η συνολική αξία των διμερών εμπορικών 
σχέσεων διαμορφώθηκε στα 4,5 δισ. ευρώ. 
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Η αξία των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων 
στην Κίνα άρχισε, να ανακάμπτει, αλλά να 
ακολουθεί εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυ-
ξης. Η αξία των εξαγωγών ελληνικών προϊ-
όντων στην Κίνα, σχεδόν διπλασιάστηκε, με 
αύξηση 91% και διαμορφώθηκε σε Euro 902,4 
εκ. σημειώνοντας ιστορικό υψηλό.

Εξάγουμε
Τα προϊόντα πετρελαίου, είναι ο πρωταθλη-

τής. Μάλιστα, η αξία των εξαγωγών σχεδόν 
τετραπλασιάστηκε, σε 443,9 εκ. ευρώ, καλύ-
πτοντας περίπου το 50% του συνόλου των 
εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Κίνα.

Ακολουθούν οι εξαγωγές μαρμάρου, το 
οποίο αποτελεί το βασικό ελληνικό προϊόν που 
εξάγεται στην Κίνα. Η αξία των εξαγωγών μας 
αυξήθηκε κατά 11%, και διαμορφώνονται σε 
247,1 εκ. ευρώ, καλύπτοντας το 27% του συνό-
λου των ελληνικών εξαγωγών προς την Κίνα.

Ακολουθούν οι εξαγωγές βάμβακος 
(~4,6% επί του συνόλου, Euro 41,2 εκ.), η αξία 
των οποίων υπερτετραπλασιάζεται, μεταλ-
λευμάτων και συμπυκνωμάτων πολύτιμων 
μετάλλων (~3,3% του συνόλου, Euro 29,9 εκ.), 
η αξία των οποίων υπερ-πενταπλασιάζεται, 
και φαρμάκων (~2,3% επί του συνόλου, Euro 
20,8 εκ.), η αξία των οποίων υπερ-τριπλασιά-
ζεται, σε σχέση με το 2017.

Εισάγουμε
Οι εισαγωγές κινεζικών προϊόντων στη 

χώρα μας ακολουθούν ανοδική πορεία, 
παρά την ελαφρά κάμψη που παρατηρήθηκε 
το 2017, οπότε η αξία τους διαμορφώθηκε σε 
2,7 δισ. Ευρώ. Το 2019 παρουσίασαν αύξηση 
33%, και διαμορφώθηκαν σε Euro 3,6 δις., κα-
ταγράφοντας, επίσης, ιστορικό υψηλό.

Τα κυριότερα κινεζικά προϊόντα που εισήχθη-
σαν στην χώρα μας πέρυσι ήταν ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και μέρη αυτών (16% του συνό-
λου, Euro 578,9 εκ.), ελάσματα αργιλίου (5% 
του συνόλου, 164,9 εκ.), πλοία (4% του συνό-
λου, 148,0 εκ.), συσκευές ενσύρματης τηλεφω-
νίας (4% του συνόλου,9 εκ.) και συσκευές κλι-
ματισμού (3% του συνόλου, 105,3 εκ.).

Ειδικότερα, η αξία των ελληνικών εξαγω-
γών σχεδόν διπλασιάζεται, με αύξηση 90,9%, 
σε σχέση με το 2017, ενώ εκείνη των ελληνι-
κών εισαγωγών κινεζικών προϊόντων αυξή-
θηκε κατά 32,6%. Αποτέλεσμα είναι η διεύρυν-
ση του διμερούς εμπορικού ελλείμματος της 
χώρας μας, κατά 20,3%, μετά τη συρρίκνωσή 
του το 2017 κατά 12,3%.

Διμερείς επενδύσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της 

Ελλάδος, το απόθεμα Ξένων 'Αμεσων Επεν-
δύσεων κινεζικής προέλευσης στη χώρα μας, 
μέχρι και το 2019 ανέρχονταν σε 1.2 δισ. Αντί-
στοιχα, η συνολική αξία των ελληνικών επεν-
δύσεων στην κινεζική επικράτεια κατά την ίδια 
περίοδο, ήταν 1,8 δισ. 

Ναυτιλία, ενέργεια, υποδομές και  τηλεπι-
κοινωνίες αποτελούν τους κοινούς επενδυτι-
κούς τομείς προτεραιότητας. 

Επίσης, επενδυτικές ευκαιρίες παρουσιά-
ζουν, ο τουρισμός, η ναυπηγική και δημιουρ-
γική βιομηχανία, η γεωργία, η μεταποίηση 
τροφίμων, τα logistics,το λιανικό εμπόριο, η 
εξόρυξη μεταλλευμάτων, οι βιοεπιστήμες, οι 
τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινω-
νιών και η αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Enterprise 
Greece, το οποίο είναι αρμόδιο για την 
εποπτεία του λεγόμενου Προγράμματος 
«Golden Visa Programme» έως και το 2018, 
χορηγήθηκαν συνολικά 3.404 'Αδειες Παρα-
μονής σε επενδυτές ακινήτων και συνολικά 
8.899 'Αδειες Παραμονής σε Κινέζους και τα 
μέλη οικογενειών τους.

Αρνητική πορεία για τα αγροτικά 
προιόντα 2019

Που οφείλεται η κατά 1.5% πτώση; Στην 
υποχώρηση της υπο-κατηγορίας « λάδια και 
λίπη, ζωικής και φυτικής προέλευσης» στα 
409. 4 εκ ευρώ, από 697.5% εκ ευρώ (-41.3%), 
αρνητικός πρωταγωνιστής το ελαιόλαδο. 
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Tα πετρέλαια πρωταγωνιστούν

Οι εξαγωγές ανά κατηγορία

Τα προϊόντα πετρελαίου αποτελούν και 
για το 2019, το κυριότερο εξαγώγιμο 
προϊόν της χώρας, παρά τη μείωση που 
σημείωσαν οι εξαγωγές τους (-8,0%). 

Στη 2η θέση, με σημαντική αύξηση 38,9% 
ακολουθούν τα φάρμακα, στην 3η θέση πα-
ραμένουν τα προϊόντα αλουμινίου, ενώ στην 
4η θέση ανέβηκαν οι εξαγωγές βαμβακιού 
που σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο 55,3% 
(το 2018 ήταν στη 12η θέση στη σχετική λί-
στα). Στην 5η θέση, με άνοδο κατά μία θέση 
από το 2018, βρίσκονται οι εξαγωγές υπολο-
γιστικών μηχανών και ακολουθούν τα ιχθυ-

ηρά, με υποχώρηση μίας θέσης στη σχετική 
λίστα από το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Στην 7η και 8η θέση (όπως και πέρσι) βρί-
σκονται οι εξαγωγές μη κατεψυγμένων λα-
χανικών και σωλήνων από αλουμίνιο, ενώ, 
στην 9η (άνοδος μίας θέσης) οι εξαγωγές 
άλλων τυριών (των οποίων το μεγαλύτερο 
μέρος των εξαγωγών είναι η φέτα), σημει-
ώνοντας μικρή άνοδο το 2019. Η πρώτη δε-
κάδα κλείνει με τις εξαγωγές εμπιστευτικών 
προϊόντων, που κατά το 2018 ήταν στην 9η 
θέση της σχετικής λίστας.

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ για το διάστημα Ια-
νουάριος-Δεκέμβριος του 2019 
για τις εξαγωγές κατά μεγάλες 

κατηγορίες προϊόντων, η μικρή αύξηση των 
ελληνικών αποστολών προκύπτει κυρίως 
από την ενίσχυση των εξαγωγών των βιομη-
χανικών προϊόντων, αλλά και των πρώτων 
υλών. Πτωτικά κινήθηκαν οι εξαγωγές καυ-
σίμων ενώ μικρή μείωση εμφανίζουν και οι 
εξαγωγές αγροτικών προϊόντων.

Πτώση στα αγροτικά προιόντα
Σεχτικά με τα αγροτικά προϊόντα, η μείωση 

(-1,5%) των εξαγωγών, σε 5.858,4 εκ. ευρώ 
από 5.950,1 εκ.ευρώ, οφείλεται αποκλειστικά 
στην υποχώρηση της υποκατηγορίας «λάδια 
& λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης», σε 409,4 
εκ. ευρώ από 697,5 εκ. ευρώ (-41,3%) -δηλαδή 
κατά κύριο λόγο στις εξαγωγές ελαιολάδου.

Την ίδια στιγμή, καταγράφεται αύξηση 
(+3,8%) των εξαγωγών της σημαντικότερης 
υποκατηγορίας «τρόφιμα και ζώα ζωντανά» 
(σε 4.712,3 εκ. ευρώ από 4.539,4 εκ. ευρώ). 
Η εν λόγω υποκατηγορία αφορά στο 14,1% 
των συνολικών ελληνικών εξαγωγών κατά το 
2019. Άνοδος (+3,3%) καταγράφεται και στις 
αποστολές της υποκατηγορίας «ποτά και κα-
πνός» (736,6 εκ. ευρώ από 713,2 εκ. ευρώ).

Ανοδικά τα βιομηχανικά προιόντα
Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων 

εμφανίζουν σημαντική άνοδο 7,9% με την 
αξία τους να ανέρχεται σε 14.830,4 εκ. ευρώ 

το 2019, από 13.738,6 εκ. ευρώ το περσινό 
έτος. Η άνοδος προκύπτει από την ενίσχυση 
των εξαγωγών στις τρεις από τις τέσσερις 
υποκατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων. 
Συγκεκριμένα, μεγάλη ποσοστιαία αύξηση 
καταγράφουν οι εξαγωγές στην υποκατηγο-
ρία «διάφορα βιομηχανικά είδη» κατά 21,6% 
(σε 2.741,8 εκ. ευρώ από 2.255 εκ. ευρώ) και 
αυτές στην υποκατηγορία «χημικά προϊόντα 
& συναφή (μ.α.κ.)» κατά 17,5% (σε 4.049,2 
εκ. ευρώ από 3.446,9 εκ. ευρώ).

Ενισχυμένες (+8,2%) εμφανίζονται και οι 
εξαγωγές της υποκατηγορίας «μηχανήματα 
& υλικό μεταφορών» (σε 3.095,8 εκ. ευρώ 
από 2.860,3 εκ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγικές 
επιδόσεις της μεγαλύτερης υποκατηγορίας 
βιομηχανικών προϊόντων «βιομηχανικά είδη 
ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη» παρουσιά-
ζονται μειωμένες -4,5% (σε 4.943,5 εκ. ευρώ 
από 5.176,3 εκ. ευρώ).

Ως προς τις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορί-
ες προϊόντων, ξεχωρίζει η μείωση των εξα-
γωγών καυσίμων κατά -7,1% (σε 10.673,4 εκ. 
ευρώ από 11.484,6 εκ. ευρώ), οι οποίες κατά 
το διάστημα Ιανουάριος-Δεκέμβριος του 
2019, καταλαμβάνουν μερίδιο 32% του συ-
νόλου των ελληνικών εξαγωγών, από 34,7% 
το αντίστοιχο περσινό δωδεκάμηνο. Οι εξα-
γωγές των πρώτων υλών εμφανίζουν αύ-
ξηση 7,7% και ανήλθαν σε 1.466,6 εκ. ευρώ 
από 1.361,8 εκ. ευρώ. Τέλος, οι χαμηλές σε 
αξία εξαγωγές της κατηγορίας «είδη και συ-
ναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορί-
ες» εμφανίζουν μείωση -4,6% (σε 527,6 εκ. 
ευρώ από 553,2 εκ. ευρώ).
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Η ISOMAT τιμήθηκε με το βραβείο 
« Έρευνας & Καινοτομίας»
στα Growth Awards 2020

Ή ISOMAT τιμήθηκε με το βραβείο 
«Έρευνας και Καινοτομίας» στην 
4η τελετή των βραβείων Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας Growth 

Awards 2020, που πραγματοποιήθηκε τη 
Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών.

Τα βραβεία Growth Awards αποτελούν μία 
πρωτοβουλία της Eurobank και της Grant 
Thornton και στοχεύουν στην ανάδειξη των 
επιχειρήσεων που δημιουργούν, καινοτομούν 
και ξεχωρίζουν στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το βραβείο «Έρευνας και Καινοτομίας» 
παρέλαβε ο κ. Στέφανος Τζιρίτης, Πρόεδρος 
του Ομίλου ISOMAT και ιδρυτής της εταιρίας. 
Την έναρξη της φετινής διοργάνωσης κήρυ-
ξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. 
Φωκίων Καραβίας, ενώ την τελετή προλόγι-
σε ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 
κ. Άδωνις Γεωργιάδης.

Από τις 8.000 επιχειρήσεις που δραστηρι-
οποιούνται στην Ελλάδα, μόλις 6 ελληνικές 
εταιρίες, ανάμεσά τους και η ISOMAT, ξεχώ-
ρισαν και βραβεύτηκαν για την ανάπτυξη, 
την αριστεία και τη δυναμική τους, καθώς 
συνδυάζουν υψηλές οικονομικές επιδόσεις 
με μία επιτυχημένη σύγχρονη επιχειρηματική 
ιστορία, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην 
ανάδειξη του ελληνικού επιχειρείν.

Συγκεκριμένα, η ISOMAT βραβεύτηκε για 
την πολύτιμη συνεισφορά της στην ανά-
πτυξη νέων προϊόντων και την εφαρμογή 
καινοτόμων τεχνολογιών στον κλάδο της 
παραγωγής και διανομής δομικών υλικών. 
Διαθέτοντας 7 χημεία R&D και 4 χημεία Ποιο-
τικού Ελέγχου στην Ελλάδα και στο εξωτερι-
κό, η ISOMAT αναπτύσσει κάθε χρόνο πολ-
λά νέα προϊόντα, σύμφωνα με τις ανάγκες 
της αγοράς αλλά και τις τεχνολογικές εξε-
λίξεις του κατασκευαστικού κλάδου. Η ανά-
πτυξη της εταιρίας όμως έρχεται και από την 
οργάνωσή της, το marketing αλλά και την 
ψηφιακή τεχνολογία σε συνδυασμό με τον 
εξωστρεφή της προσανατολισμό.

Με εμπειρία και τεχνογνωσία 40 ετών, η 
ISOMAT είναι μία ελληνική παραγωγική εται-
ρία δομικών χημικών και κονιαμάτων με δι-
ακεκριμένη παρουσία σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. Έχοντας ως αξίες τη δημιουργικό-
τητα, το πάθος για ποιότητα, την ευελιξία, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ακεραιότητα και 
τον πελατοκεντρισμό, η εταιρία διατηρεί μία 
σταθερά ανοδική πορεία από το 1980 που 
ιδρύθηκε. Σήμερα διαθέτει 3 μονάδες πα-
ραγωγής σε Ελλάδα, Ρουμανία και Σερβία, 
7 θυγατρικές εταιρίες σε Γερμανία, Ρωσία, 
Τουρκία, Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία και 
Σλοβενία αλλά και διεθνείς πωλήσεις σε πε-
ρισσότερες από 55 χώρες παγκοσμίως.
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Λαμπρό ξεκίνημα της νέας 
δεκαετίας για τα θαλάσσια σπορ
boot Duesseldorf 2020:
ξεκίνησε με τεράστια επιτυχία 

Ή boot Duesseldorf έκανε μια λαμπρή 
εκκίνηση για τη νέα δεκαετία. Οι επι-
σκέπτες ήταν ενθουσιασμένοι με το 
ευρύ πρόγραμμα και την τεράστια 

ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών που πα-
ρείχαν οι περισσότεροι από 1.900 εκθέτες 
στις 17 αίθουσες του εκθεσιακού χώρου. Η 
διεθνής κοινότητα για τα θαλάσσια σπορ 
ενθουσιάστηκε από τις εννέα μοναδικές μέ-
ρες στο Duesseldorf με ένα μείγμα διεγερτι-
κών δικτύων, επιτυχημένων επιχειρηματικών 
συμφωνιών και αξέχαστων εμπειριών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Messe 
Duesseldorf, Werner M. Dornscheidt, δή-
λωσε σχετικά με τις περιπετειώδεις ημέρες 
κατά την boot 2020: «Η boot έχει εξελιχθεί 
σε κάτι πολύ περισσότερο από μια εμπο-
ρική έκθεση. Πρόκειται για ένα γεγονός με 
τεράστια καινοτομική και οικονομική ση-
μασία, ενώ ταυτόχρονα αντιπροσωπεύει 
το πάθος για τα θαλάσσια σπορ σε μονα-
δικό εύρος. Τις τελευταίες μέρες, η εμπο-
ρική έκθεση απόδειξε ότι έχει εκπληκτική 
απήχηση παγκοσμίως.»

Μεγάλη αισιοδοξία στην κοινότητα
του surfing και ενθουσιώδεις εκθέτες
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Περισσότεροι από 250.000 λάτρεις των 
θαλάσσιων σπορ (2019: 247.700) από 106 
χώρες έφτασαν στο Duesseldorf για την 
boot 2020. Περίπου το ένα τέταρτο αυτών 
ήταν διεθνείς επισκέπτες. Οι χώρες καταγω-
γής τους ήταν κυρίως η Ολλανδία, το Βέλ-
γιο, η Μεγάλη Βρετανία, η Ελβετία, η Ιταλία, 
η Γαλλία και, από τις υπερπόντιες χώρες, οι 
ΗΠΑ και ο Καναδάς. «Αυτό το μεγάλο πο-
σοστό των διεθνών επισκεπτών δείχνει ότι 
είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι για το 
μέλλον με το concept της boot», εξηγεί ο 
διευθυντής της boot Petros Michelidakis, ο 
οποίος προσθέτει: «Εδώ στο Ντίσελντορφ 
- στην καρδιά της Βόρειας Ρηνανίας-Βε-
στφαλίας, έχουμε καταφέρει πραγματικά να 

δημιουργήσουμε τη σημαντικότερη διεθνή 
πλατφόρμα θαλάσσιων σπορ. Η boot έδει-
ξε πειστικά αυτό το έτος πόσο εντυπωσιακές 
είναι οι καινοτόμες δεξιότητες του κλάδου. Το 
επίκεντρο ήταν τα εναλλακτικά συστήματα 
κίνησης, η κατασκευή πλοίων από ανανεώ-
σιμες πρώτες ύλες και τα διεθνή έργα προ-
στασίας των ωκεανών.»

Η boot 2020 πέτυχε ένα ποσοστό ικανο-
ποίησης 96% μεταξύ των επισκεπτών. Ο 
Πέτρος Μιχελιδάκης έχει την ευχαρίστηση 
να αναφέρει ότι «η νέα, πολύ σαφής διάτα-
ξη των περιπτέρων με ειδικές διαδρομές για 
τους επισκέπτες είχε μεγάλη επιτυχία. Οι οπα-
δοί της boot ήταν σε θέση να σχεδιάσουν 
το δικό τους ξεχωριστό γύρο της εμπορικής 
έκθεσης τέλεια με το "Power Walk" μέσω των 
περιπτέρων 1 έως 9 για τους λάτρεις των 
θαλάσσιων σκαφών, το "Sailors Walk" στα 
περίπτερα 15 έως 17, το "Walk Walk" στα πε-
ρίπτερα 13 και 14, το "Divers Walk" στα περί-
πτερα 11 και 12 και το "Hotspot Surfers" στο 
περίπτερο 8a.

Από την Ελλάδα και την Κύπρο είχαν 
ισχυρή παρουσία ως εκθέτες (αλφαβητικά) 
οι: AEGEAN ISLANDS (REGION OF SOUTH 
AEGEAN), AQUACENTER M. SIDERIS & SIA EE, 
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BSK Marine P.C., Christianna Yachts,Christos 
Karyofyllis SMPC Fiberform composites 
Composites & Boats Manufacturing,Crystal 
Sea Yachting,EMILIOS TRAILERS Antonios 
Antoniadis Kai Sia OE, Enterprise Greece 
S.A., ERpro PC, Eventeam EE, Greek 
Marinas Association, Greek National 
Tourism Organisation, Indigo Ribs George 
Magnisalis, Ionian Charter Elena Vrioni 
EA, Ionian Yacht Charter Ltd., Istion 
Yachting Ltd., Jonacor Marine Corporation 
Limited, Karel Boats Karelas Georgios & 
Co., Karnic Powerboats Ltd., Kiriacoulis 
Mediterranean Cruises Shipping S.A., Nero-
Sport Dive Center Dennis Mohr, Northsailing 
Inh. Hr. Eirini Chatzigeorgiou, ONAQUA, 
Openichnos Hellas Private Company, Sail 
Aegean MCPY EA, Sail the Blue Yachting 
Argyris Tangalidi, SAILING BLUE MCPY, Salty 
Bag P.C., SEASTAR SAILING SMPC, Skorpios 
Charter Ltd., SKSAILING SPYROS KONIDARIS, 
Star Boats Ltd. Nireus Boats, TECHNOHULL 
SA, THRACE YACHTING IKE,TOBEA SMLLC, 
Tzennet Yachting DanaeTzennetoglou, 

VOLOS MARINE boats PETROS & GIANNIS 
THEODORIDIS G.P., Yachtwrapping.gr 
Alexandros Karvelas.

Η boot 2021 θα διεξαχθεί στο Duesseldorf  
από τις 23 έως τις 31 Ιανουαρίου. Τα πρώτα 
σκάφη και γιοτ θα φτάσουν πάλι το Δεκέμ-
βριο μέσω του Ρήνου.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ 
επικοινωνήστε με την αντιπροσωπία της 
Messe Duesseldorf για Ελλάδα και Κύπρο: 
MD – GR.I.D. GbR | T.: +30 210 8088351-2 | 
e-mail: grid@gridmds.eu
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Οι σημαντικότερες φορολογικές 
αλλαγές σύμφωνα
με τον N. 4646/2019
«Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση 
για την Ελλάδα του αύριο»
ΕΛΕΥΘΕΡΙΌΣ ΕΡΚΕΚΌΓΛΌΥ,
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων Partner - tgs (Hellas)
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

 Μειώσεις στους φορολογικούς
    συντελεστές των νομικών προσώπων

Ο φορολογικός συντελεστής των νομικών 
προσώπων μειώνεται σε 24% (ισχύει για τα 
εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και 
εφεξής). Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι 
Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών φορο-
λογούνται με 10% (ισχύει για τα εισοδήματα 
που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά).

 Μείωση του φόρου μερισμάτων
Ο φορολογικός συντελεστής των μερισμά-

των μειώνεται σε 5% (ισχύει για τα εισοδήματα 
που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά).

 Μείωση προκαταβολής έτους 2019
    για νομικά πρόσωπα

Αποκλειστικά και μόνο για το φορολογι-
κό έτος 2018, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 
ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του φόρου 
που προκύπτει από επιχειρηματική δραστη-
ριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο ει-
σόδημα του έτους αυτού.

 Εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρήσεων
Ρυθμίζεται και νομοθετικά πλέον η έκπτω-

ση των δαπανών που πραγματοποιούνται 
στα πλαίσια των δράσεων εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης της επιχείρησης (είχε γίνει 
ερμηνευτικά δεκτό με την Πολ. 1113/2015). 
Τίθεται επιπλέον προϋπόθεση για να ανα-
γνωριστούν οι δαπάνες αυτές, η επιχείρηση 
να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά 
τον χρόνο πραγματοποίησής τους (εκτός 
της περίπτωσης που η δράση εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης πραγματοποιείται κατόπιν 
αιτήματος του Δημοσίου).

Στις 12 Δεκεμβρίου 2019 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο πολύ-αναμενόμενος 
φορολογικός νόμος 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με 
αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο». Ακολούθως, 
παραθέτουμε τις σημαντικότερες αλλαγές που έφερε σε ισχύ.
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Προβλέπεται προσαυξημένη κατά 30% 
έκπτωση για τις ακόλουθες δαπάνες:

α) δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων 
καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων 
μαζικής μεταφοράς,

β) δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού 
αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 
50 g CO2/Km, με μέγιστη ΛΤΠΦ έως τις €40.000,

γ) δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λει-
τουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων 
φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών 
ρύπων έως 50g CO2/Km (ισχύει για δαπάνες 
που πραγματοποιούνται στα φορολογικά 
έτη που αρχίζουν από 1.1.2020).

 Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές   
   δαπάνες

Δεν εκπίπτουν οι δαπάνες ενοικίων εφόσον 
η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με 
τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή 
μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (ισχύ-
ει για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα 
φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020).

 Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων
Απαιτήσεις έως €300 (συμπεριλαμβανομέ-

νου του ΦΠΑ) ανά αντισυμβαλλόμενο πλέον 
δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό 
έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται 12 
μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κα-
τέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν 
αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη 
διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης. Τί-
θεται ως επιπλέον προϋπόθεση οι οφειλέτες 
να έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της δι-
αγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι 
δυνατόν. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων 
που διαγράφονται βάση αυτής διάταξης, 
δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό 
έτος, το 5% του συνόλου των απαιτήσεων 
στο τέλος της χρήσης.

Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο 
αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβα-
σμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί 
σχετική πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν 
για φορολογικούς σκοπούς χωρίς να έχουν 
αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη δια-
σφάλιση του δικαιώματος είσπραξης.

(ισχύουν για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 
1.1.2020 και μετά ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά 
τον οποίο δημιουργήθηκε η απαίτηση).

  Φορολογικές αποσβέσεις
Ορίζονται υψηλότεροι φορολογικοί συντε-

λεστές απόσβεσης για τα μη ρυπογόνα μέσα 
μεταφοράς σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα 
μεταφοράς (εφαρμόζονται για αποσβέ-
σεις που αφορούν σε φορολογικά έτη από 
1.1.2020 και μετά).

Προβλέπεται η δυνατότητα προσαυξημέ-
νης κατά 30% δαπάνης απόσβεσης εται-
ρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή 
χαμηλών ρύπων έως 50 gr CO2/km, με μέγι-
στη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 
€40.000 (ισχύει για δαπάνες που πραγματο-
ποιούνται από 1.1.2020 και μετά).

  Παροχές σε είδος
Στα υποκείμενα των παροχών σε είδος, 

εφόσον αυτές υπερβαίνουν τα 300 ευρώ 
κατά έτος, προστίθενται και οι εταίροι ή μέτο-
χοι, ενώ το ποσό της εισφοράς υπολογίζεται 
στο υπερβάλλον ποσό.

Αυξάνεται από 12.000 ευρώ σε 17.000 ευρώ 
η ΛΤΠΦ μέχρι την οποία τα οχήματα θεωρού-
νται ότι παραχωρούνται αποκλειστικά για 
επαγγελματικούς σκοπούς ενώ αναπρο-
σαρμόζεται η κλίμακα που υπολογίζεται το 
ποσό του εισοδήματος.

Δεν λογίζεται πλέον το σύνολο του αρχικού 
κεφαλαίου ως παροχή σε είδος, εφόσον για 
το δάνειο σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο 
δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου. Η 
προκαταβολή μισθού άνω των 3 μηνών παύ-
ει πλέον να θεωρείται δάνειο.

(εφαρμόζεται για τις παροχές σε είδος που λαμ-
βάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 
1.1.2020 και μετά).

«Ο φορολογικός συντελε-
στής των νομικών προσώ-
πων μειώνεται σε 24% (ισχύει 
για τα εισοδήματα του φο-
ρολογικού έτους 2019 και 
εφεξής). Ο φορολογικός συ-
ντελεστής των μερισμάτων 
μειώνεται σε 5% (ισχύει για 
τα εισοδήματα που αποκτώ-
νται από 1.1.2020 και μετά).»
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 Απαλλαγή εισοδήματος από μισθω-
τή εργασία και συντάξεις.
Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις:

> η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή 
ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών 
μέσων μαζικής μεταφοράς,

> η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός 
οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 
50 g CO2/Km και με Λιανική Τιμή Προ Φόρων 
(ΛΤΠΦ) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, 
προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο 
από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική 
οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστη-
μα εντός του φορολογικού έτους,

> η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών 
που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος 
ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική 
οντότητα ανεξαρτήτως, εάν συνεχίζει να 
ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον ασκηθεί 
το δικαίωμα προαίρεσης και οι μετοχές που 
αποκτώνται, μεταβιβαστούν μετά από τη 
συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ή τριά-
ντα έξι (36) μηνών από την απόκτησή τους 
ανάλογα με την περίπτωση κατ΄ αντιστοιχία 
με το άρθρο 42Α.

(εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται 
και τις παροχές σε είδος που λαμβάνονται στα φο-
ρολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά).

 Αποτελεί εισόδημα, η ωφέλεια από 
παραίτηση είσπραξης χρέους πιστώ-
τριας επιχείρησης.

Αποσαφηνίζεται νομοθετικά ότι η ωφέ-
λεια επιχείρησης η οποία προκύπτει από την 
παραίτηση είσπραξης χρέους πιστώτριας 
επιχείρησης, στο πλαίσιο αμοιβαίας συμ-
φωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, η οποία 
λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της επαγγελμα-
τικής τους συνεργασίας, αποτελεί εισόδημα 
από επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπλέ-
ον, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί 
φορολογίας δωρεών.

 Νέα φορολογική κλίμακα για φυσι-
κά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα 
από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 
9% για εισοδήματα έως €10.000 και μειώνο-
νται κατά μια μονάδα οι συντελεστές για τα 
εισοδήματα από €20.001 και άνω.

Η νέα κλίμακα έχει ως εξής (ισχύει για τα εισοδή-
ματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά):

  Αλλαγή στη μείωση του φόρου 
εισοδήματος από μισθωτή εργασία
και συντάξεις.
Ό φόρος εισοδήματος που προκύπτει από 
την εφαρμογή της κλίμακας του άρθρου 
15, μειώνεται:

> κατά 777 ευρώ για τον φορολογούμενο 
χωρίς εξαρτώμενα τέκνα,

> κατά 810 ευρώ για τον φορολογούμενο 
με 1 εξαρτώμενο τέκνο,

> κατά 900 ευρώ για τον φορολογούμενο 
με 2 εξαρτώμενα τέκνα,

> κατά 1.120 ευρώ για τον φορολογούμε-
νο με 3 εξαρτώμενα τέκνα,

> κατά 1.340 ευρώ για τον φορολογούμε-
νο με 4 εξαρτώμενα τέκνα,

> η μείωση του φόρου αυξάνεται κατά 220 
ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες και συντάξεις, το οποίο υπερβαί-
νει το ποσό των 12.000 ευρώ, το ποσό της 
μείωσης μειώνεται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 
ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από 
μισθούς και συντάξεις. Η μείωση δεν εφαρ-
μόζεται για φορολογούμενους με 5 εξαρτώ-
μενα τέκνα και άνω.

(εφαρμόζεται για τα εισοδήματα που αποκτώνται 
από 1.1.2020 και μετά).

 Αύξηση του ποσοστού των δαπανών 
με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρο-
νικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό 
έτος ορίζεται σε ποσοστό 30% του πραγματι-
κού εισοδήματος που προέρχεται από μισθω-
τή εργασία - συντάξεις και επιχειρηματική δρα-
στηριότητα και μέχρι 20.000 ευρώ δαπανών. 
Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήμα-
τος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφο-
ράς αλληλεγγύης και το ποσό της διατροφής 
που δίδεται στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο 
ή/και εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον καταβάλλε-
ται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρ-
μογή της κλίμακας του άρθρου 15, προσαυ-
ξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από 
τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου 
και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλε-
κτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζό-
μενης με συντελεστή 22%.
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Στον φορολογούμενο του οποίου είναι κα-
τασχεμένοι ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί, 
πλην του ακατάσχετου λογαριασμού του Ν. 
4254/2014, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του οικεί-
ου φορολογικού έτους, το όριο δαπανών του 
πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης 
περιορίζεται στις 5.000 ευρώ δαπανών.

Το ποσό των δαπανών με ηλεκτρονικά 
μέσα πληρωμής δηλώνεται ατομικά από 
κάθε σύζυγο. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται 
το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιον-
δήποτε εκ των δύο συζύγων, το τυχόν πλε-
ονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση 
να μεταφερθεί στον άλλον σύζυγο για τυχόν 
κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών. 
Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογα-
ριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι 
πραγματικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζο-
νται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, 
μπορούν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω 
λογαριασμούς ανάλογα με τις πραγματο-
ποιούμενες δαπάνες τους. Τα ίδια ισχύουν και 
για πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια 
και πρόσθετα μέλη.

Σε περίπτωση που οι δαπάνες που έχουν 
πραγματοποιηθεί και οι οποίες αφορούν κα-
ταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προ-
σώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις 
προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια 
υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισο-
δήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπα-
νών περιορίζεται στο 20%.

Το ποσοστό 30%, ως απαιτούμενο ποσό 
δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, επί 
του πραγματικού εισοδήματος, εφαρμόζεται 
και στο εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

(εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται 
και για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 
1.1.2020 και μετά).

 Μείωση φόρου για δωρεές από ιδιώτες.

Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά 20% 
επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς 
που ορίζονται στην απόφαση της επόμενης 
παραγράφου, εφόσον οι δωρεές υπερβαί-
νουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το 
ποσό των 100 ευρώ. Το συνολικό ποσό των 
δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του 
φορολογητέου εισοδήματος.

(εφαρμόζεται για μειώσεις φόρων σε δωρεές από 
1.1.2020 και μετά).

 Εναρμόνιση των διατάξεων για την 
φορολογική κατοικία σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες 
οδηγίες του ΌΌΣΑ.

Φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελ-
λάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαί-
νει τις 183 ημέρες, αθροιστικά, στη διάρκεια 
οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, είναι 
φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την 
πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα.

(ισχύει από 12.12.2019 και μετά).

 Εναλλακτική φορολόγηση 
εισοδήματος που προκύπτει στην 
αλλοδαπή φυσικών προσώπων που 
μεταφέρουν τη φορολογική τους 
κατοικία στην Ελλάδα
Ό φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, 
που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία 
του στην Ελλάδα δύναται να υπαχθεί σε 
εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, για το 
εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, 
εφόσον σωρευτικά:

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελ-
λάδος τα προηγούμενα 7 από τα 8 έτη πριν 
τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του 
στην Ελλάδα, και

β) αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή συγγενι-
κό του πρόσωπο, ή μέσω νομικού προσώπου 
στο οποίο έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή 
μεριδίων, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές 
αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα 
ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα.

Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν μπο-
ρεί να είναι μικρότερο των 500.000 ευρώ. Η 
επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 
3 ετών από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης. Δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋ-
πόθεση της περίπτωσης β΄ εφόσον πρόκειται 
για φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει και 
διατηρεί άδεια διαμονής για επενδυτική δρα-
στηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4251/2014, 
όπως ισχύει.

Το εν λόγω φυσικό πρόσωπο υπόκειται σε 
φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που 
προκύπτει στην ημεδαπή, σύμφωνα με τις γε-
νικές διατάξεις.

Εφόσον γίνει δεκτή η υπαγωγή του φορο-
λογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολό-
γησης για το εισόδημα που προκύπτει στην 
αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει 
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κάθε φορολογικό έτος φόρο κατ΄ αποκοπή, 
ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που 
αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού 100.000 
ευρώ. Το φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότη-
τα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής 
του άρθρου αυτού σε συγγενικό του πρό-
σωπο και στην περίπτωση αυτή καταβάλλε-
ται ποσό φόρου ίσο με 20.000 ευρώ για κάθε 
συγγενικό πρόσωπο και δεν εφαρμόζονται 
οι διατάξεις της φορολογίας δωρεών, κληρο-
νομιών και γονικών παροχών.

Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
αρχίζει από το πρώτο φορολογικό έτος για το 
οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προ-
σώπου για την υπαγωγή του στις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου και λήγει μετά το πέρας 15 
φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου δεν δύναται να παρα-
ταθεί πέραν των 15 φορολογικών ετών.

Με την καταβολή του κατ΄ αποκοπή ποσού 
φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέ-
ωση του φυσικού προσώπου που έχει υπα-
χθεί στις διατάξεις του παρόντος για εισό-
δημα που προκύπτει στην αλλοδαπή και το 
φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από φόρο 
κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας 
που βρίσκεται στην αλλοδαπή.
(ισχύει από 12.12.2019 και μετά).

 Έκπτωση φόρου για δαπάνες 
που αφορούν λήψη υπηρεσιών για 
ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική 
αναβάθμιση κτιρίων

Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν 
για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με 
την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική 
αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη 
ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα 
αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα 
κατανεμημένες σε περίοδο 4 ετών, σε ποσο-
στό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδή-
ματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του 
αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος 
φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης 
τις 16.000 ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του 
φόρου από το ποσό των δαπανών, αποτελεί 
η απόδειξή τους με νόμιμα παραστατικά και η 
εξόφλησή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρω-
μής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

(εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποι-
ούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 
1.1.2020 έως και 31.12.2022).

 Απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας 
μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

Απαλλάσσεται του φόρου, το εισόδημα 
που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβα-
σης τίτλων συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο 
που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που εί-
ναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, υπό τις 
σχετικές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Τα 
εισοδήματα αυτά δεν φορολογούνται ούτε 
κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση των κερ-
δών αυτών. (εφαρμόζεται για εισοδήματα 
που αποκτώνται από 1.7.2020 και μετά).

Σε περίπτωση μεταβίβασης τίτλων συμμε-
τοχής με απαλλαγή του φόρου υπεραξίας ο 
φορολογούμενος δεν μπορεί να εκπέσει τις 
επιχειρηματικές δαπάνες που συνδέονται με 
τη συμμετοχή αυτή.

 Φοροαπαλλαγή των τόκων 
εταιρικών ομολογιών.

Τα νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί 
κάτοικοι αλλοδαπής και δεν διατηρούν στην 
Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση, απαλλάσσο-
νται από τον φόρο εισοδήματος που προκύ-
πτει από τους τόκους εταιρικών ομολογιών 
εισηγμένων σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οργανωμένη χρη-
ματιστηριακή αγορά εκτός Ε.Ε. καθώς και 
των πάσης φύσεως ομολογιών που εκδίδουν 
οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν 
ως πιστωτικά ιδρύματα.

(εφαρμόζεται για πληρωμές τόκων που πραγματο-
ποιούνται από την 1.1.2020 και μετά).

 Κράτη με προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς.

Αναπροσαρμόζεται το ποσοστό το οποίο 
εφαρμόζεται επί του συντελεστή φορολογί-
ας νομικών προσώπων και νομικών οντο-
τήτων, προκειμένου να κριθεί εάν ένα πρό-
σωπο μπορεί να χαρακτηριστεί ότι βρίσκεται 
σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς από 
50% σε 60%.

(εφαρμόζεται για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν 
από 1.1.2019 και μετά).

 Αφορολόγητα αποθεματικά.
Μείωση του συντελεστή φορολόγησης των 

αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξια-
κών νόμων (π.χ. Ν. 3299/2004, Ν. 2601/1998, 
Ν. 1262/1982) από 20% σε 5% με εξάντληση 
της φορολογικής υποχρέωσης τόσο για την 
εταιρεία όσο και για τους μετόχους.
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Ενιαία μεταχείριση εισηγμένων / μη εισηγμένων

Κατάργηση υποχρέωσης ισόποσης αύ-
ξησης του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου 
στην περίπτωση κεφαλαιοποίησης αποθεμα-
τικών αναπτυξιακών νόμων μη εισηγμένων 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Κατάργηση των χρονικών περιορισμών 
σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί 
κεφαλαιοποίησης των αφορολόγητων απο-
θεματικών. Η κεφαλαιοποίηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε (μέχρι να αλ-
λάξει η ισχύουσα διάταξη).

Μειώνεται από 10 σε 5 έτη ο χρόνος κατά 
τον οποίο δεν επιτρέπεται η διάλυση της εται-
ρείας ή η μείωση του μετοχικού ή εταιρικού 
κεφαλαίου με σκοπό την επιστροφή των 
αποθεματικών στους μετόχους.

(εφαρμόζεται για αποθεματικά που κεφαλαιοποι-
ούνται από 1.1.2020 και μετά).

 Αναστολή φόρου υπεραξίας από 
μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.

Αναστέλλεται η εφαρμογή του φόρου υπε-
ραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας 
μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2022.

 Αναστολή ΦΠΑ στη μεταβίβαση 
ακινήτων

Δίνεται η δυνατότητα στον υποκείμενο στον 
φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώλη-
ση να επιλέξει να βρίσκεται σε καθεστώς ανα-
στολής του φόρου, προκειμένου η παράδο-
ση τους να μην επιβαρύνεται με ΦΠΑ, χωρίς 
αντίστοιχα να υφίσταται δικαίωμα έκπτωσης 
του φόρου για τις πράξεις αυτές.

Η υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής 
πραγματοποιείται με αίτηση του κατασκευ-
αστή και είναι προαιρετική. Η αίτηση υπο-
βάλλεται, για τις ήδη εκδοθείσες άδειες μέ-
χρι 12/06/2020, για τις νέες άδειες (μετά τις 
12/12/2019) εντός 6 μηνών.

Μαζί με την αίτηση, ο κατασκευαστής υπο-
βάλλει κατάσταση με όλα τα αδιάθετα ακίνη-
τα και το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί σε 
κάθε ακίνητο προς διακανονισμό. Η αναστο-
λή αφορά το σύνολο των αδιάθετων ακινή-
των του κατασκευαστή και ισχύει υποχρεωτι-
κά μέχρι τις 31/12/2022.

Αναστέλλεται το δικαίωμα έκπτωσης του 
ΦΠΑ εισροών που αναλογεί στο κόστος κα-
τασκευής των ακινήτων που μεταβιβάζονται 
υπό το καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ. Ο 

εκπεσθείς πριν την έναρξη της αναστολής 
ΦΠΑ διακανονίζεται κατά το χρόνο παράδο-
σης του κάθε ακινήτου με την υποβολή έκτα-
κτης δήλωσης ΦΠΑ από τον κατασκευαστή.

Το ποσό του ΦΠΑ που διακανονίζεται κατά 
τα ανωτέρω θα εκπέσει ως δαπάνη από τα 
ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης κατά το 
χρόνο του διακανονισμού.

Για τα ακίνητα που μεταβιβάζονται υπό το 
καθεστώς της αναστολής του ΦΠΑ, επιβάλ-
λεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων (εκτός 
της πρώτης κατοικίας). Η αναστολή κατα-
λαμβάνει και τις περιπτώσεις αντιπαροχής.

 Υπαγωγή σε μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ
Υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 

(13%), τα ακόλουθα:

> Τα καλύμματα κεφαλής ασφαλείας δικυ-
κλιστών (κράνη δικυκλιστών) (Δ.Κ. Ε.Χ. 6506).

> Τα είδη για τη βρεφική ασφάλεια και 
προστασία, ήτοι απορροφητικές πάνες για 
βρέφη, από κάθε ύλη (Δ.Κ.Ε.Χ. 9619) και κα-
θίσματα αυτοκινήτου παιδικά και τα μέρη αυ-
τών (Δ.Κ. Ε.Χ. 9401).

(εφαρμόζεται από 1.1.2020 και μετά).

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

«Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με 
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε 
φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό 
30% του πραγματικού εισοδήματος που 
προέρχεται από μισθωτή εργασία - συ-
ντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότη-
τα και μέχρι 20.000 ευρώ δαπανών. Στον 
υπολογισμό του πραγματικού εισοδή-
ματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της 
εισφοράς αλληλεγγύης και το ποσό της 
διατροφής που δίδεται στον/στην δια-
ζευγμένο/-η σύζυγο ή/και εξαρτώμενο 
τέκνο, εφόσον καταβάλλεται με ηλεκτρο-
νικά μέσα πληρωμής. Ο φόρος που 
προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλί-
μακας του άρθρου 15, προσαυξάνεται 
κατά το ποσό που προκύπτει από τη θε-
τική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου 
και του δηλωθέντος ποσού δαπανών 
με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλα-
πλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.»
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οι αριθμοί μιλούν...

ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΤΟ 2019

Γ ια δεύτερο συνεχόμενο έτος οι ελληνι-
κές εξαγωγές σημείωσαν νέο ιστορι-
κό ρεκόρ ανερχόμενες στο ποσό των 
€33,8 δις. το 2019. Όπως προκύπτει 

από τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε 
σήμερα 07.02.2020 η Ελληνική Στατιστική Αρχή 
και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών 
Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξα-
γωγές της Ελλάδας το Δεκέμβριο 2019 σημεί-
ωσαν σημαντική άνοδο κατά 10,7%, δηλαδή 

€276,2 εκατ. και ανήλθαν σε €2.868,8 εκατ., 
έναντι €2.592,6 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 
2018. Σε μικρότερο βαθμό ενισχύθηκαν οι ει-
σαγωγές καθώς διαμορφώθηκαν σε €4.422,7 
εκατ. έναντι €4.267,4 το Δεκέμβριο 2018, με την 
αύξηση να διαμορφώνεται σε €155,3 εκατ., 
δηλαδή 3,6%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώ-
θηκε κατά €120,9 εκατ., δηλαδή 7,2% και δια-
μορφώθηκε σε €1.553,9 εκατ., όπως παρου-
σιάζεται στον Πίνακα 1.

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

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

Εξαγωγές 2.868,8 2.592,6 276,2 10,7%

Εισαγωγές 4.422,7 4.267,4 155,3 3,6%

Εμπορικό Ισοζύγιο -1.553,9 -1.674,8 -120,9 -7,2%

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

Συνολικά για το 2019, οι εξαγωγές αυξήθη-
καν κατά 1,0%, δηλαδή κατά €329,1 εκατ. 
και ανήλθαν στο ποσό των €33.800,7 εκατ. 
για πρώτη φορά στην ιστορία, καταρρίπτο-
ντας την επίδοση των €33.471,6 εκατ. του 
2018. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές διαμορφώ-
θηκαν στο ποσό των €55.521,0 εκατ. έναντι 

54.119,7 εκατ. το 2018, με την αύξηση να 
ανέρχεται σε €1.401,3 εκατ., δηλαδή 2,6%, 
ενώ η σημαντική ενίσχυση των εισαγωγών 
είχε ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του εμπο-
ρικού μας ελλείμματος κατά €1.072,2 εκατ., 
δηλαδή 5,2%, με αποτέλεσμα να διαμορφω-
θεί σε €21.720,3 εκατ.

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

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

Εξαγωγές 33.800,7 33.471,6 329,1 1,0%

Εισαγωγές 55.521,0 54.119,7 1.401,3 2,6%

Εμπορικό Ισοζύγιο -21.720,3 -20.648,1 1.072,2 5,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
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Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018/2019

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

Βιομηχανικά 5.021,7 5.251,2 -229,5 -4,4%

Τρόφιμα 4.805,6 4.595,9 209,7 4,6%

Χημικά 4.104,5 3.493,6 610,9 17,5%

Μηχ/τα-Όχήματα 3.172,7 2.932,3 240,4 8,2%

Διαφ. Βιομηχανικά 2.842,9 2.321,8 521,1 22,4%

Πρώτες Ύλες 1.481,1 1.374,1 107,0 7,8%

Ποτά-Καπνά 747,3 722,0 25,3 3,5%

Λίπη-Έλαια 419,5 692,4 -272,9 -39,4%

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

Σε κλαδικό επίπεδο, οι εξαγωγές πετρελαιο-
ειδών παρουσίασαν μείωση κατά 6,3% και 
διαμορφώθηκαν σε €10.563,1 εκατ. έναντι 
€11.269,2 εκατ. το 2018, επηρεάζοντας αρνη-
τικά τη συνολική επίδοση των ελληνικών εξα-
γωγών. Τα βιομηχανικά προϊόντα σημείωσαν 
μείωση εξαγωγών κατά €229,5 εκατ., δηλαδή 
4,4% και διαμορφώθηκαν σε €5.021,7 εκατ., 
ενώ αρνητική συνεισφορά είχανε και οι εξαγω-
γές λιπών και ελαίων, καθώς μειώθηκαν κατά 

€272,9 εκατ., δηλαδή 39,4% και ανήλθαν σε 
€419,5 εκατ. Αντίθετα, σημαντική αύξηση ση-
μείωσαν οι εξαγωγές τροφίμων κατά €209,7 
εκατ., δηλαδή 4,6%, χημικών προϊόντων κατά 
€610,9 εκατ., δηλαδή 17,5%, μηχανημάτων και 
οχημάτων κατά €240,4 εκατ., δηλαδή 8,2%, 
διάφορων βιομηχανικών προϊόντων κατά 
€521,1 εκατ., δηλαδή 22,4%, πρώτων υλών 
κατά €107,0 εκατ., δηλαδή 7,8% και ποτών και 
καπνών κατά €25,3 εκατ., δηλαδή 3,5%.

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

Η εικόνα παραμένει αμε-
τάβλητη αναφορικά με τις 
χώρες που αποστέλλονται 
τα ελληνικά προϊόντα, κα-
θώς το 56,0% προορίζεται 
για χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και το 44,0% 
για Τρίτες Χώρες, με τα 
αντίστοιχα ποσοστά το 
2018 να είναι 52,9% για τις 
χώρες της ΕΕ και 47,1% για 
τις Τρίτες Χώρες. Αν εξαι-
ρέσουμε τα πετρελαιοειδή, 
οι χώρες της ΕΕ απορρο-
φούν το 68,1% των ελληνι-
κών εξαγωγών και οι Τρί-
τες Χώρες το 31,9%, με τα 
αντίστοιχα ποσοστά του 
2018 να είναι 67,6% για τις 
χώρες της ΕΕ και 32,4% για 
τις Τρίτες Χώρες.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ,
Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ
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Τ ο βασικό ερώτημα το οποίο πλανάται 
τον τελευταίο μήνα είναι: θα αντέξει η 
παγκόσμια οικονομία τον κορωνοιό;

Τους δύο τελευταίους  μήνες είμαστε όλοι 
κοινωνοί πληροφοριών που αφορούν την 
εξέλιξη τις μετάδοσης του νέου ιού. Άλλοι πι-
στεύουν ότι είναι ένας βιολογικό ιός, άλλοι 
ότι κατά τη διάρκεια πειραμάτων ξέφυγε από 
τον ανθρώπινο έλεγχο και άλλοι πάλι πιστεύ-
ουν σε διάφορα μεταφυσικά φαινόμενα. 

Το αποτέλεσμα παραμένει όμως το ίδιο 
όπως και το ερώτημα. Είναι άραγε ο κορο-
νοϊός η νέα παγκόσμια απειλή ή μήπως κρύ-

βεται μία πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία.

Είναι γνωστό ότι η Κίνα έχει πρωτοστατή-
σει στην παγκόσμια παραγωγή τα τελευταία 
20 χρόνια. Οι επενδύσεις σε όλους τους 
συντελεστές παραγωγής ήταν τεράστιες σε 
συνδυασμό με το χαμηλού κόστους εργατι-
κό δυναμικό καθώς επίσης και τις διευκολύν-
σεις που μπορεί να παρέχει ένα κράτος έξω 
από αυστηρούς θεσμούς. 

Με την ευελιξία που αυτό προσφέρει στην 
χάραξη στρατηγικής και της πολιτικής χω-
ρίς ιδιαίτερους περιορισμούς, βοήθησε την 
οικονομία και τις βιομηχανίες της Κίνας να 
μονοπωλήσουν σχεδόν στην παραγωγή 
προϊόντων στις παγκόσμιες αγορές. 

Κορονοϊός:
Νέα παγκόσμια απειλή,
ταυτόχρονα μεγάλη ευκαιρία
Δημήτρης Καραβασίλης,
CEO & founder της DK marketing consultants. 
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Και ξαφνικά χτυπάει την πόρτα μας ο κο-
ρονοϊός και μαζί του οι επιπτώσεις που φέρ-
νει εν μία νυκτί, παύση της παραγωγής στην 
Κίνα για τουλάχιστον 40 μέρες τώρα. 

Οι αρρυθμίες ακόμη δεν είναι εμφανείς 
και αυτό διότι υπάρχει ακόμη το απαραίτητο 
στοκ και τα απαραίτητα αποθέματα για να 
καλυφθεί η προσωρινή ζήτηση. 

Γεννιούνται όμως πολλά ερωτήματα και 
πρώτα από όλα εάν χρειαζόμαστε τόσα 
πολλά προϊόντα με τόσο γρήγορη εναλ-
λαγή και τόσο χαμηλά ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά τα οποία να εισάγονται με φρενήρεις 
ρυθμούς από παραγωγικές μονάδες της Κί-
νας και γενικότερα από τις χώρες χαμηλού 
κόστους της Ασίας; 

Μήπως ήρθε ξαφνικά και βίαια η ώρα να ενερ-
γοποιηθούν οι τοπικές παραγωγές οι οποίες τα 
τελευταία 20 χρόνια βρίσκονται εν υπνώσει;  

Μήπως τελικά όλο αυτό το μοντέλο, του 
σχεδιάζουμε στην Δύση αλλά παράγουμε 
στην Ασία τελικά έχει γυρίσει μπούμερανγκ; 
ή έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του και πρέπει 
να επαναπροσδιοριστεί; 

Στο παρόν άρθρο θα ήθελα να καταθέσω 
την τεράστια ευκαιρία η οποία δημιουργείται 
την παρούσα στιγμή . 

Βάσει των συγκυριών που αναπτύσσονται 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες 
χώρες, η χώρα μας και η ελληνική παραγω-
γή μπορεί άμεσα να προωθήσει τα μοναδικά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της σε όλους τους 
τομείς, όπως, από το επίπεδο των προδια-
γραφών των προϊόντων, από τα πιστοποιη-
τικά μέχρι και την πολύ καλή επικοινωνία την 
οποία διαθέτουν τα στελέχη των ελληνικών 
επιχειρήσεων, καθώς επίσης, και το υψηλό 
επίπεδο εξυπηρέτησης. 

Αυτά είναι στοιχεία που πρέπει να προω-
θηθούν άμεσα στις Δυτικές χώρες. Είναι η 
στιγμή που το παγκόσμιο εμπόριο ψάχνει 
τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να μπορέσει 
να καλύψει τη ζήτηση και επίσης είναι η χρυ-
σή ευκαιρία των ελληνικών παραγωγικών 
επιχειρήσεων  να διεκδικήσουν τη θέση που 
τους αξίζει στο παγκόσμιο στερέωμα. Τέ-
τοιες ευκαιρίες δεν δίνονται συχνά. Πρέπει 
να κινηθούμε ομαδικά ταχύτατα (ίσως για 
πρώτη φορά) και να καταστήσουμε γνω-
στές τις δυνατότητες, τις αξίες και το υψηλό 
επίπεδο επικοινωνίας πού θα μπορούσαν 
να λάβουν οι δυνητικοί μας πελάτες οι οποί-
οι βρίσκονται σε μία πολύ δύσκολη θέση μη 
έχοντας ιδιαίτερη εναλλακτική λύση από την 
παύση παραγωγών στην Ιταλία, το Ιράν, τη 
Γερμανία και άλλων χωρών οι οποίες έχουν 
στηρίξει την παραγωγική τους δύναμη στις 
ασιατικές αγορές. 

Τέλος είναι η χρυσή ευκαιρία να "ξυπνήσου-
με" και να αρχίσουμε να παράγουμε "τελικά 
προϊόντα" σε δίκτυα του εξωτερικού αφού οι 
χώρες που δέχονται τα προϊόντα μας ακα-
τέργαστα ή ημιέτοιμα (Τουρκία, Ιταλία, κ.α) 
είναι εκτός αγοράς αυτήν την στιγμή.
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Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και οι 17 Στόχοι
Σύνδεση των 17 Παγκόσµιων Στόχων µε τις Χρηµαταγορές, το Sustainable Finance/Βιώσιµα Χρηµατοοικονοµικά.

Σύνδεση µε την κερδοφορία & οικονοµική πορεία µιας εταιρίας

Περιβάλλον 5 αξονες: 

Εκποµπές ρύπων
& µόλυνση αέρα

Εθνικό Ταµείο 
∆ιαχείρισης 

Περιβάλλοντος
(Natural capital 

endowment
& management)

Χρήση 
ενεργειακών 
πόρων και 
ασφάλεια

Περιβαλοντικοί/
Κλιµατικοί 

κίνδυνοι και 
ανθεκτικότητα

Ασφάλεια 
τροφίµων

ESG κριτήρια, η εργαλειοθήκη 
μιας νέας οικονομίας
Της Παυλίνας Πρωταίου
Σύμβουλος Έκδοσης ExportNews, Founder BeyondCSR

Π εριβάλλον, κοινωνία και διακυβέρ-
νηση, ή επί το γνωστότερον ESG 
criteria, αναφέρονται στους τρεις 
βασικούς πυλώνες για τη μέτρη-

ση περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και των 
κοινωνικών επιπτώσεων μιας επένδυσης σε 
έναν οργανισμό. 

Τα κριτήρια αυτά συμβάλλουν στον καλύτε-
ρο προσδιορισμό της μελλοντικής χρηματο-
οικονομικής επίδοσης των εταιρειών (απόδο-
ση και κίνδυνοι). Σήμερα, ωστόσο, δεν είναι 
λίγοι εκείνοι που βλέπουν ότι τα ESG criteria, 
κινδυνεύουν να πέσουν θύμα της επιτυχίας 
τους, μετατρεπόμενα σε ένα ακόμα σετ δει-
κτών, ένα μάρκετιγκ τρικ με μονοδικό στόχο 

την αμέση κερδοφορία, αντί για την εις βάθος  
αλλαγή σκεπτικού του χρηματοιοικονομικού 
τομέα, και όχι μόνο, καθώς οι συγκεκριμένοι 
δείκτες έχουν δυνητικά πεδίο εφαρμογής, σε 
κάθε εταιρική έκφανση, ή ακόμα και στην 
άσκηση πολιτικής διακυβέρνησης. 

Οι δείκτες ESG συνδέονται με τους 17 Πα-
γκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη (όπως θα δείτε και στα Infographics). 

Συγκεριμένα, το Περιβάλλον συνδέεται με 
5 άξονες: Εκπομπές ρύπων και μόλυνση 
αέρα. Εθνικό Ταμείο Διαχείρισης Περιβάλ-
λοντος. Χρήση ενεργειακών πόρων και 
ασφάλεια.Περιβαλοντικοί/Κλιματικοί κίνδυ-
νοι και ανθεκτικότητα.Ασφάλεια τροφίμων.
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Η Κοινωνία αφορά στα: Παιδεία και δεξι-
ότητες. Απασχόληση. Δημογραφία. Φτώχια 
και ανισότητες.Υγεία και Διατροφή.Προ-
σβαση σε υπηρεσιες.

Τέλος, η Διακυβέρνηση αφορά στα: Αν-
θρώπινα δικαιώματα. Αποτελεσματική 
δημόσια διοίκηση. Σταθερότητα και δικαι-
οσύνη. Οικονομικό περιβάλλον. Θέματα 
φύλων/ισότητας. Καινοτομία.

Το χθες, σήμερα, αύριο

Η εισαγωγή κοινωνικών κριτηρίων στον 
επενδυτικό τομέα, δεν είναι τόσο πρόσφατη, 
πρωτομεμφανίζεται στις δεκαετίες του ’50, 
’60, όταν τα εργατικά συνδικάτα που διαχει-
ρίζονταν τα τεράστια συνταξιοδοτικά funds 
στις ΗΠΑ είδαν την ευκαιρία επηρεασμού των 
κοινωνικών εξελίξεων μέσα από αυτά τα κεφά-
λαια. Η αρχή έγινε μέσω των επενδύσεων στην 
κοινωνική κατοικία και τις υπηρεσίες υγείας. 

Ενώ, στη δεκαετία του 1970, ο παγκόσμιος 
αποτροπιασμός έναντι του απαρτχάιντ στη 
Νότια Αφρική,  οδήγησε σε ένα από τα πιο 
γνωστά παραδείγματα αποεπένδυσης  σύμ-
φωνα με τις αρχές της ηθικής. Ως απάντηση 
στις εκκλήσεις  για κυρώσεις εναντίον του κα-
θεστώτος, ο αιδεσιμότατος Leon Sullivan, μέ-
λος του διοικητικού συμβουλίου της General 
Motors στις ΗΠΑ, κατάρτισε έναν Κώδικα Δε-
οντολογίας το 1971 για την άσκηση επιχειρη-
ματικών δραστηριοτήτων με τη Νότια Αφρι-
κή. Γνωστός ως « Όι αρχές Sullivan.»

Αντίστοιχα, στο ίδιο διάστημα, ο Milton 
Friedman, σε άμεση απάντηση στην επικρα-
τούσα διάθεση φιλανθρωπίας, ισχυρίστηκε ότι 
η κοινωνική ευθύνη επηρεάζει δυσμενώς την 
οικονομική απόδοση μιας επιχείρησης και ότι η 
ρύθμιση και παρέμβαση της «μεγάλης κυβέρ-
νησης» ειναι επιβλαβής για τη μακροοικονομία. 

Το 1988, όμως, ο James S. Coleman έγρα-
ψε ένα άρθρο στην αμερικανική Εφημερίδα 
της Κοινωνιολογίας με τίτλο «Κοινωνικό Κε-
φάλαιο στη Δημιουργία Ανθρώπινου Κε-
φαλαίου», αμφισβήτησε την κυριαρχία της 
έννοιας του «συμφέροντος» στα οικονομικά 

και εισήγαγε την έννοια του κοινωνικού κε-
φαλαίου στην μέτρηση της αξίας.

Το 1998, ο John Elkington, συνιδρυ-
τής της επιχειρηματικής συμβουλευτικής 
Sustainability, δημοσίευσε την Cannibals 
with Forks: την τριπλή κατώτατη γραμμή της 
επιχείρησης του 21ου αιώνα στην οποία 
προσδιόρισε το νεοεμφανιζόμενο πλαίσιο 
μη οικονομικών παραγόντων μιας εταιρίας. 

Η φράση "τριπλή κατώτατη γραμμή", 
αφρούσε στους οικονομικούς, περιβαλλο-
ντικούς και κοινωνικούς παράγοντες που 
περιλαμβάνονται στο νέο αυτό πλαίσιο. Το 
2002, δημιουργήθηκε μια άτυπη ομάδα οι-
κονομικών ηγετών, νομικών και μη κυβερ-
νητικών οργανώσεων περιβαλλοντικής δι-
αχείρισης γνωστός ως The Virtuous Circle 
με στόχο να εξετάσει τη συσχέτιση μεταξύ 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών προτύπων και 
οικονομικών επιδόσεων. Το 1998, δύο δη-
μοσιογράφοι οι Robert Levering και Milton 
Moskowitz δημιούργησαν τις καλύτερες εται-
ρείες για να εργαστείς κανείς Fortune 100

Εθνικό Ταµείο ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος 

 ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων

 ∆ασών

 Θηλαστικά υπό εξαφάνιση

 Υπό προστασία περιοχές (χερσαίες ή θαλάσσιες)

 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από ορυκτά 
καύσιµα και άνθρακα)

 Εισαγωγή ενέργειας

 Κατανάλωση ενέργειας

 Χρήση ενέργειας από ορυκτά καύσιµα

Χρήση και κατανάλωση ΑΠΕ

Περιβαλοντικοί/Κλιµατικοί
κίνδυνοι και ανθεκτικότητα

 Αλλαγή Θερµοκρασίας

 Ακραία καιρικά φαινόµενα

 Πληθυσµός (πυκνότητα)

 Αγροτική Γη

 Αξία Αγροοτοκαλλιεργειών

 ∆είκτης Παραγωγής τροφίµων

Ασφάλεια τροφίµων
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Απασχόληση

∆ηµογραφία

Κοινωνία

Παιδεία & δεξιότητες
Πόροι για την παιδεία

Αλφαβητισµός

Πρόσβαση στην παιδεία

Παιδική εργασία

Απασχολησιµότητα/
Εργασιακή δύναµη

Ανεργία
∆είκτης γονιµότητας

& γεννήσεων

Προσδόκιµο ζωής

Πληθυσµός άνω των 65

(Best companies to work, Fortune 100), που  
αρχικά ήταν μια λίστα στο περιοδικό Fortune.

Στη συνέχεια έγραψαν ένα βιβλίο - κα-
τάλογο βέλτιστων πρακτικών εταιρειών 
στις ΗΠΑ σχετικά με την εταιρική κοινωνική 
υπευθυνότητα και τον τρόπο με τον οποίο 
οι οικονομικές επιδόσεις αυτών των εταιρι-
ών εξελίχθηκαν. Από τους τρεις τομείς που 
απασχολούν την ESG, οι περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές έλαβαν το μεγαλύτερο μέρος 
της προσοχής των πολιτών και των μέσων 
ενημέρωσης, κυρίως εξαιτίας των εντεινόμε-
νων φόβων σχετικά με την κλιματική αλλαγή. 
Ο Moskowitz έφερε στην εταιρική διακυβέρ-
νηση το στοιχείο  της υπεύθυνης επένδυσης. 
Ισχυρίστηκε ότι η βελτίωση των διαδικασιών 
εταιρικής διακυβέρνησης δεν έβλαψε τις οι-
κονομικές επιδόσεις. Αντίθετα μεγιστοποίη-
σε την παραγωγικότητα.

Το 2005, δημιουργήθηκε η United Nations 
Environment Programme Finance Initia-
tive (UNEPFI), πρωτοβουλία των Ηνωμένων 
Εθνών για τη χρηματοδότηση του περιβάλ-
λοντος, που ανέθεσε τη συγγραφή έκθεσης 

στη Freshfields Bruckhaus Deringer (διεθνής 
δικηγορική εταιρία) σχετικά με την ερμηνεία 
του νόμου όσον αφορά στους επενδυτές 
και τα ESG. Η έκθεση Freshfields κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι τα ESG  είναι αναγκαία 
στην επενδυτική στρατηγική.

Σήμερα, το ενδιαφέρον για τα ESG και τις 
υπεύθυνες επενδύσεις (Responsible Invest-
ment, RI) βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Οι τρεις 
τομείς της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και 
εταιρικής διακυβέρνησης συνδέονται  άρρη-
κτα με την έννοια της υπεύθυνης επένδυσης. 

Αρχές για υπεύθυνες επενδύσεις

Η Πρωτοβουλία Αρχής για την Υπεύθυ-
νη Επενδύσεων (PRI, Principles on Respon-
sible Investment) ιδρύθηκε το 2005 από 
την UNEPFI και το Οικουμενικό Σύμφωνο 
των Ηνωμένων Εθνών(Global Compaq) 
ως πλαίσιο για τη βελτίωση της ανάλυσης 
των θεμάτων ESG στην επενδυτική διαδικα-
σία και για την ενίσχυση των επιχειρήσεων 
στις πρακτικές υπεύθυνης ιδιοκτησίας. Από 
τον Απρίλιο του 2019 υπάρχουν πάνω από 
2.350 μέλη στο PRI.
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Πρόσβαση σε καθαρα καύσιµα και τεχνολογίες 
για µαγείρεµα

Πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύµα
(880 εκ δεν εχουν ηλεκτρικό ρευµα
και γυρω στα 2.5 δισ υποηλεκτροδοτούνται)

Καθαρό πόσιµο νερό

Υπηρεσίες υγιεινής 
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Ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης σε κατα κεφαλήν εισόδηµα
Εισόδηµα του φτωχότερου 20% του πληθυσµού
Ποσοστό διαβίωσης κατω από το όριο της φτώχιας

Αιτίες θανάτου, βρεφική 
θνησιµότητα,θάνατοι κατά τον τοκετό, 
διατροφικές συνθήκες

Αριθµός κλινών στα νοσοκοµεία 
∆είκτης θνησιµότητας κάτω των 5 ετών
∆είκτης παχυσαρκίας
∆είκτης κακής διατροφής
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Αρχές του Equator (Equator Principles) 

Όι αρχές του Equator είναι ένα σημαντικό 
πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων που υιοθετεί-
ται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τον 
προσδιορισμό, αξιολόγηση και διαχείριση 
του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κινδύ-
νου στη χρηματοδότηση έργων. Αποσκοπεί 
κυρίως στην παροχή ενός ελάχιστου προτύ-
που για τη δέουσα επιμέλεια(due diligence) 
στη στήριξη της υπεύθυνης λήψης απο-
φάσεων σχετικά με τους επενδυτικούς κιν-
δύνους. Από τον Οκτώβριο του 2019, 97 
χρηματοοικονομικά ιδρύματα σε 37 χώρες 
υιοθέτησαν επισήμως τις αρχές του Equator. 

Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που 
έχουν υιοθετήσει τις Αρχές του Equator 
(Equator Principles Financial Institutions )δε-
σμεύονται να μην παρέχουν δάνεια σε έργα 
όπου ο οφειλέτης δεν θα είναι σε θέση να 
συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

Όργανισμοί αξιολόγησης ESG

Οι asset managers και άλλα χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα βασίζονται όλο και περισ-
σότερο σε οργανισμούς αξιολόγησης της 

ESG για να αποτιμήσουν, μετρήσουν και συ-
γκρίνουν τις επιδόσεις των εταιρειών στους 
συγκεριμένους δείκτες. Επιπλέον, πάροχοι 
δεδομένων, όπως το Sensefield,  εισήγαγαν 
πρόσφατα την τεχνητή νοημοσύνη για να 
αξιολογήσουν τις εταιρείες και τη δέσμευσή 
τους στην ESG.

Ρυθμιστικό πλαίσιο, προβληματισμοί

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα στα 
ESG είναι η παράθεση δεδομένων. Οι περι-
βαλλοντικοί κίνδυνοι που δημιουργούνται 
από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 
έχουν πραγματικές ή δυνητικές αρνητικές 
επιπτώσεις στον αέρα, το έδαφος, το νερό, 
τα οικοσυστήματα και την ανθρώπινη υγεία. 
Οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες 
ένας επενδυτής λαμβάνει τις αποφάσεις του 
σε χρηματοοικονομικό επίπεδο είναι απλό 
να συγκεντρωθούν. Που έγκειται λοιπόν ο 
προβληματισμός; Στην έλλειψη καθολικών 
προτύπων και κανονισμών στους τομείς της 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής πρακτικής, 
που σημαίνει ότι η μέτρηση των στατιστικών 
αυτών είναι υποκειμενική. 

Μία από τις λύσεις που προτείνονται στην 
εγγενή υποκειμενικότητα των δεδομένων ESG 
είναι η παροχή καθολικά αποδεκτών προτύ-



=32 exportnews.gr

άρθρο

Λ. Βουλιαγμένης 328 • 173 42 • Άγιος Δημήτριος
• Τ: +30 210 5242100 • W: www.foοdexpo.gr • E: sales@forumsa.gr

TRADE SHOWS•PUBLICATIONS

Member of NürnbergMesse Group

1.350 ΕΚΘΕΤΕΣ  • 50.000 Τ.Μ.  • 75.000 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ  • 950 HOSTED BUYERS

H µεγαλύτερη έκθεση τροφίµων & ποτών στη Ν.Α. Ευρώπη

ΝΕΕΣ
HMEΡΟΜΗΝΙΕΣ

MAΪΟΥ 
2020

16-18

METROPOLITAN EXPO

FOODEXPO_2020_210x280_NEWDATES.indd   1 05/03/2020   12:08

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

Έλεγχος διαφθοράς
Ρυθµός µετανάστευσης
Πολιτική σταθερότητα, Απουσία Βίας, 
Τροµοκρατία
Εφαρµογή νόµων

Αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση
Αποτελεσµατική δηµόσια διακυβερνηση
Αποτελεσµατικότητα διακυβέρνησης
Ποιότητα ρυθµιστικού πλαισίου

∆είκτης νοµικών δικαιωµάτων

Σταθερότητα και δικαιοσύνη

Ανθρώπινα δικαιώµατα

πων για τη μέτρηση των ESG, καθώς και η 
δημιουργία υπέυθυνων αξιολογήσεων για 
τις επιχειρήσεις ως προς τις επιδόσεις της 
ESG. Οργανισμοί όπως ο Διεθνής Οργανι-
σμός Τυποποίησης (ISO) παρέχουν εξαιρε-
τικά και ευρέως αποδεκτά πρότυπα για πολ-
λούς από τους τομείς ενδιαφέροντος. 

Την ίδια στιγμή, οι χρηματαγορές προ-
σφέρουν δείκτες αξιολόγησης  ESG, τον 
δείκτη σταθερότητας Dow Jones, τον δείκτη 
FTSE4Good, ESG Bloomberg, Οι δείκτες MSCI 
ESG, και οι δείκτες αναφοράς του GRESB.

Το θέμα της διαφάνειας στη μεθοδολογία, 
όμως, εξακολουθεί να αποτελεί εστία προ-
βληματισμού. Οι παράγοντες ESG αναλύο-
νται σε διάφορα σημεία της αξιολόγησης. 

Αλλά, υπάρχει για παράδειγμα το θέμα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας ή ζητήματα ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, θεμάτων ισότητας (ίση 
αμοιβή για ίση εργασία) κλπ. Στο θέμα των 
δεικτών ESG, κοινωνία και διακυβέρνηση, 
αποτελούν ένα πιο συνθέτο κομμάτι και δύ-
σκολο στην ανάλυσή του κομμάτι. 

Τα κριτήρια ESG, θα πρέπει να αποτελέ-
σουν την αναπτυξιακή πυξίδα ευρύτερα της 
οικονομίας και επιχειρηματικότητας, σε κάθε 
έκφανσή της. Ενώ, ταυτόχρονα τα ίδια κρι-
τήρια, είναι μια εξαιρετική εργαλειοθήκη και 
πολιτικής διακυβέρνησης, αν θέλουμε σο-
βαρές πολιτικές για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος, τη κοινωνική συνοχή και την 
οικονομική ευημερία. 
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Εμπορικός Ακόλουθος U.S. Commercial Service,Πρεσβεία  των ΉΠΑ 
Αθήνα - Ελλάδα

Υπουργείο Εμπορίου των ΉΠΑ | Διεθνής Διοίκηση Εμπορίου
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 Το ετήσιο SelectUSA Investment Summit 
είναι η κορυφαία σύνοδος επενδύσεων 
όπου η επιχειρηματική δυναμική συναντά 
τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Το Investment 
Summit προωθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ως 
τον κορυφαίο επενδυτικό προορισμό πα-
γκοσμίως και συνδέει αναγνωρισμένες ξένες 
επιχειρήσεις με τους οργανισμούς οικονομι-
κής ανάπτυξης των ΗΠΑ για τη διευκόλυνση 
των επιχειρηματικών επενδύσεων και τη δημι-
ουργία θέσεων εργασίας.

 Το SelectUSA Summit έχει άμεσα επηρεά-
σει νέα επενδυτικά σχέδια αξίας μεγαλύτερης   
από 32,5 δισεκατομμύρια δολάρια, υποστηρί-

ζοντας περισσότερες από 38,400 θέσεις εργα-
σίας στις ΗΠΑ.

 Η ομάδα του Υπουργείου Εμπορίου των 
ΗΠΑ προσελκύει δυναμικούς επιχειρηματίες  
επενδυτές από όλο τον κόσμο που έχουν την 
ικανότητα και το ενδιαφέρον να ξεκινήσουν 
επιχειρήσεις ή να επεκτείνουν τις δραστηριότη-
τές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

 Αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν απευθείας 
να συναντηθούν με τους οργανισμούς οικο-
νομικής ανάπτυξης που εκπροσωπούν πολι-
τείες και περιοχές των Η.Π.Α. για να εξετάσουν 
λεπτομερώς ευκαιρίες επενδύσεων  και ανά-
πτυξης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

SelectUSA  2020

Τ ο SelectUSA είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α. για την προ-
ώθηση και τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
με το συντονισμό των σχετικών υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ώστε να 
λειτουργούν ως ένα ενιαίο σημείο επαφής για τους επενδυτές. Το SelectUSA βοηθά 
εταιρείες όλων των μεγεθών να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη λήψη 
αποφάσεων, να συνδεθούν με τους κατάλληλους ανθρώπους σε τοπικό επίπεδο, να 
περιηγηθούν στο ομοσπονδιακό ρυθμιστικό σύστημα και να βρουν λύσεις σε θέματα 
που σχετίζονται με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Από την ίδρυσή του, το SelectUSA 
έχει συμβάλει στην επίτευξη επενδύσεων αξίας  64 δισεκατομμυρίων δολαρίων , υπο-
στηρίζοντας περισσότερες από 87.000 θέσεις εργασίας στις Η.Π.Α.. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.selectusa.gov.

 Τι είναι το SelectUSA Investment Summit;
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2019 SelectUSA Investment Summit

 Το έκτο ετήσιο SelectUSA Investment 
Summit πραγματοποιήθηκε στις 10-12 Ιου-
νίου 2019 στο Washington Hilton στην 
Washington, D.C.

 Το Investment Summit συνέχισε την πα-
ράδοση παρουσίας ομιλητών υψηλού επι-
πέδου, εκπροσώπων οικονομικών κλάδων 
καίριας σημασίας για την οικονομική ανά-
πτυξη, καθώς  και τη σύνδεση των οργανι-
σμών οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ με 
πιθανούς επενδυτές από όλο τον κόσμο 
που πληρούν τις προδιαγραφές.

 Οκτώ κυβερνήτες των ΗΠΑ (NJ, NE, KY, 
MD, IN, MS, OK, PR), οι υπουργοί  Εμπορίου, 
Αστικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ενέρ-
γειας των Η.Π.Α., καθώς και πολλά υψηλό-
βαθμα στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων 
(CEOs) μίλησαν στο Investment Summit.

 Παρευρέθηκαν περισσότεροι από 3.100 
συμμετέχοντες, εκ των οποίων 790 εκπρό-
σωποι οργανισμών οικονομικής ανάπτυξης 
από 49 πολιτείες και 1.200 εκπρόσωποι επιχει-
ρήσεων από 79 χώρες. Υπήρχαν πάνω από 

100 εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης 
από εγχώριες και ξένες υπηρεσίες τύπου.

 Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε με 16 εταιρείες 
και 24 συμμετέχοντες με επικεφαλής τον Αμε-
ρικανό Πρέσβη και Έλληνες αξιωματούχους.

 Περίπου το 70% των συμμετεχόντων χρη-
σιμοποίησε ενεργά το εργαλείο αναζήτησης 
συναντήσεων (matchmaking). Επιβεβαιώ-
θηκαν 3,221 συναντήσεις.

 Το πρόγραμμα SelectUSA Tech παρείχε 
προγράμματα  και εκδηλώσεις που προσφέ-
ρονται σε εταιρείες startup και τεχνολογίας, 
όπως το Startup Spotlight, το οποίο επιτρέπει 
στις εταιρείες να παρουσιάζουν τα προϊόντα 
τους σε πιθανούς επενδυτές και συνεργάτες.

 Στο Startup Spotlight, 40 εταιρείες από 29 
χώρες παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε 
επιτροπή 9 κριτών και 3 νικητές επιλέχθηκαν.

 Συνολικά 93 εταιρείες startup παρουσία-
σαν τα εκθέματα τους στην αίθουσα εκθέ-
σεων τεχνολογίας.

2020 SelectUSA Investment Summit

 Το έβδομο ετήσιο SelectUSA Investment 
Summit θα λάβει χώρα 1-3 Ιουνίου 2020 στο 
Washington Hilton στην Washington, D.C.

 Οι ΗΠΑ είναι ο τόπος όπου έρχεται ο κό-
σμος για να κάνει δουλειές, και το SelectUSA 
Summit 2020 προσφέρει τριήμερο πρόγραμ-
μα για την υποστήριξη των επιχειρηματικών 
επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγ-
ματοποιούν εγγραφές για το SelectUSA 
Investment Summit στη διεύθυνση https://
www.selectusasummit.us/.

 Πρόγραμμα συνεδρίου, ενημερώσεις 
SelectUSA Tech και περισσότερες πληροφο-
ρίες διατίθενται στο διαδίκτυο: https://www.
selectusasummit.us/.

 Το SelectUSA Summit 2020 περιέχει και 
το σημαντικό πρόγραμμα SelectUSA Tech 

https://www.selectusasummit.us/Program-
ming/SelectUSA-Tech το οποίο παρέχει 
τη δυνατότητα σε early-stage and startup 
εταιρείες να αναπτυχθούν στην αγορά των 
ΗΠΑ, συμπεριλαμβάνοντας:

 Εκθέτες Startup

 Ειδικευμένες παρουσιάσεις για 
Aerospace, Cybersecurity, e-Com-
merce, Fintech, Health IT, Software 

 Συνεδρίες  για τη εξεύρεση πόρων 

 Συνεδρίες Επενδύσεων όπου πα-
ρουσιάζεται  το οικοσύστημα επιχει-
ρηματιών στις Ήνωμένες Πολιτείες

 Networking εκδηλώσεις κατόπιν 
προσκλήσεως



= 37

άρ
θρ

ο

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

exportnews.gr

Το SelectUSA Investment Sum-
mit παρουσιάζει την ποικιλο-
μορφία της οικονομίας και της 
επιχειρηματικότητας των Ηνω-
μένων Πολιτειών σε έναν ενιαίο 
χώρο, παρέχοντας:

 Ένα χώρο εξερεύνησης: Πε-
ρισσότεροι από 100 εκθέτες θα 
παρουσιάσουν επενδυτικές ευ-
καιρίες από όλες τις γωνίες των 
Ηνωμένων Πολιτειών.

 Ένα χώρο μάθησης: Οι κο-
ρυφαίοι επιχειρηματίες και κυ-
βερνητικοί ηγέτες θα μοιραστούν 
πληροφορίες σχετικά με τις τελευ-
ταίες επιχειρηματικές και επενδυτι-
κές πολιτικές και τάσεις.

 Ένα χώρο για την πραγματο-
ποίηση επιχειρηματικών συμφω-
νιών: Οι συμμετέχοντες θα βρουν 
τα πρακτικά εργαλεία, τις πληρο-
φορίες και τις διασυνδέσεις που 
χρειάζονται για να προωθήσουν 
τις επενδύσεις τους.

 το εργαλείο αναζήτησης 
συναντήσεων (matchmaking), 
που βοηθά τους συμμετέχοντες 
να οργανώσουν συναντήσεις με 
βασικούς συμμετέχοντες ώστε να 
εκμεταλλευτούν πλήρως το χρό-
νο τους στην εκδήλωση.

 Ο εκθεσιακός χώρος παρέχει 
ευκαιρίες για δικτύωση και άλλες 
ευκαιρίες σύνδεσης μεταξύ επιχει-
ρήσεων, οργανισμών οικονομι-
κής ανάπτυξης, προσωπικού της 

κυβέρνησης των ΗΠΑ και παρό-
χων υπηρεσιών.

 Επενδυτικοί σύμβουλοι και 
προσωπικό του SelectUSA, κα-
θώς και οι σχετικές κυβερνητικές 
υπηρεσίες των Η.Π.Α., παρέχουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες (one-
on-one counseling) για την υπο-
στήριξη επιχειρηματικών επενδυ-
τών .

 Ομιλίες και συζητήσεις στις 
οποίες συμμετέχουν ανώτεροι 
κυβερνητικοί  αξιωματούχοι των 
Η.Π.Α., υψηλόβαθμα στελέχη επι-
χειρήσεων και thought leaders, και  
παρουσιάζουν τις βασικές πολιτι-
κές και τάσεις που σχετίζονται με το 
επενδυτικό περιβάλλον των Η.Π.Α. 
και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

 Το SelectUSA Investment 
Academy που είναι ένα ολοήμερο 
διαδραστικό πρόγραμμα που πα-
ρέχει εκπαιδευτικές συναντήσεις 
για επενδυτές και υπεύθυνους των 
οργανισμών οικονομικής ανάπτυ-
ξης που επιθυμούν να επωφελη-
θούν στο έπακρο από την εμπει-
ρία του Investment Summit.

Για περισσότερες πληροφορί-
ες σχετικά με το πρόγραμμα 
SelectUSA και το Investment 
Summit, μπορείτε να επικοινωνή-
σετε με τον κ. Νίκο Παπαχρυσαν-
θόπουλο, Commercial Specialist, 
U.S. Commercial Service, Πρε-
σβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα + 
30-210-720-4813. Office.Athens@
trade.gov 

Τι να περιμένετε στο SelectUSA Investment Summit 2020;



=

Η ανάπτυξη 
των ελληνικών 
επιχειρήσεων 
διεθνώς
με ασφάλεια 
αποτελεί 
κύριο στόχο 
του ελληνικού 
υποκαταστήματος 
της Euler Hermes
Γιάννης Γκιώνης 
Εμπορικός Διευθυντής Euler Hermes Hellas
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Τ ο 2019 ήταν μια χρονιά με πολλές 
προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο αφού 
το διεθνές εμπόριο κινήθηκε στα 
χαμηλότερα επίπεδα της δεκαετίας 

(+1,5%). Ωστόσο η οριακή ανάκαμψη που 
αναμένεται το 2020 (+1,7%) θα βοηθήσει τις 
ελληνικές επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη με-
γάλη προσπάθεια που καταβάλουν να επε-
κταθούν και να εδραιωθούν σε νέες αγορές.  

Οι κλάδοι Υπηρεσιών Πληροφορικής, 
Αγροτικών Προϊόντων, Χημικών & Φαρμα-
κευτικών αναμένεται να έχουν την μεγαλύτε-
ρη ανάπτυξη με τους κλάδους της κλωστο-
ϋφαντουργίας, μεταφορών, κατασκευών 
και χαρτιού να ανακάμπτουν. Οι κλάδοι των 
Ηλεκτρονικών, Μετάλλων, Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού και Ενέργειας αναμένεται να δε-
χθούν τις μεγαλύτερες πιέσεις. 

Η ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων 
διεθνώς με ασφάλεια αποτελεί κύριο στόχο 
του ελληνικού υποκαταστήματος της Euler 
Hermes. Ως ηγέτης του κλάδου ασφάλισης 
πιστώσεων, η Euler Hermes έχει δημιουρ-
γήσει την απαραίτητη σειρά προϊόντων και 
υπηρεσιών προκειμένου να βοηθήσει τις ελ-
ληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν απρό-
σκοπτα την εξαγωγική τους δραστηριότη-
τα, αφού παρέχει αξιόπιστη πληροφόρηση, 
ενισχύει τον πιστωτικό έλεγχο και όταν προ-
κύψει ζημιά αναλαμβάνει την είσπραξη και 
διεκδίκηση αυτής ανεξαρτήτως από το που 
βρίσκεται ο οφειλέτης, με δικούς της πόρους 
και κόστη μέσω του δικτύου των συνεργα-
τών της παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, η ασφά-
λιση πιστώσεων εξασφαλίζει την ρευστότητα 
της επιχείρησης και αποτελεί το ισχυρότερο 
διαβατήριο για την ευκολότερη χρηματοδό-
τησή της με ευνοϊκούς όρους.  

Η Euler Hermes είναι η μόνη εταιρία που 
συλλέγει στοιχεία και αξιολογεί επιχειρήσεις 
έχοντας ανεξάρτητη ομάδα ανθρώπων εξι-
δεικευμένων και αφιερωμένων αποκλειστικά 
και μόνο σε αυτό το κομμάτι. Αυτό αποτελεί 
πολύ σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των 
υπηρεσιών μας, είμαστε η πρώτη ασφαλιστική 
εταιρία του κλάδου πιστώσεων στην Ελλάδα 
που επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιο των υπηρε-
σιών μας και στις εγγυήσεις. Ως αποτέλεσμα, 
προσφέρουμε το πιο πλήρες πακέτο διαχείρι-
σης πιστωτικού κινδύνου και υποστήριξης της 
ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης. 

Η νέα μας πρόταση συμβολαίου ασφά-
λισης εμπορικών πιστώσεων, Corporate 
Advantage, αποτελεί μια εξελιγμένη πρότα-
ση για την σύγχρονη επιχείρηση με εξαγωγι-
κό χαρακτήρα. Το Corporate Advantage δι-
αθέτει μια μεγάλη βιβλιοθήκη εργαλείων, που 
αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
Euler Hermes και βοηθούν ιδιαίτερα τις εξα-
γωγές, όπως την καθυστέρηση αποτελεσμά-
των απόσυρσης, μείωσης ή τροποποίησης 
εγκεκριμένων ορίων  και αυτή της εμπορικής 
διαφωνίας. Εργαλεία που αποσκοπούν στην 
προστασία της ρευστότητας του ασφαλισμέ-
νου μας, καθώς οι εξαγωγές αποτελούν μια 
ιδιαιτέρως κοστοβόρα διαδικασία. Επιπλέον, 
για τις μικρότερες επιχειρήσεις προτείνουμε 
την λύση του Simplicity που έχει σταθερά 
κόστη, χωρίς διαχείριση και βασική κάλυψη, 
χωρίς την ανάγκη για αιτήματα πιστωτικών 
ορίων. Το Simplicity είναι σχεδιασμένο ώστε 
ο ασφαλισμένος  για να δαπανά λιγότερο 
χρόνο στη διαχείριση των απαιτήσεων, για 
να εστιάσει σε αυτό που κάνει καλύτερα: την 
ανάπτυξη της επιχείρησής του.

Η Euler Hermes έχει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας Αγοράς 
Ασφάλισης Πιστώσεων, με παρουσία σε περισσότερες από 55 χώρες. Ως 
εταιρία του ομίλου Allianz, έχει αξιολογηθεί με AΑ από τη Standard & Poor’s 
και είναι η μοναδική εταιρία του κλάδου που βρίσκεται σε αυτή την υψηλή 
κλίμακα αξιολόγησης.
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Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: 
78 ελληνικές και 17 κυπριακές 
συμμετοχές στη FRUIT LOGISTICA 
2020, στο Βερολίνο

Μ ε 78 συμμετοχές από Ελλάδα και 
17 από την Κύπρο έριξε αυλαία 
η Διεθνής Έκθεση για Φρέσκα 
Φρούτα και Λαχανικά για επαγ-

γελματίες, FRUIT LOGISTICA, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε για 28η φορά στο Εκθεσιακό 
Κέντρο του Βερολίνου, από τις 5 έως τις 7 Φε-
βρουαρίου, με επίσημο αντιπρόσωπο στην 
Ελλάδα και την Κύπρο το Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Σημειώνεται ότι οι ελληνικές και κυπριακές 
επιχειρήσεις, μεταξύ αυτών αγροτικοί συνε-
ταιρισμοί, επιχειρήσεις φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών καθώς και εταιρίες τεχνικών 
συστημάτων, εξοπλισμού και συσκευασίας, 
που έλαβαν μέρος στην έκθεση είχαν την δυ-
νατότητα να προβάλλουν τα προϊόντα τους 
σε περισσότερους από 72.000 εμπορικούς 
επισκέπτες, ενώ το σύνολο των εκθετών ξε-
πέρασε τους 3.300 από όλο τον κόσμο, κα-

ταδεικνύοντας την αξία της FRUIT LOGISTICA, 
ως μοναδική και κορυφαία πλατφόρμα και-
νοτομίας, πληροφόρησης και επιχειρηματι-
κών δράσεων στον κλάδο της. 

Οι 78 ελληνικές και 17 κυπριακές επιχειρή-
σεις, που συμμετείχαν στην έκθεση, ήταν οι 
εξής: A.C. RACHI Agricultural Cooperative of 
Rachi Pieria “AGIOS LOUKAS”, A.S.E.A. ARTAS, 
Agricultural Cooperative of Kiwi Exploitation, 
AC Episkopi Agricultural Cooperative of 
Episkopi, Agricultural Cooperative Naoussa, 
Afoi I. Mantou O.E., Agr. Productive Coop. 
of Pomegranates Afroditi, Agiasma, Agrexpo 
S.A., Agricultural Cooperation of Agia Kissavos, 
Agricultural Cooperative of Agia "ORINA", 
Agricultural Cooperative of Kiwifruit ''PYRROS'', 
Agricultural Coop Meliki, AGROCRETA, 
AGROLAB S.A., Alion Vegetables & Fruit Co. 
Ltd., Alkyon Fruit SA, Anatoli SA, ANGELAKIS 
SINGE-MEMBER P.C, ARTION NASIAKOPOULOS 
SA, ASEPOP Naoussa, ASOP Episkopis 
Agricultural Cooperative of Imathia, ASS 
ASSOS, Balakanakis Bros S.A. - Olympic Fruit, 
Bella Frutta S.A., Bio Net West Hellas, Bioagros 
S.A., Biokarpos S.A., Biokip S.A., Central 
Markets and Fishery Organization, CHAMBER 
OF IMATHIA, Chrisanidis Bros S.A., Cyprofresh 
Potatoes Sedigep LTD, Ministry of Energy, 
Commerce & Industry Nicosia-Cyprus, The 
Cyprus Phassouri Estates LTD, Cyprus Potato 
Marketing Board, Daios Plastics S.A., Delta 
Spar - Papargyriou Anastasios & Co, Dentakis 
SA, EAS Dramas Emporia Patatas Nevrokopiou 
Ike, Region of Eastern Macedonia & Thrace, 
El Pinar - Arvanitakis, European Fruits - EU 
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FRUIT, FFG Biotech (CY) Holding Limited, J & P 
Fresca (Cyprus) Produce Ltd, Fru.eat Moudiris 
Athanasios is`Siaee, GEFRA G.N. Frangistas S.A., 
Geoplant S.A, Goustera S.A., Greek & Fresh, 
Ina Plastics SA, K.ROPOKIS & ST. TSOLAKOS 
OE, Kaplanis Fruits, Kavala Coop, Kiriazis 
Strawberries SA, Kolios Company S.A., Komex 
S.A., Public Agricultural Company Kypep 
Ltd., Labidino S.A., Laista Beans, MED FRUIT 
L.T.D., Messi Coop Agricultural Cooperative of 
Messi, Mitrosilis S.A, Novatec S.A., Nutriac UG, 
Olimpias S.A., Oporello S.A., ORTHODOXOS & 
MISOS SYSEVASTIRIO LTD, Pancyprian Potato 
Growers Group (POP), Alfa Vita || Patikas 
Ap. - Chatsios Vas. O.E., The Cyprus Phassouri 
Plantations Co. Public Ltd., Plastika Kritis S.A., 
NIKOLAOS POLITIS LTD, Protofanousi Fruits S.A., 
Refresh your Life, Region of Crete, Region of 
Epirus, Region of Thessaly, ROHA Premium 
Potato Ltd., S&G HERBS CO LTD, Savvides 
OmniPatat Ltd., SEDIGEP Ltd., Soursos S.A., 
Taktikos S.A., Tasty Fruit, Technical Converting 
Paper S.A., Th. Chatzidakis S.A., Thrace Group, 
UNIPAKHELLAS SA, Vegiterraneo, velvita by 
Asepop Velventos, Agricultural Cooperative 
of Xanthi (P.O.) COOP XANTHI, Y&P FRESCA 
IMPORTS-EXPORTS LTD, YAKA Cherry Packing 
& Sorting, Zeus Kiwi S.A. και Zisis Farm.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για 
ακόμη μια φορά οργανώθηκαν με μεγά-
λη επιτυχία 4 Ελληνικά Ομαδικά Περίπτερα, 
μέσω των οποίων ενισχύθηκε στο εξωτερι-
κό η εικόνα της Ελλάδας και των ποιοτικών 
αγροτικών προϊόντων της. Την εκπροσώ-
πηση των ελληνικών εταιριών ανέλαβαν ο 
Enterprise Greece Invest & Trade, η Great 
Greek Exports and Trade, η ΝOVACERT και 
η Economotechniki.

Ή επόμενη FRUIT LOGISTICA πρόκειται να 
ανοίξει τις πύλες της από τις 3 μέχρι τις 5 
Φεβρουαρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, για το 
πλήρες πρόγραμμα και τη συμμετοχή στην 
επόμενη διοργάνωση, κάθε ενδιαφερόμενη 
επιχείρηση μπορεί να απευθύνεται στο Ελλη-
νογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο της έκθεσης 
στην Ελλάδα και Κύπρο, στην Αθήνα στο τηλ. 
210 64 19 037 και στη Θεσσαλονίκη στο τηλ. 
2310 32 77 33 καθώς και στην ειδική ιστοσελί-
δα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.
german-fairs.gr και στην ιστοσελίδα της έκθε-
σης: www.fruitlogistica.com.  
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Με 7 ελληνικές εταιρίες η Διεθνής 
Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού, 
Reisen Hamburg 2020

Μ ε ικανοποιητικά αποτελέσματα 
και προσδοκίες για ενίσχυση 
του τουριστικού ρεύματος από 
τη Γερμανία και άλλες Ευρωπα-

ϊκές χώρες προς την Ελλάδα και τη συμμε-
τοχή 7 ελληνικών εταιριών, ολοκληρώθηκε 
η Διεθνής Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού, 
Reisen Hamburg, που πραγματοποιήθηκε 
στις 5-9 Φεβρουαρίου στο Αμβούργο.

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο διοργάνωσε για πρώτη 
φορά Ομαδικό Περίπτερο 36m2, στο οποίο 
προβλήθηκαν τρεις τουριστικές επιχειρήσεις 
και τέσσερις εταιρίες τροφίμων από τη Χαλ-
κιδική, την Εύβοια, την Σκύρο, την Κρήτη και 
την Πελοπόννησο.

Την ελκυστικότητα των περιοχών και τις 
πολλαπλές δραστηριότητες τόσο σε παρα-
δοσιακές όσο και σε εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού παρουσίασαν στελέχη του Επι-
μελητηρίου Χαλκιδικής και του Οργανισμού 
Τουρισμού Χαλκιδικής, όπως και εκπρόσω-
ποι ταξιδιωτικών γραφείων και καταλυμάτων 
της Σκύρου, καθώς και του Ξενοδοχειακού 
Ομίλου Aldemar Resorts, που έχει μονάδες 
υψηλού επιπέδου στην Κρήτη και την Πελο-
πόννησο. Παράλληλα, τέσσερις εταιρίες 
τροφίμων και ειδικότερα οι Halkidiki Foods 
(ελαιόλαδο, ελιές, μέλι), Myterra (χειροποίητα 
ζυμαρικά), Passion Honey (μελισσοκομικά) 
και Konstantara Wines (ποικιλία κρασιών) 
παρουσίασαν στους επισκέπτες παραδοσι-
ακά προϊόντα τροφίμων από τον Πολύγυρο, 
το Μεταγγίτσι, τα Νέα Μουδανιά και την Πορ-
ταριά Χαλκιδικής. Το Ελληνικό Ομαδικό Περί-
πτερο επισκέφθηκε μεγάλος αριθμός επαγ-
γελματιών του τουρισμού καθώς και travel 
bloggers, με τους οποίους έγιναν συζητή-
σεις και προτάσεις για διάφορα πακέτα και 

άλλες δραστηριότητες, όπως περιπατητικές 
περιηγήσεις, ποδηλατικές διαδρομές, ορεινές 
αναβάσεις, κτλ., ενώ ταυτόχρονα είχαν την 
ευκαιρία να γευθούν, να εκτιμήσουν την ποι-
ότητα αγροδιατροφικών προϊόντων τοπικής 
παραγωγής και να τα αγοράσουν.

Στην Reisen Hamburg μετείχαν 750 εκθέ-
τες από 42 χώρες σε 77.000m2 εκθεσιακού 
χώρου και περισσότεροι από 80.000 επαγ-
γελματίες του κλάδου, που επιδιώκουν να 
αυξήσουν την πελατεία τους τόσο από τη 
Γερμανία και ειδικότερα την αγορά της Βό-
ρειας Γερμανίας όσο και από άλλες χώρες. 

Στόχος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου είναι να καθι-
ερώσει την Ελληνική συμμετοχή στην έκθεση, 
για να συμβάλλει στην ανάδειξη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των Περιφερειών της χώρας 
ως αξιόλογοι εναλλακτικοί προορισμοί με ελ-
κυστικές επιλογές για ποικίλες δραστηριότητες

Στο πλαίσιο αυτό,  κατά την επερχόμενη 
έκθεση, η οποία θα διεξαχθεί από τις 3 έως 
τις 7 Φεβρουαρίου 2021, έχει ήδη δρομολο-
γήσει την οργάνωση μεγαλύτερου Ελληνικό 
Περίπτερο για τη φιλοξενία περισσότερων 
Περιφερειών και επιχειρήσεων.

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή και φο-
ρέας μπορεί για πληροφορίες και για τη 
συμμετοχή στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο 
να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο 
αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού 
του Αμβούργου στην Ελλάδα και την Κύπρο, 
στο τηλ.: 2310 32 77 33/-34 ή να ανατρέχει 
στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου 
για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr και 
στην ιστοσελίδα της έκθεσης: https://www.
reisenhamburg.de/en/ 
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EuroShop 2020:
Το υψηλό διεθνές επίπεδο επιβεβαιώνει τον 
παγκόσμιο κυρίαρχο ρόλο του λιανικού εμπορίου

Τ ην Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020, 
μετά από πέντε επιτυχημένες ημέρες 
στο Duesseldorf, ολοκληρώθηκε η no 
1 εμπορική έκθεση λιανικής πώλησης 

παγκοσμίως, η EuroShop 2020: 2.300 εκθέτες 
από 57 χώρες έκαναν αναφορά για καλές 
προοπτικές και κατέληξαν σε επιχειρηματικές 
συμφωνίες. 94.000 επισκέπτες ταξίδεψαν στο 
Ρήνο για να συγκεντρώσουν πληροφορίες 
σχετικά με τη σύνθεση προϊόντων, τάσεων 
και ιδεών για τους λιανοπωλητές και τους συ-
νεργάτες τους που παρουσιάστηκαν σε 16 
εκθεσιακά περίπτερα.

«Είμαστε ευτυχείς που αποδείχθηκε με επι-
τυχία για ακόμα μια φορά ότι η EuroShop 
αποτελεί την πιο σχετική πλατφόρμα για την 
παγκόσμια λιανική κοινότητα όσον αφο-

Οι έμποροι του λιανικού εμπορίου επενδύουν 
στον συναισθηματισμό και την ψηφιοποίηση

Κορυφαίο θέμα: Η σύνδεση των online αγορών 
με τις offline αγορές
Εστίαση στην βιωσιμότητα
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ρά τις τάσεις, τις εμπνεύσεις και τη δικτύω-
ση. Οι εκθέτες μας αξίζουν τον υψηλότερο 
έπαινο για την πίστη τους. Με την καινοτό-
μο δύναμή τους, έγιναν και πάλι πόλος έλ-
ξης για μια ολόκληρη βιομηχανία», δήλωσε 
ο Erhard Wienkamp, Διευθύνων Σύμβουλος 
της Messe Duesseldorf, εκφράζοντας τη με-
γάλη του ικανοποίηση για τα αποτελέσματα 
της EuroShop 2020.

Οι εκθέτες επικρότησαν ιδιαίτερα την υψη-
λή διεθνή συμμετοχή στη EuroShop. Το 70% 
των επισκεπτών της EuroShop ταξίδεψε στο 
Duesseldorf από το εξωτερικό. Μεγάλες αντι-
προσωπείες ήρθαν για παράδειγμα από τη 
Βραζιλία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλαν-
δία. Εμπορικοί επισκέπτες από συνολικά 142 
χώρες συμμετείχαν στη EuroShop 2020.

Από την Ελλάδα έλαβαν μέρος ως εκ-
θέτες αλφαβητικά οι εταιρείες: ANGELINA 
Mannequins - PERIERGON ShopFitting, 
ARTSTEEL ANDRONIADIS S.A. Professional 
Catering Equipment Industry, Bright Special 
Lighting S.A., Crystal Coolers & Freezers 
S.A., Dimopoulos Shops SA, EXPONYMO 
Ramantanis - Stathatos O.E., K. INTZOGLOU 
& SIA EE (MULTIPLO), Pafos S.A., PEBRO 
- PETROYANNIS BROS O.E., SKRIMIZEAS 
EVANGELOS SA, STIRIXIS SA, VETA SA.

Η επόμενη EuroShop θα πραγματοποιηθεί 
στο Duesseldorf από τις 26 Φεβρουαρίου 
έως τις 2 Μαρτίου 2023.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ 
επικοινωνήστε με την αντιπροσωπία της 
Messe Duesseldorf για Ελλάδα και Κύπρο: 
MD – GR.I.D. GbR | T.: +30 210 8088351-2 | 
e-mail: grid@gridmds.eu
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Δυναμική παρουσία των Ελλήνων 
εξαγωγέων στη Διεθνή Έκθεση 
GULFOOD 2020
H μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων 
στη Μέση Ανατολή
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Ή  φετινή παρουσία της Ελλάδας στην 
25η GULFOOD 2020, ήταν η πιο δυ-
ναμική από ποτέ και χαρακτηρίστηκε 
από ρεκόρ συμμετοχών. Στο Εθνικό 

Περίπτερο που οργάνωσε ο Enterprise Greece 
(Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.), εβδομήντα πέντε (75) από 
τους πιο εξωστρεφείς Έλληνες εξαγωγείς πα-
ρουσίασαν τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα 
τους και πέτυχαν την σύναψη επιχειρηματικών 
συμφωνιών για την επέκταση της εξαγωγικής 
τους δραστηριότητας, αξιοποιώντας το κορυ-
φαίο γεγονός του κλάδου τους στην ευρύτερη 
περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

Με την υποστήριξη του Enterprise Greece, 
του εθνικού φορέα προσέλκυσης επενδύσε-
ων και προώθησης εξαγωγών, οι Έλληνες 
εκθέτες πραγματοποίησαν συνολικά περισ-
σότερες από 10.000 επιχειρηματικές επαφές.  

Ισχυρή παρουσία είχαν και οι εξαγωγείς 
που συμμετείχαν με την υποστήριξη των 
Περιφερειών Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδος, 
αλλά και οι εταιρείες του κλάδου της βρώσι-
μης ελιάς που συμμετείχαν μέσω του Ευρω-
παϊκού Προγράμματος προώθησης ‘Olive 
You’.  Τέλος, πολύ καλή παρουσία είχε και 
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα προώθησης του 
ρυζιού ‘European Rice – Rice to the top’, το 
οποίο υλοποιεί η Αγροτική Σύμπραξη Θεσ-
σαλονίκης – ΕΑΣΘ Α.Ε .

Τις πέντε ημέρες της έκθεσης, οι Έλληνες 
εκθέτες παρουσίασαν στους ξένους εμπορι-
κούς επισκέπτες που επισκέφτηκαν το εθνι-
κό περίπτερο πληθώρα εκλεκτών ελληνικών 
προϊόντων διατροφής και εγκαινίασαν νέ-
ους δρόμους για τις ελληνικές εξαγωγές σε 
αγορές άνω των 500 εκ. καταναλωτών. 

Την εθνική συμμετοχή τίμησαν με την πα-
ρουσία του ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του 
Υπουργείου Εξωτερικών, κύριος Γρηγόρης 
Δημητριάδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του Enterprise Greece, κύριος Γεώργιος Φι-
λιόπουλος, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 
συνομιλήσουν  με πολλούς από τους εκθέ-
τες. Επίσης, την εθνική συμμετοχή επισκέ-
φτηκε η κυρία Μαρία Κωστοπούλου (Γραμ-
ματέας ΟΕΥ Α’), υπεύθυνη του Γραφείου 
Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της 
Ελληνικής Πρεσβείας στα ΗΑΕ.

Η Διεθνής Έκθεση Gulfood διοργανώνε-
ται κάθε χρόνο στο Ντουμπάι των ΗΑΕ, στο 
World Trade Centre, ένα μοντέρνο εκθεσι-
ακό χώρο, τον οποίο επισκέπτονται περισ-
σότεροι από 100.000 επισκέπτες, για να συ-
ναντήσουν τους 5.000 περίπου εκθέτες από 
όλο τον κόσμο.

Enterprise Greece

Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελλη-
νική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός 
φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσε-
ων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξα-
γωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως 
ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να προ-
ωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα 
και υπηρεσίες της Ελλάδας.
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business traveller

Το exportnews.gr σου προτείνει 5 τρό-
πους με τους οποίους μπορείς να 
συνδυάσεις τις υποχρεώσεις σου με 
την χαλάρωση: 

 Μάθε την ιστορία 
Πήγαινε στα μουσεία, διάβασε από το 

ίντερνετ, πάρε έναν ταξιδιωτικό οδηγό και γε-
νικά προσπάθησε να μάθεις λίγα πράγματα 
για το μέρος που επισκέπτεσαι.

 Κάνε sight seeing
Προσπάθησε να χωρέσεις στο πρόγραμ-

μά σου μία βόλτα σε κάποιο αξιοθέατο 
αφού επισκέπτεσαι την πόλη αξιοποίησε το.

 Γύρνα με τα πόδια
Αφού τελειώσεις με την δουλειά σου γύ-

ρισε στο ξενοδοχείο σου με τα πόδια για να 
ευχαριστείς την περιοχή.

 Τράβηξε και φωτογραφίες 
Μπορεί το ταξίδι σου να έχει επαγγελμα-

τικό σκοπό όμως αυτός δεν είναι λόγος να 
μην έχεις κάποιες φωτογραφίες για ενθύμιο.

  Κάνε Shopping-window therapy 
Μετά από μία κουραστική μέρα αγόρασε 

σουβενίρ, πήγαινε στα μαγαζιά των ντό-
πιων για να δεις, να γευτείς αλλά και να πά-
ρεις τοπικά προϊόν και γενικά κάνε μία βόλ-
τα στο κέντρο της πόλης.

Βρίσκεσαι εκτός βάσης για επαγγελματικούς λόγους; Βρες λίγο χρόνο 
για να περιπλανηθείς και να ευχαριστηθείς την πόλη στην οποία 
βρίσκεσαι συνδυάζοντας τις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις. 

5 Tips για μια καλύτερη 
γαστρονομική εμπειρία
Έλληνας εξαγωγέας σημαίνει…
Business Traveller...



= 49

bu
si

ne
ss

 tr
av

el
le

r

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

exportnews.gr

Κάθε φορά που προσπαθείς να κάνεις κράτηση σε κάποιο ξενοδοχείο 
βρίσκεσαι μπροστά σε μία πληθώρα επιλογών μη μπορώντας να 
αποφασίσεις; Σου δίνουμε 4 σύντομες αλλά πολύ χρήσιμες συμβουλές 
για να σε βοηθήσουμε να επιλέξεις με τα σωστά κριτήρια το κατάλληλο 
ξενοδοχείο για εσένα, Business Traveler.

Συμβουλές για την σωστή 
επιλογή ξενοδοχείου

 Χρησιμοποίησε ξενοδοχεία
με check in/out αργά

Με αυτό τον τρόπο ακόμα και αν υπάρξει 
κάποια καθυστέρηση στην πτήση σου, δεν 
θα αγχωθείς για το αν θα προλάβεις να είσαι 
στην ώρα σου και δεν θα χρειαστεί να ενημε-
ρώσεις το ξενοδοχείο. 

 Να είσαι ευγενικός με το προσωπικό
Είναι γεγονός ότι όσο πιο ευγενικός και ευ-

χάριστος είναι ένας πελάτης, τόσο πιο πρό-
θυμο είναι το προσωπικό να ευχαριστήσει 
κάθε του επιθυμία.

 Χρησιμοποίησε τα προσφερόμενα 
αντικείμενα του ξενοδοχείου 

Οι παντόφλες, τα σαμπουάν και τα αφρό-
λουτρα βρίσκονται στο δωμάτιο για να τα χρη-
σιμοποιήσεις και να μην χρειαστεί να επιβαρύ-
νεις την βαλίτσα σου με επιπλέον πράγματα. 

Bonus tip: σε κάποια ξενοδοχεία προ-
σφέρεται και οδοντόβουρτσα 

 Ζήτησε δωμάτιο που βρίσκεται στα 
ανατολικά

Κάνοντας αυτή την παράκληση, θα έχεις την 
δυνατότητα να ξυπνάς κάθε πρωί με το φως του 
ήλιου, γεμάτος ενέργεια και θετική διάθεση.



=50 exportnews.gr

Greek news...good news

Θεσσαλονίκη και 2050 CliMobCity

Τ ο 2050 CliMobCity είναι ένα project 
της Ε.Ε. που αφορά την βελτίωση 
του κλίματος με σημείο αναφοράς 
την αστική κινητικότητας. Στόχος αυ-

τού του περιβαλλοντικού προγράμματος εί-
ναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) από τα αστικά μεταφορικά 
μέσα των πόλεων και η δημιουργία περιβαλ-
λοντικής και φιλικής προς το κλίμα αστικής 
κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Το project 
αναφέρει μέτρα-πακέτα για την βελτίωση της 
επίδοσης της αστικής κινητικότητας με CO2 
αλλά και την διακυβέρνηση που είναι απα-
ραίτητη για αυτό. Το ερώτημα λοιπόν που 
γεννάται είναι το εξής:

 Πρέπει να αλλάξει η κινητικότητα και η 
αστική δομή για να επιτευχθεί η φιλική προς 
το περιβάλλον κινητικότητα;

Προσπαθώντας να δώσει απάντηση στα 
παραπάνω ερωτήματα το εν λόγω έργο, επι-
κεντρώνεται στα ακόλουθα 3 θέματα :

 Τον προσδιορισμό των μέτρων-πακέ-

των που μειώνουν επαρκώς το διοξείδιο του 
άνθρακα της κινητικότητας σε τοπικό και πε-
ριφερειακό επίπεδο και την εφαρμογή τους 
στα χωροταξικά σχέδια

 Την ηλεκτρική κινητικότητα και την φόρ-
τιση των ηλεκτρικών οχημάτων

 Της πληροφορίες και το σύστημα επι-
κοινωνίας  που θα υποστηρίζουν την φιλική 
προς το περιβάλλον κινητικότητα

Όλες οι πόλεις που συμμετέχουν, συμπε-
ριλαμβανομένου της Θεσσαλονίκης, προ-
σπαθούν να επιτύχουν έναν ή περισσότε-
ρους από τους προαναφερθέντες τομείς 
καινοτομίας. Για να δώσουν ένα παραπάνω 
κίνητρο στους συμμετέχοντες να ενσωματώ-
σουν τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει 
να γίνουν για την υλοποίηση του εγχειρή-
ματος αυτού, οι υπεύθυνοι ανακοίνωσαν το 
ποσό που θα δοθεί σε κάθε πόλη που βρί-
σκεται σε αυτό το πρόγραμμα και επιφέρει 
τα προσδοκόμενα αποτελέσματα το οποίο 
ανέρχεται σε 1,332,046€.
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Τ ο ετήσιο πρόγραμμα της NASA, iTech 
απευθύνεται σε εταιρείες που βρίσκο-
νται σε όλο τον κόσμο και το έργο 
τους χαρακτηρίζεται από εφευρετι-

κότητα. Στόχος είναι η ανάδειξη καινοτόμων 
ιδεών που θα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις 
του μέλλοντος γύρω από πέντε τομείς ενδι-
αφέροντος: την πυκνότητα αποθήκευσης 
ενέργειας, τις τεχνολογίες αποδοτικής κατα-
νάλωσης ενέργειας, τις ιατρικές ανακαλύ-
ψεις καθώς και της ακτινοπροστασίας ενώ 
ο πέμπτος τομέας αποκαλούμενος ως «και-
νοτομία X-factor», περιλαμβάνει τεχνολογίες 
που μπορεί να μην ταιριάζουν στα άλλα θέ-

ματα, όμως θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
σημαντικά την εξερεύνηση του διαστήματος. 
Η Ελληνική εταιρεία Nanobionic συμπεριλή-
φθηκε στην κατηγορία X-factor του διαγω-
νισμού με την δημιουργία ενός υφάσματος 
που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει την μυϊκή 
απόδοση και την αντοχή μειώνοντας παράλ-
ληλα την κόπωση. Ουσιαστικά, η τεχνολογία 
αυτή συμβάλει στην βελτίωση της κυκλοφο-
ρίας του αίματος στο σώμα ενώ ενισχύει την 
αποκατάσταση και την ποιότητα του ύπνου, 
κάτι που ενδιαφέρει την NASA λόγω των 
αρκετών επανδρωμένων αποστολών που 
πραγματοποίει στο διάστημα. 

Ελληνική εταιρεία μέσα
στις 10 πιο καινοτόμες 
εταιρείες στον κόσμο
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νέα προϊόντα

Ή  insta360 είναι μία αρθρωτή GoPro 
κάμερα που παρουσιάστηκε στο 
CES2020. Η κάμερα αυτή διαθέτη 
ένα έξυπνο σύστημα που αποτελεί-

ται από 3 βασικά μέρη:
 Τον επεξεργαστή
 Την οθόνη αφής 
 Τον φακό με δυνατότητα εναλλαγής 

ανάμεσα σε 3 επιλογές
Οι φακοί που μπορούν να χρησιμοποιη-

θούν είναι ο 4k, ο Twin Edition και ο φακός 
360 μοιρών οι οποίοι έχουν διαφορετικό κό-
στος. Η κάμερα ανάλογα με τον φακό επιλο-
γής διαθέτει αργή κίνηση με ανάλυση 1080p, 
βίντεο 5,7k με σταθεροποίηση Flow state για 
ομαλή εικόνα και αισθητήρα μίας ίντσας, 
ιδανική επιλογή για βίντεο και extreme sports. 
Ανεξάρτητα από την επιλογή φακού, η insta 
360 είναι αδιάβροχη, διαθέτει φωνητική λει-

τουργία, αυτόματη επεξεργασία Flash cut 
και παρακολούθηση θέματος Deep track. 
Έχουν ανακοινωθεί επίσης εργαλεία τα 
οποία θα ενισχύσουν την λειτουργία της κά-
μερας, μέσα στα οποία είναι η θήκη Booster 
Battery που θα διπλασιάζει την διάρκεια 
ζωής της και το Aerial Mod Drone που μπο-
ρεί να γίνει αόρατο στην επεξεργασία όπως 
και το ήδη υπάρχον Invisible Selfie Stick.

Insta360 ONE R 

Sony vision-s concept car

Ή  Sony είναι ένας παγκόσμιος όμιλος 
επιχειρήσεων ο οποίος δραστηριο-
ποιείται σε τέσσερις κατηγορίες: ηλε-
κτρονικά, κινηματογραφικές ταινίες 

και τηλεοπτικές εκπομπές, μουσική και χρη-
ματοπιστωτικές υπηρεσίες. Το νέο της εγχεί-
ρημα είναι ένα πλήρως λειτουργικό ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο το Sony Vision-S. Αυτό που το κά-
νει ξεχωριστό είναι η υψηλή τεχνολογία στο 
εσωτερικό του. 

Διαθέτει 5G δίκτυο καθώς και τη δική του 
εφαρμογή η οποία μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί για τις προτιμήσεις των επιβατών: πλοή-
γηση, βίντεο, μουσική, παιχνίδια και πληρο-
φορίες για το αυτοκίνητο, όπως επίσης να 

λειτουργήσει και ως κλειδί για να ξεκλειδώσει 
το Vision-S μέσω NFC. Υπάρχουν τέσσερις 
κύριες κάμερες γύρω από το εξωτερικό του 
οχήματος, με τις 2 στα πλάγια να λειτουρ-
γούν ως καθρέφτες και η εικόνα τους να 
εμφανίζεται στην πανοραμική οθόνη αφής 
που είναι εγκατεστημένη από πόρτα σε πόρ-
τα πάνω στο ταμπλό. Το αυτοκίνητο δεν εί-
ναι σε διαθεσιμότητα και η εταιρεία δεν έχει 
κάνει κάποια ανακοίνωση για το αν θα κυ-
κλοφορήσει ποτέ.
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ή  Ελένη Νικολοπούλου ΕΠΕ ξεκίνησε 
τη δραστηριότητα της το 1989 με την 
ονομασία “TAKE Eργαστήριο Τροφί-
μων”, παρασκευάζοντας πρωτοπο-

ριακές για την εποχή εκείνη συνταγές με ερε-
θίσματα από την Ασιατική κουζίνα. Το 2017 
εισήγαγε στην αγορά μια νέα σειρά vegan 
προϊόντων, τη “Veganact”, η οποία σέβεται 
τις διατροφικές απαιτήσεις της κοινωνίας και 
διαθέτει ποικιλία, γεύση και ποιότητα. 

Η GENIUS είναι η καινούργια σειρά προϊ-
όντων της Veganact που μπαίνει δυναμικά 
στην αγορά της εστίασης και αποτελείται από 
τα πρώτα προϊόντα φυτικού, εναλλακτικού 

κρέατος που παράγονται στην Ελλάδα. Η 
νέα αυτή ιδιαίτερη πρόταση υλοποιήθηκε σε 
συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
και περιλαμβάνει νόστιμες και υγιεινές χορτο-
φαγικές επιλογές, όπως μπέργκερ, φιλετίνια 
κοτόπουλου, κεφτεδάκια, nuggets και κεμπάπ 
τα οποία είναι πλούσια σε πρωτεΐνες ενώ αντί-
θετα διαθέτουν χαμηλή περιεκτικότητα σε λι-
παρά. Είναι σχεδιασμένα για άτομα που ακο-
λουθούν vegan και χορτοφαγική διατροφή, 
διατροφή χαμηλών λιπαρών, νηστεία κ.α., 
ενώ μπορούν να αποτελέσουν ένα πλήρες, 
ισορροπημένο γεύμα αν συνδυαστούν με μία 
πηγή υδατανθράκων και λαχανικών.

exportnews.gr

Veganact

Ζαγόρι Sparkling με λεμόνι και πράσινο μήλο

Ή  ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι μια πρωτοπό-
ρα, ελληνική βιομηχανία, με ηγετική 
παρουσία στον κλάδο των εμφια-
λωμένων νερών. Τους τελευταίους 

μήνες παρουσίασε 2 νέα προϊόντα το Ζαγό-
ρι Sparkling με φυσικό άρωμα λεμόνι και το 
Ζαγόρι Sparkling με φυσικό άρωμα πράσινο 
μήλο, τα οποία συσκευάζονται σε φιάλες 
των 0,5L. Τα 2 αυτά προϊόντα δεν περιέχουν 
τεχνητά γλυκαντικά, ζάχαρη, συντηρητικά, 
τεχνητά αρώματα και βελτιωτικά γεύσης, 
όπως επίσης δεν διαθέτουν θερμίδες. Απο-
τελούν μοναδικά ποιοτικά ελληνικά προϊό-
ντα, με την σύστασή τους να συνδυάζει τα 
χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του Φυσι-
κού Μεταλλικού Νερού Ζαγόρι με το φυσικό 
άρωμα λεμονιού και πράσινου μήλου.
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