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Α  γαπητοί μας αναγνώ-
στες, η περίοδος του κα-
λοκαιριού μας έδωσε την 

ευκαιρία να συνειδητοποιήσου-
με πώς το επίκεντρο όλων είναι 
ο άνθρωπος και η υγεία μας. 
Όλα τελικά σε αυτό τον πλανήτη 
γίνονται από τον άνθρωπο και 
θα πρέπει να έχουν ως αποδε-
κτή αυτόν. 

Μήνας Σεπτέμβριος και όλοι 
ήμασταν έτοιμοι -κάτω από άλ-
λες συνθήκες- να βάλουμε τα 
καλά μας, να συναντήσουμε 
φίλους και γνωστούς με σκοπό 
να βρεθούμε όλοι μαζί στη Διε-
θνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να 
συζητήσουμε να σκεφτούμε να 
αντιπαρατεθούμε και να θέσου-
με τις βάσεις για την "επιχειρη-
ματική Πρωτοχρονιά" όπως συ-
νηθίζουμε να αποκαλούμε τον 
μήνα Σεπτέμβριο. 

Το 2020 όμως τίποτα  από όλα 
αυτά δεν συνέβησαν. Η Διεθνής 
Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι το 
πλήθος, τα χρώματα, τα γέλια, 
οι ματιές, οι πολιτικές ομιλίες, η 
οχλαγωγία, οι πολιτικοί, οι επι-
χειρηματίες, μικροί και μεγάλοι, 
οι καθημερινοί βιοπαλαιστές, 
οι ρομαντικοί "εκθεσάκηδες", 
η μαύρη μπύρα, η βόλτα με τα 
παιδιά, η ψυχαγωγία. 

Όλα τα παραπάνω, έδωσαν 
τη θέση τους, σε μετρημένες πο-
λυθρόνες με ένα "ψυχρό" σκηνι-
κό και με συζητήσεις όπου αντι-
κείμενο είχαν τις νέες συνθήκες. 

Αυτό που όλοι μας πρέπει να 
αντιληφθούμε είναι ότι πρέπει 
να προσαρμοστούμε στη Νέα 
Πραγματικότητα και ότι αυτή 
φέρνει ως δομικές και ατομικές 
αλλαγές. Το να συζητάμε για 
τη νέα κανονικότητα είναι χάσι-
μο χρόνου. Ίσως αυτή να είναι 
πολύ μακριά, και να "χρυσώνου-
με το χάπι" με τις σκέψεις μας και 
τους πόθους μας. Ίσως θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι όλα θα είναι 
ίδια με χθες κάποια στιγμή, γιατί 
εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να αλ-
λάξουμε ούτε τον τρόπο σκέψης 
μας, ούτε τον τρόπο της επιχει-
ρηματικής μας διαδικασίας.

Εύχομαι γρήγορα όλοι μας, 
Πολιτεία, επιχειρηματίες, στελέχη, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, απλοί 
πολίτες, "βολεμένοι" και μη, να 
αντιληφθούμε άμεσα τις ευκαιρί-
ες των καιρών και εντέλει να μι-
λάμε λιγότερο και να πράττουμε 
περισσότερο....

EDITORIAL

Δημήτρης Καραβασίλης,
CEO & founder
DK consultants group.
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Εξωστρέφεια και εξαγωγές
στις νέες συνθήκες που 
διαμόρφωσε η πανδημία.

Με προσαρμογή στις απαι-
τήσεις της νέας εποχής που 
δημιούργησε ο κορονοϊος, 
διατήρηση «ζεστής επα-

φής» με τους δυνητικούς επενδυτές  και 
δημιουργία σειράς από πλατφόρμες 
ψηφιακού χαρακτήρα που επέτρεψε το 
επιχειρείν της Ελλάδας να συνεχίσει την 
ομαλή πορεία του, αντιμετώπισε η κυ-
βέρνηση τις επιπτώσεις της Covid-19, 
τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κων-
σταντίνος Φραγκογιάννης. 

Μιλώντας από το βήμα της Thessalonniki 
Helexpo Forum, στην ενότητα «εξωστρέ-
φεια και εξαγωγές στις νέες συνθήκες», 
ο κ. Φραγκογιάννης υπογράμμισε ότι με 
τις βελτιωτικές κινήσεις της ελληνικής 
κυβέρνησης, η εικόνα της Ελλάδας στο 
εξωτερικό παραπέμπει πλέον σε έναν 
αξιόπιστο εταίρο για την έλευση ξένων 
επενδύσεων και επισήμανε ότι «η Ελλάδα 
πλέον αποτελεί για τους ξένους επενδυ-
τές έναν ασφαλή προορισμό».

Ο επενδυτής για να ξεκινήσει τη δρα-
στηριότητα του σε μια χώρα περιμένει, 
όπως είπε, πολιτική σταθερότητα, οικο-
νομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή «να 
νοιώθει ότι οι θεσμοί, όπως η δικαιοδύνη, 
δουλεύουν και να νοιώθει ότι η απέναντι 
πλευρά συνομιλίας του είναι αξιόπιστη». 

Σημείωσε ότι στο 11μηνο φέτος πέ-
ραν των εμβληματικών επενδύσεων που 
έχουν ακουστεί, όπως αυτό του Ελληνι-
κού, μόνο μέσω του Enterprise Greece 
η Ελλάδα προσέλκυσε επένδυση ύψους 
2 δισ. ευρώ  που αφορά σε 3.500 νέες 
θέσεις εργασίας, ενώ υπό εξέταση βρί-
σκονται άλλες 12, ύψους 7 δισ. ευρώ και 
αφορούν σε 3.000 νέες θέσεις εργασίας. 
«Είναι δεκάδες τα έργα εμβληματικού τύ-
που  που έχει προσελκύσει η Ελλάδα σε 
τομείς όπως μεταξύ άλλων των Ανανε-
νώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ξενοδο-
χειακών εγκαταστάσεων, αλλά και αυτού 
στην Κρήτη που αφορά στην παραγωγή 
ενέργειας από  το ορυκτό άλας».
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Ανέφερε ότι τα εργαλεία της κυβέρνη-
σης για την στήριξη της επιχειρηματικό-
τητας, ακόμη και σε θέματα γραφειοκρα-
τικά, λέγοντας ότι«η επιστροφή ΦΠΑ στις 
επιχειρήσεις γίνεται σε διάστημα 60 ημε-
ρών κατά μέσο όρο, από ενάμιση χρόνο 
που απαιτούνταν παλαιότερα».

Χαρακτήρισε «παλιομοδότικο και λα-
ϊκιστικό παραμύθι» ότι η ΝΔ στηρίζει τις 
μεγάλες επενδύσεις και ο Σύριζα τις μικρές 
και τόνισε: «δεν διακρίνουμε κανέναν επι-
χειρηματία και κανένα άτομο, αντιθέτως 
δουλεύουμε για το καλό του επιχειρείν 
συνολικά στην Ελλάδα». 

 Ο ίδιος αναφέρθηκε εκ νέου και στο 
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφει-
ας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπήρχε 
στέγη εξωστρέφειας στην Ελλάδα» και 
σημείωσε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, πήρε τολμηρές αποφάσεις, 
όπως η απολιγνοτοποίηση.

Δεν θέλουμε να βλάψουμε τους γείτονές 
μας, αλλά προωθούμε τα συμφέροντά μας.

«Δεν επιθυμούμε να βλάψουμε τη Βό-
ρεια Μακεδονία και τις επιχειρήσεις της, 
θέλουμε να προωθήσουμε τα συμφέρο-
ντα των δικών μας επιχειρήσεων», είπε ο 
κ. Φραγκογιάννης για το θέμα των μακε-
δονικών σημάτων.

Για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος του Συν-
δέσμου Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας, 
Γιώργος Κωνσταντόπουλος, αναφέρθηκε 
στις ενστάσεις  και μίλησε για την προ-
σπάθεια που γίνεται για την προώθηση 
συλλογικά σήματος για τα ελληνικά προϊό-
ντα με πρωτοβουλία του ΣΕΒΕ.

«Πιστεύω ότι θα πάμε καλά, θα αγκα-
λιαστεί από τις ελληνικές επιχειρήσεις 
το σήμα και θα προωθηθεί στο εξωτερι-
κό σωστά. Εκτιμώ ότι θα είναι πολύ καλά 
τα αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα», είπε 
ο κ. Κωνσταντόπουλος.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της 
πανδημίας του κορονοϊου, ο κ. Κωνστα-
ντόπουλος επισήμανε ότι σήμερα οι 

Έλληνες εξαγωγείς από «τη διαχείριση 
κρίσης, ζουν τη διαχείριση φόβου». Διευ-
κρίνισε ότι όλο το προηγούμενο διάστη-
μα οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις 
έδωσαν εξετάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. 
"Παραδίδαμε στους χρόνους που μας ζη-
τούσαν οι πελάτες και χωρίς να αυξήσου-
με τις τιμές μας. Και αυτό χωρίς κατευθυ-
ντήριες γραμμές από τον ΕΟΔΥ και χωρίς 
υγειονομικά πρωτόκολλα», είπε.

Τα εργαλεία που ανέπτυξε ο ΣΥΡΙΖΑ και 
που εάν δεν "πάγωνε η ΝΔ θα αποδεικνύ-
ονταν εξαιρετικά χρήσιμα στην κορονοϊο 
εποχή αναφέρθηκε η βουλευτής, Ανα-
πληρώτρια Τομεάρχης Απόδημου Ελλη-
νισμού και Εξωτερικού Εμπορίου ΣΥΡΙΖΑ, 
Θεοδώρα Τζάκρη. Μεταξύ άλλων τόνισε 
ότι η Ελλάδα μπορεί με «όπλο» το καταρ-
τισμένο δυναμικό της να δώσει έμφαση 
σε θέματα τεχνολογίας και IT και να πε-
τύχει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της 
ελληνικής οικονομίας.

Την πεποίθησή του ότι με τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων και με εστίαση στις 
πράσινες επενδύσεις οι Έλληνες επιχει-
ρηματίες θα μπορούν με μεγαλύτερη τα-
χύτητα και πιο αποτελεσματικά να αντι-
μετωπίζουν καταστάσεις σαν αυτές που 
δημιούργησε για το επιχειρείν ο Covid 
19, εξέφρασε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος 
της Alumil, Γιώργος Μυλωνάς. Επίσης, 
την ανάγκη να αποτελεί εθνική προσπά-
θεια η αύξηση των εξαγωγών, εξέφρασε 
ο πρόεδρος  Delphi Economic Forum, 
Συμεών Τσομώκος, σημειώνοντας ότι 
απαιτείται η διεύρυνση της παραγωγικής 
βάσης της Ελλάδας και συνεχής παρου-
σία στο εξωτερικό.

Ο επικεφαλής της Entranet, Ελευθέριος 
Παπαγεωργίου, μίλησε για την ανάγκη να 
στηριχτεί η νεανική επιχειρηματικότητα 
με κίνητρα και ευνοϊκούς όρους χρημα-
τοδότησης, ώστε στις νέες συνθήκες οι 
νέοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα να μπο-
ρέσουν να «κάνουν πραγματικότητα τις 
καινοτόμες ιδέες τους».
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Εκσυγχρονισμός, εκπαίδευση 
αγροτών και υιοθέτηση
νέων τεχνολογικών 
εργαλείων, τα ζητούμενα
στον πρωτογενή τομέα

Την ανάγκη εκσυγχρονισμού στα 
περισσότερα πεδία του πρωτο-
γενούς τομέα, αλλά και της εκ-
παίδευσης των ανθρώπων που 

δρουν σε αυτόν, ώστε να μπορούν οι 
αγρότες από το γραφείο ή και το σπίτι 
τους να ελέγχουν τις καλλιέργειές τους 
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, υπο-
γράμμισαν οι εισηγητές στην ενότητα με 
θέμα «Νέες Τεχνολογίες στον πρωτογενή 
τομέα», του Thessaloniki Helexpo Forum.

Mιλώντας στο forum, o τομεάρχης 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του 
ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Σταύρος Αραχωβί-
της, υπογράμμισε την ανάγκη ενός εθνι-
κού στρατηγικού σχεδίου που δεν θα 
είναι ευκαιριακό, τονίζοντας ότι το ζη-
τούμενο θα πρέπει να είναι στο πως θα 
ενσωματωθούν οι  νέες τεχνολογίες  που 
σχεδιάζονται, αλλά και πως θα διασφα-
λιστεί η ορθή τους χρήση. Αναφέρθηκε 
μεταξύ άλλων και σε άλλα ζητήματα που 
εκκρεμούν στον πρωτογενή τομέα, όπως 
μεταξύ άλλων- υποδομές, καινοτομία και 
η εκπαίδευση των ανθρώπων που δρουν 
στον κλάδο και σημείωσε πως όλες οι 
παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν τελικό 
ωφελούμενο τον μικρομεσαίο παραγω-
γό, που είναι πιο δύσκολο να επενδύσει 
στις νέες τεχνολογίες.

Την ανάγκη να γίνει γνωστή η έννοια 
της γεωργίας ακριβείας, που βοηθά σε 

αύξηση του αγροτικού εισοδήματος, 
στη βελτίωση ποιότητας παραγόμενων 
προϊόντων και σε μείωση της απώλειας 
παραγωγής, υπογράμμισε η πρόεδρος 
της Ένωσης Κατασκευαστών Γεωργικών 
Μηχανημάτων Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ), Δή-
μητρα Εμμανουηλίδου, επισημαίνοντας 
ότι «στόχος πρέπει να είναι ο αγρότης να 
κάνει τη δουλειά του περισσότερο από το 
γραφείο του και λιγότερο στο χωράφι».

Η ίδια τόνισε ότι οι παραγωγοί χρειάζο-
νται «φτηνό χρήμα» και υπογράμμισε την 
ανάγκη στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
ενίσχυσης της γεωργίας να μην μοριοδο-
τούνται μόνο οι νέες επενδύσεις, αλλά να 
επιδοτείται και η καινοτομία. "Οι μεγάλες 
καθυστερήσεις στις επενδύσεις δημιουρ-
γούν τεράστιο τεχνολογικό κενό στο χω-
ράφι. Οι επιχειρήσεις μας μένουν πίσω 
και λόγω της υψηλής φορολογίας και της 
κακής διασύνδεσης των Πανεπιστημίων 
με την παραγωγή" σημείωσε.

Θέμα αναγκαιότητας εκσυγχρονισμού 
του αγροτικού στόλου, έθεσε εκ νέου ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων 
Αγροτικών Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ), Σάβ-
βας Μπαλουκτσής, λέγοντας: «Στα τρα-
κτέρ το 53% του στόλου είναι ηλικίας 26 
έως 40 ετών, ενώ μόλις το 22% των γεωρ-
γικών ελκυστήρων είναι ηλικίας 15 ετών 
υπογραμμίζοντας την ανάγκη έμφασης 
στην εκπαίδευση των αγροτών και εκσυγ-
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χρονισμού γενικότερα «ξεκινώντας από 
τις υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Τη σημασία που έχει ο σπόρος για τον 
παραγωγό, υπογράμμισε ο διευθυντής 
του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer 
Hellas, Εμμανουήλ Παναγιωτόπουλος, 
προσθέτοντας ότι η συνεργασία είναι θε-
μελιώδης για την εξέλιξη της καινοτομίας. 
Υπογράμμισε επίσης πως πρέπει να βελτι-
ωθεί η συνεργασία και με τα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα. Ανέφερε ότι η Bayer επενδύει 
2,5 δισ. ευρώ παγκοσμίως σε έρευνα και 
ανάπτυξη, ενώ δήλωσε πως η επανάστα-
ση της γεωργίας είναι μπροστά μας, αλλά 
το να αναπτυχθούν τεχνολογίες μη προ-
σβάσιμες στους αγρότες δεν έχει νόημα 
στην πράξη.

"Για να επιτευχθεί βιωσιμότητα χρειά-
ζονται νέες μορφές παραγωγής που θα 
μπουν στην κουλτούρα του παραγωγού", 

ανέφερε από την πλευρά του ο διευθύνων 
σύμβουλος της ΓΑΙΑ- Επιχειρείν, Ιωάννης 
Μαυρουδής και παρουσίασε στοιχεία από 
την εφαρμογή του προγράμματος ΓΑΙΑ 
SENCE σε διάφορες καλλιέργειες. Σύμφω-
να με τον κ Μαυρουδή καταγράφονται 
μειώσεις στην εφαρμογή φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων, από 3,10% στα φα-
σόλια μέχρι 63,46% στην ελαιοκομία,  στη 
χρήση νερού, από 14,10% στο επιτραπέ-
ζιο ροδάκινο μέχρι 45,70% στο βαμβάκι 
και στην εφαρμογή λιπασμάτων από 33% 
στην ελαιοκομία μέχρι 65,5% στο επιτρα-
πέζιο ροδάκινο. Όπως είπε, καταγράφεται 
αύξηση της παραγωγικότητας που εκτι-
μάται από 8% στο επιτραπέζιο σταφύλι 
μέχρι 18% στο βαμβάκι. Ο ίδιος έθεσε εκ 
νέου το θέμα του γεωργικού συμβούλου, 
υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα του 
ρόλου του για τους ανθρώπους του πρω-
τογενούς τομέα. 
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 «Ιστορική χρονιά το 2020» από 
πλευράς εξαγωγών ελληνικών 
προϊόντων παρά την πανδημία

«Ιστορική» και με το ένα ρεκόρ να 
διαδέχεται το άλλο, από πλευράς 
εξαγωγικής επίδοσης των ελλη-
νικών αγροτικών προϊόντων, χα-

ρακτήρισε τη φετινή χρονιά ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μά-
κης Βορίδης, σημειώνοντας ότι παρά τις 
συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού ο 
πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα επέδειξε 
αντοχή, με εμφανή τα σημάδια δυναμικής.

Πορτοκάλια, ακτινίδια ρύζι και σιτάρια 
είναι τα προιόντα με τις πολύ καλές εξα-
γωγικές επισόδεις στις οποίες αναφέρθη-
κε ο υπουργός, προσθέτοντας "την θεα-
ματική αύξηση που καταγράφηκε φέτος 
στις στις  εξαγωγές κερασιών (+42%), 

ενώ παρά την πίεση τιμών που δέχθηκαν 
τα οπωροκηπευτικά, από πλευράς όγκου, 
παρουσίασαν ρεκόρ εξαγωγών».

Μιλώντας από το βήμα του Thessaloniki 
Helexpo Forum, στην ενότητα «Νέες τε-
χνολογίες στον πρωτογενή τομέα» και 
υπογραμμίζοντας τη σημειολογική αξία 
της «παρθενικής» ενότητας του φόρουμ 
για τις νέες τεχνολογίες στον πρωτογε-
νή τομέα,  ο κ. Βορίδης σημείωσε πως 
χρειαζόμαστε επενδύσεις στην ψηφιακή 
τεχνολογία με οικοδόμηση της ευφυούς 
γεωργίας καθώς και εκμηχάνιση".

Η πανδημία, όπως τόνισε, έδειξε ότι 
ο πρωτογενής τομέας, εν αντιθέσει με 
άλλους κλάδους, άντεξε. Παράλληλα, 
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παραδέχτηκε ότι σε κάποιους κλάδους 
του υπήρξαν διαταραχές, σημειώνοντας 
ωστόσο ότι «υπήρξαν και μερικά εξαιρε-
τικά καλά μηνύματα».

Εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι ο 
πρωτογενής τομέας θα βρίσκεται σε «πε-
ρίοπτη θέση» και μετά την κορονοϊό επο-
χή, ο κ. Βορίδης μίλησε για την ανάγκη 
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών προϊόντων, με αύξηση των 
στρεμματικών αποδόσεων και μείωση 
του κόστους εισροών. 

Νοέμβριο ξεκινούν πληρωμές
στα Σχέδια Βελτίωσης 

Τον Νοέμβριο τοποθέτησε την έναρξη 
καταβολής των πρώτων πληρωμών για τα 
Σχέδια Βελτίωσης ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, γνωστοποιώ-
ντας ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα υποβο-
λής των αιτημάτων από τους δικαιούχους.

Αναφερόμενος στο νέο Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περί-
οδο από το 2022, επισήμανε ότι στόχος 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων είναι η πρόσκληση για τα 
καινούρια σχέδια βελτίωσης να βγει στην 
αρχή της περιόδου, ήτοι 2022-2023. Στό-
χος του ΥΠΑΑΤ, πρόσθεσε, είναι η κατα-
νομή πόρων για τις προσκλήσεις να είναι 
επαναλαμβανόμενες στο νέο ΠΑΑ, αλλά 
και να είναι ξεχωριστές αυτές  για τον 
εξοπλισμό μηχανημάτων, από αυτές των  
αγροτικών υποδομών, με έμφαση στις 
πράσινες επενδύσεις.

Σε ό,τι αφορά το τρέχον ΠΑΑ και ερω-
τηθείς για το εάν υπάρχουν πόροι που 
θα μπορούσαν να διατεθούν στα Σχέδια 
Βελτίωσης, με δεδομένο ότι ποσοστό 
40% αυτών που υπέβαλαν αιτήσεις δεν 
προκρίθηκαν, ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι 
«το τρέχον ΠΑΑ τρέχει με θεαματικούς 
ρυθμούς και δεν υπάρχουν περισσευού-
μενοι πόροι».

Το τρέχον ΠΑΑ εκπνέει στις 31/12/2020, 
είπε ο υπουργός αλλά ίσως να υπάρξει 
παράταση, ενός ή δύο χρόνων, απόφαση 

η οποία «πρέπει να διευθετηθεί με την 
ΕΕ» ενώ ένας από τους στόχους του νέου 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
θα είναι το «πάντρεμα» της έρευνας που 
κάνουν για τον αγροδιατροφικό τομέα 
οι ιδιωτικοί φορείς, τα Πανεπιστήμια και 
οι υπηρεσίες του υπουργείου και η δη-
μιουργία ενός μηχανισμού συντονισμού 
τους, αλλά και της αξιολόγησης των ερευ-
νητικών σχεδίων που εκπονούνται, ώστε 
«να βλέπουμε και τα αποτελέσματά τους, 
άμεσα ή πιο μακροπρόθεσμα».

Ο πρωτογενής τομέας σύμφωνα με τον 
κ Βορίδη, θα «είναι ο πρώτος από τους 
πρώτους στην υποβολή σχεδίου» σε ότι 
αφορά την προσέλκυση πόρων από το 
Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικού προϋπο-
λογισμού 72 δισ. ευρώ υπογραμμίζοντας 
μάλιστα ότι αυτή είναι και η πρόθεση 
του Έλληνα πρωθυπουργού. Αναφερό-
μενος στα χρηματοδοτικά εργαλεία του 
υπουργείου για τη στήριξη επενδύσεων 
με στόχο τον εκσυγχρονισμό των γεωργι-
κών εκμεταλλεύσεων και την εκμηχάνιση 
της ελληνικής γεωργίας, έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στα 500 εκατ. ευρώ που έχουν 
προβλεφθεί να κατευθυνθούν υπό τη 
μορφή  χαμηλότοκων δανείων προς τους 
αγρότες. Τα δάνεια αυτά, όπως είπε, θα 
έχουν μακρά διάρκεια αποπληρωμής και 
με σχετικά χαμηλές εξασφαλίσεις.

Για τον διαγωνισμό που αφορά το ψη-
φιακό μετασχηματισμό, ύψους 30 εκατ. 
ευρώ, αφού επισήμανε ότι υπήρξε νομική 
εμπλοκή στο Ελεγκτικό Συνέδριο και δε-
σμεύτηκε ότι θα λυθεί, σημείωσε ότι θα 
έχει διεθνή χαρακτηριστικά που εξασφαλί-
ζουν και τη διαφάνεια στις διαδικασίες.
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 «Όχημα» η Beyond 4.0
για μπει η πόλη και η χώρα 
στον ψηφιακό χάρτη-
Η Ελλάδα "τρέχει" με ταχύτερο ρυθμό

Ως το «όχημα» που θα βάλει τη 
Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα 
στον παγκόσμιο ψηφιακό χάρ-
τη, χαρακτήρισαν τη Διεθνή 

Εκθεσιακή Πλατφόρμα Ψηφιακής Τεχνο-
λογίας και Καινοτομίας BEYOND 4.0, οι 
εισηγητές που συμμετείχαν στη σημερινή 
ενότητα του Thessaloniki Helexpo Forum. 
Το Beyοnd 4.0, αποτελεί ένα διαδρα-
στικό διεθνές Forum της ΔΕΘ-Helexpo, 
με πλούσιο πρόγραμμα συνεδρίων και 
keynote speakers, Β2Β και B2G συναντή-
σεις, το οποίο αναβλήθηκε φέτος λόγω 
των μέτρων που λαμβάνονται κατά της 
εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού.

Μιλώντας από το βήμα του Forum, ο 
υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, Γεώργιος Γεωργαντάς υπογράμ-
μισε ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες «εμπε-
δώνουν τις σχέσεις του πολίτη και του 
επιχειρηματικού κόσμου με το κράτος» 
και εξέφρασε την ικανοποίησή του ότι 
«πλέον υπάρχει αυτοπεποίθηση ότι 
μπορούμε να τα καταφέρουμε».

«Πριν από μερικά χρόνια ο όρος ψηφι-
ακός μετασχηματισμός ακουγόταν παρά-
ταιρος, τώρα ακούγεται σαν κάτι που η Ελ-
λάδα υποχρεούται να τρέξει και δικαιούται 

να πετύχει», ανέφερε και πρόσθεσε πως 
«είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα επιχει-
ρεί με σοβαρό και οργανωμένο τρόπο τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της και αυτή η 
προσπάθεια έχει τόσο μεγάλη ανταπόκρι-
ση από όλους».

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «τρέχει» με 
ταχύτερο ρυθμό την εισχώρηση του δι-
κτύου 5G έναντι άλλων χωρών και ση-
μείωσε ότι πρέπει να αποτελεί εθνικό 
στοίχημα στη χώρα ο ψηφιακός μετασχη-
ματισμός και ο τομέας της τεχνολογίας.

Αναφερόμενος στον προς ψήφιση στη 
Βουλή κώδικα ψηφιακής διακυβέρνησης, 
τόνισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό 
νομοθέτημα  που δημιουργεί ένα ξεκά-
θαρο πλαίσιο διευκολύνοντας τη νεοφυή 
επιχειρηματικότητα και σημείωσε ότι για 
πρώτη φορά θα εμπεριέχει  μητρώο διοι-
κητικών διαδικασιών του δημοσίου που 
δεν υπάρχει.

Για την ενιαία ψηφιακή πύλη του δη-
μοσίου gov.gr, τόνισε ότι καταγράφονται 
ήδη περισσότερα από έξι  εκατομμύρια 
επισκέψεις,  εκ των οποίων το ένα εκατομ-
μύριο αφορά σε εκδόσεις υπεύθυνων δη-
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λώσεων και εξουσιοδοτήσεων και 600.000 
σε άυλες συνταγογραφήσεις.

Την ανάγκη να ασχοληθεί η κυβέρνηση 
με την απλούστευση των διαδικασιών και 
να μην ψηφιοποιηθεί η γραφειοκρατία, 
υπογράμμισε ο βουλευτής και τομεάρχης 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, 
Μάριος Κάτσης, όπως και το ότι στην επό-
μενη μέρα πρέπει να διευκρινισθεί πόσα 
από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης 
για την Ελλάδα θα στραφούν στον ψη-
φιακό μετασχηματισμό και ποια θα είναι 
τα χρονοδιαγράμματα, οι στόχοι και το 
σχέδιο. Θα πρέπει, είπε επίσης, να υπάρ-
ξει μέριμνα ώστε να αποκτήσουν όλοι τις 
ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται, 
προκειμένου να μην «μείνει κανείς πίσω», 
αλλά και να δημιουργηθούν τα σωστά ερ-
γαλεία για την προστασία των δεδομένων 
και τόνισε ότι πρέπει να γίνουν επενδύ-
σεις στο ανθρώπινο δυναμικό.

«Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει η 4η βι-
ομηχανική επανάσταση είναι η αλλαγή 
της εφοδιαστικής αλυσίδας», επισήμανε 
από την πλευρά του ο πρόεδρος της Αλε-
ξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας,  Κυριάκος 
Λουφάκης και τόνισε πως η χώρα μας 
μπορεί να ωφεληθεί από αυτήν λόγω κυ-
ρίως του ανθρώπινου δυναμικού της που 
δεν «εκμεταλλεύεται καθόλου». Μεταξύ 
άλλων αναφέρθηκε στο υπερβολικό μι-
σθολογικό κόστος για τις επιχειρήσεις, λέ-
γοντας ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν 
δεν φτάνουν, αλλά και στην ανάγκη της 
απόκτησης συγκεκριμένων δεξιοτήτων 
από το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς όπως 
σημείωσε «υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις 
σε ορισμένους τομείς». 

«Πριν από πέντε χρόνια υπήρχαν λίγοι 
άνθρωποι που μιλούσαν για την ανάδει-
ξη της Θεσσαλονίκης ως innovation hub, 
όμως αυτό το ζούμε σήμερα», σημείωσε 
ο πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, Παντελής Αγγελί-
δης, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως «αν 

και ακόμη καταγράφεται μικρή, ωστόσο 
καταγράφεται μετακίνηση εταιριών και 
ανθρώπινου δυναμικού στην Θεσσαλονί-
κη από την Αθήνα και το εξωτερικό. Σημεί-
ωσε ότι δεν πρέπει εστιάζοντας στον ψη-
φιακό μετασχηματισμό να ξεχνάμε  αυτόν 
της παραγωγής.

Τη θέση του ότι η πανδημία του κορο-
νοϊού υπογράμμισε το πόσο σημαντική 
είναι η τεχνολογία για να προχωρήσουμε 
στη νέα εποχή, διατύπωσε από την πλευ-
ρά του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχει-
ρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος 
(ΣΕΠΒΕ), Κωνσταντίνος Καγκελίδης. 

Η τεχνολογία μάς φέρνει πιο κοντά, 
σημείωσε από την πλευρά του ο γενικός 
διευθυντής του ΣΕΠΕ, Ιωάννης Σύρρος, 
τονίζοντας πως οι επιχειρήσεις έσπευσαν 
μέσα στην πανδημία να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες της περιόδου. 

Νωρίτερα του ξεσπάσματος της πανδη-
μίας του κορονοϊού, έλαβε τα "ψηφιακά 
μηνύματα" η ΔΕΘ-Helexpo,  καθώς είχε 
εδώ και καιρό δρομολογήσει τη διοργά-
νωση της Beyond 4.0, τόνισε ο αναπλη-
ρωτής γενικός διευθυντής της εταιρείας, 
Αλέξης Τσαξιρλής.

Ο κορωνοϊός εκλαϊκευσε τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό και επιτάχυνε την μετά-
βαση, επισήμανε ο ιδρυτής της Industry 
Disruptors Game Changers, Μιχάλης Στά-
γκος, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «αν θέ-
λουμε να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη hub 
καινοτομίας, η Beyond 4.0 είναι το όχημα».

Τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει η Beyond 4.0 υπογράμμι-
σε από την πλευρά του και ο διευθύνων 
σύμβουλος της BeBest, Ευάγγελος Χα-
ραλάμπους, λέγοντας «αυτό έλειπε, μια 
μεγάλη διοργάνωση που θα βάλει τη 
Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα στον τεχνο-
λογικό χάρτη».
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Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του Ταμείου Ανάκαμψης,
οι ευκαιρίες
και οι προβληματισμοί 

Ως «μοναδική και ιστορική ευ-
καιρία» για την ελληνική οι-
κονομία και την ψηφιοποί-
ηση του ελληνικού κράτους 

χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, 
Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας από το 
βήμα του Thessaloniki Helexpo Forum και 
τόνισε πως «ό,τι βάλουμε στο Ταμείο θα 
πρέπει να πετύχει», καθώς οι χρόνοι είναι 
πολύ περιορισμένοι και οι προσαρμογές 
δύσκολες. Κατά τον κ.Σκυλακάκη το προ-
σχέδιο του εθνικού στρατηγικού σχεδίου 
για το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να 
κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
15 Οκτωβρίου, ώστε από την 1η Ιανουαρί-
ου του 2021, στην καλύτερη περίπτωση, η 
ελληνική κυβέρνηση να έχει τη δυνατότη-
τα να καταθέσει το τελικό της πλάνο (τα τε-
λικά σχέδια δεν γίνονται δεκτά νωρίτερα).

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό 
Οικονομικών, το «κλειδί» του Ταμείου Ανά-
καμψης είναι πως δεν περιλαμβάνει μόνο 
επενδυτικούς πόρους, αλλά και ένα μείγ-
μα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. «Η 
ουσία του Ταμείου είναι να έχει τη μέγιστη 
αναπτυξιακή επίπτωση. Θα κινητοποιεί 
τον μέγιστο βαθμό ιδιωτικών πόρων» ση-
μείωσε. Διευκρίνισε ότι ένα βασικό χαρα-
κτηριστικό τoυ Ταμείου Ανάκαμψης είναι 

πως δεν δίνει τη δυνατότητα για διαρκείς 
αλλαγές, όπως το ΕΣΠΑ, που επιτρέπει δυ-
ναμικές προσαρμογές. 

«Η προσαρμογή», διευκρίνισε, «μπορεί 
να γίνει μόνο μία φορά, στο τέλος του 
2022, και στη βάση της αναθεώρησης 
των χρημάτων που θα εισπράξει κάθε 
χώρα (σ.σ.με βάση την πορεία του ΑΕΠ θα 
επαναπροσδιοριστεί το 30% των πόρων 
και θα ξαναμοιραστεί το 2022). Οι αλλαγές 
θα είναι εξαιρετικά δύσκολες, κάτι που ση-
μαίνει πως ό,τι βάλουμε σε αυτό το Ταμείο 
θα πρέπει να πετύχει. Επίσης το τελευταίο 
χρονικό σημείο κατά το οποίο θα κριθούν 
στόχοι και ορόσημα είναι το δεύτερο εξά-
μηνο του 2026, συνεπώς το πολύ μεγάλο 
ποσό για το οποίο μιλάμε -19 δισ. ευρώ  “και 
κάτι” οι επιχορηγήσεις και περίπου 13 δισ. 
τα πολύ χαμηλότοκα δάνεια- θα πρέπει να 
απορροφηθεί σε διάστημα λιγότερο των έξι 
ετών, μέχρι το τελευταίο ευρώ».

Γ.Σταθάκης: Ο σχεδιασμός να είναι 
συμμετοχικός για να μην έχουμε τη 
νέα χειρότερη μορφή κοινωνικού 
αποκλεισμού

Τον φόβο ότι η πράσινη μετάβαση, που 
πριμοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, 
μπορεί να αποτελέσει «τη νέα χειρότερη 
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μορφή κοινωνικού αποκλεισμού που έχου-
με βιώσει, αν δεν πάρουμε τα μέτρα μας για 
να είναι συμμετοχική και να ξεκινάει από τα 
κατώτερα στρώματα» εξέφρασε από την 
πλευρά του ο πρώην υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, 
επικεφαλής της Επιτροπής Προγράμματος 
του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο σχεδιασμός μας πρέπει να 
είναι κοινωνικά δίκαιος και συμμετοχικός» 
είπε, ενώ αναφερόμενος στον δεύτερο πυ-
λώνα του Ταμείου Ανάκαμψης, τον ψηφι-
ακό μετασχηματισμό, σημείωσε ότι αυτός 
συνδέεται απόλυτα με βαθιές μεταρρυθ-
μίσεις. Υποστήριξε ότι «η παρούσα κυβέρ-
νηση είναι η πιο αντι-μεταρρυθμιστική των 
τελευταίων χρόνων, σε ό,τι αφορά κρίσιμα 
θέματα που άπτονται του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού», όπως αυτά που συνδέονται 
με το Κτηματολόγιο, τα δάση και τον χωρο-
ταξικό σχεδιασμό. 

Στ. Κατρανίδης: Το 2021-2027 πρέπει 
να απορροφήσουμε 50 δισ. ευρώ. 
Μπορούμε;

Τα σημαντικά προσδοκώμενα οφέλη 
από το Ταμείο Ανάκαμψης επισήμανε ο 
πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας, Στυλιανός Κατρανίδης, αναφερόμενος 
ωστόσο και στα πιθανά σημαντικά προ-
βλήματα. «Η εμπειρία μας από τα ΕΣΠΑ 
δεν είναι πάρα πολύ θετική. Το 2021-2027 
πρέπει ως χώρα να απορροφήσουμε συ-
νολικά περί τα 50 δισ. ευρώ από το τρέχον 
και το επόμενο ΕΣΠΑ, και από το Ταμείο 
Ανάκαμψης μόνο οι επιχορηγήσεις -όχι 
τα δάνεια- από το Ταμείο Ανάπτυξης υπο-
λογίζονται σε 22,5 δισ. Από το τελευταίο 
ΕΣΠΑ, στα επτά χρόνια που έχουν περάσει, 
καταφέραμε να απορροφήσουμε μόνο το 
35%-40% διαθέσιμων πόρων..." 

Κ.Μίχαλος: Να γίνει η Αναπτυξιακή 
Τράπεζα βασικό όχημα για τους πό-
ρους του Ταμείου Ανάκαμψης

Τη μετατροπή της Ελληνικής Αναπτυ-
ξιακής Τράπεζας σε βασικό όχημα για 

την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου 
Ανάκαμψης, που θα διατεθούν στον ιδι-
ωτικό τομέα, πρότεινε ο πρόεδρος τη Κε-
ντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας 
(ΚΕΕΕ), Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο οποίος 
χαρακτήρισε το ύψος των κονδυλίων που 
λαμβάνει η χώρα ως σημαντική διαπραγ-
ματευτική επιτυχία, αφού «με το 2,4% 
του πληθυσμού και το 1,2% του ΑΕΠ της 
ΕΕ, λαμβάνει περίπου το 9,8% της χρη-
ματοδοτικής στήριξης». Πρόσθεσε ότι 
ο τουρισμός δεν μπορεί να συνεχίσει να 
είναι μονοκαλλιέργεια και ότι οι πόροι 
που διατίθενται από την ΕΕ θα πρέπει να 
αξιοποιηθούν για την αλλαγή του παρα-
γωγικού μίγματος της χώρας. «Πρέπει να 
διδαχτούμε από λάθη παρελθόντος. Οι 
πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης δεν πρέ-
πει να χρησιμοποιηθούν για να σκεπά-
σουμε δομικά προβλήματα της ελληνικής 
οικονομίας, τροφοδοτώντας την εφήμε-
ρη κατανάλωση, αλλά να στοχεύουν στον 
παραγωγικό μετασχηματισμό οικονομίας 
μέσα από επενδύσεις σε κλάδους με υψη-
λή προστιθέμενη αξία και εξωστρεφή 
προσανατολισμό» υπογράμμισε.

Ι.Καλτσάς, ΕΤΕπ: Η ωρίμανση των 
μεγάλων έργων αργεί, για αυτό χρειά-
ζεται συνέχεια στη διακυβέρνηση

Στους αργούς χρόνους ωρίμανσης των 
μεγάλων έργων, της τάξης των 200 εκατ. 
ευρώ (με πραγματικές τιμές του 2020), 
στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια, αλλά 
και στην ανάγκη να υπάρχει συνέχεια στη 
διοίκηση του κράτους, αναφέρθηκε ο 
επικεφαλής χρηματοδοτήσεων σε Ελλά-
δα και Κύπρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Ιωάννης Καλτσάς. 
Όπως είπε, ομάδα της ΕΤΕπ μελέτησε 
-με αφορμή το Forum- την πορεία ωρί-
μανσης των έργων τα τελευταία περίπου 
50 χρόνια που η ΕΤΕπ δρα στην Ελλάδα, 
αρχής γενομένης από το 1961 (όταν χρη-
ματοδοτήθηκε το πρώτο της έργο στην 
Ελλάδα, η εθνική οδός Αθήνας-Κορίν-
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θου). «Αυτό που βρήκαμε είναι ότι, κατά 
μέσο όρο, δυστυχώς, χρειάζονται πέντε 
χρόνια (για να ωριμάσει ένα έργο και να 
χρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕπ). Αυτό ση-
μαίνει πρακτικά ότι στην Ελλάδα τα μεγά-
λα έργα που χρηματοδοτούνται συνήθως 
προετοιμάζονται από την προηγούμενη 
κυβέρνηση ή από τις δύο προηγούμενες. 
Δυστυχώς (...)τα μεγάλα έργα στην Ελλά-
δα αργούν και για αυτό πρέπει να υπάρχει 
συνέχεια στη διακυβέρνηση της χώρας. 
Αυτό δεν το βλέπουμε στην Ελλάδα τα 

τελευταία 50 χρόνια να υπάρχει» επισή-
μανε. Αναφέρθηκε δε και στη στρατηγική 
των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, οι 
περισσότερες από τις οποίες σκοπεύουν 
να βάλουν πολλά από τα έργα του ΕΣΠΑ 
στο Ταμείο, καθώς αυτό είναι εμπροσθο-
βαρές, με τίμημα την καθυστέρηση του 
ΕΣΠΑ. «Αυτή η μεταφορά έργων θα είναι 
η στρατηγική των περισσότερων χωρών, 
ώστε να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη απορρόφηση των δωρεάν 
χρημάτων" ανέφερε ο κ Καλτσάς.
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Θεσσαλονίκη: Οικονομική 
δραστηριότητα ύψους 500 
εκατ. ευρώ ετησίως και 1500 
θέσεις εργασίας εκτιμάται ότι 
θα εισφέρει στην οικονομία 
της πόλης το σύμπλεγμα του 
αναπλασμένου εκθεσιακού 
κέντρου της ΔΕΘ

Oικονομική δραστηριότητα, 
ύψους μισού δισεκατομμυρίου 
ευρώ ετησίως και 1500 νέες θέ-
σεις εργασίας εκτιμάται ότι θα 

εισφέρει στην οικονομική δραστηριότη-
τα της Θεσσαλονίκης η ΔΕΘ-Helexpo AE, 
όταν θα είναι πλήρως λειτουργικό το σύ-
μπλεγμα του αναπλασμένου εκθεσιακού 
της κέντρου (σ.σ. το 2026), ενώ στη διάρ-
κεια της τετραετούς κατασκευής του υπο-
λογίζεται πως θα δημιουργήσει πρόσθετο 
τζίρο 350 εκατ. ευρώ και 1000 θέσεις ερ-
γασίας για την πόλη. Τις εκτιμήσεις αυτές 
διατύπωσε από το βήμα του Thessaloniki 
Helexpo Forum ο πρόεδρος της ΔΕΘ-
Ηelexpo AE, Τάσος Τζήκας.  

«Χθες είχαμε μια σημαντική συνάντηση 
για θέματα χρηματοδότησης του έργου, 
ο προϋπολογισμός του οποίου είναι γύρω 
στα 200 εκατ. ευρώ και νομίζω πως σύντο-
μα θα έχουμε χρονοδιάγραμμα και πλάνο 
για το πώς θα γίνει η χρηματοδότηση, 
που σίγουρα θα είναι σχήμα ΣΔΙΤ (σύ-
μπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα)» 
γνωστοποίησε ο κ.Τζήκας, ο οποίος χαρα-
κτήρισε τη ΔΕΘ ένα οικονομικό και ανα-

πτυξιακό «πνευμόνι» για τη Θεσσαλονίκη, 
επισημαίνοντας πως, δυστυχώς, με την 
πανδημία και την ακύρωση της 85ης ΔΕΘ, 
η απώλεια για την πόλη, σύμφωνα με έναν 
πολλαπλασιαστή του London School of 
Economics, είναι γύρω στα 50 εκατ. ευρώ.

Για κάθε ένα ευρώ αύξηση στον εκθεσι-
ακό κλάδο, σημείωσε, υπάρχει αύξηση 1,9 
ευρώ στην τοπική οικονομία. «Δηλαδή η 
τοπική οικονομία διπλασιάζεται από την 
ύπαρξη της ΔΕΘ», είπε χαρακτηριστικά και 
πρόσθεσε ότι η ανάπλαση του εκθεσιακού 
κέντρου είναι μια πάρα πολύ σημαντική 
εξέλιξη, γιατί «χρειαζόμαστε ένα νέο εκθε-
σιακό κέντρο, για να μπορέσουμε να αντα-
γωνιστούμε το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι, 
τα Σκόπια, τη Σόφια και τις υπόλοιπες πό-
λεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Ο κ. Τζήκας αναφέρθηκε ακόμα στις συ-
νολικές απώλειες του εκθεσιακού κλάδου 
παγκοσμίως λόγω της πανδημικής κρίσης 
και του lockdown, αναφέροντας ότι από 
τον Μάρτιο μέχρι τον Σεπτέμβριο υπολο-
γίζεται πως «χάθηκαν» από το παγκόσμιο 
ΑΕΠ περί τα 160 δισ. ευρώ.
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 Η πρόκληση της επόμενης 
μέρας στον τουρισμό το θέμα 
συζήτησης παρουσία
του υπουργού Χ.Θεοχάρη
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Για τις δύσκολες αποφάσεις που 
αναγκάστηκε να πάρει η κυβέρ-
νηση προκειμένου να διαχειριστεί 
το άνοιγμα του τουρισμού, βάζο-

ντας σε προτεραιότητα την κοινωνία και 
την υγεία των πολιτών και με γνώμονα τα 
επιδημιολογικά στοιχεία και όχι με όρους 
τουρισμού, μίλησε ο υπουργός Τουρι-
σμού Χάρης Θεοχάρης στo Τhessaloniki 
Helexpo Forum με θέμα τον τουρισμό και 
τις νέες συνήθειες, στο πλαίσιο του φό-
ρουμ «Πολιτική Οικονομία και Κοινωνία 
Αναζητώντας την Ισορροπία». Ο υπουρ-
γός τόνισε ότι οι αποφάσεις που ελήφθη-
σαν ήταν δύσκολες και ότι θα υπάρξει οι-
κονομικό ζήτημα τόσο τον χειμώνα που 
έρχεται, όσο και την άνοιξη αλλά έγινε 
κτήμα όλων η σημασία του τουρισμού 
και γιατί έπρεπε να ανοίξει. Ο κ. Θεοχά-
ρης επεσήμανε ότι οι περιοχές που για τις 
οποίες ελήφθησαν αυστηρότερα μέτρα 
θα στηριχθούν περισσότερο επικοινω-
νιακά και σε επίπεδο προβολής. «Για την 
επόμενη μέρα θα εστιάσουμε στο brand 
της χώρας μας και στην ποιότητα αλλά 
και σε όλους τους τρόπους με τους οποί-
ους θα αξιοποιήσουμε το εργαλείο των 
32 δις ευρώ», πρόσθεσε. 

Η επόμενη μέρα δεν θα είναι εύκολη ακό-
μη κι αν ξεπεράσουμε την πανδημία, ανέ-
φερε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της 
Fraport Greece Γιώργος Βήλος καθώς θα 
ενταθεί πολύ ο ανταγωνισμός. Ο κ. Βήλος 
μίλησε για μείωση της επιβατικής κίνησης 
το 8μηνο του 2020 και στα 14 αεροδρό-
μια που διαχειρίζεται η Fraport Greece σε 
ποσοστό 75% σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα πέρσι, υπενθυμίζοντας συνο-
λικά ότι τα αεροδρόμια της Fraport είχαν 
υποδεχτεί 30,1 εκ. επιβάτες το 2019. Ο κ. 
Βήλος τόνισε ακόμη μια φορά τη δυνα-
μική της Θεσσαλονίκης ως τουριστικού 
προορισμού, υπενθυμίζοντας ότι το 2019 
η κίνηση αυξήθηκε σε σχέση με το 2018 
κατά 8,6%. Σε ο,τι αφορά την επένδυση 
στα αεροδρόμια, ο κ. Βήλος είπε ότι από 

τα 14 αεροδρόμια έχουν ολοκληρωθεί οι 
εργασίες στα 11. Απομένουν κάποιες ερ-
γασίες στην Κω ενώ μέχρι τέλος του 2020 
θα ολοκληρωθούν οι εργασίες και στο 
αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και αρχές 
του 2021 θα είναι έτοιμο και το αεροδρό-
μιο της Σαντορίνης. 

Για την ανάγκη να αλλάξει το μοντέλο 
του τουρισμού, κάτι το οποίο η πανδημία 
έφερε στο προσκήνιο εκ νέου, μίλησε η 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπού-
λου, τονίζοντας τη σημασία ύπαρξης ρευ-
στότητας και στήριξης των επιχειρήσεων 
αλλά και του ριζικού επανασχεδιασμού 
του τουριστικού προϊόντος. 

Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία και για 
τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης καθώς 
όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης 
Ξενοδόχων Ανδρέας Μανδρίνος οι πλη-
ρότητες το 8μηνο του 2020 κινήθηκαν 
στο 32% ενώ τον Αύγουστο στο 20%. 
«Ο μέσος ετήσιος τζίρος του 2020 δεν 
θα ξεπερνά το κόστος μισθοδοσίας του 
2019 με ο,τι αυτό σημαίνει για την επό-
μενη μέρα και τις θέσεις εργασίας», ση-
μείωσε ο κ. Μανδρίνος. Στα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και στην 
ανάγκη ύπαρξης ουσιαστικού διαλόγου 
για την επόμενη μέρα αλλά και στήριξης 
των επιχειρήσεων του τουρισμού συνολι-
κά μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Ξενοδόχων Ελλάδος Γρηγόρης Τάσιος. 
Την ίδια ώρα, ο Τομεάρχης Τουρισμού 
της ΠΚΜ Αλέξανδρος Θάνος σημείωσε 
ότι η περιφέρεια εκπονεί μια ποιοτική και 
ποσοτική έρευνα για την αξιολόγηση της 
κατάστασης. 

Η επένδυση στην ψηφιακή προβολή 
της πόλης που γίνεται τα τελευταία 4 χρό-
νια φάνηκε πάντως ιδιαίτερα αποτελε-
σματική με την πανδημία, όπως ανέφερε 
η πρόεδρος του Οργανισμού Τουριστικής 
Προβολής Θεσσαλονίκης και αντιπεριφε-
ρειάρχης Βούλα Πατουλίδου.
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Θεσσαλονίκη: Παρουσιάστηκε 
η Πρωτοβουλία GAIA-X στο 
«Thessaloniki Helexpo Forum»

Μια πρωτοβουλία, που υλο-
ποιείται στις Βρυξέλλες και 
φιλοδοξεί να υποστηρίξει 
τις μικρομεσαίες επιχειρή-

σεις στην Ευρώπη, μέσω μιας ενιαίας 
ευρωπαϊκής υποδομής ψηφιακών δεδο-
μένων νέας γενιάς, παρουσιάστηκε στο 
«Thessaloniki Helexpo Forum». 

Ο προϊστάμενος της μονάδας «Ψηφιο-
ποίησης και βιομηχανίας 4.0» στο Τμήμα 
Βιομηχανικής Πολιτικής του Ομοσπονδι-
ακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέρ-
γειας της Γερμανίας, Έρνστ Στεκλ Που-
κάλ (Ernst Stöckl-Pukall), μιλώντας στο 
φόρουμ, επισήμανε ότι το GAIA-X θα λει-
τουργήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανέφε-
ρε ότι η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από 
τη Γερμανία και τη Γαλλία και έκανε λόγο 
για μια προσπάθεια δημιουργίας ενός 
κόμβου, στον οποίο θα ενσωματωθούν 
όλες οι επιμέρους πρωτοβουλίες που 
έχουν ξεκινήσει στον τομέα της μεταφο-
ράς δεδομένων, με σεβασμό πάντα στην 
ασφάλεια των δεδομένων αυτών. 

«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα 
γιατί θα δημιουργηθεί το GAIA-X, από τις 
επιχειρήσεις, τον Σύνδεσμο των επιχειρή-

σεων και θα γίνει η επίσημη καταχώρηση 
αυτής της πρωτοβουλίας στις Βρυξέλλες. 
Πολλές επιχειρήσεις έχουν πλέον δεσμευ-
τεί να διευρύνουν και να διαδώσουν αυτό 
το έργο στην Ευρώπη. Ελπίζουμε τις επό-
μενες εβδομάδες να κερδίσουμε ακόμη 
περισσότερα μέλη γι αυτό το ευρωπαϊκό 
έργο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος 
του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και πρό-
εδρος της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος, 
Στέφανος Τζιρίτης, μίλησε για μια υψί-
στης στρατηγικής σημασίας πρωτο-
βουλία για την Ευρώπη «ως απάντηση 
στους αμερικανικούς κολοσσούς που 
πρωτοστατούν στα θέματα τεχνολογίας 
και πληροφορικής, όπως τα δίκτυα, η 
ασφάλεια δεδομένων και το cloud». Ειδι-
κά για τον χώρο της πληροφορικής τό-
νισε ότι είναι ιδιαίτερα ελκυστικός στη 
βόρεια Ελλάδα, σχολίασε ότι υπάρχει 
αυξημένη κινητικότητα στον κλάδο τα 
τελευταία χρόνια και ενδιαφέρον από 
Γερμανούς επενδυτές και προανήγγει-
λε τη διοργάνωση από το επιμελητήριο 
τριών επιχειρηματικών αποστολών, δύο 
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από γερμανικές επιχειρήσεις στην Ελλά-
δα για τη διαχείριση του νερού και τις 
τεχνολογίες ασφάλειας και μία από ελ-
ληνικές επιχειρήσεις στη Γερμανία για 
τις start-up επιχειρήσεις.  

Η ελληνική συμμετοχή

Στην ελληνική συμμετοχή στο συνολι-
κό εγχείρημα του GAIA-X αναφέρθηκαν 
ο Τόμας Κινγκ (Thomas King), γενικός δι-
ευθυντής Τεχνολογίας της DE-CIX, κορυ-
φαίου παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου 
(Internet Exchange) παγκοσμίως, με έδρα 
τη Φρανκφούρτη, και ο Απόστολος Κάκ-
κος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της Lamda Hellix, του μεγαλύτερου παρό-
χου υπηρεσιών κέντρου δεδομένων (data 
center) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο κ. Κινγκ μίλησε για τη σημασία της 
σύνδεσης του κομβικού σημείου που στε-
γάζεται στη Φρανκφούρτη με τους κόμ-
βους ανταλλαγής ψηφιακών δεδομένων 
της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας 
ώστε να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή 
υποδομή ψηφιακών δεδομένων που θα 
εκμεταλλεύεται τις εφαρμογές cloud, θα 
φορτώνει και θα μεταφορτώνει τα ψηφι-
ακά δεδομένα και θα δημιουργήσει επι-
χειρησιακές ευκαιρίες σε μια πληθώρα μι-
κρομεσαίων  επιχειρήσεων στην Ευρώπη. 

Η συνεργασία της DE-CIX με τη Lamda 
Hellix ξεκίνησε πριν από πέντε μήνες και 
μάλιστα, όπως επισήμανε ο κ. Κινγκ, εν 
μέσω πανδημίας τα μηχανήματα και οι 
συσκευές μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα 

και τέθηκαν σε λειτουργία εξ αποστάσε-
ως. Ο κ. Κάκκος τόνισε, παράλληλα, ότι 
η Lamda Hellix θα συνεισφέρει στο πλαί-
σιο του GAIA-X στον τεχνικό τομέα ενώ 
θα επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στη 
δημιουργία κόμβων στην Ελλάδα, ώστε 
να δοθεί στις ελληνικές επιχειρήσεις, η 
ασφάλεια, η διαλειτουργικότητα και η 
διασυνδεσιμότητα που χρειάζονται ώστε 
να αναπτυχθούν περαιτέρω. 

Ανάγκη για ασφάλεια και διαφάνεια

Στην ανάγκη συντονισμού του σχεδίου 
GAIA-X με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τον κα-
νονισμό για την προστασία των δεδομέ-
νων GDPR και τις απαιτήσεις για ασφάλεια 
και διαφάνεια αναφέρθηκε ο υπεύθυνος 
του συνδέσμου της Γερμανικής διαδικτυ-
ακής βιομηχανίας, Αντρέας Βάις (Andreas 
Weiss). Παράλληλα σχολίασε ότι θα πρέπει 
να δημιουργηθεί κατάλογος για διαθέσι-
μες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.

Παραδείγματα εφαρμογών από τις 
επιχειρήσεις 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά την παρου-
σίαση της πρωτοβουλίας GAIA-X στο 
«Thessaloniki Helexpo Forum», έγινε ανα-
φορά σε πιθανές εφαρμογές της αξιοποί-
ησης δεδομένων στην αυτοκινητοβιομη-
χανία, την εξοικονόμηση ενέργειας, την 
παροχή υπηρεσιών υγείας, τη δημιουργία 
εφαρμογών αυτοματισμού για το «έξυπνο 
σπίτι», ακόμη και την παροχή υπηρεσιών 
για την αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμμα-
τέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημό-
σιας Διοίκησης στο Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνω-
στόπουλος, αναφέρθηκε στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό του κράτους και την πα-
ροχή υπηρεσιών ψηφιακά στους πολίτες 
αλλά και στην προσπάθεια για την ενοποί-
ηση δεδομένων και τη χρήση τεχνολογιών 
cloud στο δημόσιο τομέα. 
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Θεσσαλονίκη: Η αναμόρφωση 
του ν.4412 για τις δημόσιες 
συμβάσεις θα επιταχύνει την 
απορρόφηση από το Ταμείο 
Ανάκαμψης, είπε ο αν. υπ. 
Ανάπτυξης Ν. Παπαθανάσης

Ο ι μηχανισμοί υλοποίησης του 
Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέ-
πει να είναι «γρήγοροι και 
απόλυτοι» ούτως ώστε να 

επιτευχθεί η απορρόφηση των κονδυ-
λίων εντός των προβλεπόμενων χρο-
νικών ορίων, δήλωσε ο αναπληρωτής 
υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθα-
νάσης μιλώντας στη θεματική ενότητα 
«Ιδιωτικές και Δημόσιες Επενδύσεις» του 
«Thessaloniki Helexpo Forum». 

«Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η εκπό-
νηση του προκαταρκτικού προγράμματος 
του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα κατατε-
θεί έως τις 15 Οκτωβρίου», δήλωσε ο αν. 
υπουργός, προσθέτοντας πως «η κυβέρ-
νηση φέρνει πολύ σύντομα -ίσως εντός 
του μήνα- την αναμόρφωση του νόμου 
4412/2016  για τις δημόσιες συμβάσεις», 
ώστε «να πετύχουμε την επιτάχυνση όλων 
των διαδικασιών […] και σύμφωνα με 
τον τρόπο που το σχέδιο εξελίσσεται μια 
δημόσια σύμβαση, ένας διαγωνισμός θα 
παίρνει ίσως λιγότερο από τον μισό χρόνο 
που θα έπαιρνε με τον 4412». 

Σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς μέσα 
από τους οποίους θα απορροφηθούν οι 
πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης ο κ. Παπα-
θανάσης είπε πως στόχος είναι «ταχύτερες 
διαδικασίες, μέσα από τους ενδιάμεσους 
φορείς διαχείρισης, μέσα από τον αναπτυ-

ξιακό νόμο, μέσα από τους μηχανισμούς 
που έχει ΕΣΠΑ», ενώ «ένα κομμάτι θα 
απορροφήσουν και οι συμπράξεις δημο-
σίου και ιδιωτικού τομέα». Επισήμανε, δε, 
ότι ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί «σε όλες 
τις διαδικασίες ούτως ώστε να πετύχου-
με τους στόχους μας», καθώς «ακούστη-
κε ότι οι απορροφήσεις που πρέπει να 
έχουμε είναι υπερδιπλάσιες της καλύτε-
ρης επίδοσης που είχαμε στο παρελθόν», 
δεδομένου ότι ο στόχος της δέσμευσης 
του 70% του Ταμείου Ανάκαμψης εκπνέ-
ει στις 31 Δεκεμβρίου 2022, για το 100% 
στις 31/12/2023 και όλες οι εκταμιεύσεις 
το 2026. 



= 25

Th
es

sa
lo

ni
ki

 H
el

ex
po

 F
or

um

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

exportnews.gr

Σχετικά με  επενδυτικό κλίμα στη χώρα 
υπογράμμισε ότι  οι μεταρρυθμίσεις που 
γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα 
ευνοούν ένα επενδυτικό κλίμα εμπιστο-
σύνης, ότι θα μπορέσουν να ξεκινήσουν 
οι επενδυτές χωρίς να κινδυνεύσουν να 
χάσουν τα λεφτά τους.

Αναφερόμενος στο έργο της ανάπλα-
σης του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου 
Θεσσαλονίκης τόνισε ότι είναι πολύ 
σημαντική η διακομματική συναίνεση 
προσθέτοντας ότι «είμαστε εδώ να στη-
ρίξουμε, να προχωρήσει το έργο και ο 
συντονισμός από τη δική μου πλευρά εί-
ναι να πετύχουμε το ταχύτερο δυνατό το 
σχήμα  χρηματοδότησης».

Αλ.Χαρίτσης: Ζητούμενο να έχουν 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 
οι απορροφήσεις από το Ταμείο 
Ανάκαμψης

Δύσκολο εγχείρημα για το οποίο απαι-
τείται πολύ καλή συνεργασία όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων χαρακτήρισε την 
αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης ο το-
μεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του 
ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, σημειώνοντας 
ότι «δυστυχώς η χώρα μας για δεκαετίες 
είχε διαμορφώσει πολύ κακό όνομα στην 
Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις διοικητικές της 
ικανότητες για την εκπόνηση τέτοιων 
προγραμμάτων», προσθέτοντας ότι στο 
ΕΣΠΑ που ξεκίνησε το 2014 επιβλήθηκαν 
αιρεσιμότητες «γιατί δεν υπήρχε εμπι-
στοσύνη από τις ευρωπαϊκές αρχές στη 
δυνατότητα της χώρας να διαχειριστεί 
τέτοια προγράμματα». Υπογράμμισε, δε, 
πως «το ένα ζητούμενο είναι η απορρό-
φηση των διαθέσιμων κονδυλίων και το 
άλλο το πού θα κατευθυνθούν και πώς θα 
έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 
για την ελληνική οικονομία, μέσα από 
ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα ιεραρ-
χεί προτεραιότητες και δε θα πάει στην 
εύκολη λύση απευθείας αναθέσεων ή 
απορρόφηση με υλοποίηση λίγων με-

γάλων επενδύσεων απλά και μόνο για να 
δείξουμε  ότι  υπάρχει  απορρόφηση».

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στη χώρα 
τόνισε ότι δε θα πρέπει να ταυτίζονται 
μόνο με τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, 
αλλά πολύ βασικός πυλώνας επενδυτι-
κής πολιτικής θα πρέπει να είναι το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων «που λει-
τουργεί προωθητικά και για τις υπόλοιπες 
επενδύσεις [ …] σημαίνει και πολλά τοπι-
κά έργα, καταμερισμό των επενδύσεων 
στο σύνολο της χώρας και σε έργα κοι-
νωνικών υποδομών, στη δημόσια υγεία, 
στην παιδεία, επενδύσεις που στη χώρα 
μας είναι απολύτως κρίσιμες για να μιλά-
με για ουσιαστική βιώσιμη ανάπτυξη».

Την εκτίμηση ότι η οικονομική κρίση 
λόγω της πανδημίας «δε θα ήταν τόσο 
δραματική αν δεν είχε προηγηθεί μία 
10ετία ύφεσης», εξέφρασε ο πρόεδρος 
της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, προ-
σθέτοντας ότι «συνταγές ανάταξης της 
οικονομίας που έχουν στο επίκεντρο μι-
σθολογικές περικοπές, συρρίκνωση του 
διαθέσιμου εισοδήματος και της κατανά-
λωσης έχουν αποδειχθεί εγκληματικά κα-
ταστροφικές στο παρελθόν». 

«Θα πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη 
της δεκαετίας για να σχεδιάσουμε τι θα 
κάνουμε σήμερα», είπε, μεταφέροντας 
τα αιτήματα του κλάδου που εκπροσωπεί 
για «μείωση της φορολογίας επί των κερ-
δών, κατάργηση τέλους επιτηδεύματος 
-μέτρο που αφορά όλους τους μικρούς, 
μεσαίους και μεγάλους επιχειρηματίες». 
Σχετικά με το πρόγραμμα επιδότησης 
προσλήψεων, σημείωσε ότι ίσως στην πε-
ρίοδο αυτή χρησιμότερο θα ήταν ένα τέ-
τοιο πρόγραμμα να επιδοτήσει τη διατή-
ρηση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας.

Την ανάγκη όλες οι εγχώριες και ξένες 
επενδύσεις να υλοποιηθούν υπό το πρί-
σμα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης 
επισήμανε ο CEO της Olympia Electronics, 
Δημήτρης Λακασάς, εστιάζοντας στο 
κομμάτι της διασύνδεσης της βιομηχανί-
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ας με τα  Ανώτατα  Εκπαιδευτικά  Ιδρύμα-
τα και  τα  Ερευνητικά  Κέντρα. 

«Προχθές ανακοινώθηκαν οι βάσεις 
των παιδιών στα ΑΕΙ και μόλις το 3,8% 
των εισακτέων ήταν σε τομείς γύρω 
από την πληροφορική, τους αυτοματι-
σμούς και τα ηλεκτρονικά συστήματα, 
που είναι η βάση για την 4η βιομηχανι-
κή επανάσταση. Αν  λάβουμε  υπόψη ότι 
μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων αυτών 
συνεχίζει τις σπουδές στο εξωτερικό και 
δεν επιστρέφει ποτέ μας μένει 2-2,5 % 
των ειδικοτήτων αυτών όταν χρειαζόμα-
στε 14%», εξήγησε.

Την αναγκαιότητα να υπάρξει διακομ-
ματική συναίνεση, ακόμη και με θεσμικά 
χαρακτηριστικά, ώστε να είναι σταθερή η 
φορολογική πολιτική της χώρας επισήμα-
νε  ο εκπρόσωπος  της εταιρείας Mazars 
Γεώργιος Τσουκαλάς τονίζοντας ότι «όσο 
περισσότερο περιορίζουμε τους αστάθ-
μητους παράγοντες, τόσο πιο εύκολη 
γίνεται μία επενδυτική απόφαση».Στο 

θέμα των υποδομών εστίασε ο αντιπρό-
εδρος της ΛΟΥΞ, Πλάτων  Μαρλαφέκας. 
«Μιλάμε ακόμη για τα  αυτονόητα, για 
υποδομές, ότι π.χ. η Αχαία  θα έπρεπε να 
έχει φυσικό αέριο, σιδηρόδρομο», είπε.  
Παρατήρησε ακόμη ότι η οικονομία της 
Ελλάδας δεν έχει ομοιότητες με κανένα 
άλλο οικονομικό μοντέλο  και θα πρέπει  
« να κάτσουν και Έλληνες επιχειρηματίες 
να σχεδιάσουν το ελληνικό μοντέλο».

Στις αντοχές των δικτύων στη διάρκεια 
της καραντίνας αναφέρθηκε ο διευθυ-
ντής της WIND Γιώργος Τσαπρούνης, 
σημειώνοντας πως «άντεξαν μία κίνη-
ση που η αύξησή της δε θα μπορούσε 
να είχε προβλεφθεί από κανένα μοντέ-
λο». Επισήμανε, δε, ότι «στην πανδημία 
υπήρξε εμπιστοσύνη μεταξύ δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ λειτουργών 
της πολιτείας και δικών μας ανθρώπων 
κι έγιναν πράγματα πολύ γρήγορα, το 
sms έγινε σε λιγότερο από 48 ώρες, όταν 
στη Γαλλία σε έναν μήνα ενώ ήμασταν η 
πρώτη χώρα που το εισήγαγε».
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Θεσσαλονίκη:
Πόροι που ισοδυναμούν
με «σχεδόν ένα ΑΕΠ»
σε μια εξαετία
στην ελληνική οικονομία,
αλλά και ανησυχίες
για την απορρόφηση

Πρωτοφανείς διαθέσιμους πό-
ρους, που ισοδυναμούν «με 
σχεδόν ακόμα ένα ΑΕΠ για τη 
χώρα», έχει τη δυνατότητα να 

απορροφήσει η Ελλάδα στην επόμενη 
εξαετία, αν αθροιστούν το τρέχον και το 
επόμενο ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης 
και οι αγροτικές επιδοτήσεις, συνολικού 
ύψους περίπου 73 δισ. ευρώ και ληφθεί 
υπόψη «ελάχιστος πολλαπλασιαστής της 
τάξης του δύο ή έστω του ενάμισι», όπως 
επισήμανε από το βήμα του Thessaloniki 
Helexpo Forum ο υπουργός Ανάπτυξης 
και  Επενδύσεων,  Αδωνις  Γεωργιάδης. 

«Η ανησυχία μας  είναι  να βρούμε τρό-
πο να απορροφήσουμε τα χρήματα. Η 
καλύτερή μας επίδοση μέχρι τώρα ήταν 
τα 5,5 δισ. ευρώ τον χρόνο και τώρα 
πρέπει να αξιοποιούμε περίπου 11 δισ. 
ευρώ ετησίως, δηλαδή έχουμε έναν στό-
χο υπερδιπλάσιο, σε σχέση με την καλύ-
τερη μέχρι σήμερα επίδοσή μας» υπο-
γράμμισε ο κ. Γεωργιάδης, ενώ  ως προς 
τον στόχο για αλλαγή του παραγωγικού 
μοντέλου της χώρας, με έμφαση στη βι-
ομηχανία και τις εξαγωγές, σημείωσε ότι 
η μεν πρώτη κατέγραψε ήδη θεαματική 
άνοδο της συμμετοχής της στο παρα-
γόμενο προϊόν της χώρας, από 9% στο 

πρώτο εξάμηνο του 2019 σε 26% στο 
πρώτο μισό του 2020, οι δε δεύτερες 
«άντεξαν μια χαρά» στο ίδιο διάστημα 
και, χάρη και στην πτώση των εισαγω-
γών, επετεύχθη μείωση εμπορικού ελ-
λείμματος κατά 18,2% (χωρίς τα πετρε-
λαιοειδή). 

«Αυτό έχει προφανώς να κάνει με την 
αλλαγή, γενικώς, του μίγματος οικονομι-
κής πολιτικής στην Ευρώπη και την επι-
στροφή της στην εξεύρεση πρώτων υλών 
και παραγόμενων αγαθών μέσα από την 
Ευρώπη. Το μεγάλο στοίχημα είναι πώς 
θα το επιταχύνουμε αυτό» υπογράμμισε 
και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η βιο-
μηχανία θα μπορέσει να απορροφήσει 
μεγάλο κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης, 
ενώ και το επόμενο ΕΣΠΑ «θα αξιοποιη-
θεί κατά κόρον» για την προώθηση της 
μετάβασης της βιομηχανίας στην εποχή 
του Industry 4.0. 

Πρόσθεσε ότι λόγω Covid-19 έγιναν 
πολύ πιο ευέλικτοι οι τρόποι χρήσης του 
ΕΣΠΑ και  έτσι η  κυβέρνηση  «μπόρεσε να 
φτιάξει εργαλεία». Μέσα στην πανδημία, 
εξήγησε, τα  βασικότερα εργαλεία που 
αξιοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση 
της ελληνικής οικονομίας ήταν μέσω του  
ΕΣΠΑ: «π.χ, στην επιστραπτέα προκατα-
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βολή το πρώτο δισεκατομμύριο προερχό-
ταν από το ΕΣΠΑ, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, τα εγγυοδο-
τικά, η επιδότηση των τόκων είναι ΕΣΠΑ.  
Με φαντασία και  αρκετή ταχύτητα αξιο-
ποιήσαμε τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρή-
ματα για  να  απορροφήσουμε σε κάποιον 
βαθμό τις συνέπειες της κρίσης».

Ο υπουργός υπενθύμισε ακόμα ότι προ-
χώρησε η σύσταση του Εθνικού Συμβου-
λίου Βιομηχανίας,  η  πρώτη σύγκληση 
του οποίου θα γίνει στις αρχές Οκτωβρί-
ου, με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού. 

Τρεις πιθανούς κινδύνους στην 
απορρόφηση των πόρων του Ταμείου 
Ανάκαμψης «βλέπει» ο Αλ.Χαρίτσης

Την ανάγκη να αλλάξει συνολικά η πο-
λιτική της Ευρώπης, με βάση το νέο «μο-
τίβο» που σηματοδοτεί η δημιουργία του 
Ταμείου Ανάκαμψης, υπογράμμισε ο το-
μεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του 
ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης. «Ελπίζω πως 
αυτή η εξέλιξη (σ.σ. η δημιουργία του Τα-
μείου Ανάκαμψης) θα γίνει κανόνας, γιατί 
κρίσεις θα έχουμε κι άλλες μπροστά μας» 
σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε σε τρεις πι-

θανούς κινδύνους κατά την απορρόφηση 
των πόρων του Ταμείου στην Ελλάδα.

Ως πρώτο κίνδυνο ανέφερε «την απορ-
ρόφηση για την απορρόφηση». 'Οπως 
είπε, οι πόροι του Ταμείου πρέπει να 
απορροφηθούν σε δράσεις και έργα με 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην 
ελληνική οικονομία, για να μην επανα-
ληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος: 
«Από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα 
Προγράμματα (ΜΟΠ) της δεκαετίας του 
‘80 μέχρι σήμερα έχουν περάσει από τη 
διαχείριση του ελληνικού κράτους πάνω 
από 300 δισ. ευρωπαϊκών κονδυλίων, 
που θα μπορούσαν να έχουν πολύ μεγα-
λύτερο αποτύπωμα στην οικονομία αν η 
αξιοποίησή τους γινόταν σωστά» υπο-
στήριξε. Πρόσθεσε ότι ο δεύτερος φό-
βος του σχετίζεται με το γεγονός ότι για 
να αξιοποιηθούν αυτοί οι πόροι χρειάζε-
ται να υπάρξει πρωτοφανής κινητοποίη-
ση του κρατικού μηχανισμού σε όλες του 
τις εκφάνσεις -από τα υπουργεία μέχρι 
τον τελευταίο δήμο της χώρας. Ο τρίτος 
κίνδυνος, υποστήριξε, είναι μήπως οι πό-
ροι δεν αξιοποιηθούν προς όφελος της 
κοινωνίας, αλλά υπέρ κάποιων συμφε-
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ρόντων. «Και φυσικά υπάρχει ο "ελέφα-
ντας στο δωμάτιο", το τραπεζικό σύστη-
μα. Πλέον οι τράπεζες έχουν πρόσβαση 
σε πρωτοφανή ευρωπαϊκή ρευστότητα, 
άρα είναι πολιτικό ζητούμενο πώς αυτή 
η ρευστότητα θα φτάσει στην οικονομία 
τα επόμενα χρόνια» τόνισε. 

ΣΕΒ: 550.000 νέες θέσεις εργασίας, αν 
η συνεισφορά της βιομηχανίας φτάσει 
στο 15% σε μια δεκαετία

Την εκτίμηση ότι αν γίνουν οι απαιτού-
μενες ενέργειες, ώστε η συνεισφορά της 
βιομηχανίας στο ΑΕΠ να φτάσει από το 
περίπου 10% σήμερα στο 15% σε μια δε-
καετία, τότε θα μπορούσαν να δημιουρ-
γηθούν περίπου 550.000 νέες «ανθεκτι-
κές» θέσεις εργασίας, με καλές αμοιβές, 
διατύπωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), 
Δημήτρης Παπαλεξόπουλος. «Σήμερα 
οι συνθήκες είναι καλύτερες παρά ποτέ, 
για να κυνηγήσουμε αυτό τον στόχο. Οι 
γεωπολιτικές συνθήκες βοηθούν, η αντι-
στροφή έστω μερική της παγκοσμιοποί-
ησης, φέρνει ξανά πιο κοντά τις εφοδι-
αστικές αλυσίδες της Ευρώπης και μας 
δίνει κάποιες ευκαιρίες. Επιπλέον, πόροι 
διατίθενται και μετά από δέκα χρόνια 

κρίσης και με κρίση τουρισμού τώρα 
υπάρχει ωρίμανση στην κοινωνία για να 
πάμε προς αυτή την κατεύθυνση» ση-
μείωσε και παρουσίασε τους έξι άξονες 
προτεραιοτήτων που θέτει ο ΣΒΕ, όπως 
η συνέχιση των οριζόντιων μεταρρυθ-
μίσεων, η διατύπωση συγκροτημένης 
σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής, ευ-
θυγραμμισμένης με εκείνη της ΕΕ, η κι-
νητοδρότηση για την αύξηση του μεγέ-
θους των επιχειρήσεων, η συστηματική 
ενίσχυση της καινοτομίας, η μείωση του 
κόστους ενέργειας στην Ελλάδα ώστε να 
γίνει ανταγωνιστικό και ο προσανατολι-
σμός ικανών πόρων για επενδύσεις στις 
κατάλληλες υποδομές (πχ., ψηφιακές, 
κυκλικής οικονομίας και logistics).

Οι επιχειρηματίες Στέφανος Τζιρίτης 
(πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
ISOMAT) και Μαίρη Χατζάκου (αντιπρό-
εδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της 
ΜΕΒΓΑΛ), παρουσίασαν με τη σειρά τους 
τις θέσεις τους για την προσαρμογή των 
επιχειρήσεων  στα νέα δεδομένα που δη-
μιουργεί η πανδημική κρίση και για τις 
κινήσεις που πρέπει να δρομολογηθούν 
ώστε να μεγαλώσουν και να γίνουν πιο 
ανθεκτικές, καινοτόμες και εξωστρεφείς.
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Βιογραφικά από το εξωτερικό 
για μια θέση εργασίας
στη Θεσσαλονίκη

Π ερισσότερα από 1000 βιογρα-
φικά από το εξωτερικό, προερ-
χόμενα σε μεγάλο βαθμό από 
Έλληνες υψηλής εξειδίκευσης, 

που επιθυμούν να επιστρέψουν στην 
Ελλάδα, επειδή διαβλέπουν επαγγελμα-
τική προοπτική, έλαβε τους τελευταί-
ους 12 μήνες η Deloitte, η οποία από το 
2018 έχει θέσει σε λειτουργία στη Θεσ-
σαλονίκη Πρότυπο Κέντρο Τεχνογνω-
σίας (DACC). Παράλληλα, το τελευταίο 
εξάμηνο, εν μέσω πανδημικής κρίσης, η 
εταιρεία προσέλαβε 80 νέα στελέχη στη 
Θεσσαλονίκη, όπως  επισήμανε ο εταί-
ρος της και αντιπρόεδρος του Ελληνοα-
μερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, 
Βασίλης Καφάτος, μιλώντας από το βήμα 
του Thessaloniki Helexpo Forum. 

«Το 2018 ιδρύσαμε το DACC και ως πρώ-
το βήμα προσελκύσαμε φοιτητές από τα 
πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, κάναμε 
ισχυρές συνεργασίες με τα περισσότερα 
από αυτά και εστιάσαμε στην εκπαίδευ-
ση αποφοίτων σε εξειδικευμένες γνώσεις 
επί τεχνολογιών αιχμής, ώστε ως έμπει-
ρα στελέχη να μπορούν να συμμετέχουν 
σε πρωτοποριακά και σύνθετα έργα της 
Deloitte στον ευρωπαϊκό χώρο. Ξεκινήσα-
με δειλά, με 20 άτομα και σήμερα έχουμε 
350 στελέχη με ανεπτυγμένη τεχνογνωσία 
σε τομείς όπως τα digital analytics και τα 
robotics» σημείωσε ο κ.Καφάτος. Στόχος 
είναι τα στελέχη στο Κέντρο να φτάσουν 
σχετικά σύντομα τα 700.

Σχεδόν 390 εκατ. ευρώ ετησίως το συ-
νολικό οικονομικό αποτύπωμα του ΑΠΘ 
στη Β.Ελλάδα 

Συνολικό οικονομικό αποτύπωμα, της 
τάξης των 389 εκατ. ευρώ ετησίως, υπο-
λογίζεται πως έχει στην ευρύτερη περι-
οχή της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας 
Ελλάδας  το ΑΠΘ, βάσει μελέτης που 
πραγματοποιήθηκε προ διετίας, όπως 
επισήμανε ο πρύτανης του ιδρύματος, 
Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου.

«Παγκοσμίως, τα πανεπιστήμια  που 
βρίσκονται στις θέσεις ένα έως 500 της 
διεθνούς "Κατάταξης της Σαγκάης" συ-
νεισφέρουν στο τοπικό ΑΕΠ της περιο-
χής τους κατά 15%-20%. Σε πραγματικά 
νούμερα, το ΑΠΘ ως ίδρυμα συμμετέχει 
άμεσα στην οικονομία της Θεσσαλονίκης 
με 20,7 εκατ. ετησίως (σ.σ. π.χ., ό,τι δαπα-
νούν φοιτητές και εργαζόμενοι). Παράλ-
ληλα, έχει μια έμμεση επίδραση της τά-
ξης των 198 εκατ. ευρώ στην οικονομία 
της πόλης (κύκλος εργασιών προερχόμε-
νος από την παραγόμενη γνώση, καινο-
τομία και επιστημονική δραστηριότητα 
στο ΑΠΘ) και τελική επίδραση της τάξης 
των 389 εκατ. συνολικά στη Β.Ελλάδα, 
συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονί-
κης» υπογράμμισε. 

Ήδη, επισήμανε, μέσα από το ΑΠΘ δη-
μιουργήθηκαν 14 startups (νεοφυείς επι-
χειρήσεις), ενώ από το 2015 ώς το 2020 το 
ίδρυμα έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του 
σε 124 προγράμματα του «Ορίζοντα 2020».

Ο πρύτανης του ΑΠΘ διευκρίνισε πά-
ντως ότι το ΑΠΘ είναι ένα δημόσιο πανε-
πιστήμιο και όχι ένας μηχανισμός παρα-
γωγής κέρδους, ασχέτως του αν μέσα από 
τις εκροές του (νέα γνώση, καινοτομία, 
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επενδύσεις κεφαλαίου) συνεισφέρει ση-
μαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας. 

Ο κ.Παπαϊωάννου υποστήριξε επίσης ότι 
«ένα ή δύο χρόνια πριν, πήγαμε χρόνια 
πίσω. Δεν είναι δυνατόν (οι επιχειρήσεις) 
να ζητάτε αυτά που ζητάτε (σ.σ. σύνδεση 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παραγω-
γής) από πανεπιστημιακές σχολές που έγι-
ναν σε ένα βράδυ, χωρίς καμία λογική, για 
καθαρά τοπικιστικούς λόγους. Χρειάζεται 
να υπάρχει εθνική πολιτική στην ανώτατη 
εκπαίδευση, με πυλώνες τα παλιά και με-
γάλα πανεπιστήμια που μπορούν να στη-
ρίξουν τέτοιου είδους δράσεις, συνυφα-
σμένες με τον στόχο για τη συμβολή της 
παιδείας στην οικονομική ανάπτυξη του 
τόπου μέσα από την ελεύθερη αγορά».

Το κενό της αγοράς και το όραμα του 
Thess INTEC

Το όραμά του για το μέλλον του τεχνο-
λογικού πάρκου 4ης γενιάς Thess INTEC 
στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλός του, Νί-
κος Ευθυμιάδης. «Το όραμά μου είναι ένα 
πάρκο, που σε 10 χρόνια από σήμερα θα 
έχει μέσα 200-300 επιχειρήσεις, άλλες με-
γάλες, τύπου Pfizer ή Cisco αν θέλουν να 
έρθουν- κι άλλες μικρότερες: καμιά εκα-
τοστή startupers και περίπου 20 ερευνη-
τικά τμήματα είτε από πανεπιστήμια είτε 
από ερευνητικά κέντρα όπως το ΕΚΕΤΑ» 
επισήμανε και πρόσθεσε ότι οι εδρεύο-
ντες στο πάρκο θα συνθέτουν, με βάση 
τον σημερινό σχεδιασμό, τα έξι θεματικά 
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mega-projects του Thess INTEC, σε τομείς 
όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα logistics 
ή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με προοπτική 
να το «εμβολιάσουν» και με νέα mega-
projects στους τομείς της ιατρικής, της 
πληροφορικής κτλ. 

«Με το Thess INTEC πάμε να καλύψου-
με ένα κενό της αγοράς στη συνεργασία 
και στη συν-εγκατάσταση. Οι επιχειρή-
σεις θέλουν  να έρθουν  πιο κοντά στα 
πανεπιστήμια και  αντίστροφα και αυτό 
το πράγμα λιμνάζει εδώ και πολλά χρό-
νια. Το γεγονός όμως, ότι άρχισαν να 
έρχονται (στη Θεσσαλονίκη) ξένες επι-
χειρήσεις "ξύπνησε" και τις ελληνικές 
ώριμες επιχειρηματικές ιδέες. Ολοένα 
περισσότερες επιχειρήσεις βλέπουν στη 
Θεσσαλονίκη ένα μέλλον» υπογράμμισε.

Τα κίνητρα που λείπουν

Την εκτίμηση ότι πρωτοβουλίες όπως 
το Thess INTEC μπορούν να αναδείξουν 
τη Θεσσαλονίκη σε τεχνολογικό κόμβο 
για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη, διατύπωσε ο Τάσος Τζήκας, πρό-
εδρος της Τεχνόπολης, η οποία μπορεί 
ως ιδέα να εκκίνησε τη διαδρομή της την 
ημέρα που στη Νέα Υόρκη έπεφταν οι 
Δίδυμοι Πύργοι, το 2001, αλλά άρχισε τη 
λειτουργία της το 2010. Όπως είπε, η Τε-
χνόπολη, ο πρώτος οργανωμένος χώρος 
αυτού του τύπου και του μεγέθους στην 
Ελλάδα, αποτελεί απόδειξη ότι η ιδιωτική 
πρωτοβουλία μπορεί να πετύχει πράγ-
ματα με ίδιους πόρους, σε συνεργασία 
με την Πολιτεία. «Αυτό που λείπει είναι 
να υπάρξουν κίνητρα, όπως η γρήγορη 
αδειοδότηση των εταιρειών ή η επιδότη-
ση των ασφαλιστικών εισφορών, για να 
έχουμε την είσοδο επιχειρήσεων πληρο-
φορικής και επικοινωνιών σε οργανωμέ-
νους χώρους» υπογράμμισε, ενώ επισή-
μανε την ανάγκη να υπάρξει στρατηγική 
τεχνολογικών πάρκων σε όλη την Ελλά-
δα, ώστε τώρα που αλλάζει η τεχνολογία, 
λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης,  «η χώρα να 
μπει στο κάδρο». Έτσι, όπως είπε, θα μα-
ζευτούν εταιρείες σε οργανωμένους χώ-

ρους, όπως η Τεχνόπολη, το Thess INTEC 
ή το Λαύριο, «που δυστυχώς σήμερα δεν 
γεμίζουν, γιατί το νομικό πλαίσιο δεν τις 
έχει βάλει στο κάδρο». 

Ο κ.Τζήκας υπογράμμισε ακόμα ότι οι 
υποδομές που δημιουργούνται στη Θεσ-
σαλονίκη στον κλάδο της τεχνολογίας 
δεν πρέπει να λειτουργούν ανταγωνιστι-
κά μεταξύ τους, αλλά συμπληρωματικά 
και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ωρίμα-
σαν οι συνθήκες, ώστε να «τρέξει» το 
αναγκαίο  branding και  μάρκετινγκ και 
η Θεσσαλονίκη να  προβληθεί στο εξω-
τερικό ως προορισμός τεχνολογικών 
επενδύσεων. Ο συντονιστής της  συζή-
τησης, Ηλίας Σπυρτούνιας, γενικός  διευ-
θυντής του Ελληνοαµερικανικού Εµπο-
ρικού  Επιµελητηρίου, τέλος, επισήμανε: 
«θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ ένα τέτοιο 
branding της Θεσσαλονίκης να το προ-
βάλουμε στις ΗΠΑ».

Ο CEO της Pfizer Hellas, Ζαχαρίας Ρα-
γκούσης, αναφέρθηκε στην επένδυση 
της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη (Κέντρο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας), όπου -όπως 
επιβεβαίωσε- θα απασχολούνται 200 άτο-
μα μέχρι το τέλος του 2020. O γενικός δι-
ευθυντής της Cisco Systems Hellas, Αντώ-
νης Τσιμπούκης, τόνισε ότι η επιχείρηση 
με το Κέντρο Καινοτομίας, που έχει δημι-
ουργήσει στην Θεσσαλονίκη, συμμετέχει 
στην διαδικασία του ψηφιακού μετασχη-
ματισμού στην Ελλάδα.
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Το brand name της χώρας ισχυρό 
εφόδιο για την εξωστρέφεια 
της ελληνικής οικονομίας τόνισε 
ο αναπλ. υπουργός Εξωτερικών 
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης 

Αναντικατάστατη χαρακτήρισαν 
στην πλειοψηφία τους την εκ-
θεσιακή δραστηριότητα με φυ-
σική παρουσία οι εισηγητές στο 

πρώτο πάνελ του Thessaloniki Helexpo 
Forum με τίτλο «Εκθέσεις vs Πανδημίας», 
παραδεχόμενοι ωστόσο στο σύνολό τους, 
ότι η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε 
την ανάγκη να αναζητηθούν τα υβριδικά 
εκείνα μοντέλα, που θα επιτρέψουν να 
συνδυαστεί με τον ψηφιακό κόσμο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών 
κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης Βαρβιτσιώτης 
κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του- 
συμμετέχοντας μέσω τηλεδιάσκεψης στο 
πάνελ- τόνισε ιδιαίτερα τις ευκαιρίες και 
τις δυνατότητες που ανοίγονται για την 
ελληνική οικονομία και επιχειρηματικό-
τητα στην εποχή της πανδημίας.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης έδωσε έμφαση στον 
μετασχηματισμό της οικονομικής διπλω-
ματίας που επιχειρείται το τελευταίο δι-
άστημα στο Υπουργείο Εξωτερικών και 
έχει ως στόχο την ενσωμάτωση όλων των 
δράσεων της εξωστρέφειας στις δομές 
του ΥΠΕΞ. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμ-
ματίζεται η δημιουργία Εθνικού Οργανι-
σμού Εξωστρέφειας μέσα από τη θεσμι-
κή μετεξέλιξη του Enterprise Greece.

Ο αναπληρωτής Υπουργός σημείωσε, 
ακόμη, ότι προς την κατεύθυνση ενί-
σχυσης της εξωστρέφειας της ελληνι-
κής οικονομίας, αποτελούν ισχυρά εφό-

δια: Το brand name της Ελλάδας, όπως  
αυτό αναδείχθηκε μέσα  από  την επιτυ-
χή αντιμετώπιση του πρώτου  κύματος 
της πανδημίας, η ισχυρή  και σοβαρή 
διεθνής φωνή της χώρας σε όλα τα δι-
εθνή φόρα, καθώς – όπως είπε - “δια-
πραγματεύεται με νηφαλιότητα και πα-
ράλληλα με ισχυρά  επιχειρήματα”  και 
το γεγονός ότι καλλιεργεί πολυμερείς  
συνεργασίες με χώρες πέρα από την Ευ-
ρώπη, όπως με κράτη του Κόλπου και  
της Μεσογείου. “Όλα αυτά” -πρόσθεσε 
- “δημιουργούν ένα πολύ θετικό κλίμα 
εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας για το 
όνομα της χώρας διεθνώς”. 

Ο ϊδιος επισήμανε, ότι η περίοδος της 
πανδημίας του κορονοϊού έδειξε ότι εί-
ναι επιτακτική πλέον η ανάγκη να γίνουν 
επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό, ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει την 
ευκαιρία που έχει για έγκαιρη προσαρμο-
γή σε  θέματα  συνεδριακού τουρισμού.

Να ληφθούν μέτρα πρόληψης και υγει-
ονομικής προστασίας παρά το κόστος 
προκειμένου να συνεχίσει η υλοποίηση 
εκθέσεων, συνέστησε ο βουλευτής και 
αναπληρωτής τομεάρχης ευρωπαϊκών 
υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μπουρ-
νούς, προσθέτοντας ότι «χρειάζεται ρι-
ζική αναδιοργάνωση του τρόπου που 
προετοιμάζονται ώστε να επιτευχθεί η 
εξισορρόπηση της φυσικής παρουσί-
ας και του ψηφιακού μετασχηματισμού 
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τους».  Σημειώνοντας τον καίριο ρόλο της 
διοργάνωσης εκθέσεων για την ανάπτυ-
ξη των ελληνικών εταιρειών, τόνισε ότι 
«μετά την πανδημία όλοι θα είμαστε πιο 
εξοικειωμένοι με τις υβριδικές μορφές 
πραγματοποίησης συνεδρίων, αλλά και 
άσκησης της εργασιακής μας ιδιότητας».

Στη συμβολή των συνεδριακών κέ-
ντρων στην αντιμετώπιση της πανδημίας 
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο βουλευτής 
ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Φραγκίδης, προσθέτο-
ντας ότι «η  εκθεσιακή βιομηχανία στην 
προσπάθεια της να ξεπεράσει τα εμπό-
δια αναζητά υβριδικά μοντέλα διοργά-
νωσης, που να συνδυάζουν τη φυσική 
παρουσία με την ψηφιακή αλληλεπίδρα-
ση». Εξέφρασε την πεποίθησή του πά-
ντως ότι «τίποτα δεν μπορεί να αντικα-
ταστήσει τη φυσική παρουσία».

Την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχε-
δίου για την ανάπτυξη των υπηρεσιών και 
υποδομών εκείνων που θα καταστήσουν 
ανταγωνιστικό τον ελληνικό εκθεσιακό, 
συνεδριακό τουρισμό, υπογράμμισε η γε-
νική γραμματέας τουριστικής πολιτικής 
και ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισμού, 
Βίκη Λοΐζου. "Εκμεταλλευόμενοι το νέο 
μοντέλο και των υβριδικών εκδηλώσεων 
και με ένα συγκεκριμένο πλάνο μπορούμε 
να κάνουμε την χώρα ανταγωνιστική και 
σε αυτό τον τομέα", είπε, καλώντας για 
αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Ανά-
καμψης προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Επενδύστε στον συνεδριακό τουρι-
σμό». Σ αυτή τη φράση "συμπύκνωσε" τις 
προτάσεις του ο επικεφαλής της γερμα-
νικής Koeln Messe, Gerald Boese, παρα-
θέτοντας προς αυτή την κατεύθυνση την 
αξιοποίηση κοινοτικών πόρων από το Τα-
μείο Ανάκαμψης.  "Κάθε διοργανωτής εκ-
θέσεων πρέπει να κάνει και μία ψηφιακή 
πρόταση στην αγορά, γιατί εάν βρεθείς 
έναν χρόνο εκτός αγοράς, ίσως να μην 
μπορέσεις να επανέλθεις ποτέ ξανά" τό-
νισε ο κ. Boese και υπογράμμισε «τα υβρι-
δικά εκθεσιακά γεγονότα είναι το μέλλον 
και στην μετά κορονοϊό εποχή".

"Οι ψηφιακές εκθέσεις  δεν  έχουν 
δευτερογενείς επιπτώσεις  στην  τοπι-
κή οικονομία-ανάπτυξη. Το εκθεσιακό 
κέντρο  δεν είναι μόνο  υποδομές  οι-
κονομικού  χαρακτήρα, αλλά και με κοι-
νωνικό πρόσημο. Οι εκθέσεις  με  φυσι-
κή  παρουσία  δεν θα  αντικατασταθούν 
ποτέ, γιατί έχουν το απόλυτο πλεονέ-
κτημα  της λειτουργίας των πέντε αισθή-
σεων για τον επισκέπτη", τόνισε ο διευ-
θύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo ΑΕ, 
Κυριάκος Ποζρικίδης.

Λέγοντας ότι η Θεσσαλονίκη από τη μα-
ταίωση της ΔΕΘ «έχασε» 50 εκατ. ευρώ, 
παρουσίασε στοιχεία από την Παγκόσμια 
Ένωση Εκθέσεων, σύμφωνα με τα οποία το 
2020 η εκθεσιακή δραστηριότητα έπεσε 
στο 1/3 σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, 
χάθηκε τζίρος 158 δισ. ευρώ, προέκυψε 
απώλεια 2 εκατ. θέσεων εργασίας και 260 
εκατ. ευρώ επιχειρηματικών συμβολαίων. 

Από την πλευρά του ο πρώην πρόεδρος 
της Specialty Food Association,  Phil Ka-
farakis, σημείωσε πως "ζούμε μία ενδιά-
μεση πραγματικότητα, αλλά και αυτό θα 
περάσει και θα έχουμε να κάνουμε μετά 
με κάτι καινούργιο". Τόνισε ότι  υπάρχει 
ανάγκη να εκπαιδευτεί ο εκθέτης για τα 
πρωτόκολλα της πανδημίας και σημείωσε 
ότι η χρήση της τεχνολογίας και τα ψηφι-
ακά γεγονότα είναι εδώ για να μείνουν.

Να επανεκκινήσουν άμεσα στη χώρα 
μας οι εκθέσεις ζήτησε ο διευθυντής των 
«Ποσειδωνίων»,  Θεόδωρος Βώκος, εξη-
γώντας ότι μπορούν  να λειτουργήσουν με 
τα ίδια ή και με  αυστηρότερα  κριτήρια 
από τα  εμπορικά κέντρα. "Ο  ψηφιακός 
μετασχηματισμός είναι αναγκαίο κακό, 
αλλά όχι μονόδρομος. Το υβριδικό μοντέ-
λο είναι αναπόφευκτο, αλλά δεν μας αρ-
κεί" τόνισε ο κ. Βώκος, συμπλήρωσε.

Για μια χαμένη χρονιά έκανε λόγο ο πρό-
εδρος της Fiera di Roma, Pietro Piccinetti 
και παραδεχόμενος την ανάγκη ψηφια-
κού μετασχηματισμού, εξέφρασε την ελ-
πίδα του οι εκθέσεις να γίνονται κυρίως 
με φυσική παρουσία. 
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Σε λίγες εβδομάδες στον «αέρα» 
το εθνικό μητρώο νεοφυών 
επιχειρήσεων «Elevate Greece»

Η χαρτογράφηση των νεοφυών 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα θα 
γίνει μέσω του εθνικού μητρώ-
ου, το οποίο θα λειτουργήσει 

εντός του οικοσυστήματος καινοτομίας 
«Elevate Greece», που θα παρουσιάσουν 
το προσεχές διάστημα ο πρωθυπουργός 
και η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων.  

«Θέλουμε να συγκεντρώσουμε το οικο-
σύστημα καινοτομίας σε ένα portal και 
πράγματι σε λίγες εβδομάδες θα παρου-
σιάσουμε μαζί με τον πρωθυπουργό το 
Elevate Greece, το οποίο  είναι  μία ψηφι-
ακή πλατφόρμα που θα λειτουργήσει και 
ως μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων», δή-
λωσε ο αρμόδιος για την την Έρευνα και 
Τεχνολογία υφυπουργός Χρίστος Δήμας, 
μιλώντας  στη θεματική  ενότητα «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση και νεοφυής  επιχειρηματι-
κότητα» του Thessaloniki Helexpo Forum. 

Ο κ. Δήμας διευκρίνισε ότι τα κριτήρια 
ένταξης στο μητρώο, σύμφωνα με την ει-
σήγηση των ειδικών του ΕΣΕΤΕΚ, χωρίζο-
νται σε δύο κατηγορίες: Η πρώτη περιλαμ-
βάνει κάποια απόλυτα κριτήρια «δηλαδή 
αν μία επιχείρηση λειτουργεί πάνω από 
8 χρόνια δε θα μπορέσει να μπει στο μη-
τρώο […] , αν έχει πάνω από 250 εργαζό-
μενους ή αν είναι μονοπρόσωπη δεν είναι 
νεοφυής». Η δεύτερη κατηγορία των κρι-
τηρίων αφορά σε ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά και «πρέπει να ενέχει δυο στοιχεία, το 
πρώτο είναι το κομμάτι της καινοτομίας 
στη διαδικασία, στο προϊόν που παρά-

γεται ή την υπηρεσία που παρέχεται και 
το δεύτερο κριτήριο αξιολόγησης είναι η 
δυνατότητα της επεκτασιμότητας , δηλα-
δή να υπάρχει προοπτική στα συγκεκρι-
μένα εγχειρήματα και πέραν του τοπικού 
ή εθνικού επιπέδου». 

«Το Elevate Greece συγκεντρώνει όλο 
το οικοσύστημα καινοτομίας δίνοντας 
στο κράτος ένα πολύτιμο εργαλείο για να 
μπορέσουμε να δώσουμε ευεργετήματα 
στις νεοφυείς επιχειρήσεις, είτε αυτά εί-
ναι φορολογικού χαρακτήρα, είτε είναι 
επιδοτήσεις, κάλυψη μισθολογικού κό-
στους», εξήγησε ο υφυπουργός. 

«Νέα παρέμβαση για την 
απλούστευση των ΕΛΚΕ»

Περαιτέρω  αναφέρθηκε στις πρωτο-
βουλίες του υπουργείου που στόχο έχουν 
να αυξήσουν την  ευελιξία  των ερευνη-
τών, όπως  η διάταξη που  εξαιρεί από το 
ενιαίο μισθολόγιο τους ερευνητές που ερ-
γάζονται σε προγράμματα, στα οποία τα 
χρήματα προέρχονται από τον ιδιωτικό 
τομέα και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό 
προϋπολογισμό «για να προσελκύσου-
με νέους επιστήμονες να γυρίσουνε στη 
χώρα με πολύ πιο ανταγωνιστικούς μι-
σθούς». Σχετικά με τη νομοθετική παρέμ-
βαση που έγινε  με το υπουργείο Παιδείας 
για την άρση των γραφειοκρατικών εμπο-
δίων στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κον-
δυλίων Έρευνας, προανήγγειλε εντός του 
2020 και δεύτερη «πολύ  πιο ουσιαστική 
παρέμβαση» για την περαιτέρω απλού-
στευση των διαδικασιών.
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Σχετικά με την κινητροδότηση των επι-
χειρήσεων που επενδύουν στην έρευνα 
ο κ. Δήμας χαρακτήρισε πολύ σημαντική 
πρωτοβουλία τον υπερτριπλασιασμό από 
την 1η Σεπτεμβρίου 2020 των φορολογι-
κών κινήτρων στις υπεραποσβέσεις των 
δαπανών έρευνας και ανάπτυξης -από 
30% στο 100%- προκειμένου να αυξη-
θούν οι επενδύσεις στην έρευνα και ανά-
πτυξη και «με τη μελέτη επιπτώσεων που 
έχουμε κάνει υπολογίζουμε ότι τα επό-
μενα 2-3 χρόνια θα αυξηθούν οι επενδύ-
σεις έρευνας και ανάπτυξης περίπου 300 
εκατ. ευρώ, άρα θα δημιουργηθούν νέες 
θέσεις εργασίας».

Στις παρεμβάσεις για την προσαρμογή 
της δημόσιας διοίκησης στη νέα ψηφιακή 
εποχή αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλού-
στευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστό-
πουλος σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή 
στη Βουλή συζητείται ο Κώδικας Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, «το βασικό νομοθε-
τικό κείμενο για τη χώρα που θα οδηγεί 
θεσμικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό».

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του 
κράτους έχει αναπτυξιακή διάσταση, κα-
θώς καταπολεμά τη γραφειοκρατία, και οι 
επιχειρήσεις και οι πολίτες, μπορούν να δι-
εκπεραιώνουν τις διοικητικές διαδικασίες 
ψηφιακά, εύκολα, χωρίς ταλαιπωρία, απο-
τελεί έτσι αναπτυξιακό πυλώνα, δεν είναι 
μόνο πυλώνας διαφάνειας», ανέφερε.

Σημείωσε, δε, ότι ο υπό συζήτηση Κώ-
δικας  ενσωματώνει και τη  νέα οδηγία 
της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής για τα Ανοι-
κτά Δεδομένα, «πολύ νωρίτερα  από ό,τι 
προβλέπεται και τα  ανοιχτά  δεδομένα  
πλέον είναι  το πετρέλαιο της τεχνολογι-
κής εξέλιξης και του ψηφιακού μετασχη-
ματισμού», καθώς «μπαίνουν μέσα και τα 
ερευνητικά δεδομένα […] και  είναι ένα 
πλαίσιο για να αναπτυχθούν οι νέες τε-
χνολογίες και οι νεοφυείς επιχειρήσεις».  
Ο κ. Χριστόπουλος χαρακτήρισε «μεγά-
λη καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο» τη 
θεσμοθέτηση του Ταμείο «Φαιστός», το 
οποίο θέτει τις προϋποθέσεις για τη δη-
μιουργία ενός λειτουργικού και βιώσιμου 
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οικοσυστήματος για την ανάπτυξη εφαρ-
μογών και υπηρεσιών 5G στην Ελλάδα. 

«Η Ελλάδα κατά τα προηγούμενα χρό-
νια πέτυχε μία εκτόξευση στους δείκτες 
καινοτομίες», ανέφερε ο αναπληρωτής 
τομεάρχης Έρευνας και Τεχνολογίας του 
ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Σαρακιώτης και παρέ-
πεμψε στις πρωτοβουλίες που δρομο-
λόγησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. «Κα-
ταρτίστηκε η εθνική ψηφιακή πολιτική 
2016-21 […] δημιουργήθηκε κεντρικό 
σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγ-
γράφων με διασύνδεση 21000 δημόσιων 
φορέων και η ψηφιακή υπογραφή […] 
προχώρησαν εμβληματικά έργα», είπε 
και εξέφρασε «ιδιαίτερη χαρά που ο νυν 
υπουργός ανέφερε ότι τα ψηφιακά έργα 
δε θα μπουν στη λογική της ακύρωσης 
όσων έχουν επιτευχθεί».

Ο αν. τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτή-
ρισε «μείζον θέμα» τις  ψηφιακές δεξιό-
τητες. Σχετικά με την πολιτική για την 
έρευνα και την καινοτομία επισήμανε 
ότι «απαιτείται συγκεκριμένο και ολιστι-
κό σχέδιο και [...] ευελπιστώ ότι αυξητική 
τάση των δαπανών στον τομέα θα συνε-
χιστεί και από τη σημερινή κυβέρνηση», 
καθώς «συμπαρασύρει και τις επενδύσεις 
ιδιωτών και αυξήθηκε τα προηγούμενα 
χρόνια η συμβολή των ιδιωτικών επιχει-
ρήσεων, υπήρξε στόχευση στην ενίσχυ-
ση του ανθρώπινου δυναμικού».

Σχετικά με τη σύνδεση της έρευνας, της 
καινοτομίας και της τεχνολογίας με την 
παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας χαρακτήρισε «χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα το ΕΛΙΔΕΚ», σημει-
ώνοντας πως «θα επικροτήσουμε κάθε 
τέτοια παρεμφερή δράση από τη σημερι-
νή ηγεσία του υπουργείου και θα είμαστε 
αρωγοί στην προσπάθεια για καλύτερες 
θέσεις εργασίας και επιπλέον κίνητρα»

Η πρόεδρος του ΣΕΠΕ Παναγιώτα Πα-
παρίδου χαρακτήρισε «ευτυχές γεγονός 
ότι στην κρίση της πανδημίας η χώρα 
έκανε βήματα στον τομέα ανάπτυξης 

που είναι ψηφιακός και […] ο κόσμος 
συνειδητοποίησε ότι ψηφιακό δεν είναι 
μόνο το τηλέφωνο, η smart τηλεόραση 
και τα social media» παρατηρώντας πως 
«όταν φτάνεις σε ένα σημείο που παίρ-
νεις φόρα δε σταματάς και τώρα αρχίζει 
ο ίδιος ο πολίτης και αντιλαμβάνεται τι 
μπορεί να γίνει αλλιώς».

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
Δημήτρης Τζοβάρας  τόνισε ότι «η και-
νοτομία είναι ο κύριος παράγοντας που 
μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία μια 
επιχείρηση, καθώς ακόμη και επιχειρή-
σεις που είναι καταξιωμένες και έχουν 
προϊόντα με μεγάλη αγορά δεν μπορούν 
να σταθούν αν δεν καινοτομήσουν, αν δεν 
ακολουθήσουν τις τεχνολογικές εξελί-
ξεις», προσθέτοντας ότι πλέον «υπάρχουν 
τα κίνητρα για τις επιχειρήσεις να επενδύ-
σουν παραπάνω, υπάρχει το ανθρώπινο 
δυναμικό για να υποστηρίξει καινοτόμα 
προϊόντα και υπάρχει έρευνα σε όλα τα 
πεδία, ώστε οι επιχειρήσεις να εντάξουν 
καινούριες δυνατότητες στα ήδη υπάρ-
χοντα προϊόντα τους […] λείπει όμως το 
νέο ανθρώπινο δυναμικό, τα πανεπιστή-
μια δεν παράγουν αρκετούς επιστήμονες  
εκεί που τους χρειάζεται η αγορά».

«Η νεοφυής επιχειρηματικότητα είναι το 
γινόμενο της ανακάλυψης επί της εμπο-
ρευματοποίησης. Θα πρέπει αυτά τα δύο 
να τα ενισχύσουμε στους νέους», ανέφερε 
ο διευθύνων σύμβουλος της «Τεχνόπολις 
Θεσσαλονίκης» Μιχάλης Χαβούζης, συμ-
φωνώντας με τον κ. Τζοβάρα ότι «η ζήτηση 
είναι πολύ μεγαλύτερη, από τον κόσμο που 
παράγουν τα πανεπιστήμια» και «αν είχα-
με άλλους τόσους θα είχαν όλοι δουλειά».  
Σχετικά με τη θνησιμότητα των νεοφυών 
επιχειρήσεων επισήμανε: «Στις νεοφυείς 
επιχειρήσεις η αποτυχία είναι κάτι συνηθι-
σμένο. Στην Ελλάδα το συνηθισμένο είναι 
ο στιγματισμός του αποτυχημένου. Ο στιγ-
ματισμός πρέπει να φύγει από πάνω μας 
και την παιδεία που δίνουμε να τη συνδέ-
σουμε με την επιχειρηματικότητα». 
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Τι θα γινόταν αν η συνεισφορά 
της βιομηχανίας στο ΑΕΠ 
έφτανε στην επόμενη 
πενταετία στο 12% από 8%;

Σημαντική επίδραση στην τόνω-
ση της ανάπτυξης, της απασχό-
λησης και των εξαγωγών στην 
Ελλάδα θα είχε τυχόν αύξηση 

της συνεισφοράς της βιομηχανίας στο 
ΑΕΠ στο 12% σε μια πενταετία, έναντι 
περίπου 8% σήμερα, σύμφωνα με εκτι-
μήσεις που διατύπωσε ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), 
Αθανάσιος Σαββάκης, από το βήμα του 
Thessaloniki Helexpo Forum. «Βάσει των 
εκτιμήσεων του ΣΒΕ, αν ο στόχος αυτός 
για αύξηση από το 8% στο 12% του ΑΕΠ 
επιτευχθεί, οι άμεσες θέσεις εργασίας στη 
βιομηχανία και τη μεταποίηση θα αυξη-
θούν κατά τουλάχιστον 10%. Οι δε έμμε-
σες θέσεις εργασίας, στον ιδιωτικό τομέα 
της οικονομίας συνολικά, θα αυξηθούν 
κατά 10%– 20%» επισήμανε ο πρόεδρος 
του ΣΒΕ, υπενθυμίζοντας ότι στον ιδιωτι-
κό τομέα της οικονομίας απασχολούνται 
σήμερα περί τα 3,2 εκατ. εργαζόμενοι.

Εξ αυτών, το 77% απασχολείται σε 
κλάδους κατά κανόνα έντασης εργασί-
ας (εμπόριο, τουρισμός, επαγγελματι-
κές υπηρεσίες, τέχνες και διασκέδαση, 
γεωργία και κτηνοτροφία, κατασκευές), 
με χαμηλότερη -όπως είπε- ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία ανά ώρα εργασίας 
(παραγωγικότητα) από τον μέσο όρο της 
οικονομίας, ενώ το 23% εργάζεται σε 
κλάδους κατά κανόνα έντασης κεφαλαί-
ου με υψηλότερη παραγωγικότητα από 
τον μέσο όρο της οικονομίας. «Η αναμε-
νόμενη αύξηση θεωρούμε ότι θα συμβεί 
περισσότερο σ’ αυτό το 23% και λιγότε-
ρο στο υπόλοιπο 77%» εξήγησε. Ομοίως, 
τόνισε, η αύξηση του κύκλου εργασιών 
στη βιομηχανία ίσως αγγίξει και το 20%,  
«ενώ κατά το ίδιο ποσοστό εκτιμούμε ότι 
θα αυξηθεί και η ακαθάριστη προστιθέ-
μενη αξία παραγωγής στη χώρα. Επίσης, 
θα υπήρχε σημαντική επίδραση στο ΑΕΠ 
της χώρας, που υπολογίζουμε ότι θα αυ-
ξανόταν κατά τουλάχιστον 3%». 

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ.Σαββάκης στη 
θετική επίδραση που θα είχε η εφαρμο-
γή συγκροτημένης βιομηχανικής πολιτι-
κής στην Ελλάδα ως προς τις εξαγωγές: 
«Όσον αφορά τις εξαγωγές, το πρόβλη-
μα που πρέπει να λύσουμε ως εγχώρια 
βιομηχανία και μεταποίηση είναι αυτό 
της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων 
προϊόντων. Σήμερα, περίπου το 43% 
των ελληνικών εξαγωγών είναι προϊόντα 
μεταποίησης. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό 
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το στοίχημα θα κερδηθεί μέσα από την 
εφαρμογή συγκροτημένης βιομηχανικής 
πολιτικής. Προς αυτή την κατεύθυνση, 
το μήνυμα που δίνει η κυβέρνηση είναι 
πολύ θετικό. Δημιουργήθηκε στο τέλος 
του Αυγούστου η Κυβερνητική Επιτροπή 
Βιομηχανίας στην οποία συμμετέχει και ο 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος. Η Επι-
τροπή θα εργασθεί προς αυτή την κατεύ-
θυνση, οπότε πιστεύω ότι τα κίνητρα και 
οι πολιτικές που θα δώσουν ώθηση στην 
παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊ-
όντων, άρα ώθηση στις εξαγωγές μας, θα 
μας οδηγήσουν σε ισχυρή αύξησή τους 
σε πέντε χρόνια, σε ποσοστό μεγαλύτερο 
του 20%» υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος του ΣΒΕ υπενθύμισε ακό-
μα πως σε πρόφατη μελέτη του Ιδρύ-
ματος Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών (ΙΟΒΕ),  υπολογίστηκε πως για 
κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας πα-
ραγωγής της μεταποίησης, στο ΑΕΠ της 
Ελλάδας προστίθενται 3,1 ευρώ και κάθε 
1 εκατ. ευρώ κύκλου εργασιών της μετα-
ποίησης «γεννά» 22 θέσεις εργασίας. Για 
κάθε μια θέση εργασίας στη μεταποίη-
ση, δημιουργούνται συνολικά στην οι-
κονομία 3,5 θέσεις. Σύμφωνα με τα πλέ-
ον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία η 
βιομηχανία απασχολεί σήμερα περίπου 
389.000 εργαζόμενους. Παράγει δε το 
14,8% της ακαθάριστης προστιθέμενης 
αξίας της οικονομίας.
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Η επόμενη γενιά των έργων
θα είναι τα σιδηροδρομικά" 
τόνισε ο υπουργός 
Κ.Καραμανλής-
Τον Απρίλιο του 2023 έτοιμο το μετρό

Ε ντός του Δεκεμβρίου φέτος 
αναμένεται ο ανάδοχος που θα 
«τρέξει» το έργο της σύνδεσης 
του έκτου προβλήτα στο λιμάνι 

της Θεσσαλονίκης με την ΠΑΘΕ, ύψους 
70 εκατ. ευρώ, και εντός του 2021 θα 
ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για 
τη σύνδεση και των υπολοίπων τριών 
σιδηροδρομικών χιλιομέτρων με αυτό. 
Αυτό προανήγγειλε ο υπουργός Υπο-
δομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος 
Καραμανλής μιλώντας από το βήμα του 
Thessaloniki Helexpo Forum στην ενό-
τητα με θέμα «Μεταφορές και Υποδομές 
ως εργαλεία ανάπτυξης».

Υπογραμμίζοντας ότι πλέον η νέα επο-
χή στη χώρα είναι τα σιδηροδρομικά 
έργα, με τον κύκλο των οδικών να έχει 
κλείσει, ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι 
τα έργα υποδομής δεν πρέπει να «έχουν 
χρώμα». Τόνισε ότι για την υλοποίησή 
τους πρέπει να επιτευχθεί η «minimun 
συναίνεση» και υπογράμμισε τον αγώνα 
δρόμου που γίνεται στο υπουργείο, για 
τη συμβασιοποίηση έργων 13 δισ. ευρώ 
στα επόμενα χρόνια.

"Ενώ την περίοδο 2012-2015 η Ελλάδα 
θα μπορούσε να απορροφήσει κονδύ-
λια ύψους 1,2 δις. ευρώ για σιδοδρομικά 
έργα, συμβασιοποιήθηκαν «μόλις 235 
εκατ. ευρώ .Είναι αστείο να μιλάμε για 
τη Θεσσαλονίκη και το λιμάνι της χωρίς 
σιδηρόδρομο» είπε ο κ Καραμανλής υπο-

γραμμίζοντας παράλληλα τη μεγάλη ευ-
καιρία που δίνεται στη χώρα μας με τα 70 
δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης.

Για την υποθαλάσσια αρτηρία ο κ. 
Καραμανλής είπε «είπαμε να δούμε τι 
μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο της 
εκτελεστής δικαστικής απόφασης που 
υπάρχει για επιστροφή 100 εκατ. ευρώ.

Απαντώντας  σε ερώτηση για την εικό-
να της Θεσσαλονίκης μετά από 10 χρόνια, 
είπε ότι τη «βλέπει» να γίνεται Πρωτεύου-
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σα της ΝΑ Ευρώπης  και των Βαλκανίων 
,ένα «κόσμημα» και ζητώντας τη στήριξη 
των  ιδιωτών  στις  προσπάθειες που κα-
ταβάλλονται για τα έργα υποδομής και 
μεταφορών  σημείωσε  ότι «η κρατικο-
ποίηση  του  ΟΑΣΘ  είναι κατά την γνώμη 
μου ένα μεγάλο ανέκδοτο». 

Ανέβηκαν οι τόνοι στο...μετρό

«Εμείς θα περιμένουμε την απόφαση 
της Δικαιοσύνης (4/11 η εκδίκαση), αλλά 
μετά θα πρέπει να προχωρήσουμε γιατί 
δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατά-
σταση του ράβε- ξήλωνε, επισήμανε ο κ. 
Καραμανλής αναφερόμενος στις τρεις εν-
στάσεις που υποβλήθηκαν για τον "σταθ-
μό Βενιζέλου" και πρόσθεσε «αφού δεν 
υπάρχει συμφωνία για το πως θα κατα-
σκευαστεί ο σταθμός Βενιζέλου, ας συμ-
φωνηθεί ότι θα συμφωνήσουμε στο να 
σεβαστούμε την απόφαση που θα βγάλει 
η Δικαιοσύνη». Μεταξύ άλλων επέστησε 
την προσοχή, τονίζοντας ότι εάν δεν γί-
νει το έργο του Μετρό μέχρι το 2023, «θα 
πρέπει να το κάνουμε με δικούς μας πό-
ρους μέχρι το 2025 και εάν δεν τα κατα-

φέρουμε θα πρέπει να επιστρέψουμε όλα 
τα χρήματα πίσω».

Για την ανάμειξη της πολιτικής στα 
έργα μίλησε στην έναρξη της τοποθέτη-
σής του στο φόρουμ ο πρόεδρος της Ατ-
τικό Μετρό, Νίκος Ταχιάος και αναφερό-
μενος στον σταθμό της Βενιζέλου τόνισε 
ότι η εταιρεία αποφάσισε να αναμένει την 
απόφαση επί της σχετικής αιτήσεως ακυ-
ρώσεως που έχει κατατεθεί στο Συμβού-
λιο της Επικρατείας.

«Θα περιμένουμε να βγει η απόφαση 
του ΣτΕ, μετά τις τρεις προσφυγές που 
έγιναν. Μετά όμως αυτός ο δικαστικός 
ακτιβισμός πρέπει να λήξει, να γυρίσουν 
όλοι στο έργο όποια και αν είναι η από-
φαση», είπε χαρακτηριστικά.

Γνωστοποίησε ότι την τρέχουσα περί-
οδο εγκρίνεται με τον ανάδοχο το χρο-
νοδιάγραμμα του έργου του Μετρό Θεσ-
σαλονίκης που προβλέπει ολοκλήρωση 
τον Απρίλιο του 2023 και δεσμεύτηκε: 
«Θα δουλέψουμε όλοι μας προς αυτή 
την κατεύθυνση».
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Σ τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ θα 
ανέλθει ο συνολικός προϋπο-
λογισμός του προγράμματος 
της επιστρεπτέας καταβολής 

και με βάση σημερινά στοιχεία, τα οποία 
παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στη θε-
ματική ενότητα «Η Ελληνική οικονομία 
την επόμενη ημέρα» του Thessaloniki 
Helexpo Forum, 100.000 επιχειρήσεις 
έχουν μέχρι τώρα εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον να ενταχθούν στον τέταρτο κύκλο 
της δράσης, που στόχο έχει την αντιμε-
τώπιση των συνεπειών από την πανδη-
μία και την ενίσχυση της ρευστότητας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Για την ανάταξη της οικονομίας μετά 
τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, 
ο κ.Σταϊκούρας είπε  πως «μόλις κλείσει 
η παρένθεση είμαστε  έτοιμοι να μονι-
μοποιήσουμε  κάποια  από τα μέτρα που 
πήραμε για  την covid-19 ή και κάποια 
άλλα, πάντα ανάλογα με τις δημοσιονο-
μικές δυνατότητες της χώρας», καθώς 
«σταθερή βούληση της κυβέρνησης εί-
ναι να μειώνει τους φόρους στις επιχει-
ρήσεις, στα φυσικά πρόσωπα, στα νοι-

κοκυριά δίνοντας ιδιαίτερη σημασία και 
έμφαση στη μεσαία τάξη».

«Στο Ταμείο Ανάκαμψης κίνητρα για 
τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων»

Παράλληλα, για να ενδυναμωθούν οι μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις, πολλές από τις 
οποίες λόγω της πανδημίας αντιμετωπί-
ζουν πρόβλημα βιωσιμότητας, ο υπουρ-
γός ανέφερε πως «δουλεύουμε μεθοδικά, 
σοβαρά και συντεταγμένα -τα υπουργεία 
Οικονομικών και Ανάπτυξης- έτσι ώστε 
μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης να βάλουμε 
ένα σημαντικό πρόταγμα που είναι τα κί-
νητρα για μεγέθυνση των επιχειρήσεων, 
για να μεγαλώσει η επιχειρηματικότητα 
στην Ελλάδα». 

«Θα ήθελα και από ιδιωτικό τομέα αν 
έχει προτάσεις, θα θέλαμε να τις ακού-
σουμε για να τις ενσωματώσουμε σε 
μία εμβληματική πρωτοβουλία που θα 
περιληφθεί ως υπουργείο Οικονομικών 
σε αυτό που λέγεται συλλογική, συνεκτι-
κή πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης», 
πρόσθεσε ο υπουργός, εξηγώντας πως 
η μεγέθυνση των επιχειρήσεων θα δη-
μιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης, 

Άλλες 100.000 επιχειρήσεις 
στην επιστρεπτέα 
προκαταβολή, είπε
ο υπουργός Οικονομικών,
Χρ. Σταϊκούρας-
Στο Ταμείο Aνάκαμψης κίνητρα
για συγχωνεύσεις
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αλλά θα λειτουργήσει και ως αντικίνητρο 
για τη φοροδιαφυγή, καθώς «το μικρό 
μέγεθος και ένα στοιχείο του υψηλού 
δείκτη φοροδιαφυγής στην Ελλάδα».

Σε ό,τι αφορά την πορεία της οικονομί-
ας ο υπουργός  δήλωσε πως η ύφεση στη 
χώρα είναι κοντά στο 8% και είναι μικρό-
τερη από την μέση ευρωπαϊκή ύφεση και 
πολύ μικρότερη από ότι στις άλλες χώρες 
του ευρωπαϊκού νότου, φέρνοντας ως 
παράδειγμα την Ισπανία, με ύφεση 13%.

Σχετικά με τον σχεδιασμό της επόμε-
νης μέρας αναφέρθηκε στο νέο νόμο για 
την εταιρική διακυβέρνηση, τον νόμο για 
τις μικροπιστώσεις, ώστε να βοηθηθούν 
οι επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση 
στο τραπεζικό σύστημα, καθώς και στην 
ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευ-
σης για τον νέο κώδικα που αφορά τη 
δεύτερη ευκαιρία «με κοινωνικά κριτή-
ρια και με αναπτυξιακό πρόσημο ώστε 
να αντιμετωπιστεί το συσσωρευμένο 
απόθεμα ιδιωτικού χρέους». 

«Ταυτόχρονα μέσα στην υγειονομική 
κρίση αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις 
της υγειονομικής  κρίσης αλλά και χτίζου-
με μέσα  από διαρθρωτικές αλλαγές την  
επόμενη μέρα  της  ελληνικής οικονομί-
ας», είπε ο υπουργός Οικονομικών και 

για τη χρηματοδότηση του σχεδιασμού 
διευκρίνισε:  «Φροντίσαμε με πολλή με-
θοδικότητα  να χτίσουμε ισχυρά ταμει-
ακά διαθέσιμα που σήμερα ανέρχονται 
στα 38,7 δισ. ευρώ, περίπου όσα ήταν 
στην αρχή της υγειονομικής κρίσης. Τα 
14 από αυτά τα  φτιάξαμε τον τελευταίο 
χρόνο. Βγήκαμε έξι φορές στις αγορές 
και δανειστήκαμε στο 1/3 του κόστους, 
που δανειζόταν η προηγούμενη κυβέρ-
νηση. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να 
αξιοποιήσουμε τους πόρους εκεί όπου 
υπάρχουν ανάγκες και να κρατήσουμε 
πολεμοφόδια για την επόμενη μέρα».

Σχετικά με τις πρωτοβουλίες σε ευρω-
παϊκό επίπεδο τόνισε ότι «θα πρέπει όχι 
μόνο να έχουμε τις δυνατότητες να αξι-
οποιήσουμε τη δημοσιονομική ευελιξία 
που έχει αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο και για το 2021 για να στηρίξουμε 
νοικοκυριά  και  επιχειρήσεις, αλλά και να 
αξιοποιήσουμε  κατά  τον  βέλτιστο τρόπο 
-μη κάνοντας τα λάθη του  παρελθόντος- 
εκεί που πρέπει την επόμενη μέρα της 
ελληνικής οικονομίας  για  να  πετύχουμε 
υψηλή διατηρήσιμη  έξυπνη και κοινωνι-
κά  δίκαιη ανάπτυξη και εδώ έχουμε 72  
δισεκατομμύρια  πόρους  που  πρέπει  να 
αξιοποιήσουμε  και λειτουργούμε μεθο-
δικά, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να πα-
ρουσιάσουμε το σχέδιό μας». 
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Για την Κεντρική Μακεδονία είπε πως 
η Πολιτεία έχει δώσει πάνω από ένα δι-
σεκατομμύριο ευρώ μέσα από αυτά τα 
μέτρα και  οι επιχειρήσεις της Θεσσα-
λονίκης μέσα από αποζημιώσεις ειδικού 
σκοπού, επιστρεπτέα προκαταβολή και 
από τα προγράμματα χρηματοδότησης 
δια μέσου του τραπεζικού συστήματος 
έλαβαν 662,4 εκατ. ευρώ.

«Ε.Αχτσιόγλου:Η κυβέρνηση έδρασε 
αργά, δίνοντας λίγα»

Η Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιό-
γλου  ανέφερε  ότι  «η κυβέρνηση ΝΔ έχει 
πρωτόγνωρα θετικές δυνατότητες, οι 
οποίες απορρέουν από το ότι παρέλαβε 
μία κατάσταση τακτοποιημένων δημο-
σιονομικών με  ένα ισχυρό αποθεματικό 
ασφαλείας, περίπου 37 δισ., ότι παρέλα-
βε ρυθμισμένο χρέος, κληρονόμησε μία 
ρύθμιση  χρέους τέτοια που να της επι-
τρέπει  το  επόμενο  διάστημα  να  μην έχει 
πολύ μεγάλες   απαιτήσεις σε ό,τι αφορά 
τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρα», 
ενώ «αυτή τη  στιγμή  βρίσκεται σε μια 
συγκυρία που της  δίνει  πολύ θετικές δυ-
νατότητες , διότι έχουμε  την αναστολή 
του  συμφώνου σταθερότητας, έχουμε 
την  ομπρέλα ΕΚΤ, χάρη στην οποία μει-
ώνονται τα επιτόκια και όχι χάρη στην 
εντύπωση που καλλιεργεί η κυβέρνηση 
της  ΝΔ  στις  αγορές και  υπάρχει  και 
η πολύ μεγάλη ρευστότητα από Ταμείο 
Ανάκαμψης».

Στο πλαίσιο αυτό εξέφρασε την άποψη 

της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι η κυ-
βέρνηση δεν αξιοποίησε και δε αξιοποιεί 
τις θετικές δυνατότητες να αποσοβήσει 
και να προλάβει τις συνέπειες της οικο-
νομικής κρίσης. «Η κυβέρνηση έδρασε 
πολύ αργά, δίνοντας λίγα και πολύ συχνά 
στη λάθος κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τις 
μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις επι-
κεντρώθηκε σε ένα μέτρο, αυτό της επι-
στρεπτέας προκαταβολής, από το οποίο 
αποκλείστηκαν πάρα πολλές επιχειρή-
σεις που το έχουν ανάγκη - 8 στις 10 επι-
χειρήσεις που το έχουν ανάγκη έμειναν 
εκτός – αλλά και όσες έλαβαν την ενίσχυ-
ση, στην πραγματικότητα έλαβαν ένα δά-
νειο το οποίο θα πρέπει να επιστρέψουν, 
άρα αυξάνεται το χρέος το οποίο έχουν 
ήδη σωρεύσει», διευκρίνισε. 

Αναφερόμενη στην αγορά εργασίας η 
τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως «πε-
ρισσότερο έγινε αυτή η κρίση μία ευκαι-
ρία για να γίνει μια επίθεση στην εργασία, 
παρά για να προστατευτούν οι θέσεις ερ-
γασίας και οι μισθοί» και «επικεντρώθηκε 
η κυβέρνηση σε επιδότηση της ανεργίας 
και μέτρα που ακραία ελαστικοποιούν 
τις σχέσεις εργασίας με πρώτο και κύριο 
αυτό του ωραρίου και την νομοθέτηση 
απλήρωτων υπερωριών».

Επικαλούμενη τα στοιχεία της εκτέλεσης  
του  προϋπολογισμού -τι έχει πληρωθεί 
και τι έχει φτάσει στην πραγματική οικο-
νομία- η κ. Αχτσιόγλου επισήμανε πως 
«οι δαπάνες που έχει κάνει η κυβέρνηση, 
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άμεση ενίσχυση δηλαδή στην ελληνική 
οικονομία, στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυ-
ριά, στους εργαζόμενους  δεν ξεπερνούν 
τα 4,6 δις ή 2% του ΑΕΠ,  συμπεριλαμβα-
νομένων των χρημάτων που έδωσε για τις 
επιδοτήσεις» και «αυτό μας φέρνει στην 
προτελευταία  θέση  της  ευρωζώνης  σε  
ό,τι  αφορά τις  άμεσες  δαπάνες». 

Αναφερόμενη στον τουρισμό η κ. 
Αχτσιόγλου είπε πως «υπήρξαν τεράστιες 
διαχειριστικές ανεπάρκειες» και  «η κυ-
βέρνηση πόνταρε στο άνοιγμα του, αλλά 
τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί όπως 
τα προδιέγραψε και από τα 18 δισ. έσοδα 
πέρυσι, φέτος εκτιμάται πως οριακά θα 
φτάσουν στα 3 δις ευρώ».

Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης η 
Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε ανησυ-
χία «αν θα μπορέσουν να απορροφηθούν 
οι πόροι και πώς θα αξιοποιηθούν», ενώ 
προσέθεσε πως η ενδιάμεση έκθεση Πισ-
σαρίδη «μας ανησυχεί, καθώς προτείνει 
παλαιού τύπου συνταγές που ήταν μάλ-
λον υφεσιακές» και ένα ακόμη ζήτημα 
είναι «αν θα υπάρχει η διαφάνεια στην 
διαχείριση των χρημάτων, καθώς τα δείγ-
ματα γραφής από την κυβέρνηση είναι 
ανησυχητικά το πώς διαχειρίστηκε χρή-
ματα σε κρίσιμες στιγμές».

«Η ελληνική οικονομία θα πρέπει να με-
τασχηματιστεί. Το μοντέλο στηρίχθηκε σε 
μικρές μονάδες παραγωγής και πρέπει να 
δοθούν κίνητρα για συγχωνεύσεις και συ-
νέργειες να μεγαλώσουν οι επιχειρήσεις», 
επισήμανε ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ, Ιωάννης 
Μασούτης, σημειώνοντας πως στην πα-
ρούσα φάση  ζητήματα άμεσης προτεραι-
ότητας είναι η στήριξη των επιχειρήσεων 
και της αγοράς στην κατεύθυνση της ενί-
σχυσης της ρευστότητας των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων, της στήριξης των εισο-
δημάτων των νοικοκυριών με στόχο την 
ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης και 
τη στήριξη της απασχόλησης και τη δημι-
ουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Την ανάγκη «να συμφωνήσουμε ποια 
είναι η καινούρια εποχή και τι ανάπτυ-
ξη θέλουμε», επισήμανε η Διευθύνουσα 
Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, Ουρανία Αικατε-
ρινάρη, προσθέτοντας ότι «δεν μπορού-
με να μιλάμε για επενδύσεις και ανάπτυ-
ξη χωρίς μεταρρυθμίσεις». «Ο πλούτος 
της χώρας εν πολλοίς έχει μείνει αναξιο-
ποίητος», τόνισε, γνωστοποιώντας και ότι 
κάτω από την ΕΕΣΥΠ θα ενταχθεί ένα Τα-
μείο που θα διαχειρίζεται τις εφαρμογές 
και τις υπηρεσίες στο 5G.

«Παράλληλα με ενέργειες για να αντι-
μετωπίσουμε πανδημία, παράλληλα 
με γεωπολιτικά, που συνιστούν σημα-
ντικό παράγοντας ανασφάλειας, δε θα 
πρέπει να χαθεί μεταρρυθμιστή ορμή 
της κυβέρνησης», είπε ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ  
Σίμος Αναστασόπουλος, εξηγώντας ότι 
«θα πρέπει παράλληλα με τα μέτρα για 
την πανδημία να τρέχει και το μεταρ-
ρυθμιστικό πρόγραμμα», καθώς «δεν 
μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στον 
τουρισμό». Για τις μικρές επιχειρήσεις 
εξέφρασε την άποψη ότι στην παρούσα 
συγκυρία «είναι non-bankable  και πρέ-
πει κάτι ουσιαστικό να συμβεί,  να υπάρ-
ξουν πολύ ισχυρά κίνητρα φορολογικά 
για να συνενωθούν και να κάνουν κάτι 
μεγαλύτερο και παραγωγικότερο».
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Π ροσηλωμένοι στα σχέδιά 
τους για την ανάπτυξη και 
αναβάθμιση των φορέων που 
..υπηρετούν, επιδεικνύοντας 

προσαρμοστικότητα στις συνθήκες 
που δημιουργεί  η  πανδημία  του κο-
ρονοϊού, δήλωσαν  στις τοποθετήσεις 
του, στο Thessaloniki  Helexpo  Forum, 
οι επικεφαλής σε αεροδρόμιο «Μακε-
δονία», Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλο-
νίκης και ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 

«Το επενδυτικό πρόγραμμα της Fraport 
στην Ελλάδα συνεχίζεται κανονικά παρά 
την πανδημία του κορονοϊού», επισήμα-
νε ο επικεφαλής της, Alexander Zinell, 
σημειώνοντας πως στο αεροδρόμιο 
της Θεσσαλονίκης υλοποιήθηκαν έργα 
ύψους 90 εκατ. ευρώ, τα οποία ολοκλη-
ρώνονται τέλος του 2020. «Το καλοκαίρι 
παραδόθηκαν τα 11 από τα 14 περιφε-
ρειακά αεροδρόμια που διαχειριζόμαστε. 
Μέχρι το τέλος του χρόνου θα παραδο-
θούν και τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, 
της Κω και της Σαντορίνης», υπογράμ-
μισε, δηλώνοντας περήφανος για το νέο 
τέρμιναλ στο "Μακεδονία", γνωστοποιώ-
ντας ότι τα εγκαίνια προγραμματίζονται 
τέλος 2020, αρχές 2021. 

Υπογραμμίζοντας ότι ο κορονοϊός οδή-
γησε μέχρι και σε μηδενική κίνηση στα 
αεροδρόμια, ο κ . Zinell σημείωσε «ανα-
κτήσαμε το 27% της κίνησης σε σχέση με 
πέρυσι, οπότε οι επιβάτες που διακινήθη-
καν ανέρχονταν σε 30 εκατ. άτομα και σή-
μερα είμαστε στα 6,5 εκατ. άτομα»

Για το 2021 τόνισε ότι υπάρχει αβεβαι-
ότητα, αλλά εκφράζοντας την ελπίδα 
του για βελτίωση, τόνισε  «θα πρέπει να 
βρούμε νέους τρόπους αντιμετώπισης 
του κορονοϊού, θα μάθουμε να ζούμε με 
τον ιό και να ταξιδεύουμε με τα υγειονο-
μικά μέτρα και με ασφάλεια».

Την ικανοποίησή του για την ανακοίνω-
ση της πρόθεσης του υπουργού Υποδο-
μών και Μεταφορών για ένταξη σιδηρο-
δρομικών έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης, 
εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Φίλιππος Τσαλίδης, τονίζο-
ντας ότι η εταιρεία μέσα στο 2019 μετα-
κίνησε 20 εκατ. επιβάτες και 1,4 εκατ. τό-
νους αγαθών.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι η μεγαλύτερη καθε-
τοποιημένη σιδηροδρομική επιχείρη-
ση στην Ευρώπη, είπε ο κ. Τσαλίδης και 
γνωστοποίησε ότι «έρχονται πέντε νέα 
τρένα στο  δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσα-

Εντός χρονοδιαγραμμάτων
οι επενδύσεις σε αεροδρόμια, 
λιμάνι και σιδηρόδρομο, παρά 
τον κορονοϊό
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λονίκη  και το  πρώτο από αυτά θα κάνει 
το... ντεμπούτο του στη συγκεκριμένη 
γραμμή στις 25 Μαρτίου του 2021. Υπεν-
θύμισε ότι τέλος του 2021, αρχές του 
2022 το  δρομολόγιο  Αθήνα-Θεσσαλο-
νίκη θα γίνεται  σε  3 ώρες  και 20 λεπτά 
και κάτω υπό συγκεκριμένες προϋποθέ-
σεις ίσως και σε τρεις ώρες. 

Γνωστοποίησε ότι μέχρι τέλος του 2021 
η Θεσσαλονίκη αποκτά μια από τις πιο 
σύγχρονες εγκαταστάσεις συντήρησης 
τραίνων στην Ευρώπη και σημείωσε ότι 
με στοχευμένες επενδύσεις 2 δισ. ευρώ 
η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στοχεύει στην ανάπτυξη και 
αναβάθμιση του εθνικού σιδηροδρομι-
κού συστήματος.

Εντός του χρονοδιαγράμματος βρίσκε-
ται το επενδυτικό πρόγραμμα της ΟΛΘ 
ΑΕ, επισήμανε από την πλευρά του ο 
πρόεδρος της ΟΛΘ ΑΕ, Αθανάσιος Λιά-
γκος, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο 
να ανέλθει σε 200 εκατ. ευρώ, έναντι των 
180 εκατ. ευρώ, που είχε προβλεφθεί.

Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι Ια-
νουάριο ή Φεβρουάριο του 2021 θα 
αναδειχθεί ο ανάδοχος για την επέκταση 
τη 6ης προβλήτας στο λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης και γνωστοποίησε ότι πραγ-
ματοποιείται εκσυγχρονισμός του εξο-
πλισμού, αναβάθμιση του επιβατικού 
σταθμού, ενώ μέσα στους επόμενους 

δύο μήνες, θα υπάρξει ακτοπλοϊκή σύν-
δεση με Λήμνο-Χίο-Σάμο.

Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι η διοίκηση 
της ΟΛΘ ΑΕ στοχεύει σε ένα «πράσινο» 
λιμάνι και τόνισε ότι με ιδιωτικοποίηση 
και άλλων λιμένων στην Β. Ελλάδα θα δη-
μιουργηθεί μια ευρύτερη αγορά.

«Πολιτική παρότρυνσης για επιτάχυν-
ση των έργων», δήλωσε ότι θα ασκήσει ο 
βουλευτής του ΣΥΡΙZΑ, τομεάρχης υπο-
δομών και μεταφορών, Νίκος Παππάς, 
διευκρινίζοντας ότι η κριτική θα αφορά 
κυρίως τα χρονοδιαγράμματα. Τόνισε 
δε πως το νέο παραγωγικό μοντέλο, για 
το οποίο γίνεται αυτό τον καιρό μεγάλη 
συζήτηση, δεν μπορεί παρά να έχει στην 
«καρδιά» και στη φιλοσοφία του, τον άξο-
να των μεταφορών και των υποδομών.

Πρόταση το 20% των πόρων του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης να πάει στις δημόσιες και 
κοινωνικές υποδομές, κατέθεσε από την 
πλευρά του ο βουλευτής του Κινήματος 
Αλλαγής, Γιώργος Αρβανιτίδης. «Αυτή εί-
ναι η ιδανική στιγμή, δεν πρέπει να χαθεί 
ούτε ένα ευρώ από τους πόρους», είπε 
χαρακτηριστικά. Σημείωσε πως υπάρχει 
στασιμότητα στην εκτέλεση των έργων, 
τόνισε πως μέσα στην πανδημία αναδεί-
χθηκε η ανεπάρκεια των δημόσιων υπο-
δομών ενώ χαρακτήρισε «τραγικές» τις 
υποδομές στην Θεσσαλονίκη.
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νέα - ειδήσεις

Ο Όμιλος Καράτζη εξαγοράζει 
πλειοψηφικό ποσοστό
στην Γερμανική εταιρεία 
ειδών συσκευασίας BSK
& Lakufol Kunststoffe

Σε μια νέα επένδυση εκτός 
των Ελληνικών συνόρων 
προχώρησε ο Όμιλος Κα-
ράτζη εξαγοράζοντας 

πλειοψηφικό ποσοστό συμμετο-
χής στην Γερμανική εταιρεία BSK & 
Lakufol Kunststoffe GmbH.

Με έδρα στο  Henfenfeld  της  Γερ-
μανίας, η εταιρεία εξειδικεύεται 
στην παραγωγή πολυστρωματι-
κών φιλμ ενσίρωσης τελευταίας 
τεχνολογίας, με συνεχή βελτίωση 
των υφιστάμενων και ανάπτυξη 
νέων ειδών αγροτικής συσκευα-
σίας. Ανάμεσα στα αγροτικά προ-
ϊόντα τα οποία παράγονται στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας συ-
γκαταλέγονται τα  Agra-stretch, 
Netfol, SILAPAC, SilaECO Power 
Net και SILAPRESS, ενώ παράλλη-
λα παρέχονται λύσεις και για βιο-
μηχανικές συσκευασίες.

Η προσθήκη της παραγωγικής 
δυναμικότητας της βιομηχανικής 
μονάδας της  BSK &  Lakufol Kunst-
stoffe αναμένεται να προσδώσει 
ουσιαστικά οφέλη σε εμπορικό 
επίπεδο καθώς διαμορφώνει νέες 
συνθήκες για την τοποθέτηση του 
Ομίλου σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο 
προϊοντικών προτάσεων. 
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Ταυτόχρονα,  ο  Όμιλος  Καράτζη  προ-
χώρησε  σε μια  ακόμη αναβάθμιση 
του μηχανολογικού του εξοπλισμού 
επενδύοντας στην εγκατάσταση ενός 
extruder τελευταίας τεχνολογίας του 
οίκου Costruzioni Meccaniche Luigi 
Bandera SpA. Η ανωτέρω επένδυση έρ-
χεται να προσθέσει 4.500 τόνους παρα-
γωγής, στην ήδη υπάρχουσα δυναμικό-
τητα της BSK & Lakufol Kunststoffe, σε 
ετήσια βάση.

Οι ανωτέρω κινήσεις εντάσσονται στο 
πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού 
σχεδιασμού για περαιτέρω ισχυροποίη-
ση της βιομηχανικής και εμπορικής του 
παρουσίας στις διεθνείς αγορές ειδών 
συσκευασίας. Η Διοίκηση του Ομίλου 
συνεχίζει να παρακολουθεί προσεκτικά 
τις εξελίξεις στις αγορές όπου δραστηρι-
οποιείται παραμένοντας προσηλωμένη 
στην απρόσκοπτη υλοποίηση του επεν-
δυτικού της προγραμματισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινω-
νήστε με την Travelworks Public Relations 
(Γεωργία Ράπτη, +30 6940412178,
rapti@travelworks.gr)
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Θεσσαλονίκη: Πώς ένα 
καινοτόμο ελληνικό προϊόν, 
που βρέθηκε στον «πάγο» λόγω 
capital controls, επανήλθε στο 
προσκήνιο και τράβηξε
το ενδιαφέρον και της Google 
λόγω ...πανδημίας

Μπορεί η πανδημική κρίση να «σαρώνει» ήδη επί μήνες την παγκόσμια 
αγορά  με  απρόβλεπτες επιπτώσεις,  στην  περίπτωση  όμως μιας καινο-
τόμου  εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη  λειτούργησε εντελώς αντίστροφα. 
Eπανέφερε δυναμικά στο προσκήνιο ένα προϊόν, που είχε μείνει στο συρτά-
ρι από την εποχή των capital controls, το οποίο τώρα, λόγω της Covid-19, 
έχει προσελκύσει -μεταξύ άλλων- το ενδιαφέρον της «Google» (για τα γρα-
φεία της στην Καλιφόρνια), του δήμου του Λος Άντζελες, της Αστυνομίας 
του Ντουμπάι και της διαχειρίστριας του Μετρό της Καλκούτας στην Ινδία. 

Σ τις συνθήκες που διαμορφώ-
νει ο νέος κορονοϊός, η φυσική 
επαφή κατ' ανάγκη μειώνεται, 
οπότε το σύστημα φωνητικού 

ελέγχου ανελκυστήρα «talk2lift», το 
πρώτο αντίστοιχο παγκοσμίως, που δη-
μιούργησε η βορειοελλαδική εταιρεία 
«Entranet», κινητοποιεί ζήτηση: κι αυτό 
διότι ο χρήστης του ανελκυστήρα δεν 
χρειάζεται να αγγίξει κάποια επιφάνεια. 

Αρκεί να αναφέρει το όνομα του ενοίκου 
ή το πού θέλει να πάει (π.χ, Πρωτόκολλο) 
ή απλά τον όροφο, για να μεταφερθεί 
εκεί. Το σύστημα «μιλάει» 20 γλώσσες.

Στον ...πάγο μέχρι την πανδημία.
Μια ιστορία επιμονής κι εκπλήξεων

Το αποτέλεσμα; Η «Entranet» έχει ήδη 
αποκτήσει τρεις αντιπροσώπους στις 
ΗΠΑ και μόνο μέσα στον Αύγουστο 
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έχει πουλήσει περίπου 100 συσκευές 
«talk2lift» σε εταιρείες εμπορίας ανελ-
κυστήρων σε διάφορες αγορές, μεταξύ 
άλλων σε ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία. 
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο επιχειρηματί-
ας Λευτέρης Παπαγεωργίου, εκ των συνι-
δρυτών της «Εntranet» χαρακτηρίζει την 
πορεία του «talk2lift» ως μια ιστορία επι-
μονής κι εκπλήξεων, αφού ο δρόμος του 
δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα και 
η συγκυρία έπαιξε τον ρόλο της επανει-
λημμένως, αρνητικά ή θετικά.

«Όταν η Entranet παρουσίασε το 
"talk2lift" στα τέλη του 2013, η υποδοχή 
από την αγορά ήταν μέτρια έως ψυχρή. 
Ενώ τα σχόλια ήταν θετικά, ελάχιστες εται-
ρείες το έβαλαν στους καταλόγους τους. 
Ήταν βλέπεις πολύ καινοτόμο και η βιο-
μηχανία των ανελκυστήρων πολύ "βαριά" 
στον βηματισμό της. Οι άνθρωποι της 
Entranet όμως, επιμείναμε και μέχρι τα 
μέσα του 2015 είχαμε πείσει πολλές εται-
ρείες, κυρίως του εξωτερικού, να το βά-
λουν στις εκθέσεις και τους καταλόγους 
τους. Και τότε ήρθαν τα capital controls... 
Η εταιρεία έχασε το 85% των πελατών της 
στο τρίμηνο που ακολούθησε την επιβο-
λή τους, καθώς δεν μπορούσε να εισάγει 
πλακέτες, άρα ούτε να εξάγει προϊόντα. 
Το πρότζεκτ μπήκε στον ...πάγο μέχρι την 
έλευση του κορονοϊού. Τότε η εταιρεία 
άρχισε να δέχεται καθημερινά αιτήματα 
για ενημέρωση γύρω από το talk2lift, κα-
θώς κανείς δεν θέλει πλέον να ακουμπά-
ει τα  κουμπιά του  ασανσέρ»,  εξηγεί  ο  
Λευτέρης Παπαγεωργίου.

  Οι πρώτοι που «ανακάλυψαν» την εται-
ρεία από τη Θεσσαλονίκη, που προσφέ-
ρει λύση στο απρόσμενο πρόβλημα που 
ανέκυψε μετά την άνοιξη, ήταν οι Ιταλοί. 
Η ζήτηση άρχισε από τη βαρέως πληγεί-
σα γειτονική χώρα τον Απρίλιο και τον 
Μάιο και από τον Ιούνιο επεκτάθηκε στα-
διακά σε πολλές διαφορετικές περιοχές 
του πλανήτη, από την Ινδία μέχρι τις ΗΠΑ. 

Στα τέλη Ιουνίου, η Entranet απέκτησε 
τους πρώτους τρεις αντιπροσώπους στις 
ΗΠΑ, ενώ από τον Αύγουστο άρχισαν οι 
εξαγωγές: Ιταλία, Κολοράντο, Φλόριντα, 
Κάνσας, Καλιφόρνια, Αγγλία και Γαλλία, 
ενώ ζήτηση υπάρχει και στο εσωτερικό 
της χώρας. «Ανάμεσα στις εκδηλώσεις εν-
διαφέροντος που δεχτήκαμε ξεχώρισαν 
κάποιες, όπως αυτή που μας ήρθε από τα 
γραφεία της Google στην Καλιφόρνια και 
εκείνες από τον δήμο του Λος Άντζελες, 
την Αστυνομία του Ντουμπάι και το Μετρό 
της Καλκούτας», επισημαίνει ο Λευτέρης 
Παπαγεωργίου, προσθέτοντας πως δεν 
θεωρεί ότι το ενδιαφέρον για φωνητικό 
έλεγχο των ανελκυστήρων είναι κάτι συ-
γκυριακό: «μια μέρα όλα τα ασανσέρ θα 
λειτουργούν έτσι» υποστηρίζει. Παγκο-
σμίως, το δημαρχείο Θεσσαλονίκης είναι 
το πρώτο δημόσιο κτήριο που εγκατέ-
στησε το σύστημα, δωρεά της Entranet.

Το έξυπνο σπίτι και το χρηματιστήριο 
της Νέας Υόρκης 

Παρότι το «talk2lift», το οποίο εγκαθί-
σταται σε οποιοδήποτε ασανσέρ «με πολύ 
λογικό κόστος» σύμφωνα με τον Λευτέρη 
Παπαγεωργίου, είναι το προϊόν στο οποίο 
τώρα πέφτουν τα φώτα λόγω πανδημίας, 
η ναυαρχίδα των προϊόντων της εταιρείας 
είναι το έξυπνο σπίτι, το κτήριο του  μέλ-
λοντος, για το οποίο -όπως επισημαίνει 
- υπάρχει  ήδη μεγάλο ενδιαφέρον από 
τους  επενδυτές κι αναμένονται εξελί-
ξεις  στους  επόμενους τρεισήμισι μήνες. 
Παράλληλα, τον περασμένο Νοέμβριο, η 
εταιρεία πήρε  το «πράσινο φως» από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για 
την είσοδό της στην παράλληλη χρηματι-
στηριακή αγορά των ΗΠΑ, την OTCQB, η 
οποία -κατά το ίδιο- αναμένεται  να  πραγ-
ματοποιηθεί  μέσα στο 2021.

Το 2014, η Entranet αναδείχτηκε εθνι-
κή πρωταθλήτρια καινοτομίας (European 
Business Awards) και αργότερα έλαβε 
σφραγίδα αριστείας από την Κομισιόν για 
την έρευνά της.
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Σε μοναδική εκπρόσωπο της 
Ελλάδας αναδεικνύεται η 
Σκόπελος στη λίστα με τα 30 
κορυφαία μυστικά νησιά του 

κόσμου, σύμφωνα με το αμερικανικό 
ταξιδιωτικό  περιοδικό  Travel + Leisure. 

Συγκεκριμένα η Σκόπελος, όπως το-
νίζεται σε σχετική ανακοίνωση, κατα-
λαμβάνει την 6η θέση για τα ειδυλλια-
κά τοπία της, τα γραφικά σοκάκια, τις 
ταβερνούλες με τις μπλε στέγες και το 
πλήθος Βυζαντινών εκκλησιών, όπως 
τονίζει η αρθρογράφος της λίστας του 
κορυφαίου ταξιδιωτικού περιοδικού 
του κόσμου. Η περιγραφή για τη Σκό-
πελο ολοκληρώνεται με το συμπέρα-
σμα πως δεν είναι τυχαίο ότι το νησί 
επελέγη για την κινηματογραφική 
μεταφορά του διαχρονικού μιούζικαλ 
«Mamma Mia» που δεν έχει παύσει να 
ενθουσιάζει το αμερικανικό αλλά και 
ευρύτερα το παγκόσμιο κοινό.

Την ίδια  στιγμή,  οι  λάτρεις του κα-
ταδυτικού τουρισμού στην Ευρώπη 
συστήνουν το ναυάγιο «Χριστόφο-
ρος» στη Σκόπελο, ως ένα από τα πλέ-
ον καλοδιατηρημένα σύγχρονα ναυά-
για της Ελλάδας και της Ευρώπης. 

Σχετικά με τις παραπάνω διακρίσεις, 
η πρόεδρος της επιτροπής τουρισμού 
του δήμου Σκοπέλου, Ιωάννα Ευστα-

θίου εξηγεί ότι «Mamma Mia, καταδύ-
σεις, πεζοπορία, γάμοι, γαστρονομία 
και μοναστήρια είναι μερικά μόνο 
από τα σημεία του προορισμού που 
αναδεικνύουμε ως δήμος και που ται-
ριάζουν απόλυτα με τις νέες τάσεις 
της εποχής μας. Αυτό άλλωστε μαρ-
τυρούν και οι πρόσφατες διεθνείς δι-
ακρίσεις του προορισμού αλλά και τα 
πρώτα μηνύματα που δεχόμαστε από 
τουρίστες  και ταξιδιωτικά γραφεία 
για το 2021».

Στη λίστα με τα 30 κορυφαία 
μυστικά νησιά του κόσμου
η Σκόπελος- Θετικά μηνύματα 
για το 2021
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Μια 28χρονη «συστήνει
τα χιώτικα αρωματικά φυτά 
και βότανα στον κόσμο

Όλα ξεκίνησαν το 2010, χρονιά 
που η Αργυρώ Κουτσουράδη 
εισήχθη στο Δημοκρίτειο Πα-
νεπιστήμιο Θράκης στη Σχο-

λή Γεωπονίας όπου και είχε την πρώτη 
της επαφή με τα αρωματικά φυτά.

Η συνέχεια έγινε το 2015 όταν βρέθη-
κε στη γαλλική πόλη Λιλ, μέσω του του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus, 
πραγματοποιώντας μια έρευνα με αντι-
κείμενο κατά πόσο «το εκχύλισμα του 
δυόσμου μπορεί να μειώσει τα επίπεδα 
του Νεανικού Διαβήτη» που έλαβε τόπο 
Νοσοκομείο Albert Calmette, στο εργα-
στήριο ιολογίας.

Την ίδια χρονιά εισήχθη στο Γεωπο-
νικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη σχολή 
Επιστημών των Φυτών στο Τμήμα Φυτι-
κής Παραγωγής για τις Μεταπτυχιακές 
της Σπουδές στον Επιστημονικό Τομέα 
Γεωργία Βελτίωση Φυτών και Γεωργικός 
Πειραματισμός. 

Παρά το γεγονός ότι υπήρξε επαγγελ-
ματική πρόταση να παραμείνει στη γαλ-
λική πόλη η κ. Κουτσουράδη δήλωσε 
στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων: «ήθελα να επιστρέψω γιατί 
πιστεύω  ότι αν αφήσουμε τον τόπο μας 
μάς αφήνει και αυτός».

Η ίδια πιστεύει ότι η Χίος μπορεί να εί-
ναι γνωστή σε όλους λόγω της μαστίχας, 
όμως το μικροκλίμα και το υπέδαφος του 
νησιού ευνοεί την καλλιέργεια των αρω-
ματικών φυτών.

Έτσι τον Οκτώβριο του 2015 η ίδια 
πήρε την απόφαση να ιδρύσει μια εται-
ρία με την επωνυμία Myrovolos Organics, 
η οποία λειτουργεί ως οικογενειακή επι-
χείρηση καθώς σε αυτή εργάζονται η ίδια 
και οι γονείς της. 

Όπως σημειώνει η ίδια, την εταιρεία 
ίδρυσε «η αγάπη μας για την Χιακή γη, η 
επιθυμία μας για την προστασία της φύ-
σης και των φυτών, και η ανάγκη δημι-
ουργίας στον τόπο μας».

Η αρχή  έγινε με 10 στρέμματα, τα 
οποία σήμερα ανέρχονται σε 30 στρέμ-
ματα, όπου και «γεννιούνται» τα 15 είδη 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 
που εμπορεύεται η ίδια. Τα βότανα που 
μεταξύ άλλων καλλιεργεί είναι η ρίγανη, 
η δάφνη, η λεβάντα, το  θυμάρι, το δεν-
δρολίβανο και το μελισσόχορτο. 

Όμως, σύμφωνα με την ίδια «τα best 
seller προϊόντα μας είναι ο κρίταμος και η 
κάπαρη» καθώς «είναι τα μοναδικά προ-
ϊόντα μας τουρσί, είμαστε και λίγοι στη 
Ελλάδα που τα καλλιεργούμε, αλλά και 
ακόμη λιγότεροι που έχουμε αυτά τα δυο 
προϊόντα  βιολογικά  πιστοποιημένα». 

Μελλοντικά, δεν αποκλείει το ενδε-
χόμενο να αυξηθεί η έκταση που εκμε-
ταλλεύεται, κάτι όμως που θα εξαρτηθεί 
από τις προτιμήσεις των καταναλωτών. 
Πάντως η ίδια επισημαίνει πως «ήδη την 
επόμενη σεζόν σχεδιάζουμε να βάλουμε 
άλλα 10 στρέμματα κάπαρης και πέντε 
στρέμματα  κρίταμο». 
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Σε 16   ελληνικές  πόλεις και  σε έξι 
χώρες του εξωτερικού τα προϊόντα 

«Το γεγονός ότι   έχουμε κάθετα ολο-
κληρωμένες διαδικασίες παραγωγής, μας 
επιτρέπει να έχουμε  τον πλήρη έλεγχο 
και  την  ευθύνη  για την ποιότητα των 
προϊόντων μας, από την αρχική φύτευ-
ση των βοτάνων στα χωράφια μέχρι την 
τελική συσκευασμένη μορφή που λαμ-
βάνουν οι καταναλωτές στα χέρια τους» 
δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ. 

Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα την εξάπλω-
ση της φήμης των προϊόντων της. Σημα-
ντικό ρόλο έπαιξε και η συμμετοχή της 
σε εκθέσεις σε συνεργασία με την Περι-
φέρεια Βορείου Αιγαίου, τον δήμο και 
το Επιμελητήριο Χίου, από το οποίο έχει 
βραβευθεί και ως καινοτόμο επιχείρηση. 

Έτσι η 28χρονη έφτασε να εξάγει τα 
προϊόντα της σε Γαλλία, Αγγλία, Γερμα-
νία, Φιλανδία, Ιταλία και Αμερική με τους 
πελάτης της να είναι κατά κύριο λόγο 
delicatessen, super market, φαρμακεία, 
καφεκοπτεία και μαγαζιά που εξειδικεύο-
νται πάνω στα βιολογικά προϊόντα.

Βέβαια η μέχρι τώρα πορεία της μόνο 
εύκολη δεν ήταν. «Τα προβλήματα ήταν 
αρκετά, με πρώτο από όλα το θέμα της 
χρηματοδότησης» λέει στο Αθηναϊκό 
– Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η 
ιδρυτής της εταιρίας συμπληρώνοντας 
ότι μόνη της επιλογή ήταν να κάνει κάτι 
μέσω του οποίου θα μπορούσε να πάρει 
προστιθέμενη  αξία.

Η αρχή έγινε με την ένταξή της στο 
πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, ενώ ήδη 
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έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετο-
χή στα Σχέδια Βελτίωσης και στο Leader 
με απώτερο στόχο τον εκσυγχρονισμό 
του εξοπλισμού της και την αγορά ξηρα-
ντήριου και τριβείου. 

Ένα εξίσου σημαντικό εμπόδιο που 
αντιμετώπισε κατά τα πρώτα της βήματα 
εμπορίας των αρωματικών φυτών ήταν 
τα κανάλια δικτύωσης. «Δεν υπάρχει κάτι 
οργανωμένο από κάποιο επίσημο φορέα 
και όλα πρέπει να τα κάνεις μόνος σου» 
σημειώνει. «Αυτό όμως έχει ως αποτέλε-
σμα την αύξηση των εξόδων εξαιτίας, με-
ταξύ άλλων, των ταξιδιών που πρέπει να 
κάνεις για να δημιουργήσεις το δικό σου 
δίκτυο πελατών» πέρα από τον πολύτιμο 
χρόνο που χάνεται «καθώς χρειάζεται να 
βγαίνω από την παραγωγή ή από τις συ-
σκευασίες».  

Οι  συνέργειες  και το 
μελλοντικό πλάνο 

«Πιστεύω στις συνέργειες» αναφέρει η 
κυρία Κουτσουράδη προσθέτοντας ότι 
«είναι βασικό πως αν δεν υπάρχουν συ-
νέργειες δεν μπορούμε να αναδείξουμε 
την εξωστρέφεια της Ελλάδας, ούτε να 
βοηθήσει ο ένας με τον άλλον».

Ήδη συνεργάζεται με κάποιους παρα-
γωγούς από όλη τη χώρα για την προ-
μήθεια κάποιων ειδών που εμπορεύεται 
«καθώς κάποιες φορές δεν επαρκούν 
οι δικές μας ποσότητες λόγω ζήτησης» 
όπως δηλώνει. Μάλιστα η ίδια έχει παρο-
τρύνει και άλλον νέο στη Χίο να ασχολη-
θεί με την καλλιέργεια της κάπαρης και 
να υπάρξει μεταξύ τους συνεργασία. 

Κάτι, που θα βοηθήσει και το μελλο-
ντικό πλάνο της 28χρονης γεωπόνου. 
Αυτό μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την 
«εξάπλωση» των προϊόντων σε άλλες 
πόλεις της Ελλάδας όσο και σε άλλες 
χώρες του εξωτερικού. 

Η δημιουργία μιας γκουρμέ σειράς προ-
ϊόντων βρίσκεται στα άμεσα σχέδια της κ. 

Κουτσουράδη καθώς όπως αποκαλύπτει 
αυτή θα είχε ήδη κυκλοφορήσει εάν δεν 
είχε εμφανιστεί ο κορονοϊός. 

Τέλος, η ίδια στοχεύει στη δημιουρ-
γία ενός καινοτόμου προϊόντος τσαγιού 
σε συνδυασμό με δυο χιώτικα προϊόντα 
Π.Ο.Π., τη μαστίχα και τη φλούδα μαντα-
ρινιού και το Μαστιχέλαιο. Προϊόν που 
όπως, υπογραμμίζει θα έχει ως στόχο την 
«ανάδειξη  των δραστικών του ουσιών» 
με τη διάθεσή του στην αγορά να γίνεται 
με τη μορφή νανοκάψουλας. Κάτι που 
όμως σημειώνει «θα χρειαστεί κάποιος 
χρόνος γιατί θα πρέπει να γίνουν μελέτες 
για το συνδυασμό των προϊόντων».
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Η ελληνική κουζίνα
στο «πιάτο» των Ιαπώνων
Γεύτηκε για πρώτη φορά την ελληνική κουζίνα ως φοιτήτρια στο Λονδίνο, μυ-
ήθηκε στα μυστικά της όταν ήρθε να μείνει μόνιμα στην Ελλάδα κι εδώ και κά-
ποια χρόνια «συστήνει» τις ελληνικές γεύσεις στους Ιάπωνες συμπατριώτες της, 
μέσω ενός blog και δύο βιβλίων στη μητρική της γλώσσα.

Με καταγωγή από το Κιότο, η 
Ναόκο Νισικάουα - Αναγνώ-
στου γνώρισε τον Έλληνα 
σύζυγό της στη βρετανική 

πρωτεύουσα, όταν ήταν ακόμη και οι δύο 
φοιτητές. Εκεί ήρθε για πρώτη φορά σ' 
επαφή με τις ελληνικές γεύσεις, ενώ το 
1996 που μετακόμισε μόνιμα στην Ελ-
λάδα, άρχισε ν' ανακαλύπτει σιγά σιγά 
τον πλούτο των ελληνικών συνταγών, τις 
οποίες μοιράστηκε πρώτα με τις αδελφές 
της και στη συνέχεια και με το υπόλοιπο 
ιαπωνικό αναγνωστικό κοινό, μέσω ενός 
blog και δύο βιβλίων.

«Μου άρεσε  πάντα το μαγείρεμα και 
ό,τι σχετίζεται με το φαγητό και την κουλ-
τούρα του φαγητού. Από πολύ μικρή ηλι-
κία έφτιαχνα μπισκότα με τη μαμά μου, 
βοηθώντας σε εύκολα πράγματα, συλ-
λέγοντας άγρια βότανα με τη γιαγιά μου, 
την οποία επίσης παρακολουθούσα να 
προετοιμάζει παραδοσιακές συνταγές, 
διάβαζα και βιβλία μαγειρικής (η μητέ-
ρα μου είχε πολλά) και πολλά άλλα. Μού 
αρέσει πολύ επίσης η έθνικ κουζίνα αλλά 
ήταν πρώτη φορά στο Λονδίνο που δοκί-
μασα ελληνικό φαγητό καθώς η ελληνική 
κουζίνα ήταν σχεδόν άγνωστη στην Ια-
πωνία. Αν και θυμάμαι να έχω δει κάποια 
ελληνικά πιάτα σ' ένα παλιό βιβλίο μαγει-
ρικής, ενώ και η μητέρα μου έφτιαχνε αρ-
κετές φορές μουσακά όταν ήμουν μικρή», 
αναφέρει χαρακτηριστικά, μιλώντας στο 
Αθηναϊκό/ Μακεδονικό  Πρακτορείο Ει-
δήσεων η Ναόκο Νισικάου - Αναγνώστου, 
η οποία ζει σήμερα στην Αθήνα.

Έχοντας   παντρευτεί  Έλληνα,  ήταν  
απόλυτα φυσικό, όπως λέει, ν' ασχοληθεί 
με την ελληνική κουζίνα κι επειδή το φα-
γητό αρέσει και στις αδελφές της, μοιρά-
στηκε μαζί τους διάφορες ελληνικές συ-
νταγές, τις οποίες ανάρτησε στη συνέχεια 
στο Cookpad και μετά στο δικό της blog, 
το οποίο δημιούργησε το 2005. «Το όνο-
μα του blog μου είναι  "Girisya no  gohan" 
(ελληνικά γεύματα)», λέει εξηγώντας πως 
οι αναρτήσεις της αφορούν τόσο το ελλη-
νικό φαγητό όσο και φαγητά της ιαπωνι-
κής κουζίνας που μαγειρεύει στην Ελλάδα, 
με τα συστατικά που είναι διαθέσιμα εδώ.
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Το 2013 ήρθε η ώρα, οι ηλεκτρονικές 
συνταγές να πάρουν τον δρόμο προς το 
...χαρτί. «Ήταν το 2013 όταν με προσέγ-
γισαν από τις (ιαπωνικές) εκδόσεις Icarus 
(το όνομα είναι τυχαίο καθώς δεν ειδι-
κεύονται σε ελληνικά συγγράμματα) και 
μού ζήτησαν να γράψω ένα βιβλίο για 
την ελληνική κουζίνα και πληροφορίες 
που να σχετίζονται με το φαγητό για τους 
ταξιδιώτες. Έτσι, το πρώτο μου βιβλίο 
είχε τίτλο "Girisya Gohan-ni Sasowarete 
Atene-e" (Στην Αθήνα με δέλεαρ το ελλη-
νικό φαγητό), που κυκλοφόρησε το Νο-
έμβριο του 2013 και περιλάμβανε -μετα-
ξύ άλλων- 41 συνταγές και πληροφορίες 
για καταστήματα στην Αθήνα και σουβε-
νίρ σχετιζόμενα με το φαγητό», εξηγεί.

Την περασμένη άνοιξη, ο εκδότης της 
επανήλθε με νέα πρόταση. «Μου ζήτησε 
να ξαναγράψω το βιβλίο με τη μορφή ενός 
βιβλίου συνταγών καθώς και ένα ταξιδιω-
τικό βιβλίο, το οποίο όμως απέρριψα κα-
θώς θέλω να μείνω πιστή στην ειδικότητά 
μου. Έτσι, το δεύτερο βιβλίο μου "Girisya 
no Gohan" (τίτλος όμοιος του blog) πε-
ριλαμβάνει 65 συνταγές και πέντε επιμέ-
ρους μικρά κείμενα», επισημαίνει.

Η αγάπη για τα γεμιστά και τα ντολμα-
δάκια και τι θέλουν οι Ιάπωνες

Το δικό της αγαπημένο φαγητό, αν και 
είναι δύσκολο να επιλέξει μόνο ένα, όπως 
λέει, είναι τα γεμιστά και τα ντολμαδάκια, 
ενώ στην ιαπωνική κουζίνα προτιμά πε-
ρισσότερο τα πιάτα με λαχανικά και φυ-
σικά  το  σούσι!

Η ελληνική κουζίνα είναι αρκετά δια-
φορετική από την ιαπωνική, αλλά πολλοί 
συμπατριώτες της αγαπούν το ελληνικό 
φαγητό. «Τα  πιάτα  με λαχανικά είναι ιδι-
αίτερα δημοφιλή και μας  αρέσει το γεγο-
νός ότι η ελληνική κουζίνα χρησιμοποιεί 
πολλά λαχανικά και όσπρια. Στους Ιάπω-
νες αρέσουν πολύ επίσης τα βρώσιμα  
άγρια φυτά,  όπως τα χόρτα, επομένως 
έχουμε κάτι κοινό», λέει χαρακτηριστι-
κά, ενώ υπάρχουν κι αυτοί  που βρίσκουν 
αρκετά ξινά κάποια ελληνικά  φαγητά και 
δεν έχουν επίσης  συνηθίσει  τις γεύσεις  
βοτάνων και μπαχαρικών,  με  αποτέλε-
σμα να μην τους αρέσουν ιδιαίτερα τα 
ελληνικά πιάτα.

*Τη φωτογραφία παραχώρησε
η Ναόκο Νισικάουα - Αναγνώστου
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Α  ύξηση κατά 47,1% σε σχέση με 
την περασμένη χρονιά κατα-
γράφηκε στις εξαγωγές κερα-
σιών, σημειώνοντας έτσι ρεκόρ 

εξαγωγών, όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος 
Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Δια-
κίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών 
INCOFRUIT-HELLAS. Ο εξαγόμενος όγκος 
κερασιών ανήλθε σε 38.927 τόνους έναντι 
των 26.467 τόνων του περασμένου έτους, 
ενώ και οι τιμές εμφανίζονται αυξημένες. 

Σε θετικό έδαφος κινούνται και οι εξα-
γωγές καρπουζιών, με την αύξηση να 
ανέρχεται σε 16% και 205.172 τόνους 
έναντι των 176.805 τόνων της αντίστοι-
χης περσυνής περιόδου. 

Αντίθετα, με μείωση 8,5% έκλεισαν οι 
εξαγωγές βερίκοκων οι οποίες φέτος 
ανήλθαν σε 20.674 τόνου έναντι 22.590 
τόνους της περασμένης χρονιάς. 

Συνολικά 17,5% περισσότερα φρούτα 
και λαχανικά εξήχθησαν προς το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο το πρώτο εξάμηνο του έτους 
έναντι του ίδιου διαστήματος του 2019, 
όπως τόνισε ο ειδικός σύμβουλος του 
Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξα-
γωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών 
και Χυμών INCOFRUIT-HELLAS, Γιώργος 
Πολυχρονάκης.

Πρόσθεσε πως «η εξαγωγή φρέσκων 
οπωροκηπευτικών της χώρας μας στη 
βρετανική αγορά το πρώτο εξάμηνο του 
2020 ανήλθε σε 15.425 τόνους, 44,2% πε-
ρισσότερο από ό,τι την ίδια περίοδο του 
προηγούμενου έτους και αυξήθηκε κατά 

17,5% σε αξία» με τη συνολική αξία να 
αγγίζει τα 20,05 εκατομμύρια ευρώ.

Τέλος, ο κ. Πολυχρονάκης κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου για τον τομέα των 
φρούτων και των λαχανικών μετά τη λήξη 
της μεταβατικής περιόδου για το Brexit, 
καθώς όπως σημειώνει «είναι αυξημένη 
η πιθανότητα να μην υπάρξει σύγκλιση 
μεταξύ της Επιτροπής και του Ηνωμένου 
Βασιλείου για την επίτευξη εμπορικής 
συμφωνίας που θα διέπει τις εμπορικές 
σχέσεις από την 1η Ιανουαρίου από τον 
Ιανουάριο» και καλεί την κυβέρνηση «να 
πιέσει και να ασκήσει την επιρροή της 
στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ώστε να 
καθορίσουν γρήγορα το εμπορικό πλαί-
σιο μεταξύ των δύο μερών και να προτα-
θούν εναλλακτικές εμπορικές λύσεις για 
τις εξαγωγές στη βρετανική αγορά». 

Ρεκόρ εξαγωγών στα κεράσια. 
Ανησυχία των παραγωγών για 
τη μετα-Brexit εποχή στον τομέα 
των φρούτων και των λαχανικών
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Αυτοκίνητο: Μέχρι το τέλος 
της δεκαετίας το 1/3 όλων
των νέων πωλήσεων 
αυτοκινήτων παγκοσμίως
θα είναι ηλεκτρικό

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, το ένα τρίτο όλων των νέων πωλήσεων 
αυτοκινήτων παγκοσμίως θα είναι ηλεκτρικό. Αυτό θα αυξήσει τον 
συνολικό ετήσιο αριθμό ηλεκτρικών οχημάτων (EV) που πωλούνται 
στα 31,1 εκατομμύρια παγκοσμίως, δηλαδή περίπου δέκα εκατομμύρια 
οχήματα περισσότερα από τις προβλέψεις που έχουν γίνει το προηγούμενο 
χρονικό διάστημα.

Π αρά τη διακοπή των εργοστα-
σίων τους  προηγούμενους 
μήνες λόγω της  πανδημίας 
του κορονοϊού, οι συνολικές 

πωλήσεις  ηλεκτρικών  αυτοκινήτων 
αναμένεται να φτάσουν τα 2,5 εκατομ-
μύρια παγκοσμίως το 2020. Σύμφωνα 
με έρευνα της Deloitte  (πολυεθνική 
εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών 
που εδρεύει στη Νέα Υόρκη) εκτιμάται 
ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινή-
των θα φτάσουν τα 11,2 εκατομμύρια 
το 2025 και τα 31,1 εκατομμύρια έως το 
2030. Τα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα θα 
αντιπροσωπεύουν  το  81% όλων των 
αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας,  ξεπερ-

νώντας κατά πολύ τις πωλήσεις υβριδι-
κών αυτοκινήτων. Η Deloitte πρόβλεψε, 
ωστόσο, ότι η αύξηση των πωλήσεων 
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα επιτα-
χυνθεί επειδή θα υπάρξει επίλυση των 
περισσοτέρων προβλημάτων που εντο-
πίζονται  σήμερα,  ενώ θα υπάρξει αλλα-
γή της τάσης των καταναλωτών.

Σημαντικό ρόλο για την αύξηση των 
πωλήσεων των ηλεκτρικών αυτοκινή-
των, σύμφωνα με επικεφαλής  της εται-
ρείας, είναι ότι θα υπάρξει  πριμοδότηση 
των καταναλωτών  για  την  απόκτηση 
ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ σύντομα η 
τιμή τους θα είναι ίδια σχεδόν με αυτές 
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ενός βενζινοκίνητου ή πετρελαιοκίνη-
του αυτοκινήτου.  Τέλος,  σημαντικό 
ρόλο θα παίξει η αύξηση των σημείων 
φόρτισης παγκοσμίως. 

Παράλληλα υπάρχουν πρόσθετοι παρά-
γοντες που οδηγούν στην αύξηση των πω-
λήσεων όπως είναι η επίτευξη στόχων για 
τις εκπομπές ρύπων από την πλευρά των 
αυτοκινητοβιομηχανιών, αλλά και η αύξη-
ση της τεχνολογίας που έχουν τα ηλεκτρι-
κά οχήματα. Η αυξητική τάση επιβεβαι-
ώθηκε και στην περίοδο της πανδημίας 
όπου οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκι-
νήτων σε αντίθεση με τις υπόλοιπες κατη-
γορίες έδειξαν ισχυρή ανθεκτικότητα.

Ωστόσο, οι συνολικές ετήσιες πωλή-
σεις αυτοκινήτων είναι απίθανο να επι-
στρέψουν στα επίπεδα πριν από την 
πανδημία και αυτή η κατάσταση θα δια-

τηρηθεί έως το 2024.  Όμως το γενικότε-
ρο πλάνο που προβλέπει μηδενικές εκ-
πομπές ρύπων για τις μετακινήσεις μέχρι 
το 2050 και η προτεινόμενη απαγόρευ-
ση της πώλησης ρυπογόνων οχημάτων 
έως το 2035, οδηγεί προς αυτή την κα-
τεύθυνση, δηλαδή στην αύξηση των πω-
λήσεων ηλεκτρικών οχημάτων.

Η ανάλυση της Deloitte διαπίστωσε 
ότι το 50% των καταναλωτών του Ηνω-
μένου Βασιλείου θεωρούν ότι το επόμε-
νο αυτοκίνητό τους θα είναι ηλεκτρικό, 
με το 33% να δηλώνει ότι η έλλειψη υπο-
δομής φόρτισης παραμένει η μεγαλύτε-
ρη ανησυχία η οποία όμως ξεπερνιέται 
μήνα με τον μήνα. Όλα αυτά σε μια χώρα 
που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο και 
δείχνει τον δρόμο που θα ακολουθήσει 
η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια στο χώρο 
της αυτοκίνησης…
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Enterprise Greece και eBay 
ενώνουν τις δυνάμεις τους
για την ενίσχυση
της εξαγωγικής δραστηριότητας 
των ελληνικών επιχειρήσεων 

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσε-
ων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Enterprise Greece και η eBay, 
ανακοίνωσαν σήμερα τη συ-

νεργασία τους για την ενδυνάμωση των 
ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από την 
ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού και την παγκόσμια προβολή τους. 
Πρόκειται για ένα ειδικά σχεδιασμένο 
πρόγραμμα που θα προωθήσει τις ελλη-
νικές επιχειρήσεις σε 190 αγορές ανά τον 
κόσμο, μέσα από την παγκόσμια επιτυχη-
μένη πλατφόρμα της eBay.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνω-
ση, η δυναμική των δύο αυτών συνερ-
γατών, σε συνδυασμό με την εμπειρία 
που διαθέτουν, θα δημιουργήσει ένα 
ολοκληρωμένο, υποστηρικτικό εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα που θα παρέχει κα-
θοδήγηση για το πώς να γίνει κανείς επι-
τυχημένος πωλητής της eBay. Σε αυτό 
το πλαίσιο, θα σχεδιαστεί   ένα ελληνικό 
ηλεκτρονικό περίπτερο (Greek Corner), 
προώθησης και προβολής των ελληνι-
κών προϊόντων στους καταναλωτές της 

eBay διεθνώς. Επιπρόσθετα, η συνεργα-
σία θα περιλαμβάνει συνεχή υποστήρι-
ξη, επιχειρησιακή ανάπτυξη, διευρυμέ-
να όρια πωλήσεων και μία ειδική σελίδα 
συμμετοχής στα ελληνικά.

Ο Ilya Kretov, γενικός διευθυντής για τις 
παγκόσμιες αναδυόμενες αγορές της 
eBay δήλωσε: «η eBay έχει μετασχημα-
τιστεί σε κάτι μεγαλύτερο από ένα απλό 
marketplace για αγορές. Έχει μετατραπεί 
σε ένα σημαντικό μέσο εξαγωγών και 
εργαλείο εξωστρέφειας για τις επιχειρή-
σεις. Η Ελλάδα, μια χώρα που διαθέτει 
έναν μεγάλο αριθμό μικρού και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεων, αποτελεί ύψι-
στη προτεραιότητα για εμάς. Αξίζει να 
σημειωθεί πως μόνο το 2019, 12.000 ελ-
ληνικές επιχειρήσεις εξήγαγαν πάνω από 
ένα εκατομμύριο ελληνικά προϊόντα. Με 
αυτό ως δεδομένο, αναζητούμε ευκαιρί-
ες προκειμένου να επενδύσουμε και να 
αναπτύξουμε τις συνεργασίες μας στην 
Ελλάδα. Είναι μεγάλη μας τιμή να συνερ-
γαζόμαστε με την Enterprise Greece, με 
την οποία μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, 
που δεν είναι άλλο απ' το να δίνουμε 
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ώθηση στις ελληνικές επιχειρήσεις να 
ενισχύουν  τις πωλήσεις  τους στο εξωτε-
ρικό και να  αναδεικνύουμε  την αξία των 
ελληνικών  προϊόντων,  παγκοσμίως».

Η Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, εντεταλ-
μένη σύμβουλος και εκτελεστικό μέ-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Enterprise Greece, σχολίασε: «κύρια 
δέσμευσή  μας  είναι  η στήριξη των ελ-
ληνικών εξαγωγών στις διεθνείς αγορές 
και η γνωστοποίηση των υψηλής ποιό-
τητας ελληνικών προϊόντων σε κατανα-
λωτές  από όλο τον κόσμο. Οι  ελληνικές 
επιχειρήσεις έχουν  καταφέρει να και-
νοτομήσουν και να  διαφοροποιηθούν, 
τόσο σε επίπεδο προϊόντος όσο και σε 
επίπεδο branding. Τα τελευταία δέκα 
χρόνια, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν 
επιτύχει σημαντικό μερίδιο  αγοράς στο 
εξωτερικό, διαθέτοντας παραδοσιακά 
ελληνικά συστατικά και πρωτοποριακό 
μάρκετινγκ. Κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας, η Enterprise Greece προχώρησε 
σε έναν ουσιαστικό ψηφιακό μετασχη-
ματισμό προκειμένου να στηρίξει την 
τοπική επιχειρηματική κοινότητα για τη 
διατήρηση  της  διεθνούς της παρουσί-
ας. Οι νέες πρωτοβουλίες, περιλάμβαναν 

διαδικτυακούς ελληνικούς καταλόγους 
εξαγωγών, ψηφιακό "live" newsfeed με 
τις τελευταίες εξελίξεις σε όλες τις αγο-
ρές και   τρόπους διείσδυσης σε αυτές 
κατά τη διάρκεια του COVID-19,  ψηφια-
κές εκδηλώσεις καιB2Bs για αγορές στό-
χους, καθώς και online καμπάνιες, όπως, 
"Υποστηρίξτε τις ελληνικές εξαγωγές" 
για την προώθηση  συγκεκριμένων προϊ-
όντων/υπηρεσιών. Από αυτή την άποψη, 
είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ανα-
κοινώνουμε σήμερα την έναρξη της συ-
νεργασίας μας με την eBay  ενισχύοντας 
έτσι τις ψηφιακές δράσεις  εξωστρέφειας 
της εταιρείας με σκοπό να βοηθήσουμε 
τις ελληνικές εταιρείες να προσεγγίσουν 
ακόμη περισσότερους καταναλωτές και 
αγορές, για την αύξηση του εξαγωγικού 
μας αποτυπώματος.

Με τον στόχο οι ελληνικές επιχειρήσεις 
να αποκτήσουν πρόσβαση σε 182 εκα-
τομμύρια πιθανούς αγοραστές σε 190 
αγορές  παγκοσμίως,  μέσα  από τη δύ-
ναμη της τεχνολογίας  και  την παγκόσμια 
πλατφόρμα  ηλεκτρονικού εμπορίου 
eBay.com,  αυτή  η  συνεργασία θα ανοί-
ξει τον δρόμο σε  νέες  ευκαιρίες, αναδει-
κνύοντας την  αξία  των  ελληνικών προϊ-
όντων  στην  παγκόσμια αγορά». 
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Κίνα: Η  αύξηση των 
καταναλωτικών δαπανών, 
σηματοδοτεί τη δυναμική μιας 
ευρείας οικονομικής ανάπτυξης 
σύμφωνα με τους Financial Times

Ο ι πωλήσεις λιανικής στην Κίνα 
αυξήθηκαν για πρώτη φορά 
μέσα στο 2020, ενώ η αύξηση 
των καταναλωτικών δαπανών 

είναι η πιο πρόσφατη  ένδειξη  μιας ευ-
ρείας οικονομικής  ανάκαμψης  στην ασι-
ατική χώρα, όπως ανέφερε χθες,  η εφη-
μερίδα  “The  Financial  Times.”

“Οι πωλήσεις λιανικής στην Κίνα επέ-
στρεψαν στην ανάπτυξη για πρώτη φορά 
από το ξέσπασμα του νέου κορονοϊού, 
στην πιο πρόσφατη ένδειξη ότι οι κα-
ταναλωτικές δαπάνες ακολουθούν την 
ευρύτερη οικονομική ανάκαμψη της χώ-
ρας,” σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα.

“Η ανάκαμψη κέρδισε έδαφος, μετά τη 
μείωση που κατέγραψαν τα περιστατικά 
μόλυνσης από το νέο κορονοϊό, ενώ τα 
κυβερνητικά προγράμματα ανάπτυξης 
των υποδομών, βοήθησαν στην υποστή-
ριξη της οικονομικής δραστηριότητας,” 
τόνισε η ίδια εφημερίδα.

Τον Αύγουστο, οι συνολικές πωλήσεις 
λιανικής για τα καταναλωτικά αγαθά κα-
ταγράφηκαν στα 3,36 τρισεκατομμύρια 
γουάν (περίπου 492,08 δισεκατομμύρια 
δολάρια)  με  ετήσια  αύξηση  0,5%.

1 δολάριο: 6,77 γουάν
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Αεροπορικές εταιρίες-κορονοϊός-
ΟΗΕ: Στα τέλη Οκτωβρίου 
αναμένεται η διατύπωση
μιας μη δεσμευτικής σύστασης 
από το ICAO, ως εναλλακτική λύση 
στην καραντίνα 14 ημερών
των επιβατών

Μ ία ομάδα δράσης υπό τον 
ΟΗΕ έχει στόχο να παρουσι-
άσει τις προτάσεις της μέχρι 
το τέλος Οκτωβρίου για τη 

χρήση των διαγνωστικών τεστ για την 
COVID-19, προκειμένου να μειωθούν οι 
απαιτήσεις παραμονής σε καραντίνα για 
τους επιβάτες, οι οποίες έχουν επιφέρει 
ένα σοβαρό πλήγμα στις αεροπορικές 
εταιρίες, σύμφωνα με δύο πηγές, που 
έλαβαν γνώση για μία συνάντηση στο Δι-
εθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας 
(ICAO) που έγινε χθες.

Τόσο οι αεροπορικές εταιρίες, όσο και 
τα αεροδρόμια έχουν ζητήσει από την 
παραπάνω αναφερόμενη ομάδας δρά-
σης να προτείνει στις χώρες να κάνουν 
δεκτό ένα τεστ PCR  από τους επιβάτες 
που να έχει γίνει μέσα σε 48 ώρες από τα-
ξίδι τους από χώρες με υψηλά ποσοστά 
μολύνσεων από την COVID-19, ως μία 
εναλλακτική λύση στην παραμονή σε κα-
ραντίνα για 14 ημέρες.

Η ομάδα δράσης (CART) υπό τον ICAO 
προγραμματίζει να προχωρήσει σε μία 
μη δεσμευτική πρόταση προς τις χώρες 

για τη χρήση του παραπάνω αναφερό-
μενου  τεστ, σε μία συνάντηση που θα 
πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου, 
παρά το γεγονός ότι τέτοιες προσπάθει-
ες μπορεί να καθυστερήσουν, όπως υπο-
γράμμισαν οι ίδιες πηγές.

Ωστόσο, δεν έχει ξεκαθαριστεί ποια 
σύσταση ακριβώς θα γίνει όσον αφορά 
το τεστ.
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Σημαντικές ανακατατάξεις, οι 
οποίες αλλάζουν τις ισορροπίες 
και τους συσχετισμούς συντε-
λούνται στον χάρτη των ελλη-

νικών εξαγωγών, μετά το ξέσπασμα της 
πανδημίας του κορονοϊού. Η Γαλλία, η 
Ισπανία και η Ρουμανία κερδίζουν σταδι-
ακά έδαφος, ενώ  η  Τουρκία  και  η  Με-
γάλη Βρετανία υποχωρούν.

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές εξαγωγές 
κόντρα στο αντίξοο περιβάλλον διατη-
ρούν τη δυναμική τους, πετυχαίνοντας 
να συγκρατήσουν τις απώλειες από την 
επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομί-
ας, με αιχμή τα αγροτικά προϊόντα και 
τα χημικά είδη. Μάλιστα, κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2020, εξαιρώντας τα πετρε-
λαιοειδή, πέτυχαν -έστω και οριακά- να 
παραμείνουν σε θετικό έδαφος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση 
του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων 
και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών 
και Μελετών (ΚΕΕΜ), η Γαλλία πέτυχε να 
αναρριχηθεί στην 5η θέση των κορυφαί-
ων προορισμών για τα ελληνικά προϊό-
ντα, σημειώνοντας εντυπωσιακή άνοδο 
36,2% στο πρώτο εξάμηνο του 2020. 
Πέρα από παραδοσιακός σύμμαχος, ο 
οποίος αποδεικνύει έμπρακτα τη στήρι-
ξή του στη χώρα μας, η Γαλλία κατακτά 
σταδιακά πρωταγωνιστικό ρόλο στο εξα-
γωγικό εμπόριο της Ελλάδας.

Ψηλότερα  αναρριχήθηκε  και η Ισπα-
νία, η οποία βρίσκεται πλέον στην 7η 

θέση από την 9η θέση ενώ και η Ρου-
μανία εισήλθε  στην  κορυφαία δεκάδα, 
καταλαμβάνοντας την 9η θέση. Κατά μια 
θέση ανέβηκε και η  Βουλγαρία  παρά  την 
ελαφρά  μείωση  των  εξαγωγών.

Την ίδια ώρα, αλματώδης αύξηση 
των ελληνικών εξαγωγών καταγράφηκε 
προς την Πολωνία (αναρριχήθηκε στη 
14η θέση από την 21η), προς την Ια-
πωνία (βρίσκεται πλέον στην 22η θέση 
από την 42η) και  προς  την  Νότια Κο-
ρέα (στην 30η θέση από 50η), σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. 
Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη 
καθώς αφορά τρεις εξαιρετικά δυναμι-
κές αγορές με τεράστιες προοπτικές και 
περιθώρια ανάπτυξης.

Εξίσου ενθαρρυντική ήταν και η πο-
ρεία των ελληνικών προϊόντων στη Γερ-
μανία, η οποία παραμένει ισχυρός πόλος 
των ελληνικών εξαγωγών, διατηρώντας 
σταθερά τη δεύτερη θέση πίσω από την 
Ιταλία, η οποία παρά την πτώση κράτησε 
την πρωτοκαθεδρία.

Στον αντίποδα, μεγάλη μείωση σημει-
ώθηκε προς την Τουρκία, η οποία υπο-
χώρησε στην 6η θέση των κορυφαίων 
προορισμών από την 4η που κατείχε το 
πρώτο εξάμηνο του 2019. Απώλειες δυο 
θέσεων κατέγραψαν οι ΗΠΑ, οι οποίες 
περιορίστηκαν στην 8η θέση ενώ και το 
Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησε στην 10η 
θέση από  την  8η που είχε μέχρι πρότι-
νος. Επιπλέον, σημαντική υποχώρηση 

Αλλάζει ο χάρτης»
των ελληνικών εξαγωγών 
Στους πέντε κορυφαίους 
προορισμούς η Γαλλία
με άνοδο 36,2%
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εμφανίζεται στην κατάταξη για το Λίβα-
νο  (13η θέση από 7η) και για τη Βραζιλία 
(76η θέση από 38η).

Κλειδί η στήριξη των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων

Η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέ-
σμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη 
σχολιάζοντας τα παραπάνω έκανε την 
εξής δήλωση:

«Ραγδαίες  αλλαγές στον εξαγωγικό χάρ-
τη των ελληνικών εξαγωγών συντελού-
νται με φόντο την πανδημία. Οι ανακα-
τατάξεις είναι εντυπωσιακές και δείχνουν 
τη δυναμική αλλά και τα περιθώρια που 
εξακολουθούν να έχουν οι εξαγωγικές  
επιχειρήσεις  ακόμη και μέσα στο γκρίζο 
τοπίο της υγειονομικής κρίσης. Η σημα-
ντική άνοδος  που καταγράφει η Γαλλία 
και η σταθερά ισχυρή παρουσία της Γερ-
μανίας στους κορυφαίους προορισμούς 
των ελληνικών εξαγωγών σε συνδυασμό 
με  την ανθεκτικότητα που επιδεικνύουν 
οι ελληνικές εξαγωγές αποτελούν πηγή 
αισιοδοξίας για τη συνέχεια.

Είναι εξίσου ενθαρρυντικό το γεγονός 
πως η εξωστρέφεια και η παραγωγή διε-
θνώς εμπορεύσιμων αγαθών τίθεται στο 
επίκεντρο της Πολιτείας, η οποία καλείται 
να αξιοποιήσει με τον πλέον κατάλληλο 
και αποτελεσματικό τρόπο τα ευρωπαϊκά 
κονδύλια που θα εισρεύσουν στη χώρα 
τα επόμενα χρόνια μέσω του Ταμείου 
Ανάκαμψης. Η στήριξη των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την τό-
νωση της εγχώριας παραγωγής αποτελεί 
μονόδρομο για την οικοδόμηση μιας βι-
ώσιμης οικονομίας.

Έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να προ-
χωρήσουμε σε βαθιές τομές και μεταρ-
ρυθμίσεις που θα βελτιώσουν άρδην την 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικο-
νομίας και θα δημιουργήσουν νέες καλά 
αμειβόμενες θέσεις εργασίας, προς όφε-
λος όλων των πολιτών.

Από την άλλη πλευρά, η κατάσταση πα-
ραμένει ρευστή ενώ η αβεβαιότητα για 

την πορεία της υγειονομικής κρίσης δεν 
επιτρέπει κανενός είδους εφησυχασμό. 
Οι Έλληνες εξαγωγείς παρακολουθούν 
στενά τις εξελίξεις και προσπαθούν να 
κρατήσουν ή και να ενισχύσουν τη θέση 
τους, τροφοδοτώντας απρόσκοπτα τη δι-
εθνή αγορά».

Αύξηση των εξαγωγών εξαιρώντας
τα πετρελαιοειδή 

Στο μεταξύ, παρά τα τεράστια προβλή-
ματα που δημιούργησε η πανδημία του 
κορονοϊού στην παγκόσμια οικονομία η 
εξαγωγική δραστηριότητα έχει καταφέ-
ρει να περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό 
τις απώλειες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του 
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και 
του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και 
Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών 
στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές κατά 
το πρώτο εξάμηνο του 2020, συμπερι-
λαμβανομένων των πετρελαιοειδών, 
μειώθηκαν κατά -2,02 δισ. ευρώ ή κατά 
-12,2% και διαμορφώθηκαν σε 14,61 δισ. 
ευρώ από 16,63 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τα 
πετρελαιοειδή ουσιαστικά παραμένουν 
στα ίδια επίπεδα με το 2019 στα 11,32 
δισ. ευρώ από 11,28 δισ. ευρώ, ελάχιστα 
αυξημένες δηλαδή κατά 50,4 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός, ότι η 
μεγάλη υποχώρηση της αξίας των εξαγω-
γών (αλλά και των εισαγωγών κατ’ αντι-
στοιχία) των πετρελαιοειδών, οφείλεται 
στην πολύ μεγάλη πτώση των διεθνών 
τιμών του πετρελαίου, λόγω της μεγάλης 
μείωσης της παγκόσμιας ζήτησης πετρε-
λαίου, ως συνέπεια της πανδημίας. Την 
ίδια ώρα, συμβάλλουν σημαντικά στις 
αντοχές που επιδεικνύουν οι ελληνικές 
εξαγωγές, οι αυξήσεις των αποστολών 
των αγροτικών προϊόντων, που κυρίως 
κατευθύνονται προς χώρες της Ε.Ε. αλλά 
και αυτές των χημικών προϊόντων, που 
επίσης κατευθύνονται κυρίως προς χώ-
ρες της Ε.Ε. και προς ορισμένες από τις 
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Τρίτες Χώρες (για παράδειγμα σε Τουρ-
κία, ΗΑΕ, Αυστραλία κ.ά.).

Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου 
– Ιουνίου 2020 μειώθηκαν κατά 4,22 δισ. 
ευρώ ή κατά -15,5%, με τη συνολική τους 
αξία να διαμορφώνεται στα 22,98 δισ. ευρώ 
έναντι 27,19 δισ. ευρώ κατά το αντίστοιχο 
εξάμηνο του 2019. Εξαιρουμένων των πε-
τρελαιοειδών, οι εισαγωγές μειώθηκαν στα 
18,06 δισ. ευρώ από 19,52 δισ. ευρώ, δηλα-
δή κατά 1,45 δισ. ευρώ ή κατά -7,4%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσε-
ων, το εμπορικό έλλειμμα υποχώρησε το 
πρώτο εξάμηνο του 2020 κατά 2,19 δισ. 
ευρώ ή κατά -20,8%, στα 8,37 δισ. ευρώ 
από 10,56 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διά-
στημα του 2019. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, 

το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα 6,74 
δισ. ευρώ από 8,25 δισ. ευρώ, δηλαδή 
κατά 1,5 δισ. ευρώ, ή κατά -18,2%.

Ως προς τους προορισμούς των ελλη-
νικών εξαγωγών ανά οικονομική ένωση, 
σημειώνεται μείωση κατά -2,4% προς την 
Ε.Ε., οι αποστολές προς τις 18 χώρες της 
Ευρωζώνης, μειώθηκαν κατά -4,4%, ενώ 
πτωτικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές προς 
τις χώρες του ΟΟΣΑ, κατά -5% και προς 
τις χώρες του G7 κατά -1,3%. Οι εξαγωγές 
προς τις αναδυόμενες BRICS μειώθηκαν 
σημαντικά κατά -29%, όπως και προς τις 
πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του OPEC 
κατά -36,1%. Προς τις χώρες του Συμβου-
λίου Συνεργασίας του Κόλπου η συρρί-
κνωση ήταν της τάξεως του -46,1%.

Νέα υβριδική εκδοχή της 
Διεθνούς Τουριστικής 
Έκθεσης, ITB India 2021

Υ βριδικά θα πραγματοποιηθεί 
η Διεθνής Τουριστική Έκθεση 
ITB India 2021,  φέροντας  τον 
τίτλο "ITB India 2021 Goes Hy-

brid", ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός Οργα-
νισμός του Βερολίνου, ο οποίος  αντι-
προσωπεύεται στην Ελλάδα  από  το  
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανα-
κοίνωση, η ITB India 2021 Goes Hybrid 
θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρου-
σία από τις 7 έως τις 9 Απριλίου 2021 στο 
Εκθεσιακό Κέντρο του Μουμπάι, ενώ μια 
εβδομάδα αργότερα από τις 15 έως τις 
16 Απριλίου 2021 θα λάβει χώρα η Virtual 
εκδοχή της.

Στόχος της έκθεσης είναι να συγκε-
ντρωθούν οι ηγέτες της αγοράς και οι 
μεγαλύτεροι buyers του τουρισμού από 
όλες τις περιοχές της Ινδίας αλλά και δι-
εθνείς φορείς και επιχειρήσεις από όλους 

τους κλάδους του τουρισμού, είτε με 
φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά, με 
σκοπό τη σύναψη νέων συνεργειών και 
συνεργασιών, εστιασμένες στη ραγδαία 
αναπτυσσόμενη αγορά της Ινδίας.

Οι εγγραφές για  τους ενδιαφερόμε-
νους εκθέτες με  φυσική παρουσία έχουν 
ήδη  αρχίσει  και  όσοι υποβάλλουν αίτη-
ση συμμετοχής, θα μπορούν  να οργανώ-
σουν δωρεάν  ένα  εικονικό περίπτερο 
για  το Virtual  Event.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ITB India 2021 
θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στην 
αγορά της Ινδίας, αποτελώντας επέκτα-
ση της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης 
ITB Berlin, που πραγματοποιείται ετησίως 
στο Βερολίνο.

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπο-
ρεί για πληροφορίες αναφορικά με όλες 
τις διοργανώσεις της ITB, να απευθύνεται 
στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιο-
μηχανικό Επιμελητήριο.
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Δεκαπλάσια ζήτηση για τη 
δημιουργία eShop από τους 
«μικρούς» του λιανεμπορίου, 
λόγω πανδημίας.
Τι πρέπει να προσέξει όποιος θέλει
να ανοίξει ηλεκτρονικό κατάστημα 

Μεγάλη Εβδομάδα του 2020. 
Οι δρόμοι είναι άδειοι λόγω 
του lockdown και τα κατα-
στήματα παιχνιδιών σε όλη 

τη χώρα κλειστά. Ο χρόνος «εκεί έξω» 
μοιάζει να έχει παγώσει, αλλά τα τρία 
αδέρφια Βότση εργάζονται πυρετωδώς 
και τίποτα στην  καθημερινότητά τους 
δεν θυμίζει αργία. Στην  αποθήκη  της επι-
χείρησής τους στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, 
αλλά και στα (κλειστά λόγω lockdown) 
φυσικά καταστήματά  της,  παιχνιδιών και 
παιδικών επίπλων, ο χρόνος για τα τρία 
αδέρφια  εξακολουθεί  να τρέχει γρήγο-
ρα: οι παραγγελίες από το ηλεκτρονικό 
κατάστημα (eShop) «πέφτουν βροχή»  
και  παιχνίδια  συσκευάζονται  ασταμάτη-
τα  για αποστολή. Παρότι τα πέντε φυσι-
κά καταστήματα της εταιρείας σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη είναι κλειστά, το eShop 
κινείται πρόσω ολοταχώς, με αύξηση πα-
ραγγελιών κατά ...461% και τζίρου κατά 
516% τον Απρίλιο, σε σχέση με τους αντί-
στοιχους μήνες του 2019, όπως επιση-
μαίνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κύρος 
Βογιατζόγλου, επικεφαλής στρατηγικής 
(lead strategist) του δημιουργικού γρα-
φείου Malvi, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

Η οικογένεια Βότση είχε δημιουργή-
σει το eShop της επιχείρησης τον Δε-
κέμβριο του 2016 κι αποτελεί ένα από 
τα πολλά αντίστοιχα παραδείγματα 

επιχειρήσεων, που μπήκαν με επιτυχία 
στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου 
κάποια χρόνια πριν. Ωστόσο, για πολ-
λούς «μικρούς» επιχειρηματίες  του λια-
νεμπορίου ήταν η πανδημική κρίση και 
η καραντίνα, που έδωσαν την αφορμή 
για να δουν πιο «ζεστά» το θέμα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Δεκαπλάσια ζήτηση για τη δημιουργία 
eShop από τους «μικρούς» του 
λιανεμπορίου

Η ζήτηση για τη δημιουργία eShops 
από τους μικρούς δεκαπλασιάστηκε μετά 
την εκδήλωση της πανδημίας Covid-19 
και την καραντίνα, όπως επισημαίνει μι-
λώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιάννης Καραλής, 
διευθύνων σύμβουλος της «NetSteps 
SA», εταιρείας ανάπτυξης έργων ηλε-
κτρονικού εμπορίου και ψηφιακού μάρ-
κετινγκ, μεταφέροντας την εμπειρία του. 
Ωστόσο, προσθέτει, συχνά οι μικροί επι-
χειρηματίες δεν γνωρίζουν ότι δεν αρκεί 
να δημιουργήσεις ένα site στο Ίντερνετ 
για να πουλήσεις, αλλά απαιτούνται ση-
μαντικές δαπάνες σε μάρκετινγκ και άλ-
λες διαδικασίες, ώστε ...«να μη σε φάνε οι 
καρχαρίες». Με άλλα λόγια, οι μικροί επι-
χειρηματίες συχνά δεν έχουν εικόνα του 
τι απαιτείται για να πετύχουν στο ηλε-
κτρονικό εμπόριο, δεν έχουν αντιληφθεί 
το μέγεθος της απαιτούμενης επένδυσης 
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και, επειδή δεν έχουν εξοικείωση με το 
αντικείμενο, δεν αντιλαμβάνονται ότι 
δεν μπορείς να πουλήσεις φτιάχνοντας 
ένα eShop με πολύ μικρό κόστος, τάξης 
μεγέθους των 500 ευρώ.

«Χρειάζεται να γίνει αντιληπτό ότι η έν-
νοια του "ebusiness" (ηλεκτρονικού επιχει-
ρείν) δεν  είναι  ταυτόσημη  με  το "κάνω 
ένα eShop" και ότι το "φτιάξε μου ένα 
eShop" δεν είναι το ίδιο με το "φτιάξε μου 
ένα site".  Ένα ηλεκτρονικό  κατάστημα που 
φτιάχνεται με χαμηλό κόστος, δεν μπορεί 
να λειτουργήσει σωστά -υπάρχουν θέμα-
τα ασφάλειας, λειτουργικότητας, ταχύτη-
τας, εμπειρίας χρήστη. Για να πετύχει ένα 
eShop απαιτείται συνεχές development 
(ανάπτυξη), ώστε να βελτιώνεται διαρκώς, 
για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
πελατών του. Το ηλεκτρονικό  εμπόριο έχει 
προχωρήσει  πλέον  πάρα πολύ, οι κατανα-
λωτές επισκέπτονται πολλά ηλεκτρονικά 
καταστήματα υψηλών προδιαγραφών και 
είναι πλέον  πολύ  απαιτητικοί. Ηλεκτρονι-
κό κατάστημα σημαίνει συγκεκριμένες δια-
δικασίες, εξυπηρέτηση  πελατών, ποιοτικές 
φωτογραφίες, μάρκετινγκ και διαφήμιση, 
συμμόρφωση με την εκάστοτε νομοθε-
σία», εξηγεί.

Στους μικρούς επιχειρηματίες, που δεν 
έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν 
τα απαιτούμενα  χρήματα σε ένα eShop 
-που πολλές φορές φτάνουν  σε  αρκετές  
δεκάδες χιλιάδες ευρώ, συμπεριλαμβα-
νομένων των δαπανών μάρκετινγκ  και 
διαφήμισης- προτείνει ως ασφαλέστερη 
λύση την εγγραφή τους σε  marketplaces 
(ηλεκτρονικές αγορές/πλατφόρμες), 
όπως η skroutz.gr ή η amazon.com. Έτσι, 
λέει, μπορούν να δημιουργήσουν με 
μεγαλύτερη ασφάλεια μια εικόνα στον 
ψηφιακό κόσμο, ανεβάζοντας στις πλατ-
φόρμες αυτές κάποια από τα προϊόντα 
τους.«Το  κόστος  της επένδυσης  στο ηλε-
κτρονικό εμπόριο θα ανεβαίνει συνέχεια 
και εκτιμώ ότι στο τέλος θα επιβιώσουν  
μόνο  τα  ηλεκτρονικά καταστήματα υψη-
λών προδιαγραφών και οι μικροί θα μπο-

ρούν να πουλάνε τα προϊόντα τους μεσω 
marketplaces», εκτιμά.

Αξιολογώντας υποψήφιους συνεργάτες

Αν  κάποιος έχει τη δυνατότητα να 
επενδύσει τα απαιτούμενα χρήματα, για 
να δημιουργήσει ένα «σωστό» eShop, 
πόσο σίγουρος  μπορεί  να αισθάνεται 
ότι η επένδυσή  του  αυτή  θα αποδώσει; 
«Φυσικά σε κάθε επένδυση πάντα υπάρ-
χει ο κίνδυνος της αποτυχίας. Ωστόσο, 
αυτό που  φοβάμαι  περισσότερο είναι 
μια αποτυχία, που δεν οφείλεται στην 
έλλειψη χρημάτων, ούτε σε άλλους πα-
ράγοντες, αλλά στην επιλογή λάθος συ-
νεργατών. Μπορεί κάποιος να επενδύσει 
σε ένα eshop, αλλά να αποτύχει εξαιτί-
ας κακών συνεργασιών. Θεωρώ λοιπόν 
πολύ σημαντικό ο κάθε ενδιαφερόμε-
νος να αξιολογεί πάρα πολύ προσεκτικά 
τους συνεργάτες του. Να  διασφαλίζει ότι 
υπάρχει η τεχνογνωσία, να ζητά πληρο-
φορίες για το τι  έχει  πετύχει η εταιρεία 
με την οποία θέλει να συνεργαστεί, ποιοι 
είναι  οι  πελάτες  της,  αν έχει λάβει δια-
κρίσεις, και επίσης να υπάρχει χημεία με-
ταξύ του επιχειρηματία και της εταιρείας 
που θα αναπτύξει το eShop του» λέει. 

Προσθέτει πως αυξημένες είναι -μετά 
την εκδήλωση της πανδημίας- και οι κρού-
σεις προς τη  NetSteps  από μεγάλους 
παίκτες  του  λιανεμπορίου,  οι  οποίοι  
ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις on-line 
δυνατότητές τους. «Έχουν διπλασιαστεί 
τα αιτήματα από μεγάλους πελάτες μας, 
οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν χρήμα-
τα στην επέκταση των ήδη υφιστάμενων 
eShops τους και στο πιο δυναμικό πέρα-
σμα  από τον offline στον  online κόσμο», 
σημειώνει ο Γιάννης Καραλής κι  εκτιμά  
ότι  το  μέγεθος  ων  αλυσίδων φυσικών 
καταστημάτων πιθανότατα θα μικρύνει 
και η διαδικτυακή παρουσία θα αυξηθεί.

Η ιδιαίτερη Μεγάλη Εβδομάδα ενός 
«παιχνιδάδικου»

Αποτυπώνοντας τη σημασία του 
ηλεκτρονικού εμπορίου σε αριθμούς, 
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ο Κύρος Βογιατζόγλου  επανέρχεται  
στο  case study  της  επιχείρησης  των  
αδερφών Βότση. Στη  διάρκεια  του 
lockdown, λόγω και των προβλημάτων 
με τις μεταφορές, εξηγεί, μεγάλα κατα-
στήματα παιχνιδιών δεν έκαναν on-line 
πωλήσεις, εξαιτίας αδυναμίας  έγκαιρης 
παράδοσης των προϊόντων τους. Την 
ίδια στιγμή, τα πέντε φυσικά καταστή-
ματα των αδερφών Βότση σε  Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, στα οποία πωλούνται 
παιχνίδια, παιδικά έπιπλα και διακοσμη-
τικά, ήταν κλειστά. Ο συνδυασμός αυτός 
-ανταγωνιστές που δεν πραγματοποιούν 
ηλεκτρονικές πωλήσεις, κλειστά φυσικά 
καταστήματα της ίδιας της εταιρείας- 
είχε ως αποτέλεσμα «να γίνει ένα τερά-
στιο μπαμ στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Σε 
σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 
2019, η επισκεψιμότητα του eShop τον 
Μάρτιο ήταν αυξημένη κατά 152%, τον 
Απρίλιο κατά 289% και τον Μάιο κατά 
108%. Οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 
126% (Μάρτιος), 461% (Απρίλιος) και 
124% (Μάιος) αντίστοιχα και ο τζίρος 
κατά 210%, 516% και 121% στους τρεις 
μήνες. Από την αρχή του καλοκαιριού η 
κατάσταση άρχισε να ισορροπεί με μι-
κρότερα ποσοστά αύξησης τζίρου (κατά 

20% τον Ιούνιο και 66% τον Ιούλιο)» εξη-
γεί και προσθέτει ότι μια πρόσθετη και-
νοτομία της εταιρείας ήταν ότι τη Μεγά-
λη Εβδομάδα, όταν λόγω Πάσχα κάποιες 
εταιρείες κούριερ «μπλόκαραν», τα μέλη 
της οικογένειας αποφάσισαν να παραδί-
δουν οι ίδιοι τα προϊόντα τους σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, με δικά τους μέσα...

Ψώνια  με  βιντεοκλήση  &
καραντίνα-πάρτι

Με αφορμή το lockdown, επισημαίνει 
ο Κύρος Βογιατζόγλου, πολλοί κατάλα-
βαν ότι «το οnline δεν είναι και on the 
side (δεν πρέπει να αφήνεται στην άκρη). 
Μάλιστα, μέσω των eShops προέκυ-
ψαν καινοτομίες όπως το live shopping 
(αγορές με βιντεοκλήση), κάτι που εται-
ρεία-πελάτης μας άρχισε να κάνει μέσα 
στην καραντίνα ή τα on-line πάρτι, με 
την αποστολή στον εορτάζοντα ή την 
εορτάζουσα ενός κουτιού-έκπληξη, το 
οποίο ανοιγόταν ενώπιον φίλων και συγ-
γενών σε ένα πάρτι μέσω τηλεδιάσκε-
ψης. Γίναμε γενικά όλοι πιο εφευρετικοί 
και σίγουρα υπάρχει μεγάλη κινητικότη-
τα για νέα eShops, αλλά πρέπει όλοι να 
έχουν κατά νου πως το ecommerce δεν 
είναι τόσο απλό, δεν ανοίγεις απλά ένα 
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κατάστημα και πουλάει» λέει χαρακτηρι-
στικά ο Κύρος, σημειώνοντας ότι αφενός 
θα πρέπει να έχεις ασχοληθεί πολύ για 
να πετύχεις κι αφετέρου να βρεις τις σω-
στές ισορροπίες, είτε αυτές αφορούν τη 
διαχείριση της αποθήκης/στοκ είτε τις 
εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας είτε 
ακόμα και τους λεπτούς χειρισμούς που 
χρειάζονται στη διαφήμιση. 

«Έπρεπε να χτενίσουμε τα πάντα. Πώς 
να διαφημίσεις ποδήλατα ή πατίνια, που 
συνήθως τα διαφημίζεις την άνοιξη, όταν 
υπάρχουν περιορισμοί στην κυκλοφο-
ρία; Πώς να διαφημιστεί μια εταιρεία που 
πουλάει είδη πάρτι, όταν απαγορεύονται 
οι συναθροίσεις πολλών ατόμων;» περι-
γράφει ο Κύρος Βογιατζόγλου.

Ανοίγοντας  κατάστημα  στη ...
μέση  του  Ειρηνικού

Στη διάρκεια του lockdown ο Πάνος 
Βούλγαρης, creative director (διευθυντής 
δημιουργικού) και εταίρος στη Malvi,  
δεν πρόλαβε να δει ...ούτε μια ταινία, 
όπως λέει. Αντίθετα, δούλευε αδιάκοπα, 
15 ώρες την ημέρα, για να καλύψει τις 
νέες ανάγκες πελατών του γραφείου ως 
προς τα eShops. Όπως περιγράφει στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, κάθε ημέρα υπήρχαν διαφο-
ρετικές προκλήσεις κι ανάγκες, «προέκυ-
πταν συνέχεια προβλήματα που δεν τα 
είχαμε αντιμετωπίσει ξανά και τα οποία 
χρειάζονταν λύσεις στο λεπτό. Δεν υπήρ-
χε προηγούμενο και για αυτό δεν ήξε-
ρες τι να κάνεις. Ναι, έχουμε κάνει crisis 
management για λογαριασμό πελατών 
μας στο παρελθόν, αλλά ποτέ για 20-30 
ταυτόχρονα», λέει γελώντας. Η πανδη-
μία και το lockdown επέβαλαν αλλαγές 
στα eshops, αλλά -όπως επισημαίνει- δεν 
ήταν αλλαγές που μπορούσε να τις κά-
νει ένας web developer μόνος του, γιατί 
χρειαζόταν να γίνουν πολλές διαφορετι-
κές κινήσεις. 

«Χρειαζόταν μέσω του site του ηλε-
κτρονικού καταστήματος να δοθεί η αί-

σθηση της ομαλότητας, του "είμαστε σε 
λειτουργία", σε μια χρονική στιγμή που 
τίποτα δεν λειτουργούσε. Χρειαζόταν 
επίσης να πούμε ότι η επιχείρηση έχει 
προσαρμοστεί, ότι γίνονται οι απαραί-
τητοι έλεγχοι, ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
φορούν μάσκες, ότι υπάρχει η δυνατό-
τητα ανέπαφης παράδοσης, χρειαζόταν 
να εμπεδωθεί εμπιστοσύνη, γιατί δεν 
ήταν μόνο οι σταθεροί πελάτες που θα 
έμπαιναν στο eshop, αλλά κι αυτοί που 
θα το επισκέπτονταν μέσα στην κρίση 
για πρώτη φορά. Έπρεπε  επίσης  να ξε-
καθαρίζεται ότι ενδέχεται να υπάρξουν 
καθυστερήσεις στην παράδοση των 
προϊόντων, λόγω των προβλημάτων με 
τα κούριερ και τις μεταφορές. Επίσης, να 
υπάρξει διαφορετική διαχείριση αποθέ-
ματος και  νέες διαδικασίες. Σε κάποια 
eShops  είδαμε α ύξηση επισκεψιμότη-
τας κατά  600%-800%  μέσα  σε λίγες ημέ-
ρες» επισημαίνει  ο  Πάνος  Βούλγαρης.

Ερωτηθείς πώς βλέπει να εξελίσσεται η 
αγορά από εδώ και πέρα, σημειώνει ότι 
οι αλλαγές σχετίζονται με δύο διαφορε-
τικούς πυλώνες. Ο ένας είναι οι κατανα-
λωτές, που στη διάρκεια του lockdown 
εξοικειώθηκαν με τις ηλεκτρονικές αγο-
ρές κατ΄ανάγκη και δεν αποκλείεται να 
διατηρήσουν τις νέες καταναλωτικές 
τους συνήθειες. Ο δεύτερος είναι οι ίδιοι 
οι έμποροι. Κάποιοι ήταν έτοιμοι ήδη 
από πριν να περάσουν στην εποχή του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλοι είχαν 
μείνει πίσω, δεν είχαν αντιληφθεί ότι δεν 
αρκεί το φυσικό κατάστημα. Πλέον όλοι 
έχουν κάνει κινήσεις. Το ερώτημα, λέει, 
είναι αν πρόκειται για κινήσεις πανικού ή 
για επιλογές με διάρκεια και οργανωμέ-
νες με ένα πλάνο. 

«Όταν ανοίγεις ένα eShop είναι σαν να 
ανοίγεις ένα κατάστημα στη μέση του Ει-
ρηνικού. Υπάρχει, αλλά κανείς δεν το ξέρει 
ότι υπάρχει, αν δεν το κάνεις εσύ γνωστό. 
Άρα, δεν αρκεί να το δημιουργήσεις, χρει-
άζεται να κάνεις όλες τις σωστές κινήσεις», 
καταλήγει ο Πάνος Βούλγαρης.
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O τομέας ξενοδοχείων και εστι-
ατορίων ελπίζει ότι η κατα-
νάλωση κρασιού θα αυξηθεί 
ξανά με την ευκαιρία των κινε-

ζικών φθινοπωρινών φεστιβάλ.

Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2020, 
οι Κινέζοι εισήγαγαν κατά ένα τρίτο λι-
γότερο κρασί σε όγκο. Σε αξία, η πτώση 
είναι 31%. Η Αυστραλία περιόρισε τη ζη-
μιά, όχι όμως η Γαλλία.

«Τα στοιχεία των τελωνείων δείχνουν 
μεγάλη πτώση στις κινεζικές εισαγωγές 
εμφιαλωμένου κρασιού κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2020», αναφέρει το περιοδι-
κό Decanter.

Συνολικά, 160 εκατομμύρια λίτρα, που 
αντιστοιχούν σε 213 εκατομμύρια φιάλες 
75cl, εισήχθησαν στην Κίνα το πρώτο εξά-
μηνο του 2020. Πρόκειται για μια μείωση 
κατά 32% από το προηγούμενο έτος. Σε 
αξία, οι εισαγωγές έχασαν το 31%, φτάνο-
ντας στα 752,9 εκατομμύρια USD.

Η άρση των περιορισμών τον Απρίλιο 
δεν αντιστάθμισε τις απώλειες. Οι επιχει-
ρήσεις εξακολουθούν να προσπαθούν 
να απαλλαγούν από το απόθεμα που δεν 
μπόρεσαν να πουλήσουν με τους εορτα-
σμούς για την Κινέζικη Πρωτοχρονιά τον 
Φεβρουάριο. Τον Απρίλιο και τον Μάιο, 
οι εισαγωγές μειώθηκαν ακόμη κατά πε-
ρίπου 50% σε σύγκριση με το 2019.

Προς μια επιστροφή στο φυσιολογικό 
το φθινόπωρο;

Το άνοιγμα των εστιατορίων δεν ενίσχυ-
σε πραγματικά τις εισαγωγές. Τον Ιούνιο, 
ήταν ακόμη μικρότερες κατά 25% σε όγκο 
και 28% σε αξία. Ο τομέας των ξενοδοχεί-
ων και των εστιατορίων βασίζεται στην 
επιστροφή στο φυσιολογικό, το φθινόπω-

ρο με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής.

Ως η κύρια πηγή εφοδιασμού για τους 
Κινέζους, η Αυστραλία υπέφερε ελάχιστα 
από την κατάσταση. Στην εξαμηνιαία έκ-
θεσή του, το Wines of Australia σημειώνει 
αύξηση 0,7% στην αξία των εξαγωγών 
εμφιαλωμένων και χύδην στην Κίνα. Σε 
όγκο, μειώθηκαν κατά 17% τους πρώτους 
έξι μήνες του έτους (5,8% τον Ιούνιο).

Με 47,7 εκατομμύρια λίτρα που εξάγο-
νται και αξία 219,6 εκατομμυρίων δολα-
ρίων ΗΠΑ, οι απώλειες για τη Γαλλία είναι 
32% σε όγκο και 37,7% σε αξία σε σχέση 
με το 2019.

Η κατάσταση για τη Γαλλία είναι ακόμη 
πιο κρίσιμη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η 
μείωση στην οποία είναι 35,7% σε όγκο 
και 46,4% σε αξία.

Αντίθετα, η Αργεντινή αντιμετωπίστη-
κε θετικά κατά την κρίση εστιάζοντας σε 
κρασιά χαμηλής ποιότητας. Σε όγκο, οι 
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 654%, η μέση 
τιμή όμως των οίνων έχει υποχωρήσει 
κατά 84%.

Η Covid_19 έπληξε και την μπύρα και 
τα οινοπνευματώδη ποτά.

Σύμφωνα με την ένωση της Κίνας για 
την εισαγωγή και εξαγωγή οινοπνευμα-
τωδών ποτών (CAWS), οι τομείς της μπύ-
ρας και των οινοπνευματωδών ποτών 
υπέστησαν επίσης πλήγμα τον κοροναϊό.

Οι εισαγωγές μπύρας μειώθηκαν κατά 
22,6% σε όγκο και 17,5% σε αξία, ενώ 
για τα οινοπνευματώδη ποτά, οι μειώσεις 
ήταν 8% και 31,4% σε αξία.

Τον Ιούνιο μόνο, οι εισαγωγές μπύρας 
επέστρεψαν στο επίπεδο του 2019.

Πηγή: www.keosoe.gr

Οι κινεζικές εισαγωγές 
κρασιού μειώθηκαν το 2020, 
σε όγκο και αξία



Το Σωματείο GS1 Association -Greece, στηρίζοντας τις Ελληνικές 

επιχειρήσεις, γιατί είναι οι Ελληνικές Επιχειρήσεις, αποφάσισε, κατά την 

ετήσια τακτική του Γενική Συνέλευση 2020, ακόμη μεγαλύτερη μείωση 

των ετήσιων συνδρομών του με εφαρμογή 01/06/2020 έως 

31/05/2021  μειωμένες κατά 10%, έναντι της προηγούμενης πολιτικής 

συνδρομών του 2019, όπου επίσης είχε ήδη εφαρμοστεί 10% ,

σε μια προσπάθεια στήριξης και ανταπόδοσης σε αυτή τη δύσκολη 

περίοδο που διανύουμε, αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα ότι:

Είμαστε ΜΑΖΙ σε κάθε κίνηση!
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Το καθάρισμα των καροτσιών του 
σουπερμάρκετ με απολυμαντι-
κό προκειμένου να αποτραπεί η 
μετάδοση της COVID-19 μπορεί 

σύντομα να αποτελεί παρελθόν, τουλάχι-
στον στο Βέλγιο, όπου μηχανικοί επινόη-
σαν ένα μηχάνημα που 'βομβαρδίζει' τα 
καροτσάκια με υπεριώδες φως προκειμέ-
νου να τα απολυμάνει.

Η εφεύρεση δοκιμάστηκε σε τρία κατα-
στήματα, όπου ο πελάτης παίρνει ένα 
καρότσι, το  σπρώχνει σε ένα μεταλλικό 
κουτί και κλείνει μια πόρτα. Δέκα δευτε-
ρόλεπτα αργότερα η πόρτα ανοίγει με 
πάταγο, ο πελάτης παίρνει το καρότσι και 
πηγαίνει να κάνει τα ψώνια του.

«Θέλαμε να το κάνουμε απλούστερο ακό-
μη κι από έναν φούρνο μικροκυμάτων», 
δήλωσε ο Ζαν Ντεμαρτό, μέλος μιας κοι-
νωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης 
στην πόλη Ναμίρ, της OpenFlow, οι εθε-
λοντές της οποίας σχεδιάζουν αντικεί-
μενα που βοηθούν να αντιμετωπιστεί ο 
νέος κορονοϊός.

«Έχουμε το ισοδύναμο περισσότερων 
από 2.000 ήλιων σε όρους ενέργειας UVC 
που δέχεται το καρότσι. Άρα οι ιοί δεν 
έχουν καμία πιθανότητα να ξεφύγουν 
και, όταν το πρόγραμμα κλείσει, η πόρ-
τα ανοίγει αυτόματα και το καρότσι είναι 
έτοιμο για χρήση».

Η ακτινοβολία με UVC, ένα μικροκυματι-
κό υπεριώδες φως, λειτουργεί ως απολυ-
μαντικό σκοτώνοντας ή αδρανοποιώντας 
μικροοργανισμούς.

Το βασικό μοντέλο του βελγικού μη-
χανήματος κοστίζει 7.000 ευρώ, όμως 
οι σχεδιαστές λένε ότι θα αποσβέσει τα 
έξοδά του έπειτα από τρεις μήνες επειδή 
τα σουπερμάρκετ δεν θα χρειάζεται να 
απασχολούν εργαζομένους για να καθα-
ρίζουν τα καρότσια από τον έναν πελάτη 
στον άλλον. 

Βέλγιο: Υπεριώδης 
ακτινοβολία απολυμαίνει
τα καροτσάκια
του σουπερμάρκετ
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Σχεδόν 30 χρόνια μετά τη γερμα-
νική ενοποίηση (3 Οκτωβρίου 
1990), o απολογισμός είναι θετι-
κός κατά την  ομοσπονδιακή κυ-

βέρνηση. Αυτό προκύπτει από την ετήσια 
έκθεση για την κατάσταση της γερμανικής 
ενότητας, την οποία θα δημοσιεύσουν το 
Σάββατο οι εφημερίδες του «Δικτύου Συ-
ντακτών Γερμανίας» (Redaktionsnetzwerk 
Deutschland / RND).

Η μέση οικονομική ισχύς των νέων 
(ανατολικών) ομοσπονδιακών κρατών, 
μετρούμενη  ως   προς το ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν ανά κάτοικο, έφτασε σε 
επίπεδο σχεδόν  το 73% το 2019 (με το 
Βερολίνο 79,1%)  του συνολικού γερμανι-
κού μέσου  όρου. «Τα νέα  ομοσπονδιακά 
κράτη με και  χωρίς το Βερολίνο συνεχί-
ζουν  να  μειώνουν  το χάσμα  με τον εθνι-
κό γερμανικό μέσο όρο, αν και με μικρά 
βήματα», αναφέρει η έκθεση.  Σημαντικό 
για την  αξιολόγηση είναι το χαμηλό επί-
πεδο εκκίνησης το 1990, οπότε ήταν 37%.  
Από την επανένωση, το ακαθάριστο εγ-
χώριο προϊόν ανά κάτοικο στα νέα ομο-
σπονδιακά κρατίδια (χωρίς το Βερολίνου) 
έχει τετραπλασιαστεί. «Αυτό είναι μια αξι-
οσημείωτη εξέλιξη», όπως επισημαίνεται.

Ωστόσο, η έκθεση παραδέχεται ότι η 
ανατολικογερμανική οικονομική δύναμη   

εξακολουθεί να είναι «πολύ κάτω από το 
συνολικό γερμανικό επίπεδο και εκείνη 
των ιδιαίτερα ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών 
περιφερειών. Ακόμα και 30 χρόνια μετά 
την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, κα-
νένα από τα νέα ομοσπονδιακά κράτη δεν 
έχει φτάσει στο επίπεδο του δυτικογερμα-
νικού κρατιδίου με τη χαμηλότερη οικο-
νομική δύναμη», όπως αναφέρει.

«Ακόμη και το Βερολίνο δεν είχε  επιτύ-
χει το 2019 την οικονομική δύναμη των 
δυτικογερμανικών  κρατιδίων. Υπεύθυνοι 
για αυτό είναι ορισμένοι, κυρίως διαρ-
θρωτικοί, παράγοντες. Σε αυτούς περι-
λαμβάνονται η χαμηλότερη πυκνότητα οι-
κισμών στα νέα ομοσπονδιακά κράτη και 
ο "κατακερματισμός" της οικονομίας της 
Ανατολικής Γερμανίας, δηλαδή η έλλειψη 
μεγάλων ομίλων και μεγάλων μεσαίων 
επιχειρήσεων».

Στον απολογισμό μετά από 30 χρόνια 
περιλαμβάνεται επίσης και το γεγονός 
«ότι παρά τις επιτυχίες αυτές, δεν είναι 
όλοι οι πολίτες εξίσου ικανοποιημένοι και 
υπάρχει μικρότερη υποστήριξη για τη δη-
μοκρατία και τους θεσμούς της Γερμανί-
ας στα νέα ομοσπονδιακά κράτη σήμερα 
από ό,τι στα δυτικογερμανικά», αναφέρει 
η έκθεση. 

Οι πίστη στις πολιτικές  αξίες στα νέα 

Γερμανία: "Θετικός"
ο απολογισμός 30 σχεδόν 
χρόνια μετά την επανένωση, 
σύμφωνα με την ετήσια 
έκθεση για την κατάσταση
της γερμανικής ενότητας
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Η Ελβετία άνοιξε επίσημα σήμε-
ρα τη σήραγγα Τσένερι, το τε-
λευταίο τμήμα μιας επίπεδης 
σιδηροδρομικής γραμμής που 

συνδέει απευθείας τη βόρεια Ευρώπη με 
τη Μεσόγειο μέσω διαδρομών που περ-
νούν κάτω από τις Άλπεις.

Η μήκους 15,4 χλμ. σήραγγα σημαδεύει 
την ολοκλήρωση της Νέας Σιδηροδρομι-
κής Σύνδεσης μέσω των Άλπεων (NRLA), 
ένα σχέδιο 22.8 δισεκ. ελβετικών φρά-
γκων που έχει χαρακτηριστεί το ελβετικό 
κατασκευαστικό σχέδιο του αιώνα.

Μαζί με τα 57,1 χλμ. της σήραγγας 
Γκοτάρ, της μεγαλύτερης σιδηροδρομι-
κής σήραγγας στον κόσμο που άνοιξε 
το 2016, και τα 34,6 χλμ. της σήραγγας 
Λότσμπεργκ, η Τσενέρι ολοκληρώνει 
ένα σύστημα που επιτρέπει τη διέλευση 
εμπορικών αμαξοστοιχιών από το Ροτερ-
νταμ ως τη Γένοβα κάτω από τα βουνά.

«Είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ», 
δήλωσε στους δημοσιογράφους ο διευ-
θύνων σύμβουλος των Ελβετικών Ομο-
σπονδιακών Σιδηροδρόμων (SBB) Βεν-
σάν Ντικρό. «Ο στόχος να έχουμε μια 

Ελβετία-Ιταλία: Ολοκληρώθηκε 
η διευρωπαϊκή σιδηροδρομική 
διαδρομή με τη σήραγγα 
Τσένερι κάτω από τις Άλπεις

και τις παλαιά κρατίδια είναι ένας από 
τους λίγους τομείς στους οποίους υπάρ-
χει μια διαφοροποιημένη εικόνα. «Χα-
ρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι υπάρ-
χει μεγαλύτερος σκεπτικισμός απέναντι 
στην πολιτική στα νέα ομοσπονδιακά 
κρατίδια. Η δυσαρέσκεια σημαντικών 
τμημάτων του πληθυσμού, που μπορεί 
να αποδειχθεί παντού στη Γερμανία, είναι 

ακόμη πιο έντονη  στα νέα ομοσπονδια-
κά κρατίδια», καταλήγει η έκθεση η οποία 
διαβιβάστηκε στα άλλα υπουργεία από 
το ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας 
και θα εγκριθεί από το υπουργικό συμ-
βούλιο στις 16 Σεπτεμβρίου

Πηγή: Redaktionsnetzwerk Deutschland 
(RND)
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επίπεδη σιδηροδρομική γραμμή μέσω 
των Άλπεων έχει τώρα επιτευχθεί».

Η σήραγγα, η οποία χρειάστηκε δέκα 
χρόνια για να κατασκευαστεί, διέρχεται 
κάτω από το Όρος Τσένερι αντικαθιστώ-
ντας μια σιδηροδρομική γραμμή σε από-
τομη επιφάνεια που είχε μια σήραγγα 
μεγάλου ύψους στην κορυφή. Η βόρεια 
πύλη της βρίσκεται στο Καμορίνο και η 
σήραγγα διασχίζει τα βουνά στα νότια της 
Βέτζια, κοντά στο Λουγκάνο.

Η Ελβετία θέλει να χρησιμοποιήσει τη 
σήραγγα, η οποία αναμένεται να τεθεί σε 
λειτουργία στις 13 Δεκεμβρίου 2020, για 
τη μεταφορά περισσότερων φορτίων με 
τρένα, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδί-
ου του άνθρακα και προστατεύοντας το 
αλπικό περιβάλλον.

«Το περιβαλλοντικό όφελος είναι προ-
φανές, αλλά δεν πρόκειται μόνο για τις 
Άλπεις», δήλωσε στο Reuters η Ελβετίδα 
πρόεδρος Σιμονέτα Σομαρούγκα, που 
ήταν παρούσα στην τελετή των εγκαινίων.

«Είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα 
για την Ελβετία και μια βιώσιμη πολιτι-
κή μεταφορών.»

Η σήραγγα των 3,6 δισεκ. φράγκων, η 
κορύφωση των προσπαθειών της Ελβετί-
ας να κάνει πιο άνετο το ταξίδι μέσω των 
Άλπεων, οι οποίες ξεκίνησαν με το άνοιγ-
μα της σήραγγας Γκοτάρ το 1882, επιτρέ-
πει τη διέλευση έως 170 εμπορικών και 
180 επιβατικών αμαξοστοιχιών την ημέρα.

Στόχος του σχεδίου είναι να μειωθεί 
ο αριθμός των φορτηγών που διασχί-
ζουν τις Άλπεις σε 650.000 τον χρόνο, 
μειώνοντας τις ημερήσιες εκπομπές δι-
οξειδίου του άνθρακα κατά 890 τόνους. 
Πέρυσι, έγιναν περίπου 900.000 διελεύ-
σεις φορτηγών μέσω των Άλπεων, σύμ-
φωνα με το Ελβετικό  Ομοσπονδιακό  
Γραφείο  Μεταφορών.

Εντέλει το ταξίδι με τρένο από το Μιλά-
νο στη Ζυρίχη θα μειωθεί από περίπου 
τέσσερις σε τρεις ώρες και ο SBB σχεδι-
άζει να δρομολογήσει απευθείας τρένα 
προς την Μπολόνια και τη Γένοβα.

Οι εμπορικές αμαξοστοιχίες θα μπο-
ρούν επίσης να διασχίζουν την απόστα-
ση των 1.400 χλμ από το Ρότερνταμ στη 
Γένοβα χωρίς τεχνικά εμπόδια.
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Λ ιγότερες διεθνείς εμπορικές 
εκθέσεις  θα υπάρχουν στο 
μέλλον, με σαφώς λιγότερους 
συμμετέχοντες. Το 82% μάλι-

στα εξ αυτών αναμένει ότι θα αυξηθεί 
ο αριθμός των λεγόμενων «υβριδικών» 
εμπορικών εκθέσεων.

Αυτό σημειώνεται σε ενημερωτικό έγ-
γραφο του γραφείου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας 
μας στο Βερολίνο με τίτλο: «Αλλαγή της 
βιομηχανίας των εμπορικών εκθέσεων 
λόγω της κρίσης του κορονοϊού».

Αναλυτικά  στο  ενημερωτικό 
έγγραφο  αναφέρονται  τα  εξής:

Πριν από την πανδημία, η βιομηχανία 
εμπορικών εκθέσεων ανθούσε παγκο-
σμίως για περισσότερο από δέκα χρόνια. 
Ωστόσο η υγειονομική κρίση κατέστησε, 
καθόσον φαίνεται, επιτακτική την ανάγκη 
μετάβασης στην εποχή κατά την οποία οι 
εκθέσεις θα διεξάγονται ψηφιακά μέσω 
cloud computing (υπολογιστικού νέ-
φους), χωρίς περίπτερα και επισκέπτες σε 
αίθουσες  συνεδριακών  κέντρων.

Η «απόδοση της επένδυσης» των εμπορι-
κών εκθέσεων του παρελθόντος φαίνεται 
πλέον να μην μπορεί να επιτευχθεί. Το 
χαμηλό ενδιαφέρον συμμετοχής διεθνών 
εκθετών εξαιτίας των περιορισμών του 
COVID-19 και η εντατική προσπάθεια ψη-
φιοποίησης των δραστηριοτήτων τους, 
υποδηλώνουν ότι η κρίση του κορωνοϊού 
θα αλλάξει μάλλον μόνιμα τη βιομηχανία 
των εμπορικών εκθέσεων.

Σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Διεθνών 
Εκθέσεων (UFI) η οποία πραγματοποιήθη-
κε στα μέσα Ιουλίου, το 56% των εκπρο-

σώπων του κλάδου εμπορικών εκθετών 
προσδοκά ότι στο μέλλον θα υπάρχουν 
λιγότερες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, 
με σαφώς λιγότερους συμμετέχοντες. Το 
82%  μάλιστα εξ αυτών αναμένει ότι θα 
αυξηθεί και ο αριθμός των λεγόμενων 
«υβριδικών» εμπορικών εκθέσεων.

Μετά τις εκθέσεις του Ανόβερου και της 
Κολωνίας, η έκθεση βιβλίου της Φραν-
κφούρτης θα είναι η επόμενη εμπορική 
έκθεση που θα διεξαχθεί ψηφιακά στη 
Γερμανία. Πιο συγκεκριμένα οι «Ψηφι-
ακές Ημέρες» στο Ανόβερο, στα μέσα 
Ιουλίου, κατέγραψαν περίπου 10.000 εγ-
γεγραμμένους συμμετέχοντες. Οι σχεδόν 
200 ομιλητές και οι 100 συμμετέχουσες 
εταιρείες, σε διαλέξεις, ζωντανές συζη-
τήσεις και παρουσιάσεις καινοτομίας, 
σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 
συγκριθούν με  την πραγματική Έκθε-
ση του Ανόβερου η οποία απαριθμούσε 
σταθερά τα τελευταία χρόνια πάνω από 
6.500 εκθέτες και 225.000 επισκέπτες. 
Ωστόσο σύμφωνα με τον επικεφαλής της 
Έκθεσης, το περιεχόμενό της στο μέλλον 
σχεδιάζεται να επεκταθεί ψηφιακά προ-
κειμένου να προσεγγίσει μεγαλύτερο 
αριθμό online επισκεπτών. Αναφορικά 
με την εμπορική  Έκθεση της Κολωνίας, 
η οποία  πραγματοποιείται σταθερά κάθε 
Σεπτέμβριο με καθαρά  εικονικό  τρόπο, 
τόσο οι εκθέτες όσο και οι επισκέπτες  
πληρώνουν ηλεκτρονικό εισιτήριο για να 
εισέλθουν στην ηλεκτρονική περιήγησή 
τους στα περίπτερα.

«Εδώ και χρόνια οι πραγματικές εμπορι-
κές εκθέσεις επικρίνονται ως προς το ότι 
παρέχουν ελάχιστα αξιόπιστα δεδομένα 
σχετικά με τη σχέση κόστους-οφέλους 

Στο μέλλον θα υπάρχουν λιγότερες 
διεθνείς εμπορικές εκθέσεις
και περισσότερες «υβριδικές»
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για τους συμμετέχοντες σε αυτές. Ωστό-
σο αναμένεται ότι και οι ψηφιακές εμπο-
ρικές εκθέσεις θα αντιμετωπίσουν το ίδιο 
πρόβλημα στο μέλλον», αναφέρει ο διευ-
θύνων σύμβουλος της UFI κ. Hattendorf. 
Σύμφωνα, τέλος, με εκπροσώπους του 
κλάδου δια μέσω των εμπορικών εκθέ-
σεων επιτυγχάνονταν στο παρελθόν οι 
διασυνδέσεις των ενδιαφερόμενων με-

ρών, ενώ δύο στους 3 στους τρεις διε-
θνείς εκθέτες δηλώνουν ότι η εξάλειψη 
των πραγματικών εμπορικών εκθέσεων 
αναμένεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο 
στην επιχείρησή τους. Όπως υπογραμμί-
ζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου της Γερ-
μανικής Βιομηχανίας Εκθέσεων Auma, κ. 
Harting νέοι πελάτες θα είναι δύσκολο 
να προσελκυθούν.

Αυτοκίνητο: Μειώνεται ο ρόλος 
των ρομπότ στο γερμανικό 
εργοστάσιο της Tesla

Τα ρομπότ δεν είναι αρκετά απο-
τελεσματικά στο νέο εργοστάσιο 
αυτοκινήτων της Tesla στη Γερ-
μανία. Η αμερικανική αυτοκινη-

τοβιομηχανία που κατασκευάζει μόνο 
αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σχεδιάζει 
να αντικαταστήσει εκατοντάδες ρομπότ 
με γιγαντιαίες μηχανές χύτευσης αλου-
μινίου για την κατασκευή ενιαίων εξαρ-
τημάτων που χρησιμοποιούνται στη κα-
τασκευή του πλαισίου των αυτοκινήτων, 
αναφέρει το Reuters.

Η αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων προσπαθεί να αυξήσει τον 
όγκο παραγωγής αξιοποιώντας αυτομα-
τισμούς υψηλής τεχνολογίας.

Για το νέο μοντέλο Y, ο διευθύνων σύμ-
βουλος της  Tesla, Ελον Μασκ, δήλωσε ότι 
θα αντικαταστήσει  70  εξαρτήματα  κολ-
λημένα  με  πριτσίνια,  που  χρησιμοποιού-
νται στο  πίσω κάτω μέρος του αυτοκινή-
του με μια ενιαία μονάδα κατασκευασμένη 
από μηχανή χύτευσης αλουμινίου.

Αυτή είναι μόνο η αρχή μιας νέας μο-
νάδας  αυτοματισμού,  με  την μπρο-
στινή μονάδα  του  οχήματος και  άλλα  
μέρη να ακολουθουν.

«Θα είναι καταπληκτικό να το βλέπεις 

σε λειτουργία. Η μεγαλύτερη μηχανή 
χύτευσης που κατασκευάστηκε ποτέ. 
Θα κάνει όλο το πίσω σώμα σε ένα ενι-
αίο κομμάτι, συμπεριλαμβανομένων των 
τμημάτων απορρόφησης της σύγκρου-
σης», ανέφερε ο Μασκ στο Twitter στις 
13 Αυγούστου. Δεν είπε όμως πότε θα 
λανσάρει  το  νέο  μηχάνημα.

Τα πλαίσια των αυτοκινήτων κατασκευ-
άζονται παραδοσιακά με τη συναρμολό-
γηση πολλαπλών  μεταλλικών πάνελ, τα 
οποία βοήθησαν τους  κατασκευαστές 
να σχεδιάσουν ζώνες  απορρόφησης της 
ενέργειας που  δημιουργείται  κατά τη δι-
άρκεια μιας  σύγκρουσης.  Ωστόσο  ο Μασκ 
σχεδιάζει  μια  νέα  τεχνική στο εργοστάσιο 
του Βρανδεμβούργου, στη Γερμανία.

Η επιλογή του Μασκ να μειώσει την 
πολυπλοκότητα της παραγωγής έρχεται 
καθώς οι γερμανικές αυτοκινητοβιομη-
χανίες BMW, Mercedes και Audi αντιμε-
τωπίζουν πίεση από τους εργαζομένους 
τους για να διατηρήσουν τις παραδο-
σιακές εργασίες συναρμολόγησης που 
απειλούνται καθώς πλέον τα αμιγώς ηλε-
κτρικά αυτοκίνητα έχουν λιγότερα εξαρ-
τήματα από εκείνα που λειτουργούν με 
κινητήρες εσωτερικής καύσης.
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ΑΝΟΔΙΚΗ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Η   θετική εικόνα που παρου-
σίασαν οι ελληνικές εξα-
γωγές τον Ιούνιο 2020, 
εξαιρουμένων των πετρε-

λαιοειδών, συνεχίστηκε και τον Ιού-
λιο με την άνοδο να ανέρχεται σε 
9,2%, σύμφωνα με τα προσωρινά 
στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 
07.09.2020 η Ελληνική Στατιστική 
Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτού-
το Εξαγωγικών Ερευνών και Σπου-
δών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Συμπεριλαμ-
βανομένων των πετρελαιοειδών, 

οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν 
κατά €324,8 εκατ., δηλαδή 10,1% 
και ανήλθαν σε €2.884,5 εκατ., ενώ 
οι εισαγωγές κατέγραψαν, επίσης, 
πτωτική πορεία με αποτέλεσμα να 
διαμορφωθούν σε €4.446,1 εκατ. 
έναντι €5.091,9 εκατ. τον Ιούλιο του 
2019 και τη μείωσή τους να ανέρχε-
ται σε €645,8 εκατ., δηλαδή 12,7%. 
Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελ-
λειμματικό κατά €1.561,6 εκατ., μει-
ωμένο ωστόσο κατά €321,0 εκατ., 
δηλαδή 17,1%. 

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιούλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €) ΙΌΥΛ 20 ΙΌΥΛ 19 ΔΙΑΦΌΡΑ 20/19 ΕΤ 20/19

Εξαγωγές 2.884,5 3.209,3 -324,8 -10,1%

Εισαγωγές 4.446,1 5.091,9 -645,8 -12,7%

Εμπορικό Ισοζύγιο -1.561,6 -1.882,6 321,0 -17,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
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Χωρίς τα πετρελαιοειδή η εικόνα ήταν σαφώς βελτιωμένη με τις εξαγωγές 
να ανέρχονται σε €2.318,4 εκατ. τον Ιούλιο 2020, έναντι €2.122,7 εκατ. τον 
Ιούλιο 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά €195,7 εκατ., δηλαδή 9,2%. Αντί-
θετα, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €121,4 εκατ., δηλαδή 3,2% και ως εκ 
τούτου το εμπορικό έλλειμμα από €1.633,1 εκατ. πέρυσι, ανήλθε σε €1.316,0 
εκατ. φέτος, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε €317,1 εκατ., δηλαδή 19,4%.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή η εικόνα ήταν σαφώς βελτιωμένη με τις εξαγωγές 
να ανέρχονται σε €2.318,4 εκατ. τον Ιούλιο 2020, έναντι €2.122,7 εκατ. τον 
Ιούλιο 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά €195,7 εκατ., δηλαδή 9,2%. Αντί-
θετα, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €121,4 εκατ., δηλαδή 3,2% και ως εκ 
τούτου το εμπορικό έλλειμμα από €1.633,1 εκατ. πέρυσι, ανήλθε σε €1.316,0 
εκατ. φέτος, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε €317,1 εκατ., δηλαδή 19,4%.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιούλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €) ΙΌΥΛ 20 ΙΌΥΛ 19 ΔΙΑΦΌΡΑ 20/19 ΕΤ 20/19

Εξαγωγές 2.318,4 2.122,7 195,7 9,2%

Εισαγωγές 3.634,4 3.755,8 -121,4 -3,2%

Εμπορικό Ισοζύγιο -1.316,0 -1.633,1 317,1 -19,4%

(ποσά σε εκατ. €) ΙΑΝ-ΙΌΥΛ 20 ΙΑΝ-ΙΌΥΛ 19 ΔΙΑΦΌΡΑ 20/19 ΕΤ 20/19

Εξαγωγές 17.682,3 20.055,2 -2.372,9 -11,8%

Εισαγωγές 28.099,1 33.000,2 -4.901,1 -14,9%

Εμπορικό Ισοζύγιο -10.416,8 -12.945,0 2.528,2 -19,5%

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

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Ιούλιος 2019/2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
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Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Ιούλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €) ΙΑΝ-ΙΌΥΛ 20 ΙΑΝ-ΙΌΥΛ 19 ΔΙΑΦΌΡΑ 20/19 ΕΤ 20/19

Πετρελαιοειδή 3.863,4 6.449,3 -2.585,9 -40,1%

Τρόφιμα 3.088,5 2.788,0 300,5 10,8%

Χημικά 2.945,7 2.397,4 548,3 22,9%

Βιομηχανικά 2.851,1 3.112,8 -261,7 -8,4%

Μηχ/τα-Όχήματα 1.817,9 1.813,1 4,8 0,3%

Διαφ. Βιομηχανικά 1.349,9 1.610,0 -260,1 -16,2%

Πρώτες Ύλες 675,7 847,3 -171,6 -20,3%

Ποτά-Καπνά 477,3 448,6 28,7 6,4%

Λίπη-Έλαια 337,1 242,2 94,9 39,2%

Μη ταξινομημένα 275,6 298,4 -22,8 -7,6%

Σύνολο χωρίς
πετρελαιοειδή

13.818,8 13.557,5 261,3 1,9%

Σύνολο 17.682,3 20.006,8* -2.324,6 -11,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
*Οι διαφορές στο άθροισμα προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Όσον αφορά στις εξαγωγικές επι-
δόσεις ανά κλάδο στο α’ επτάμηνο 
του 2020, η γενική εικόνα παρέμεινε 
θετική, ωστόσο κλάδοι όπως τα βι-
ομηχανικά και οι πρώτες ύλες κατέ-
γραψαν μεγάλη μείωση εξαγωγών 
κάνοντας αδήριτη την ανάγκη πε-
ραιτέρω υποστήριξής τους. Πιο συ-
γκεκριμένα, την ανοδική τους πορεία 
συνέχισαν τα τρόφιμα και τα χημικά, 
καθώς οι δύο κλάδοι σημείωσαν αύ-
ξηση εξαγωγών κατά 10,8%, δηλαδή 
€300,5 εκατ. και 22,9%, δηλαδή €548,3 
εκατ. αντίστοιχα. Αύξηση παρουσί-

ασαν επίσης οι εξαγωγές μηχανη-
μάτων-οχημάτων (€4,8 εκατ., δηλα-
δή 0,3%), ποτών και καπνών (€28,7 
εκατ., δηλαδή 6,4%) και λιπών και 
ελαίων (€94,9 εκατ., δηλαδή 39,2%). 
Αντίθετα, τα βιομηχανικά προϊόντα 
μειώθηκαν κατά €261,7 εκατ., δηλα-
δή 8,4%, όπως και τα διάφορα βιο-
μηχανικά, τα οποία μειώθηκαν κατά 
€260,1 εκατ., δηλαδή 16,2%, ενώ πτω-
τική ήταν η πορεία των πρώτων υλών 
(€171,6 εκατ., δηλαδή 20,3%) και των 
μη ταξινομημένων προϊόντων (€22,8 
εκατ., δηλαδή 7,6%).
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Τέλος, σε επίπεδο προ-
ορισμών όπου απε-
στάλησαν τα ελληνικά 
προϊόντα, οι χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απορρόφησαν το 58,0% 
των ελληνικών εξαγω-
γών, το οποίο αντιστοιχεί 
σε €10.251,7 εκατ. και οι 
Τρίτες Χώρες το 42,0%, 
δηλαδή €7.430,6 εκατ., 
ενώ χωρίς τα πετρελαι-
οειδή τα αντίστοιχα πο-
σοστά ήταν 65,7% για τις 
χώρες της ΕΕ και 34,3% 
για τις Τρίτες Χώρες. 

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή,
Ιανουάριος-Ιούλιος 2019/2020

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιούλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €) ΙΌΥΛ 20 ΙΌΥΛ 19 ΔΙΑΦΌΡΑ 20/19 ΕΤ 20/19

Πετρελαιοειδή 569,0 1.090,4 -521,4 -47,8%

Χημικά 576,4 421,8 154,6 36,7%

Τρόφιμα 490,0 429,1 60,9 14,2%

Βιομηχανικά 429,1 439,5 -10,4 -2,4%

Μηχ/τα-Όχήματα 327,9 290,4 37,5 12,9%

Διαφ. Βιομηχανικά 239,4 269,3 -29,9 -11,1%

Πρώτες Ύλες 101,1 87,1 14,0 16,1%

Ποτά-Καπνά 68,2 64,3 3,9 6,1%

Λίπη-Έλαια 43,5 32,9 10,6 32,2%

Μη ταξινομημένα 40,1 49,4 -9,3 -18,8%

Σύνολο χωρίς πε-
τρελαιοειδή

2.315,7 2.083,8 231,9 11,1%

Σύνολο 2.884,7 3.174,2* -289,5 -9,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
*Οι διαφορές στο άθροισμα προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
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Τι εξάγουμε και τι εισάγουμε 
από τη Γαλλία 

Μ  ικρή αύξηση της τάξης 
του 1,3% κατέγραψε, 
κατά το α εξάμηνο του 
2020, το διμερές εμπόριο 

Ελλάδας-Γαλλίας, παρά τις δυσμε-
νείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν 
από την κρίση που προκάλεσε η 
πανδημία Covid-19. 

Σύμφωνα με πρωτογενή στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(έχουν αντληθεί από τη Eurostat), τα 
οποία επεξεργάστηκε το γραφείο Οι-
κονομικών και Εμπορικών Υποθέσε-
ων  της πρεσβείας μας στο Παρίσι, 
ο όγκος εμπορίου των δύο χωρών 
διαμορφώθηκε σε 1,8 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτι-
κό έγγραφο της πρεσβείας μας το 
οποίο αναρτήθηκε στην ηλεκτρονι-
κή σελίδα του Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, «οι 
ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν την 
ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας 
εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 
36,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2019 και διαμορφώθηκαν 
σε 760 εκατ. ευρώ έναντι  558 εκατ. 
ευρώ το α εξάμηνο 2019. Οι εισα-
γωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία 
κινήθηκαν πτωτικά κατά 14,4% και 
ξεπέρασαν οριακά το 1 δισ. ευρώ. 
Ως αποτέλεσμα το εμπορικό ισο-
ζύγιο, το οποίο παραμένει έντονα 
ελλειμματικό για τη χώρα μας, κα-
τέγραψε θεαματική βελτίωση κατά 
380 εκ. ευρώ. Εντυπωσιακή βελτίω-
ση παρουσίασε και το ποσοστό κά-
λυψης των εισαγωγών από τις εξα-

γωγές, το οποίο διαμορφώθηκε σε 
71,9% και ήταν σαφώς βελτιωμένο 
σε σχέση με το α εξάμηνο του 2019 
(45,2%)».

Ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία

Όσον αφορά στη σύνθεση των ελ-
ληνικών εξαγωγών σε 4ψήφια ανά-
λυση Κωδικών Συνδυασμένης Ονο-
ματολογίας, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ, την πρώτη θέση μεταξύ 
των εξαγόμενων προϊόντων κατα-
λαμβάνουν τα συσκευασμένα φάρ-
μακα (ΚΣΟ 3004), η αξία των εξαγω-
γών των οποίων ανήλθε σε 321 εκ. 
ευρώ, έχοντας διπλασιαστεί (αύξηση 
107%) σε σχέση με το 2019 και αυξά-
νοντας το μερίδιο τους στις συνολι-
κές ελληνικές εξαγωγές προς τη χώρα 
από 27,7% σε 42,3%. Στη 2η θέση 
βρίσκονται τα πετρελαιοειδή (ΚΣΟ 
2710), η αξία των οποίων πενταπλα-
σιάστηκε και ανήλθε σε 80 εκ. ευρώ, 
καταλαμβάνοντας μερίδιο 10,6% επί 
των συνολικών ελληνικών εξαγωγών 
προς τη Γαλλία. Ακολουθούν οι πλά-
κες και ταινίες από αργίλιο (ΚΣΟ 7606) 
με αξία 33,4 εκ. ευρώ και μερίδιο 4,4%, 
έχοντας καταγράψει μείωση κατά 
11% και οι σωλήνες από χαλκό (ΚΣΟ 
7411) με ύψος εξαγωγών 26 εκ. ευρώ 
και μερίδιο 3,4%. Την πρώτη πεντάδα 
συμπληρώνουν τα νωπά ψάρια (ΚΣΟ 
0302) με αξία εξαγωγών 21 εκ. ευρώ 
και μερίδιο 2,8%.

Μεταξύ των προϊόντων με τις κα-
λύτερες επιδόσεις κατά το α εξάμηνο 
2020, εκτός από τα συσκευασμένα 
φάρμακα και τα πετρελαιοειδή, περι-
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λαμβάνονται το τεχνητό κορούνδιο 
(ΚΣΟ 2818), οι εξαγωγές του οποίου 
τριπλασιάστηκαν και έφθασαν τα 
9,7 εκ. ευρώ, τα επιβατικά αυτοκί-
νητα (ΚΣΟ 8703) που 15πλασίασαν 
την αξία τους και ανήλθαν σε 7,6 
εκ. ευρώ, τα σαπούνια (ΚΣΟ 3401), 
οι εξαγωγές των οποίων επίσης τρι-
πλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν 
σε 5,9 εκ. ευρώ, καθώς και οι συ-
σκευές και διατάξεις για την επεξερ-
γασία υλών με μεθόδους που απαι-
τούν αλλαγή της θερμοκρασίας 
(ΚΣΟ 8419) που αύξησαν τις εξαγω-
γές τους κατά 36,3%. Από τα αγροτι-
κά προϊόντα διατροφής, σημαντική 
αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές 
τυριών (ΚΣΟ 0406) κατά 67% και 
αξία 16,4 εκ. ευρώ, γιαουρτιών (ΚΣΟ 
0403) κατά 42% (αξία 5,9 εκ. ευρώ) 
και ελαιολάδου (ΚΣΟ 1509) κατά 18% 
(αξία 5 εκ. ευρώ).

Αντιθέτως, πτωτικά κινήθηκαν οι 
εξαγωγές των πλακών και ταινιών 
από αργίλιο (ΚΣΟ 7606) όπως ανα-
φέρθηκε ανωτέρω (-11%), των σω-
λήνων από χαλκό (ΚΣΟ 7411), οι εξα-
γωγές των οποίων μειώθηκαν κατά 
9%, των ράβδων και ειδών καθορι-
σμένης μορφής από αργίλιο (ΚΣΟ 
7604) και των φύλλων και ταινιών 
από αργίλιο (ΚΣΟ 7607) που μειώθη-

καν κατά 18% και 5,4% αντιστοίχως. 
Από τα αγροτικά προϊόντα διατρο-
φής, σημαντική μείωση κατέγραψαν 
οι εξαγωγές των νωπών ψαριών 
(ΚΣΟ 0302), οι οποίες μειώθηκαν 
κατά 17%, καθώς και των καρπών 
και φρούτων (ΚΣΟ 2008) κατά 4,6%, 
οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 17,9 
εκ. ευρώ. Επιπλέον, απώλειες της 
τάξης του 13,3% κατέγραψαν και οι 
εξαγωγές παρασκευασμάτων δια-
τροφής (ΚΣΟ 2106), οι οποίες δια-
μορφώθηκαν σε 7 εκ. ευρώ.

Ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία

Από την πλευρά των εισαγόμενων 
προϊόντων από τη Γαλλία, την 1η 
θέση καταλαμβάνουν τα φάρμακα 
(ΚΣΟ 3004) με μερίδιο 9,85% και αξία 
104 εκ. ευρώ. Ακολουθούν τα νωπά 
κρέατα βοοειδών (ΚΣΟ 0201) με μερί-
διο 6,9% και αξία 73 εκ. ευρώ, τα εντο-
μοκτόνα (ΚΣΟ 3808), τα οποία κατέ-
γραψαν εντυπωσιακή αύξηση 45% 
και διαμορφώθηκαν σε 44 εκ. ευρώ 
και οι θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα 
πλοία (ΚΣΟ 8903) με μερίδιο 4,1% και 
αξία 43 εκ. ευρώ. Την πρώτη πεντάδα 
συμπληρώνουν τα πλατέα προϊόντα 
έλασης από σίδηρο (ΚΣΟ 7208), κα-
ταλαμβάνοντας μερίδιο 3,8% και με 
αξία εισαγωγών 40,5 εκ. ευρώ.
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Έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ
για την ψηφιακή μετάβαση
του ελληνικού design:
είναι δυναμικός κλάδος αλλά 
εξελίσσεται αργά

Ό  χώρος του σχεδίου στην 
Ελλάδα διαθέτει ψηφιακή 
αντίληψη και εγρήγορση, 
είναι δυναμικός, δημιουρ-

γικός και καινοτόμος αλλά εξελίσ-
σεται αργά. Είναι ένας κλάδος στον 
οποίο φαίνεται να υπάρχει μια χαλα-
ρή αντιμετώπιση για τα επαγγελμα-
τικά δικαιώματα των σχεδιαστών και 
ένα έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων. 
Μια εθνική στρατηγική περαιτέρω 
ψηφιοποίησης του design είναι κα-
ταλύτης για την ανάπτυξη και την 
εξωστρέφεια της εγχώριας παρα-
γωγής στο σύνολο της, καθώς το 
σχέδιο αποτελεί και βασικό κομμάτι 
του προϊόντος πολλών και σημαντι-

κών κλάδων. Ο ψηφιακός «Δαρβι-
νισμός» είναι μονόδρομος και στην 
Ελλάδα μπορούμε να πετύχουμε 
πολλά περισσότερα. Όχι από τύχη, 
αλλά με σχέδιο.

Αυτά υπογραμμίζονται στη σύ-
νοψη ερευνητικού κειμένου του Ιν-
στιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων 
ΓΣΕΒΕΕ: «Design 4.0 - Η ψηφιακή με-
τάβαση του ελληνικού design».

Όπως αναφέρεται, ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός των επιχειρήσεων 
αποτελεί σήμερα κάτι περισσότερο 
από αναγκαία επιταγή για την ανά-
κτηση της ανταγωνιστικότητας και 
την πρόοδο της ελληνικής οικονομί-
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ας. Η μετάβαση του μικρού επιχειρείν 
στην ψηφιακή πραγματικότητα προ-
ϋποθέτει ένα πλέγμα παραγόντων, 
που περιλαμβάνει και την ύπαρξη 
ενός «έξυπνου» Κράτους με αποτελε-
σματική ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
Αυτό μάλιστα αποτελεί θεμελιώδη 
βάση στην ψηφιακή μετεξέλιξη του 
συνόλου της κοινωνίας και οικονο-
μίας. Ο χώρος του σχεδίου (design) 
και οι κλάδοι που εντάσσονται σε 
αυτόν αποτελούν τμήμα της δημι-
ουργικής οικονομίας και είναι πεδία 
που διαθέτουν ψηφιακή αντίληψη, 
λειτουργώντας ήδη σε ένα ανεπτυγ-
μένο τεχνολογικά περιβάλλον. Στην 
Ελλάδα, παρά τις δομικές δυσκολίες 
που υπάρχουν, τόσο σε επίπεδο μο-
νάδας όσο και εξωτερικού περιβάλ-
λοντος, οι επιχειρήσεις του σχεδίου 
εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα, τα οποία δίνουν προοπτικές 
για μεγαλύτερη εξωστρέφεια και 
ανταγωνιστικότητα.

Όπως σημειώνεται αναλυτικά στη 
σύνοψη της έρευνας που υπογρά-
φει ο Φώτης Μαραγκός: Η κρίση 
έδειξε με επίπονο τρόπο πως η πε-
ριχαράκωση στα ελληνικά σύνορα 
ήταν ένα μοντέλο αναιμικής επιχει-
ρηματικότητας. Το σχέδιο ως ένας 
κλάδος του δυναμικού πεδίου της 
Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιο-
μηχανίας, έχει έμφυτα στοιχεία που 
ευνοούν την ψηφιακή επέκταση. Οι 
Έλληνες σχεδιαστές έχουν την αντί-
ληψη ενός κόσμου που αλλάζει και 
η πλειοψηφία αυτών κινείται εγκαί-
ρως, ανεξαρτήτως μεγέθους, αντι-
λαμβανόμενη την ψηφιακή «κοσμο-
γονία». Οι επαγγελματίες του χώρου 
δίνουν τα τελευταία χρόνια έμφαση 
στην εξατομικευμένη και υψηλής 
ποιότητας παραγωγή, η οποία είναι 
πλήρως εναρμονισμένη με τις απαι-
τήσεις του πελάτη-καταναλωτή, ενώ 
ενίοτε προβλέπουν ή και διαμορφώ-
νουν τις απαιτήσεις αυτές. Ιδιαιτέ-

ρως ευοίωνα είναι τα στοιχεία που 
δείχνουν τη μεγάλη εξωστρέφεια του 
κλάδου και τη δημιουργία πελατολο-
γίου από το εξωτερικό, γεγονός που 
καταδεικνύει την αξιοποίηση τεχνο-
λογίας και καλών πρακτικών από 
τους σχεδιαστές στη χώρα μας, μιας 
και οι αγορές αυτές είναι απαιτητικές 
και εξαιρετικά ανταγωνιστικές. Η με-
τάβαση του μικρού επιχειρείν στην 
ψηφιακή πραγματικότητα, προϋπο-
θέτει ένα πλέγμα παραγόντων που 
περιλαμβάνει και την ύπαρξη ενός 
«έξυπνου» Κράτους με αποτελε-
σματική ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
Αυτό μάλιστα αποτελεί θεμελιώδη 
βάση στην ψηφιακή μετεξέλιξη του 
συνόλου της κοινωνίας και οικονο-
μίας. Η επέκταση του ψηφιακού με-
τασχηματισμού στον κλάδο του σχε-
δίου, απαιτεί επαρκείς υποδομές, οι 
οποίες δίνουν ισότιμες προοπτικές 
αλλά και μπορούν να παίξουν κα-
θοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση 
της τοπικής επιχειρηματικότητας και 
περιφερειακής ανάπτυξης.

Θα έλεγα κλείνοντας πως ο χώ-
ρος του σχεδίου στην Ελλάδα διαθέ-
τει ψηφιακή αντίληψη και εγρήγορ-
ση, είναι δυναμικός, δημιουργικός 
και καινοτόμος αλλά εξελίσσεται 
αργά. Θα έλεγα μάλιστα πως είναι 
ένας κλάδος στον οποίο φαίνεται 
να υπάρχει μια χαλαρή αντιμετώπι-
ση για τα επαγγελματικά δικαιώμα-
τα των σχεδιαστών και ένα έλλειμμα 
ψηφιακών δεξιοτήτων. Μια εθνική 
στρατηγική περαιτέρω ψηφιοποίη-
σης του design είναι καταλύτης για 
την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια 
της εγχώριας παραγωγής στο σύ-
νολο της, καθώς το σχέδιο αποτελεί 
και βασικό κομμάτι του προϊόντος 
πολλών και σημαντικών κλάδων. Ο 
ψηφιακός «Δαρβινισμός» είναι μονό-
δρομος και στην Ελλάδα μπορούμε 
να πετύχουμε πολλά περισσότερα. 
Όχι από τύχη, αλλά με σχέδιο.
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Η πανδημία και η οικονομική 
ύφεση αλλάζουν τον «χάρτη» 
των ελληνικών εξαγωγών - 
Αναβαθμίζονται οι Γαλλία και Ισπανία ενώ 
υποχωρούν οι Τουρκία και Μεγάλη Βρετανία

Ο κορονοϊός, η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και ο τα-
χύτερος ψηφιακός μετασχηματισμούς της, οι διεθνείς τιμές πετρελαί-
ου, οι γεωπολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ο προστα-
τευτισμός των ΗΠΑ αλλά και το πλαίσιο που θα διέπει τις σχέσεις της 
ΕΕ με τη Μεγάλη Βρετανία μετά το BREXIT αλλάζουν το προφίλ των 
ελληνικών εξαγωγών. Η Γαλλία, η Ισπανία και η Ρουμανία κερδίζουν 
σταδιακά έδαφος στο χάρτη των εξαγωγών μας, ενώ υποχωρούν η 
Τουρκία και η Μεγάλη Βρετανία.

Σ  ύμφωνα με τα στοιχεία των 
εξαγωγέων, οι ελληνικές εξα-
γωγές, κόντρα στο αντίξοο 
περιβάλλον, πετυχαίνουν να 

συγκρατήσουν τις απώλειες από 
την επιβράδυνση της παγκόσμιας 
οικονομίας, με αιχμή τα αγροτικά 
προϊόντα και τα χημικά είδη. Ωστό-
σο επείγει η διαμόρφωση ενός νέου 
αναπτυξιακού μοντέλου.

Σημειώνεται ότι, όπως ανακοινώ-
θηκε από την ΕΛΣΤΑΤ, η ελληνική 
οικονομία εισήλθε σε ύφεση, της 
τάξης του 15,2%, τη δύσκολη περίο-
δο Απριλίου - Ιουνίου, «αντανακλώ-
ντας» τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ της 
πανδημίας και των περιοριστικών 
μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ και εί-
χαν ως αποτέλεσμα την πτώση της 
κατανάλωσης, των εξαγωγών και 
των ιδιωτικών επενδύσεων. 

Στο μεταξύ όμως, η ύφεση δεν «χτύ-
πησε» μόνο τη χώρα μας αλλά και 
τις αγορές - πελάτες των ελληνικών 

εξαγωγών καθώς η Ευρώπη είναι 
ο σημαντικότερος εμπορικός εταί-
ρος της χώρας μας. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία, υψηλότερη ύφεση από 
τη χώρα μας, κατέγραψαν η Ισπα-
νία (22,1%), η Γαλλία (19%), η Ιταλία 
(17,3%) και η Πορτογαλία (16,3%).

Η Ιταλία εξακολουθεί και κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2020 να απο-
τελεί το σημαντικότερο προορισμό 
των ελληνικών εξαγωγών, παρό-
τι καταγράφεται σημαντική μείωση 
(-14,9%) των ελληνικών αποστολών. 
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Γερ-
μανία και ακολουθούν στην τρίτη 
η Κύπρος και στην τέταρτη θέση η 
Βουλγαρία με άνοδο μίας θέσης στη 
σχετική κατάταξη από το 2019, παρά 
την ελαφρά μείωση των εξαγωγών.

Η θέση της Γαλλίας βελτιώνεται και 
χειροτερεύει της Τουρκίας

Η πορεία των ελληνικών εξαγωγών 
προς τη Γαλλία εξακολουθεί να κα-
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τέχει το δυναμισμό των τελευταίων 
ετών και σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία παρουσιάζουν αύξηση οι 
αποστολές ελληνικων προϊόντων, 
+36,7%, στην οποία σημαντικό ρόλο 
έχουν οι εξαγωγές χημικών προϊ-
όντων (φάρμακα). Έτσι η Γαλλία 
σκαρφάλωσε κατά 5 θέσεις στη λί-
στα των εξαγωγών μας και από τη 
10η θέση βρέθηκε στην 5η θέση στη 
λίστα των κυριότερων προορισμών 
ελληνικών προϊόντων, αφήνοντας 
πίσω της στην 6η θέση την Τουρκία, 
προς την οποία η μεγάλη μείωση 
των εξαγωγών ελληνικών προϊό-
ντων, οδήγησε στην απώλεια δύο 
θέσεων στη σχετική λίστα.

Σε ό,τι αφορά στη μείωση των ελ-
ληνικών εξαγωγών προς τη Τουρκία, 
σύμφωνα με τα στοιχεία των εξαγω-
γέων, αυτή οφείλεται κατά πρώτον 
στη μείωση των εξαγωγών πετρελαι-
οειδών και δευτερευόντως στη μείω-
ση εξαγωγών πρώτων υλών (αν και 
καταγράφεται αύξηση των εξαγω-
γών χημικών προϊόντων). Αν εξαιρε-
θούν τα πετρελαιοειδή, η συνολική 
μείωση των εξαγωγών διαμορφώνε-
ται μόλις στο -5,8%. Σε μεγάλο βαθ-
μό, η μείωση των εξαγωγών πετρε-
λαιοειδών οφείλεται στη σημαντική 
μείωση των τιμών του πετρελαίου 
που έχει συντελεστεί τους τελευταί-
ους μήνες. Αυτό επιβεβαιώνεται από 
το γεγονός ότι ενώ η αξία εξαγωγών 
πετρελαιοειδών είναι μειωμένη κατά 
-40,2%, η ποσότητα εξαγωγών είναι 
μειωμένη κατά -11,3%.

Κι άλλες ανακατατάξεις 

Στην έβδομη θέση, με άνοδο δύο 
θέσεων (από την ένατη) βρίσκεται 
η Ισπανία ενώ στην όγδοη θέση 
υποχώρησαν οι ΗΠΑ, χάνοντας 2 
θέσεις (από την έκτη). Η Ρουμανία 
καταλαμβάνει την ένατη έναντι της 

11ης θέσης που κατείχε στο πρώτο 
εξάμηνο του 2019. Την πρώτη δεκά-
δα συμπληρώνει το Ηνωμένο Βασί-
λειο το οποίο υποχώρησε από την 
όγδοη στη δέκατη θέση.

Πλην της πρώτης δεκάδας των χω-
ρών-πελατών των ελληνικών προ-
ϊόντων για το πρώτο τρίμηνο του 
2020, αξίζει να σημειωθεί, η άνοδος 
στην κατάταξη της Πολωνίας (14η 
θέση από 21η) της Ιαπωνίας (22η 
θέση από 42η) καθώς και της Νό-
τιας Κορέας (30η θέση από 50η) σε 
σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 
2019. Από την άλλη, σημαντική υπο-
χώρηση εμφανίζει στην κατάταξη ο 
Λίβανος  (13η θέση από 7η) και η 
Βραζιλία (76η θέση από 38η).

Ως προς τους προορισμούς των 
ελληνικών εξαγωγών ανά οικονομι-
κή ένωση, σημειώνεται μείωση κατά 
-2,4% προς την Ε.Ε., οι αποστο-
λές  προς τις 18 χώρες της Ευρω-
ζώνης, μειώθηκαν κατά -4,4%, ενώ 
πτωτικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές 
προς τις χώρες του ΟΟΣΑ, κατά 
-5% και προς τις χώρες του G7 κατά 
-1,3%. Οι εξαγωγές προς τις αναδυ-
όμενες BRICS μειώθηκαν σημαντικά 
κατά -29%, όπως και προς τις πετρε-
λαιοπαραγωγικές χώρες του OPEC 
κατά -36,1%. Προς τις χώρες του 
Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλ-
που η συρρίκνωση ήταν της τάξεως 
του -46,1%.  

Στην ίδια κατεύθυνση, πτωτικά, κι-
νήθηκαν οι αποστολές ελληνικών 
προϊόντων στις χώρες της Οικονο-
μικής Συνεργασίας Μαύρης Θάλασ-
σας (ΟΣΕΠ) κατά -10,3% αλλά και 
προς τις χώρες της Ευρασιατικής 
Οικονομικής Ένωσης (-14%). Τέλος, 
οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές προς 
τις χώρες της MERCOSUR μειώθη-
καν κατά -44,7%.
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Η φέτα πρωταγωνιστεί στις εξαγω-
γές τροφίμων

 Η μεγάλη υποχώρηση της αξίας 
των εξαγωγών (αλλά και των εισα-
γωγών κατ' αντιστοιχία) των πετρε-
λαιοειδών, οφείλεται στην πολύ με-
γάλη πτώση των διεθνών τιμών του 
πετρελαίου, λόγω της μεγάλης μείω-
σης της παγκόσμιας ζήτησης πετρε-
λαίου, ως συνέπεια της πανδημίας. 
Την ίδια ώρα, συμβάλλουν σημαντι-
κά στις αντοχές που επιδεικνύουν οι 
ελληνικές εξαγωγές, οι αυξήσεις των 
αποστολών των αγροτικών προϊ-
όντων, που κυρίως κατευθύνονται 
προς χώρες της Ε.Ε. αλλά και αυτές 
των χημικών προϊόντων, που επίσης 
κατευθύνονται κυρίως προς χώρες 
της Ε.Ε. και ορισμένες από τις Τρίτες 
Χώρες (για παράδειγμα σε Τουρκία, 
ΗΑΕ, Αυστραλία κ.ά.).

Ως προς τη σύνθεση των εξαγω-
γών κατά μεγάλες κατηγορίες προ-
ϊόντων, η μείωση (-12,2%) οφείλεται 
στο μεγαλύτερο βαθμό στην πολύ 
μεγάλη υποχώρηση της αξίας των 
εξαγωγών των πετρελαιοειδών/καυ-
σίμων κατά -38,6%. Σημαντική μείω-
ση εμφανίζουν και οι εξαγωγές των 
πρώτων υλών κατά -24,3%, ενώ μι-
κρή υποχώρηση καταγράφεται και 
για τις εξαγωγές των βιομηχανικών 
προϊόντων (κατά -1,2%) αλλά και 
των, χαμηλών σε αξία, ειδών και συ-
ναλλαγών μη ταξινομημένων κατά 
κατηγορίες κατά -7,1%. Η μόνη κατη-
γορία προϊόντων που οι εξαγωγές 
τους στο πρώτο εξάμηνο του 2020 
κινήθηκαν ανοδικά, είναι τα αγροτι-
κά προϊόντα, με αύξηση 11,7%.

Τα προϊόντα πετρελαίου αποτελούν 
και για το εξάμηνο Ιανουάριος-Ιού-
νιος 2020, το κυριότερο εξαγώγιμο 
προϊόν της χώρας, παρά τη μεγάλη 
μείωση (-39,7%) που σημείωσαν οι 
εξαγωγές τους. Στη 2η θέση, με τερά-

στια αύξηση 59,7% ακολουθούν τα 
φάρμακα, στην 3η θέση βρίσκονται, 
όπως και το αντίστοιχο εξάμηνο του 
2019, τα προϊόντα αλουμινίου, ενώ 
στην 4η θέση «σκαρφάλωσαν» (από 
τη 14η) τα άλλα τυριά (των οποίων 
το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών 
είναι η φέτα).

Στην 5η θέση (από 6η) στη λίστα 
των κυριότερων εξαγώγιμων ελλη-
νικών προϊόντων βρίσκονται οι εξα-
γωγές μη κατεψυγμένων λαχανικών, 
στην 6η ανέρχεται (από τη 14η θέση) 
το παρθένο ελαιόλαδο και στην 7η 
παραμένουν τα ιχθυηρά.

Τις θέσεις 8 έως 10 συμπληρώνουν 
κατά σειρά, οι εξαγωγές σωλήνων 
κάθε είδους (από την 5η θέση), οι 
αυτόματες μηχανές επεξεργασίας 
πληροφοριών (ήταν στην 9η θέση 
και το πρώτο εξάμηνο του 2019) και 
τα εμπιστευτικά προϊόντα, τα οποία 
καταγράφουν άνοδο μίας θέσεις 
(από 11η).

Όπως έχει δηλώσει η Πρόεδρος του 
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, 
κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη: «με την 
οικονομία σε ύφεση ήρθε η ώρα από 
την Εξωστρέφεια Ανάγκης να περά-
σουμε στην Εξωστρέφεια Ευκαιρίας».

Ό χάρτης 

Πιο συγκεκριμένα, η μείωση προς 
την ΕΕ, είναι στο -2,4%, ενώ η μείωση 
προς Τρίτες Χώρες είναι της τάξης 
του -22,5%. Οι εξαγωγές που κατευ-
θύνονται προς χώρες της ΕΕ είναι 
πλέον το 57,2% του συνόλου των 
ελληνικών εξαγωγών, έναντι 42,8% 
που κατευθύνονται προς Τρίτες Χώ-
ρες.  Αναλυτικότερα:

Όι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση

Πιο αναλυτικά, οι αποστολές 
προς την Ε.Ε. διαμορφώθηκαν στα 



= 93

με
λέ

τη
 - 

έρ
ευ

να

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

exportnews.gr

8.356,7 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 
του 2020, από 8.558,6 εκ. ευρώ  κατά 
το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019.

Η μείωση κατά -4,4% (από 6.571,5 
εκ. ευρώ σε 6.282,8 εκ. ευρώ) των εξα-
γωγών προς την Ευρωζώνη (18), που 
απορρόφησε το 43% των συνολικών 
εξαγωγών στο εξεταζόμενο εξάμη-
νο, προκύπτει μέσα από μια αυξητική 
τάση προς μόλις 5 από τους προορι-
σμούς της Ευρωζώνης και μια πτω-
τική τάση - σε κάποιες περιπτώσεις 
μεγάλη - για τους υπόλοιπους.

Πιο συγκεκριμένα, για τους έντεκα 
κυριότερους προορισμούς εντός 
Ευρωζώνης: οι εξαγωγές προς την 
Ιταλία - κυριότερη χώρα προορι-
σμού ελληνικών εξαγωγών - εμφανί-
ζουν σημαντική πτώση κατά -14,9% 
(από 1.839,7 εκ. ευρώ σε 1.564,7 εκ 
ευρώ), προς τη Γερμανία σημειώ-
νουν σημαντική άνοδο κατά 11,7% 
(από 1.070,8 εκ. ευρώ σε 1.196,1 εκ. 
ευρώ) ενώ μικρή πτώση καταγρά-
φεται προς την Κύπρο -4,9% (από 
936,4 εκ. ευρώ σε 890,5 εκ. ευρώ).

Ακολουθούν στη σειρά - με κριτή-
ριο την αξία εξαγωγών - η Γαλλία 
με μεγάλη αύξηση εξαγωγών κατά 
36,7% (από 551,2 εκ. ευρώ σε 753,6 
εκ. ευρώ), στην οποία σημαντικό 
ρόλο παίζουν οι εξαγωγές χημικών 
προϊόντων. Η Ισπανία εμφανίζει 
σταθερότητα στις αποστολές στα 
563 εκ. ευρώ και η Ολλανδία αύξηση 
10,3% (από 325,2 εκ. ευρώ σε 358,7 
εκ. ευρώ). Την 7η θέση στη σχετική 
λίστα, καταλαμβάνουν οι εξαγωγές 
προς το Βέλγιο οι οποίες όμως μειώ-
θηκαν σημαντικά κατά -18,9% (από 
267,1 εκ. ευρώ σε 216,5 εκ. ευρώ), σε 
αντίθεση με τις αποστολές προς την 
Αυστρία οι οποίες αυξήθηκαν κατά 
17,1% (από 148,8 εκ. ευρώ σε 174,2 
εκ. ευρώ).

Τον κατάλογο με τις κυριότερες 
αγορές ελληνικών προϊόντων από 

τις χώρες της Ευρωζώνης συμπλη-
ρώνουν τρεις ακόμη προορισμοί. 
Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές 
προς τη Σλοβενία μειώθηκαν πάρα 
πολύ, κατά -59% (από 321,7 εκ. ευρώ 
σε 132 εκ. ευρώ), προς τη Μάλτα μει-
ώθηκαν κατά -23,9% (από 159,3 εκ.  
ευρώ σε 121,1 εκ. ευρώ) και τέλος 
προς την Πορτογαλία υπάρχει επί-
σης πτώση κατά -17,2% (από 100,9 
εκ. ευρώ σε 83,5 εκ. ευρώ).

Όσον αφορά στις χώρες-μέλη της 
Ε.Ε. που δεν ανήκουν στην Ευρωζώ-
νη, οι εξαγωγές κινήθηκαν ανοδικά 
προς αυτές κατά 4,4% και ανήλθαν 
στα 2.073,9 εκ. ευρώ από 1.987 εκ.  
ευρώ . Η Βουλγαρία - κυριότερος 
πελάτης για τα ελληνικά προϊόντα 
στην εν λόγω κατηγορία χωρών - 
εμφανίζει ουσιαστικά στασιμότητα 
των εξαγωγών (-0,9%) από 745,8 
εκ. ευρώ σε 739 εκ.  ευρώ και ακο-
λουθούν (με βάση το μέγεθος των 
εξαγωγών): η Ρουμανία με αύξη-
ση κατά 4,6% (από 497 εκ. ευρώ σε 
519,8 εκ. ευρώ), η Πολωνία με σημα-
ντική άνοδο κατά 14,5% (από 244,1 
εκ. ευρώ σε 279,3 εκ. ευρώ), η Τσεχία 
οι εξαγωγές προς την οποία κατέ-
γραψαν μεγάλη αύξηση της τάξεως 
του 32% (από 112,9 εκ. ευρώ σε 149 
εκ. ευρώ) και η Ουγγαρία επίσης με 
μεγάλη αύξηση (26,4%, από 99,7 εκ. 
ευρώ σε 125,9 εκ. ευρώ).

Στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το πρώ-
το εξάμηνο του 2019, καταγράφο-
νται οι εξαγωγές προς Σουηδία (στα 
100 εκ. ευρώ) και προς Δανία (στα 
93,1 εκ. ευρώ). Τέλος, σημαντική 
υποχώρηση (-29%) σημειώνουν οι 
εξαγωγές προς την Κροατία (από 
95,4 εκ. ευρώ σε 67,7 εκ. ευρώ).

Όι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες

Τουρκία 

Τα μεγαλύτερα μερίδια ελληνικών 
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εξαγωγών εκτός προορισμών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορούν 
αποστολές προς τις Λοιπές Χώρες 
της Ευρώπης (πλην Ε.Ε.) με μερί-
διο 17%, αλλά σημαντικά μειωμένες 
στο πρώτο εξάμηνο του 2020 κατά 
-16,5% και προς την περιοχή της Μ. 
Ανατολής και Β. Αφρικής (μερίδιο 
10,5% στο σύνολο των ελληνικών 
εξαγωγών), η υποχώρηση των οποί-
ων είναι ακόμα μεγαλύτερη (-38,7%). 
Αξιοσημείωτα μερίδια διατηρούν οι 
εξαγωγές προς τις Χώρες της Ασίας 
(πλην Μ.Ανατολής) (6,7%) και προς 
τη Β. Αμερική (4,8%) παρά την κατα-
γραφόμενη μείωση των εξαγωγών 
κατά -4,5% και -15,1%, αντιστοίχως.

Οι εξαγωγές προς τις Λοιπές Χώ-
ρες της Ευρώπης (πλην Ε.Ε.) κατα-
γράφουν σημαντική μείωση για το 
πρώτο εξάμηνο του 2020, της τάξης 
του -16,5%. Αυτό οφείλεται στο γεγο-
νός ότι στους 4 κυριότερους προο-
ρισμούς, παρατηρούνται μειώσεις 
των ελληνικών εξαγωγών. 

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές προς 
την Τουρκία συρρικνώθηκαν κατά 
-23,6% (σε 675,7 εκ. ευρώ από 884,6 
εκ. ευρώ), γεγονός που οδήγησε 
στην υποχώρησή της από την 4η 
θέση στην 6η στην κατάταξη των 
κυριότερων προορισμών ελληνικών 
προϊόντων. 

Μικρότερη αλλά σημαντική ποσο-
στιαία μείωση, καταγράφουν οι εξα-
γωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο 
(-14,6%), στα 515,2 εκ. ευρώ από 
603,6 εκ. ευρώ. Κατά πολύ μειωμένες 
είναι και οι εξαγωγικές επιδόσεις της 
χώρας μας προς τη Βόρεια Μακε-
δονία κατά -29% (σε 269,7 εκ. ευρώ 
από 379,8 εκ. ευρώ), ενώ μικρότερη 
μείωση καταγράφεται και προς την 
Αλβανία κατά -14,2% (σε 255,2 εκ. 
ευρώ από 297,5 εκ. ευρώ).

Από την άλλη, πολύ μεγάλη άνο-

δος των εξαγωγών καταγράφεται 
προς το Γιβραλτάρ κατά 30% (σε 
237,7 εκ. ευρώ από 182,8 εκ. ευρώ) 
και μικρότερη αύξηση προς τη Σερ-
βία κατά 5,8% (σε 134,4 εκ. ευρώ 
από 127 εκ. ευρώ), ενώ οι εξαγωγές 
προς την Ουκρανία, από τους προ-
ορισμούς με αξία εξαγωγών άνω 
των 100 εκ. ευρώ υποχωρούν ορι-
ακά (-1,6%, από 113,5 εκ. ευρώ σε 
111,7 εκ. ευρώ).

Οι ελληνικές εξαγωγές προς την 
περιοχή της Μ. Ανατολής και Β. 
Αφρικής σημειώνουν πολύ μεγάλη 
πτώση κατά -38,7% (από 2.501,5 εκ. 
ευρώ σε 1.534,5 εκ. ευρώ). Συγκεκρι-
μένα, και για τις 9 χώρες που απο-
τελούν τους κυριότερους πελάτες 
ελληνικών προϊόντων στην περιοχή, 
εμφανίζονται πτωτικές τάσεις των 
εξαγωγών, οι περισσότερες εξ αυ-
τών σε μεγάλα ποσοστά. Σημαντικό 
ρόλο στην υποχώρηση των ελληνι-
κών εξαγωγών στην εν λόγω περι-
οχή παίζει η μεγάλη μείωση των διε-
θνών τιμών του πετρελαίου, καθώς 
στους κύριους προορισμούς ελλη-
νικών προϊόντων της Μ. Ανατολής 
και Β.Αφρικής (για παράδειγμα Λί-
βανος και Αίγυπτος), κατευθύνονται 
σημαντικές ποσότητες πετρελαιοει-
δών.

Πιο αναλυτικά, με κριτήριο την αξία 
των εξαγωγών κατά το διάστημα Ια-
νουάριος-Ιούνιος του 2020, πρώτος 
πελάτης των ελληνικών προϊόντων 
για την περιοχή αναδεικνύεται ο Λί-
βανος με πολύ μεγάλη όμως μείωση 
-50,2% των αποστολών (στα 301,6 
εκ. ευρώ από 606 εκ. ευρώ). Ακο-
λουθεί η Αίγυπτος με επίσης μεγάλη 
πτώση -41,2% (στα 257,9 εκ. ευρώ 
από 438,7 εκ. ευρώ) και η Λιβύη η 
οποία όμως καταγράφει μικρότερη 
μείωση των ελληνικών εξαγωγών 
κατά -10,8% (στα 210,9 εκ. ευρώ από 
236,5 εκ. ευρώ).
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Την 4η θέση της σχετικής λίστας 
συνεχίζει να κατέχει το Ισραήλ με 
σημαντική μείωση των εξαγωγών 
-36,4% (στα 170,1 εκ. ευρώ από 267,6 
εκ. ευρώ), ενώ στην 5η θέση - από 
την 3η που κατείχε στο 2019 - υπο-
χώρησε η Σαουδική Αραβία προς 
την οποία δεν εξήχθει ούτε το ήμισυ 
των αποστολών του πρώτου εξαμή-
νου του 2019 (-62,8%, στα 158,3 εκ. 
ευρώ από 425,4 εκ. ευρώ). Ακολου-
θούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
προς τα οποία οι ελληνικές αποστο-
λές μειώθηκαν ελαφρά κατά -5,1% 
(στα 111,9 εκ. ευρώ από τα 117,9 
εκ. ευρώ), η Τυνησία, με μικρή πτώ-
ση των εξαγωγών κατά -7,8% (στα 
98,9 εκ. ευρώ από 107,3 εκ. ευρώ), 
και η Αλγερία με μεγάλη υποχώρη-
ση -38,7% (στα 72,7 εκ. ευρώ από 
118,5 εκ. ευρώ). Ο σχετικός κατάλο-
γος κλείνει με τις εξαγωγές προς το 
Μαρόκο που καταγράφουν επίσης 
πολύ μεγάλη μείωση -48,7% (στα 
32,6 εκ. ευρώ από τα 63,5 εκ. ευρώ).

Οι εξαγωγές προς τις Χώρες της 
Ασίας (πλην Μέσης Ανατολής) κατά 
το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2020 

εμφάνισαν μικρή μείωση της τάξης 
του -4,5% σε σχέση με το αντίστοιχο 
περσινό εξάμηνο. Ανήλθαν στα 978,4 
εκ. ευρώ από 1.024,1 εκ. ευρώ.

Κίνα 

Πιο αναλυτικά, με σειρά βάσει αξί-
ας εξαγωγών, πρώτος πελάτης των 
ελληνικών προϊόντων στην εξετα-
ζόμενη περιοχή αναδεικνύεται για 
το πρώτο εξάμηνο 2020 η Κίνα με 
μείωση όμως των εξαγωγών κατά 
-19,5% (από 481,2 εκ. ευρώ σε 387,4 
εκ. ευρώ), γεγονός το οποίο δεν επη-
ρέασε αρνητικά τη σειρά κατάταξης 
της, αντιθέτως ανήλθε στην 11η 
θέση των κυριότερων προορισμών 
ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων, 
σε σχέση με τη 12η που βρισκόταν 
στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

Στη 2η θέση της σχετικής κατάτα-
ξης, βρίσκεται η Ιαπωνία, οι εξαγω-
γές προς την οποία σχεδόν διπλασι-
άστηκαν στο εξεταζόμενο εξάμηνο 
και έφτασαν στα 170,2 εκ. ευρώ από 
86,9 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό 
διάστημα. Ακολουθεί η Νότια Κορέα, 
οι εξαγωγές προς την οποία αυξή-
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θηκαν πάρα πολύ, κατά 69,3% (από 
70,2 εκ. ευρώ σε 118,8 εκ. ευρώ).

'Αξιες αναφοράς, είναι οι αυξή-
σεις στις εξαγωγές προς την Ταϊβάν 
(σχεδόν τετραπλασιασμός) στα 31,4 
εκ. ευρώ από 7,6 εκ. ευρώ και προς 
την Ταϊλάνδη κατά +18,5% (από 26,8 
εκ. ευρώ σε 31,7 εκ. ευρώ). Από την 
άλλη, καταγράφονται οι σημαντικές 
μειώσεις των εξαγωγών προς το 
Χογκ Κογκ κατά -23,8% (από 43,7 εκ. 
ευρώ σε 33,3 εκ. ευρώ), προς την Ιν-
δία κατά -26,3% (από 43,1 εκ. ευρώ 
σε 31,8 εκ. ευρώ), προς την Ινδονη-
σία κατά -45,7% (από 46,6 εκ. ευρώ 
σε 25,3 εκ. ευρώ) και προς τη Γεωρ-
γία κατά -47,2% (από 43,4 εκ. ευρώ 
σε 22,9 εκ. ευρώ).

Η πτωτική πορεία κατά -15,1% των 
εξαγωγών προς τη Β. Αμερική (από 
831,8 εκ. ευρώ σε 706,4 εκ. ευρώ), 
οφείλεται στη μείωση των αποστο-
λών προς όλους τους πελάτες των 
ελληνικών προϊόντων στην εν λόγω 
περιοχή. Ό περιορισμός των εξαγω-
γών προς τις ΗΠΑ, κατά ποσοστό 
-15,9% (από 671,6 εκ. ευρώ σε 565 
εκ. ευρώ), οφείλεται στη μείωση της 
αξίας των αποστολών πετρελαιο-
ειδών αλλά και της υποκατηγορίας 
«βιομηχανικά είδη κυρίως ταξινομη-
μένα κατά πρώτη ύλη». Όσον αφο-
ρά στους λοιπούς προορισμούς, 
οι εξαγωγές προς το Μεξικό υπο-
χωρούν κατά -17,2% (από 87,4 εκ. 
ευρώ σε 72,4 εκ. ευρώ) και προς τον 
Καναδά κατά -5,1% (από 72,8 εκ. 
ευρώ σε 69,1 εκ. ευρώ).

Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο 
χάρτης των προορισμών των ελληνι-
κών εξαγωγών, παρατίθενται παρα-
κάτω τα στοιχεία για τις αποστολές 
προς τις υπόλοιπες περιοχές, οι οποί-
ες όμως συγκεντρώνουν πολύ μικρό 
μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών.

Συγκεκριμένα, οι χαμηλές σε αξία 

εξαγωγές προς τις Λοιπές Χώρες 
της Αμερικής, μειώθηκαν σχεδόν 
στο ήμισυ της αξίας τους κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2020 (-51,1%) 
και ανήλθαν στα 113,2 εκ. ευρώ από 
231,7 εκ.  ευρώ το αντίστοιχο περσι-
νό πρώτο εξάμηνο. Η πτώση αυτή 
οφείλεται στις μεγάλες μειώσεις των 
αποστολών προς τον Παναμά (από 
95,9 εκ. ευρώ στα 51,3 εκ. ευρώ) και 
προς τη Βραζιλία (από 93 εκ. ευρώ 
στα 12,7 εκ. ευρώ) και αφορούν 
σχεδόν αποκλειστικά εξαγωγές πε-
τρελαιοειδών. Η μείωση των εξαγω-
γών προς τις δύο προαναφερόμε-
νες χώρες, υπερκάλυψαν τη μεγάλη 
αύξηση των εξαγωγών προς τη Χιλή 
(από 9,2 εκ. ευρώ στα 23,3 εκ. ευρώ).

Οι εξαγωγές προς τις Χώρες της 
Αφρικής (πλην Βόρειας Αφρικής) 
κατά το  διάστημα Ιανουάριος-Ιούνι-
ος 2020 συρρικνώθηκαν κατά -45,9% 
σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό 
εξάμηνο και παρέμειναν πολύ χαμη-
λές σε αξία, αφού ανήλθαν στα 57,4 
εκ.  ευρώ από 106 εκ. ευρώ. Ως προς 
τους κύριους πελάτες των ελληνικών 
προϊόντων στην εν λόγω περιοχή, 
αξίζει να αναφερθεί ότι οι εξαγωγικές 
επιδόσεις κατέγραψαν σημαντικές 
πτωτικές τάσεις. Πιο συγκεκριμένα, 
οι εξαγωγές προς τη Δημ. Νοτίου 
Αφρικής μειώθηκαν κατά -38,8% και 
έφτασαν τα 24,1 εκ. ευρώ από 39,4 
εκ.  ευρώ και προς τη Νιγηρία στα 
13,9 εκ. ευρώ από 37,1 εκ. ευρώ.

Οι, επίσης χαμηλές σε αξία, ελλη-
νικές εξαγωγές προς την Ωκεανία, 
σημείωσαν αύξηση 9,8% (από 100,6 
εκ. ευρώ σε 110,4 εκ. ευρώ). Η αύ-
ξηση αυτή οφείλεται στην άνοδο 
των εξαγωγών προς την Αυστραλία 
κατά 11,4% (από 89,9 εκ. ευρώ στα 
100,1 εκ. ευρώ), ενώ αυτές προς τη 
Νέα Ζηλανδία κυμάνθηκαν στα ίδια 
περίπου χαμηλά επίπεδα (από 10,7 
εκ. ευρώ σε 10,3 εκ. ευρώ).
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Αποτελέσματα εξαμηνιαίας 
έρευνας ΙΝ.ΕΜ.Υ - ΕΣΕΕ:
Η αγορά τήρησε στάση αναμονής 
την περίοδο του - κορονοϊού 
(COVID - 19)

«  Για τη συντριπτική πλειονότητα 
των επιχειρήσεων (σχεδόν οι 
9 στις 10) ο κύκλος εργασιών 
του 2020 θα είναι χαμηλότερος 

σε σύγκριση με την περυσινή χρονιά 
(2019), λόγω της πανδημίας. Ωστό-
σο, από την έρευνα καταγραφής 
των 'λουκέτων' που πραγματοποι-
εί τα τελευταία 10 χρόνια το ΙΝΕΜΥ-
ΕΣΕΕ, φαίνεται ότι η επιχειρηματικό-
τητα προς το παρόν αντέχει». Αυτό 
προκύπτει από τα αποτελέσματα της 
εξαμηνιαίας έρευνας του Ινστιτούτου 
Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνι-
κής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 

Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ - ΕΣΕΕ) 
σχετικά με την πορεία του λιανικού 
εμπορίου την περίοδο της πανδημί-
ας, με θέμα «Συρρίκνωση των πωλή-
σεων, διόγκωση της απαισιοδοξίας 
αλλά και 'αντοχή' στα λουκέτα».

Όπως σημειώνεται, το αποτύπωμα 
της πανδημίας στο οικοσύστημα του 
λιανικού εμπορίου είναι βαθύ, επη-
ρεάζοντας αρνητικά τις προσδοκίες 
των οικονομικών μονάδων. Όμως, 
οι επιπτώσεις δεν κατανέμονται ισόρ-
ροπα και με μια κανονικότητα. Μια 
από τις συνέπειες της πανδημίας εί-
ναι η αύξηση της έντασης των δια-
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κλαδικών και των διαπεριφερειακών 
αντιθέσεων. Είναι χαρακτηριστικό, 
πως κάποιες Περιφέρειες, εν μέσω 
βέβαια ισχυρών πιέσεων, διατηρούν 
υψηλότερους βαθμούς ανθεκτικότη-
τας, π.χ. η Αττική έναντι των νησιωτι-
κών περιοχών, οι οποίες επλήγησαν 
σε συντριπτικό βαθμό εξαιτίας της 
πτώσης της τουριστικής κίνησης. 
Το στοιχείο αυτό τεκμηριώνει και την 
ιδιότυπη αντοχή που παρατηρείται 
στην πορεία των λουκέτων στην Πε-
ριφέρεια Αττικής. Παράλληλα, παρό-
μοιες αντιθέσεις επιταχύνονται και σε 
κλαδικό επίπεδο. Για παράδειγμα, οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στα λιανικό εμπόριο τροφίμων, 
εμφανίζουν σχετικά λιγότερο αρνη-
τικές εκτιμήσεις για την πορεία του 
κύκλου εργασιών το 2020 συγκριτικά 
με την ένδυση-υπόδηση. Η διττή αυτή 
παρατήρηση δείχνει πως οι επιπτώ-
σεις της πανδημίας του COVID-19 
δεν είναι σε καμία περίπτωση οριζό-
ντιες. Για τον λόγο αυτό, μια βαθύτε-
ρη προσέγγιση των επιπτώσεων της 
ύφεσης, θα οδηγήσει στη διαμόρ-
φωση κατάλληλων εργαλείων και 
πολιτικών για την αντιμετώπιση του 
ισχυρού αρνητικού αντίκτυπου. 

Σχετικά με το χρονικό διάστημα 
που θα χρειαστεί για την επαναφο-
ρά στην προ της πανδημίας κα-
τάσταση, σχεδόν έξι στις δέκα επι-
χειρήσεις (55,0%) θεωρούν ότι θα 
χρειαστούν τουλάχιστον δύο χρόνια 
για την αποκατάσταση της ομαλό-
τητας, ενώ μία στις δέκα εξαρτά την 
απάντησή της από το εάν θα υπάρ-
ξει δεύτερη έξαρση της πανδημίας ή 
όχι. Αντίθετα, μόλις το 6,1% των επι-
χειρήσεων πιστεύουν πως η αγορά 
έχει ήδη επιστρέψει στην προτέρα 
κατάσταση, ή θα το κάνει εντός του 
επόμενου εξαμήνου.

Συνοψίζοντας, υπογραμμίζεται 
στην έρευνα ότι η επιχειρηματικότη-
τα προς το παρόν φαίνεται να αντέ-
χει παρά τα όποια περιοριστικά μέ-
τρα έχουν επιβληθεί. Με άλλα λόγια 
φαίνεται ότι η αγορά τήρησε στάση 
αναμονής, προσδοκώντας αυξημέ-
νο τζίρο λόγω τουριστικών ροών. Σε 
αυτό βοήθησαν και τα μέτρα υπο-
στήριξης της επιχειρηματικότητας, 
αλλά και η άτυπη αναστολή είσπρα-
ξης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 
από όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς (Εφορία, ΕΦΚΑ, ΔΕΚΟ, ιδι-
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οκτήτες κλπ). Εκ των υστέρων, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι τα μέτρα 
αυτά ήταν προς τη σωστή κατεύ-
θυνση, αλλά θα πρέπει να επεκτα-
θούν ώστε καλυφθούν οι μειωμένοι 
τζίροι της θερινής περιόδου (έλλειψη 
τουριστικών ροών) αλλά και οι επι-
πτώσεις του δεύτερου διαφαινόμε-
νου κύματος πανδημίας που είναι 
προ των πυλών.

Η αντοχή των «λουκέτων»
Σε επίπεδο συνόλου καταγρα-

φών, οριακά αυξάνονται τα λουκέ-
τα - κατά 1,08% - σε σχέση με τον 
Μάρτιο του 2019. Ωστόσο, η μείωση 
αυτή δεν είναι καθολική, αλλά πα-
ρουσιάζει διακυμάνσεις ανά αγορά. 
Έτσι, η Αθήνα παρουσιάζει οριακή 
βελτίωση, ενώ αντίθετα, στις πολύ 
σημαντικές αγορές του Πειραιά, της 
Θεσσαλονίκης και της Πάτρας κα-
ταγράφονται αυξήσεις της τάξης 
του 1% στα κλειστά καταστήματα.

Από τις περιφερειακές αγορές της 
Αττικής, στη Νέα Ιωνία και την Κηφι-
σιά καταγράφονται ιδιαίτερα μεγάλες 
αυξήσεις, ενώ φαίνεται να διορθώνε-
ται σημαντικά η εικόνα του Χαλανδρί-
ου και δευτερευόντως της Καλλιθέας 
όπου καταγράφονται μειώσεις των 
κλειστών επαγγελματικών στεγών.

Όπως προκύπτει, στην Αθήνα, η 
οριακή μείωση των κλειστών κατα-
στημάτων οφείλεται κυρίως στην 
ενίσχυση της ενεργούς επιχειρηματι-
κότητας στο Κολωνάκι αλλά και στο 
εμπορικό τρίγωνο. Οι αυξήσεις αυτές, 
παρά το ότι είναι σημαντικές, μετριά-
ζονται από την κάμψη της επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας που καταγρά-
φεται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες 
(Πανεπιστημίου-Σταδίου-Ακαδημίας).

Κινητικότητα
Ωστόσο, οι μεταβολές που κατα-

γράφονται δεν οφείλονται αποκλει-

στικά και μόνο στις επιπτώσεις της 
πανδημίας, αλλά και στην έντονη 
κινητικότητα της επιχειρηματικότητας 
που καταγράφεται στα κέντρα των 
πόλεων. Από την έρευνα κατέστη σα-
φές, ότι σχεδόν το 50% του συνόλου 
των «λουκέτων» της περιόδου κατα-
γραφής είχε πραγματοποιηθεί πριν 
το Lockdown. Σε γενικές γραμμές 
παρατηρείται μία ελαφρά υποχώρη-
ση της παρουσίας του εμπορίου, η 
οποία εν πολλοίς ισοφαρίζεται από 
την ενίσχυση της παρουσίας των 
λοιπών κλάδων οικονομικής δρα-
στηριότητας. Η εστίαση, παρά τα 
όποια περιοριστικά μέτρα έχουν επι-
βληθεί, φαίνεται να αντέχει και να ενι-
σχύει οριακά την παρουσία της σε 
όλες σχεδόν τις τοπικές αγορές.

Προβλέψεις
Ο αντίκτυπος της πανδημίας απο-

τυπώνεται, τόσο στις αγορές εμπο-
ρευμάτων, όσο και στον εξαμηνιαίο 
κύκλο εργασιών. Μία στις δύο επι-
χειρήσεις προβλέπει ότι το επόμενο 
εξάμηνο η συνολική κατάσταση της 
επιχείρησης θα είναι χειρότερη από 
εκείνη του Α΄εξαμήνου του 2020. Στο 
ίδιο πλαίσιο, οι μισές επιχειρήσεις εκτι-
μούν ότι ο κύκλος εργασιών κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2020, θα μειωθεί 
σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 
τρέχοντος έτους, μάλλον ενθαρρυ-
ντικά ωστόσο για την αγορά εργα-
σίας, καθώς η συντριπτική πλειονό-
τητα των επιχειρήσεων προβλέπει ότι 
θα διατηρήσει σταθερές τις θέσεις 
μισθωτής απασχόλησης το δεύτερο 
εξάμηνο του 2020.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι 
αγορές περιορίστηκαν κατά 14,7% 
σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 
του 2019, ενώ το ίδιο διάστημα, ο 
τζίρος των επιχειρήσεων μειώθηκε 
κατά 20,2%. Η εικόνα αυτή συνδέεται 
με τις απαντήσεις των επιχειρήσεων, 
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καθώς οι επτά στις δέκα έκαναν λιγό-
τερες αγορές εμπορευμάτων σε σύ-
γκριση με το προηγούμενο εξάμηνο 
και οι οκτώ στις δέκα υποστήριξαν ότι 
οι πωλήσεις ήταν χαμηλότερες για 
την ίδια περίοδο. Η επιδείνωση των 
συνθηκών στην αγορά, αποτυπώνε-
ται και στις μεταβολές του κύκλου ερ-
γασιών το πρώτο εξάμηνο του 2020 
σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό. 
Το εύρημα αυτό είναι ενδεικτικό του 
μεγέθους των πιέσεων που δέχθη-
κε η αγορά κατά το πρώτο εξάμηνο 
του έτους, μετά μάλιστα από μια μα-
κρά περίοδο ισχυρών αναταράξεων, 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Μόλις δύο στις δέκα επιχειρήσεις 
διαθέτουν υπηρεσία ηλεκτρονικών 
παραγγελιών, η ύπαρξη της οποί-
ας ήταν άκρως απαραίτητη για την 
πραγματοποίηση πωλήσεων κατά 
την κορύφωση της κρίσης υγείας 
το πρώτο εξάμηνο του έτους. Το εν 
λόγω εύρημα δεν προκαλεί εντύπω-
ση, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η πυ-
κνότητα των εξελίξεων και ο αιφνιδια-
σμός της αγοράς από το μέγεθος 
των επιπτώσεων, σε συνδυασμό με 
την έλλειψη κινήτρων και το δισταγμό 
των πολλών επιχειρηματιών να επεν-
δύσουν σε νέες τεχνολογίες, ιδιαίτε-
ρα όταν η ιδιοκτησιακή διαδοχή δεν 
είναι εξασφαλισμένη. Από την άλλη, 
η αποεπένδυση που παρατηρήθηκε 
στο λιανικό εμπόριο, σίγουρα απο-
τελεί ένα ακόμη εμπόδιο στην προ-
σπάθεια αναβάθμισης των ψηφια-
κών δυνατοτήτων των επιχειρήσεων 
του κλάδου.

Μέτρα και τρόποι αντιμετώπισης 
της πανδημίας

Σχεδόν έξι στις δέκα επιχειρήσεις 
έκαναν χρήση της εμπρόθεσμης κα-
ταβολής ασφαλιστικών εισφορών με 
έκπτωση 25%. Ως εκ τούτου, η συ-
γκεκριμένη πρωτοβουλία κινήθηκε 
προς τη σωστή κατεύθυνση για την 

άμβλυνση των επιπτώσεων της παν-
δημίας. Ωστόσο, τέσσερις στις δέκα 
επιχειρήσεις δεν κατόρθωσαν να 
επωφεληθούν του μέτρου, γεγονός 
ενδεικτικό του μεγέθους των πιέσεων 
που δέχθηκαν οι επιχειρήσεις του λια-
νικού εμπορίου, της περιορισμένης 
ρευστότητας, αλλά και της αβεβαιό-
τητας για τις εξελίξεις στο μέλλον.

Υψηλή ήταν η απήχηση του μέ-
τρου καταβολής μειωμένου μισθώ-
ματος κατά 40%, τους μήνες Μάρτιο 
έως Ιούνιο, καθώς επωφελήθηκαν 
σχεδόν οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις. 
Από την άλλη, περίπου δύο στις 
δέκα επιχειρήσεις δεν αξιοποίησαν 
τη συγκεκριμένη παρέμβαση για δι-
αφόρους λόγους.

Παρόμοια είναι η εικόνα για τις επι-
χειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν 
μέσω της Αποζημίωσης Ειδικού Σκο-
πού. Το μάλλον υψηλό ποσοστό των 
επιχειρήσεων που δεν επωφελήθηκε 
από το μέτρο αυτό, μπορεί να οφεί-
λεται κυρίως και στο είδος των επιχει-
ρήσεων που ερωτήθηκαν (π.χ. επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται στη 
λιανική τροφίμων).

Μόλις 3 στις 10 ωφελήθηκαν από 
τη χρηματοδότηση μέσω της 1ης 
φάσης της Επιστρεπτέας Προκατα-
βολής. Πιθανόν, το πολύ αυστηρό 
πλαίσιο της πρώτης φάσης εφαρ-
μογής, ιδιαίτερα αν το τελευταίο 
συγκριθεί με εκείνο της αντίστοιχης 
δεύτερης, περιόρισε, τουλάχιστον σε 
πρώτο στάδιο, τους ωφελημένους 
στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. 
Παρόλα αυτά, οι διορθωτικές κινή-
σεις της δεύτερης φάσης του μέτρου 
αποκατέστησαν σε σημαντικό βαθ-
μό τις καταγεγραμμένες στρεβλώ-
σεις και αδικίες, ενώ η επικείμενη τρί-
τη και τελευταία φάση, εκτιμάται πως 
θα διευρύνει ακόμη περισσότερο 
των αριθμό των δικαιούχων.
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Παγιώνονται οι online 
αγοραστικές συνήθειες
των καταναλωτών, σύμφωνα
με έρευνα ΙΕΛΚΑ και ΟΠΑ

Π  αγιώνεται και αποτελεί τη 
νέα κανονικότητα η σημα-
ντική αύξηση της χρήσης 
του ηλεκτρονικού εμπορίου 

καταναλωτών λόγω κορονοιού κατά 
την περίοδο του lockdown, σύμφω-
να με τα αποτελέσματα έρευνας που 
πραγματοποίησαν το ΙΕΛΚΑ (Ινστι-
τούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Κατα-
ναλωτικών Αγαθών) και το Εργαστή-
ριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) 
του Οικονομικού Πανεπιστήμιο Αθη-
νών με δείγμα 750 ατόμων στα τέλη 
Αυγούστου 2020.

Συγκεκριμένα, σε σχέση με πέρυσι 
έχει υπερ-διπλασιαστεί η συστημα-
τική τάση αγορών από ηλεκτρονικά 
καταστήματα γενικά (από το 21% 
των χρηστών διαδικτύου που είχε κά-
νει τουλάχιστον μία διαδικτυακή αγο-

ρά το τελευταίο δεκαήμερο το 2019) 
σε 50% τον Αύγουστο 2020, με το 
ποσοστό να είναι σταθερό σε σχέση 
και με τις δύο μετρήσεις του Μαΐου. 
Η καταγραφή αυτή δείχνει ότι οι αρ-
χικές προβλέψεις ότι ένα μεγάλο μέ-
ρος της αύξησης των αγορών μέσω 
διαδικτύου λόγω του lockdown θα 
επανέλθει στην πρότερη κατάσταση, 
δεν επαληθεύονται. Αντίθετα κατα-
γράφεται μία σταθεροποίηση της πε-
λατειακής βάσης των αγορών μέσω 
διαδικτύου περίπου στο μέγεθος του 
50% του πληθυσμού. 

Αναφορικά με την αγορά τροφί-
μων, η ηλεκτρονική υπηρεσία παρά-
δοσης έτοιμου φαγητού παρουσιά-
ζει νέα αύξηση φτάνοντας στο 38%, 
με σημαντική αύξηση να καταγράφε-
ται την περίοδο μετά την παύση του 
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Lockdown και την χαλάρωση των 
μέτρων. Σε σχέση με τις παραγγελίες 
τροφίμων από ηλεκτρονικό σούπερ 
μάρκετ και άλλα μέσα καταγράφε-
ται επίσης μία παγίωση του σχετικού 
κοινού με ενίσχυση του ρόλου που 
παίζουν πλέον οι ηλεκτρονικές πλατ-
φόρμες πολλαπλών καταστημάτων. 
Οι τρεις εναλλακτικές - ηλεκτρονικό 
σούπερ μάρκετ, τηλεφωνική παραγ-
γελία, πλατφόρμα πολλαπλών κατα-
στημάτων - υπολογίζεται να χρησι-
μοποιούνται από το 25% του κοινού 
έναντι 29% τον Μάιο, ποσοστό ιδιαίτε-
ρα υψηλό. Οι κατεξοχήν αγοραστές 
από ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ 
καταγράφονται στο 5%, με αύξηση 
500% σε σχέση με το 2019 παρά τη 
μείωση σε σχέση με τον Μάιο, η τη-
λεφωνική παραγγελία μειώνεται στο 
9% σε σχέση με το 13% τον Μάιο, ενώ 
για πρώτη φορά υπάρχει παρουσία 
της χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας πολλαπλών καταστημάτων με 
ποσοστό 13%.

Παράλληλα φαίνεται ότι αυτή η 
επιλογή έχει όλο και περισσότερο 
να κάνει με την αγοραστική εμπει-
ρία των καταναλωτών που αγορά-
ζουν εξ' αποστάσεως. Το ποσοστό 
των καταναλωτών που προτιμάει να 
αγοράσει εξ αποστάσεως προϊόντα 
σουπερμάρκετ έχει μειωθεί από 14% 
τον Απρίλιο σε 7% τον Αύγουστο, 
ενώ το ποσοστό που φοβάται να 
επισκεφθεί το κατάστημα έχει μειωθεί 
από 22% σε 7%, κάτι που δείχνει ότι η 
επιλογή να αγοράσει το κοινό μέσω 
διαδικτύου δεν έχει τόσο πολύ να κά-
νει πλέον με την αποφυγή της επί-
σκεψης στο κατάστημα, αλλά περισ-
σότερο με την άνεση και την ευκολία 
που παρέχουν αυτές οι υπηρεσίες.

Όσον αφορά τις εναλλακτικές λύ-
σεις της παραλαβής από το κατά-
στημα και της παράδοσης κατ' οίκον, 
με μεγάλη διαφορά οι καταναλωτές 

προτιμούν την δεύτερη με ποσοστό 
57% έναντι 17% της πρώτης, ενώ το 
26% προτιμάει και τα δύο. Η παρά-
δοση κατ' οίκον θεωρείται πιο εύκο-
λη από 62%, πιο εξυπηρετική από το 
53%, πιο ασφαλής για την υγεία από 
49% και συνολικά καλύτερη από το 
46%. Αντίθετα η υπηρεσία παραλα-
βής από το κατάστημα θεωρείται πιο 
γρήγορη από το 45% και πιο οικο-
νομική από το 38%. Αν και μόνο μία 
μειοψηφία προτιμά την παραλαβή 
από το κατάστημα, το ποσοστό του 
17% μαζί με το 26% που προτιμάει και 
τις δύο - σύνολο 43% - είναι επαρκές 
για να προβληματίσει τις επιχειρήσεις 
του κλάδου σε σχέση με τις υπηρεσί-
ες που παρέχουν.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η 
μετά-covid19 lock-down εποχή χα-
ρακτηρίζεται από υψηλότερη διείσ-
δυση των διαδικτυακών αγορών, 
παράλληλα όμως σημειώνεται ότι 
οι εξελίξεις τόσο σε σχέση με την 
εξάπλωση της πανδημίας (αύξηση 
κρουσμάτων), όσο και σε σχέση με 
τα μέτρα προστασίας από τον κορο-
νοϊο δύνανται ακόμα να επηρεάζουν 
σημαντικά τις εξελίξεις. Συγκεκριμένα, 
το κοινό του ηλεκτρονικού λιανεμπο-
ρίου σταθεροποιείται σε επίπεδα 50% 
των χρηστών διαδικτύου, οι ηλεκτρο-
νικές αγορές τροφίμων από σχεδόν 
ανύπαρκτα ποσοστά παγιοποιούν 
σημαντική πελατειακή βάση. Παράλ-
ληλα, η ήδη ώριμη αγορά της ηλε-
κτρονικής παραγγελίας έτοιμου φα-
γητού συνεχίζει να αναπτύσσεται με 
υψηλούς ρυθμούς.

Σημειώνεται ότι την επιστημονική 
επιμέλεια της μελέτης έχουν οι Δρ. 
Λευτέρης Κιοσές (Ινστιτούτο Έρευ-
νας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών 
Αγαθών) και ο Καθ. Γεώργιος Δου-
κίδης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Εργαστήριο Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου - ELTRUN)



LEXIKON
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
∆. Καραβασίλης - Γ. Τριανταφύλλου

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ:
packaginglexikon.com

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ...
«Τι είναι η φλεξογραφία;, Τι είναι blister;, Τι 

είναι sleeve;, Compi–pack;, Masterbach;, 
Επένδυση UV;, Pop;»

Η βιβλιογραφία, από ελληνικής πλευράς, 
φτωχή έως ανύπαρκτη. ∆ύο, τρεις πολύ καλές 
προσπάθειες περασµένων δεκαετιών και αυτό 

ήταν όλο. Συνεχώς όµως, εµφανίζονταν στο 
προσκήνιο νέες λέξεις και έννοιες.

Έτσι, ξεκίνησε µια προσπάθεια που διήρκεσε 
χρόνια, για να συγκεντρωθεί υλικό που θα ήταν 
χρήσιµο για όποιον ασχολείται σήµερα µε τον 

τοµέα της συσκευασίας.

Το αποτέλεσµα, αυτής της προσπάθειας είναι 
αυτό το λεξικό: «Lexikon της Συσκευασίας».
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Νέα έρευνα του Ελληνογερμανικού 
Επιμελητηρίου
Έξι στις 10 εταιρείες μετέτρεψαν την κρίση
σε ευκαιρία ανάπτυξης
Αλλαγή στρατηγικής, νέες αγορές, εξαγορές 
και νέες επενδύσεις αλλάζουν το αρνητικό 
κλίμα της πανδημίας

Ω  ς ευκαιρία ανάπτυξης 
αντιμετωπίζουν την παν-
δημική κρίση οι 6 στις 10 
εταιρείες-μέλη του Ελλη-

νογερμανικού Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου, οι οποίες, 
τοποθετούμενες σε νέα έρευνα του 
φορέα, «εξηγούν» με ποιες αποφά-
σεις κέρδισαν το στοίχημα της επό-
μενης μέρας, αναβαθμίζοντας τη 
θέση τους στην αγορά.

Ειδικότερα, από τους συμμετέχο-
ντες, στο πρώτο σκέλος της έρευνας, 
το 58,82% δήλωσε ότι αξιοποίησε 
την κρίση του Covid-19 ως ευκαιρία 
έντασης της επιχειρηματικής δράσης 
και για το σκοπό αυτό:

 Το 51,52% επαναπροσδιόρισε τη 
στρατηγική του

 Το 27,27% διεύρυνε τις κατηγορί-
ες προϊόντων και υπηρεσιών, στρέ-
φοντας την προσοχή σε αγορές, οι 
οποίες παρουσίασαν υψηλότερη ζή-
τηση εν μέσω πανδημίας

 Το 9,09% επιδίωξε συνέργειες–συ-
νεργασίες με τρίτες εταιρείες
 Το 6,06% έδωσε έμφαση στις εξα-

γωγές
 Το 6,06% προχώρησε σε νέες 

επενδυτικές κινήσεις

Από την ίδια έρευνα προέκυψε επί-
σης ότι, προκειμένου οι εταιρείες να 
προσαρμοστούν καλύτερα στα έκτα-
κτα δεδομένα που επέβαλε η πανδη-
μική κρίση στην οικονομία, προχώ-
ρησαν σε μια σειρά από ενέργειες, 
άμεσης εφαρμογής. Ειδικότερα:
 To 40% αξιοποίησε το μέτρο της 

τηλεργασίας
 Το 22% έδωσε έμφαση στην ψη-

φιοποίηση των υποδομών και διαδι-
κασιών 
 Το 12% προέβη σε μείωση των 

λειτουργικών εξόδων
 Το 12% αξιοποίησε τα μέτρα «Συν-

Εργασία» και Αναστολή Σύμβασης 
Εργασίας
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 Το 10% έκανε χρήση κάποιων εκ 
των μέτρων–εργαλείων τόνωσης της 
ρευστότητας 

 Το 2% αξιοποίησε το μέτρο περί 
μείωσης των ενοικίων

 Το 2% έδωσε έμφαση στη μερική 
απασχόληση

Σημειώνεται ότι, στο σύνολό τους 
οι εταιρείες που συμμετείχαν στην 
έρευνα, δεν προέβησαν σε μείωση 
του προσωπικού, προκειμένου να 
περιορίσουν τα κόστη τους.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ελλη-
νογερμανικού Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθα-
νάσιος Κελέμης, σχολιάζοντας τα 
αποτελέσματα της έρευνας, τόνισε 
ότι «η μετατροπή της οποιασδήποτε 

κρίσης σε ευκαιρία ανάπτυξης πά-
ντα θα αποτελεί υγιή αντίδραση για 
κάθε επιχείρηση, η οποία επιμένει να 
στρέφει την προσοχή της στο μέλ-
λον, έχοντας νωρίτερα μεριμνήσει 
για τη διαμόρφωση ισχυρών δομών 
λειτουργίας και ευέλικτων διαδικασι-
ών προσαρμογής σε κάθε έκτακτη 
συνθήκη». Όπως ο ίδιος σημειώνει: 
«η αναζήτηση ευκαιριών εν μέσω 
κρίσης αποτελεί άσκηση με υψηλό 
βαθμό δυσκολίας, ιδιαίτερα όταν η 
επιχειρηματική κοινότητα καλείται, 
εξερχόμενη από μια βαριά μακρο-
οικονομική κρίση, να αντιμετωπίσει 
μια νέα, αυτή τη φορά υγειονομική 
κρίση, που δεν έχει προηγούμενο. 
Ωστόσο, με ψύχραιμη σκέψη, καινο-
τόμες ιδέες, διάθεση για μεγαλύτερα 
ρίσκα και τη στήριξη της πολιτείας, 
κάθε εμπόδιο μπορεί να καμφθεί».
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Μια σημαντική εξαγορά στο 
Ελληνικό Startup οικοσύστημα 
και η συμβολή του ΕΠΑνΕΚ

Τ  ο ελληνικό οικοσύστημα της 
καινοτόμου επιχειρηματικότη-
τας προκαλεί όλο και μεγαλύτε-
ρο ενδιαφέρον στη διεθνή επεν-

δυτική αγορά» όπως σημειώνεται σε 
άρθρο που αναρτήθηκε στην ηλε-
κτρονική σελίδα του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με 
τίτλο: «Μια σημαντική εξαγορά στο 
Ελληνικό Startup οικοσύστημα και η 
συμβολή του ΕΠΑνΕΚ». 

Η στρατηγική του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότη-
τα, Επιχειρηματικότητα και Καινο-
τομία (ΕΠΑνΕΚ) και ο σχεδιασμός 
των προγραμμάτων του, υπογραμ-
μίζεται στο άρθρο, θα συμβάλουν 
ώστε να συνεχίσουμε να λαμβά-
νουμε κι άλλα ευχάριστα νέα από 
το οικοσύστημα της ελληνικής νεο-
φυούς επιχειρηματικότητας.

Στοιχεία
Στο άρθρο αναφέρεται ακόμη ότι, 

σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα 
στοιχεία, έως την 31η Δεκεμβρίου 
2019, έχουν διατεθεί πάνω από 96 
εκατομμύρια ευρώ σε 89 επιχειρή-
σεις και στα τρία παράθυρα του 
EquiFund: καινοτομίας, νεοφυών 
επιχειρήσεων και ανάπτυξης.

Τα διαθέσιμα κεφάλαια του 
EquiFund είναι συνολικά 448 εκ. ευρώ 
και η σύνθεση των κεφαλαίων έχει 
ως εξής: 200 εκατ. ευρώ προέρχο-
νται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
πόρους (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρη-

σιακού Προγράμματος Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), 60 εκατ. ευρώ 
από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύ-
σεων (European Investment Fund/
EIF) και 31 εκατ. ευρώ από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσε-
ων (ΕΤΣΕ). 

Εκτός από τους δημόσιους πό-
ρους, ο τρόπος λειτουργίας του 
EquiFund εξασφαλίζει τη μόχλευση 
και σημαντικών ιδιωτικών κεφαλαί-
ων καθώς περισσότεροι από 150 
ιδιώτες επενδυτές έχουν συνδράμει 
και αυτοί με πόρους ύψους περίπου 
157 εκ ευρώ. 

Το άρθρο 
Αναλυτικά το άρθρο αναφέρει
τα εξής:

Στις 27 Αυγούστου 2020 ανακοι-
νώθηκε η μεγαλύτερη εξαγορά που 
έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε ελλη-
νική startup. Συγκεκριμένα η εταιρία 
Instashop του Γιάννη Τσιώρη και της 
Ιωάννας Αγγελιδάκη εξαγοράσθηκε 
από την Γερμανική Delivery Hero για 
το ποσό των 360 εκ. δολαρίων.

H Instashop λειτουργεί στην περιο-
χή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας 
Αφρικής (Middle East & North Africa 
- ΜΕΝΑ) μέσω μίας εφαρμογής 
(App) και σε συνεργασία με ένα ιδι-
αίτερα διευρυμένο δίκτυο λιανοπω-
λητών, εξασφαλίζει στον πελάτη την 
παράδοση προϊόντων παντοπωλεί-
ου με ταχύτητα στο σπίτι του.  Αν και 
η εταιρεία δραστηριοποιείται στις 
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χώρες ΜΕΝΑ, το τεχνολογικό της 
«Hub» εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, 
απασχολώντας 19 στελέχη.

Η επιχείρηση είχε αρχικά χρημα-
τοδοτηθεί από το fund "Venture 
Friends" και από το Jabbar Internet 
Group, ένα επενδυτικό σχήμα της πε-
ριοχής της ΜΕΝΑ. Η Venture Friends 
συμμετείχε και στο δεύτερο γύρο χρη-
ματοδότησης του Instashop, με την 
συμβολή πόρων από το EquiFund 
(Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετο-
χών ΤΑΕΣΥΜ) το οποίο λειτουργεί 
με κεφάλαια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020).

Η Instashop αναπτύχθηκε πολύ 
γρήγορα και σε σύντομο χρονικό 
διάστημα κατέστη κερδοφόρα και 
ηγέτης του κλάδου στην περιοχή, 
ενώ η θέση της ενισχύθηκε ακόμη 
περισσότερο με την συγκυρία της 
πανδημικής κρίσης COVID-19 κα-
θώς η ζήτηση για διανομή κατ οίκον 
τροφίμων και υγειονομικών εφοδί-
ων, εκτινάχθηκε.

Η ραγδαία ανάπτυξη της Ιnstashop 
ήταν αναμενόμενο να προκαλέσει την 
προσοχή του Γερμανικού κολοσσού 
στον τομέα της διανομής, Delivery 
Hero, οδηγώντας την στην πραγμα-
τοποίηση της ιστορικής αυτής εξαγο-
ράς για τα ελληνικά δεδομένα.

Με την σημαντική αυτή επένδυση 
από μια εταιρεία παγκόσμιο ηγέτη,  
αναμένεται να αυξηθούν εντυπωσια-
κά  τα μεγέθη και οι δυνατότητες της  
Ιnstashop με προφανή οφέλη και για 
την ελληνική αγορά, καθώς οι ιδρυ-
τές είναι Έλληνες και το τεχνολογικό 
της Hub βρίσκεται στην χώρα μας.

Η συγκεκριμένη εξαγορά, αποτε-
λεί τη μεγαλύτερη σε μια ακολουθία 
άλλων αντιστοίχων εξαγορών που 
έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο 

διάστημα στη χώρα μας, κάτι που 
υποδηλώνει ότι το ελληνικό οικοσύ-
στημα της καινοτόμου επιχειρηματι-
κότητας προκαλεί όλο και μεγαλύτε-
ρο ενδιαφέρον στη διεθνή επενδυτική 
αγορά. Οι ευνοϊκές προοπτικές που 
σταδιακά διαμορφώνονται στην ελ-
ληνική καινοτόμο επιχειρηματικότη-
τα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις 
για την εμπλοκή όλο και περισσότε-
ρων ταλαντούχων  επιχειρηματιών, 
ανακόπτοντας κατ΄ αυτόν τον τρό-
πο το brain drain, συγκροτώντας 
στέρεες αναπτυξιακές βάσεις για 
την οικονομία της χώρας.

Αναμφίβολα, σημαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη του οικοσυστήμα-
τος των ελληνικών νεοφυών επιχει-
ρήσεων που παρατηρείται το τε-
λευταίο διάστημα, διαδραμάτισε ο 
σχεδιασμός  και η λειτουργία του 
EquiFund.  Η διάθεση των σημαντι-
κών κεφαλαίων  του EquiFund μέσω 
των επενδυτικών Funds, τα οποία 
λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομι-
κά κριτήρια, έδωσαν πρωτοφανή 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση στις 
ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις, 
προσφέροντας τους με αυτό το τρό-
πο την δυνατότητα να αναπτύξουν 
περαιτέρω τα επιχειρηματικά τους 
πλάνα, βελτιώνοντας έτσι τις πιθανό-
τητες επιτυχίας τους. Σύμφωνα με τα 
τελευταία επίσημα στοιχεία, έως την 
31η Δεκεμβρίου 2019, έχουν διατεθεί 
πάνω από 96 εκατομμύρια ευρώ σε 
89 επιχειρήσεις και στα τρία παράθυ-
ρα του EquiFund: καινοτομίας, νεο-
φυών επιχειρήσεων και ανάπτυξης! 

Τα διαθέσιμα κεφάλαια του 
EquiFund είναι συνολικά 448 εκ. ευρώ 
και η σύνθεση των κεφαλαίων έχει 
ως εξής: 200 εκατ. ευρώ προέρχο-
νται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
πόρους (ΕΤΠΑ) μέσω του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος Ανταγωνι-
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στικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), 60 εκατ. ευρώ 
από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσε-
ων (European Investment Fund/EIF) 
και 31 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΕΤΣΕ). Εκτός από τους δημόσιους 
πόρους, ο τρόπος λειτουργίας του 
EquiFund εξασφαλίζει τη μόχλευση 
και σημαντικών ιδιωτικών κεφαλαί-
ων καθώς περισσότεροι από 150 

ιδιώτες επενδυτές έχουν συνδράμει 
και αυτοί με πόρους ύψους περίπου 
157 εκ ευρώ.

Η πεποίθηση μας είναι ότι η στρα-
τηγική του ΕΠΑνΕΚ και ο σχεδιασμός 
των προγραμμάτων του, θα συμβά-
λουν ώστε να συνεχίσουμε να λαμ-
βάνουμε κι άλλα ευχάριστα νέα από 
το οικοσύστημα της ελληνικής νεο-
φυούς επιχειρηματικότητας.

ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ:Το εκκρεμές 
της οικονομίας θα κινηθεί
στην αντίθετη κατεύθυνση
του Barry Eichengreen (*)

Ό  ι πρώτες εντυπώσεις, στη 
διάρκεια της καραντίνας, 
ήταν ότι η ανάκαμψη θα 
είχε το σχήμα του λογό-

τυπου της Nike, δηλαδή μια απότο-
μη πτώση που θα την ακολουθού-
σε μια πιο αργή ανάκαμψη. Αυτό 
που μάθαμε στη συνέχεια ήταν ότι 
η μορφή της ανάκαμψης θα εξαρ-
τηθεί από την πορεία του ιού και ότι 
αυτό μπορεί να το προβλέψει καλύ-
τερα ένας επιδημιολόγος από έναν 
οικονομολόγο. Αν ο ιός παραμείνει 
ελεγχόμενος, μπορούμε να συνεχί-
σουμε να περιμένουμε μια ανάκαμ-
ψη στο σχήμα του V της Nike. Αν 
υπάρξουν νέες εξάρσεις στο βόρειο 
ημισφαίριο, η ανάκαμψη θα μοιάζει 
περισσότερο με W.

Ορισμένες δραστηριότητες που εί-
χαν σταματήσει ξανάρχισαν: στην 
Ευρώπη επειδή ο ιός τέθηκε υπό 
έλεγχο και στις Ηνωμένες Πολιτείες 
επειδή τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και 
ορισμένες πολιτείες αποφάσισαν ότι 

μπορούσαν να τον αγνοήσουν. Με 
άλλες δραστηριότητες δεν συνέβη 
το ίδιο. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι 
το πλήγμα στην προσφορά θα είναι 
σοβαρό και θα έχει μεγάλη διάρκεια: 
αρκεί να δούμε τα αεροπλάνα που 
δεν κινούνται, τα άδεια γραφεία και 
τα έρημα εμπορικά κέντρα. Η παρα-
γωγικότητα θα επηρεαστεί σοβαρά.

Η διαφορά από τη χρηματοπιστω-
τική κρίση του 2008-2009 είναι ότι 
αυτή τη φορά η πολιτική απάντηση 
ήταν εποικοδομητική. Θα πρόσθετα 
όμως δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, 
ο ηθικός κίνδυνος δεν αποτέλεσε 
αυτή τη φορά πρόβλημα, αντίθετα 
με τότε, οπότε είχε υπάρξει μια αντί-
σταση στην επέμβαση στο χρηματο-
πιστωτικό σύστημα με το επιχείρημα 
ότι την κρίση την είχαν προκαλέσει οι 
τράπεζες και η επέμβαση θα έλυνε 
το πρόβλημα για λογαριασμό τους. 
Δεύτερον, υπάρχει και τώρα μεγάλο 
περιθώριο λάθους αν η δημοσιονο-
μική βοήθεια αρθεί πρόωρα.
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Αν δεν είχαν παρέμβει αποφασιστι-
κά η Αγγελα Μέρκελ και ο Εμανου-
έλ Μακρόν, τα πράγματα θα είχαν 
εξελιχθεί πολύ διαφορετικά. Αυτό εί-
ναι κάτι που επαναλαμβάνεται στην 
ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης: 
αρκεί να σκεφτούμε τον ρόλο που 
έπαιξαν ο Φρανσουά Μιτεράν και 
ο Χέλμουτ Κολ στη γέννηση της νο-
μισματικής ένωσης. Είμαι ιδιαίτερα 
αρνητικός, όμως, αναφορικά με τον 
ρόλο του ΔΝΤ. Ζήτησαν από τους 
ιδιώτες πιστωτές να προχωρήσουν 
σε αναδιάρθρωση του χρέους των 
χωρών με χαμηλά και μεσαία εισοδή-
ματα, αλλά ανέθεσαν την αναδιάρ-
θρωση του ιδιωτικού χρέους στο ΙΙF 
(Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτού-
το), δηλαδή το λόμπι της βιομηχανί-
ας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Όταν συγκρίνει κανείς τα ποσο-
στά της ανεργίας, καταλαβαίνει ότι 
οι ΗΠΑ έχουν πολλά να μάθουν από 
την Ευρώπη. Αλλά και η ευρωπαϊκή 

οπτική παρουσιάζει προβλήματα: η 
διαδικασία μετεκπαίδευσης των ερ-
γαζομένων που χάνουν τη δουλειά 
τους επειδή οι επιχειρήσεις στις οποί-
ες εργάζονταν κλείνουν ή συρρικνώ-
νονται είναι πολύ αργή. Στο πεδίο 
αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες κινού-
νται πιο γρήγορα.

Θα αλλάξει αυτή η κρίση το γενικό 
πλαίσιο της οικονομίας; Πιστεύω πως 
ναι. Περάσαμε ένα μεγάλο διάστημα, 
ξεκινώντας από τον Ρόναλντ Ρίγκαν 
και τη Μάργκαρετ Θάτσερ, που ήταν 
της μόδας να λέμε ότι το κράτος πρέ-
πει να κάνει λιγότερα πράγματα στο 
οικονομικό πεδίο. Τώρα, είναι βέβαιο 
ότι το εκκρεμές θα κινηθεί στην αντί-
θετη κατεύθυνση.

(*) O Μπάρι Αϊχενγκριν είναι οικονομο-
λόγος, καθηγητής Οικονομίας και Πολι-
τικής στο Μπέρκλεϊ και γιος επιζώντων 
του Ολοκαυτώματος

(Πηγή: συνέντευξη στην El País)

ΧΡΟΝΟ
ΕΠΙ

∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ

ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ!
TO DNA
w w w . e x p o r t n e w s . g r
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«Πιστεύω πως το 2020 θα 
είναι καλή χρονιά για την 
εξωστρέφεια των ελληνικών 
επιχειρήσεων» 
λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ,
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων, 
Γ.Κωνσταντόπουλος

Την πεποίθηση 
ότι το 2020 θα είναι 
τελικά καλή χρονιά 
για την εξωστρέφεια 
των ελληνικών 
επιχειρήσεων 
εκφράζει, σε 
συνέντευξή του 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 
πρόεδρος του 
Συνδέσμου Εξαγωγέων 
(ΣΕΒΕ), δρ Γιώργος 
Κωνσταντόπουλος, 
ενώ παράλληλα 
διατυπώνει την 
εκτίμηση ότι στην 
απευκταία περίπτωση 
νέων lockdown 
διεθνώς, στη διάρκεια 
του φθινοπώρου 
και του χειμώνα, οι 
Έλληνες εξαγωγείς 
έχουν πλέον την 
ετοιμότητα και 
την εμπειρία ν' 
αντιμετωπίσουν 
οποιαδήποτε απειλή.
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Ε  ρωτηθείς αν εκτιμά πως το δι-
μερές εμπόριο Ελλάδας-Τουρ-
κίας έχει με κάποιο τρόπο επη-
ρεαστεί, λόγω της έντασης 

στην Ανατολική Μεσόγειο, ο δρ Κων-
σταντόπουλος απαντά ότι, φέτος, με 
σημαντικές εξελίξεις να διαδραματί-
ζονται στις σχέσεις των δύο χωρών, 
οι μεταξύ τους εμπορικές συναλλα-
γές μειώθηκαν (κατά 23,6% οι εξαγω-
γές και κατά 24,5% οι εισαγωγές).

Όσον αφορά το τι πρέπει να πρά-
ξει η χώρα το 2021 στο επίπεδο της 
ενίσχυσης της οικονομίας μέσω των 
εξαγωγών, σημειώνει ότι αν οι πόροι 
του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ αξι-
οποιηθούν σωστά, «τότε θα μιλάμε 
για μια τελείως διαφορετική Ελλά-
δα σε πέντε χρόνια. Αν, αντίθετα οι 
πόροι πάνε στις εισαγωγές κατανα-
λωτικών αγαθών και σε μη αναπτυ-
ξιακές δράσεις, σε πέντε χρόνια θα 
είμαστε πάλι στο σημείο μηδέν. Είναι 
η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδας να 
γίνει μια ανοιχτή, σύγχρονη και αντα-
γωνιστική οικονομία». 

Σύμφωνα με τον δρα Κωνσταντό-
πουλο, τους τελευταίους μήνες, στη 
διάρκεια της πανδημικής κρίσης, 
οι Έλληνες εξαγωγείς πέρασαν επι-
τυχώς ένα δύσκολο τεστ, με αποτέ-
λεσμα το ελληνικό brand να γίνεται 
διεθνώς πιο αναγνωρίσιμο και πιο 
έγκυρο, κάτι που μπορεί να κεφαλαι-
οποιηθεί προς όφελος του «made in 
Greece». «Η κεφαλαιοποίηση απαιτεί 
χρόνο, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα 
έρθει, και αυτό θα γίνει με περισσό-
τερες εξαγωγές στις χώρες που ήδη 
εξάγουμε, αλλά και σε νέες αγορές, 
με καινούργιες συνεργασίες, με υψη-
λότερες τιμές για τα ελληνικά προϊ-
όντα, με περισσότερη εμπιστοσύνη 
και με καλύτερους όρους για τα ελ-
ληνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες 
μας» εκτιμά. 

Για το ενδεχόμενο νέων 
lockdown: «Έχουμε πια την ετοι-
μότητα και την εμπειρία ν’ αντιμε-
τωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή»

Σχετικά με τις αλλαγές που επέφερε 
η πανδημική κρίση στα αποθέματα 
και τα Logistics των εξαγωγών, ση-
μειώνει ότι «η πρόβλεψη ζήτησης και 
η διαχείριση αποθεμάτων στη διάρ-
κεια του lockdown ήταν ένα δύσκο-
λο έργο για τους εξαγωγείς. Πολλές 
παραγγελίες ακυρώνονταν, τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα κάθε χώρας 
διέφεραν, όπως και οι προϋποθέσεις 
για τη διέλευση από τις χώρες, δημι-
ουργώντας σημαντικά προβλήματα 
για τα logistics. Παρόλα αυτά βρήκα-
με τις λύσεις, κάναμε σωστή διαχείρι-
ση των αποθεμάτων και η δραστηρι-
ότητά μας συνέχισε απρόσκοπτα. Σε 
ένα ενδεχόμενο δεύτερο lockdown, 
το οποίο φυσικά απευχόμαστε, έχου-
με την ετοιμότητα και την εμπειρία 
πλέον, να αντιμετωπίσουμε οποιαδή-
ποτε απειλή. Η αβεβαιότητα άλλωστε 
είναι ο κανόνας». 

Είμαστε ήδη στον Σεπτέμβριο και 
οι ελληνικές εξαγωγές δίνουν μικτή 
εικόνα, υπό την έννοια ότι ορισμένα 
προϊόντα έχουν αυξημένη ζήτηση 
και οι διεθνείς πωλήσεις άλλων μειώ-
νονται. Με βάση τα σημερινά δεδο-
μένα, πώς αναμένεται να κυλήσει το 
τελευταίο τρίμηνο του έτους και ποια 
εκτιμάται ότι θα είναι η συνολική εικό-
να των ελληνικών εξαγωγών 2020; «Η 
πανδημία άλλαξε τις ισορροπίες των 
αγορών και όπως ήταν αναμενόμε-
νο κάποια προϊόντα είχαν μεγάλη ζή-
τηση διεθνώς και αυξήθηκαν οι εξα-
γωγές τους, όπως τα τρόφιμα και τα 
χημικά, ενώ άλλα προϊόντα όπως τα 
βιομηχανικά, οι εξαγωγές μειώθηκαν. 
Συνολικά και αν εξαιρέσουμε τα πε-
τρελαιοειδή από το σύνολο των εξα-
γωγών, στο α’ εξάμηνο 2020 είμαστε 
στα ίδια επίπεδα με το 2019. Πιστεύω 
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ότι σταδιακά θα ισορροπήσουν και 
οι υπόλοιποι κλάδοι και το 2020 θα εί-
ναι καλή χρονιά για την εξωστρέφεια 
των επιχειρήσεων» τονίζει.

Ως προς το αν η πανδημική κρίση 
επηρεάζει τον στόχο για τη συνει-
σφορά των εξαγωγών στο ΑΕΠ ως 
το 2025, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ επι-
σημαίνει ότι η αναμενόμενη ύφεση 
του 2020, λόγω της πανδημίας, θα 
βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου, 
όσον αφορά τους αριθμούς, λόγω 
της μείωσης του ΑΕΠ: «Υπάρχει στρα-
τηγικός στόχος για τις εξαγωγές της 
χώρας και έχουμε καταθέσει στοχευ-
μένες προτάσεις στην κυβέρνηση 
για να τον πετύχουμε. Αυτή τη στιγ-
μή οι εξαγωγές αγαθών ως προς 
το ΑΕΠ ανέρχονται 18,1% και σε βά-
θος τριετίας θέλουμε να φτάσουν το 
25,0%, ενώ αν υπολογίσουμε και τις 
υπηρεσίες θέλουμε από 39,5% που 
είναι σήμερα, να φτάσουμε το 50%. 
Η αναμενόμενη ύφεση το 2020 λόγω 
της πανδημίας θα βοηθήσει να πετύ-
χουμε το στόχο όσον αφορά στους 
αριθμούς, εφόσον ο παρονομαστής 
προβλέπεται να μειωθεί, ωστόσο η 
πρότασή μας αφορά στην ευρύτερη 
ενίσχυση της εξωστρέφειας ως δο-
μικό στοιχείο του αναπτυξιακού μας 
μοντέλου» λέει. 
Μειωμένο το διμερές εμπόριο 
Ελλάδας- Τουρκίας. Από πού 
προήλθε η μείωση

Ερωτηθείς αν έχει διαπιστώσει επί-
δραση στο διμερές εμπόριο Ελλά-
δας-Τουρκίας λόγω της έντασης 
στην ανατολική Μεσόγειο, ο δρ 
Κωνσταντόπουλος αρχικά υπενθυ-
μίζει ότι η γειτονική χώρα αποτελεί 
τον τέταρτο σημαντικότερο εξαγωγι-
κό προορισμό των ελληνικών προϊ-
όντων και το δέκατο σημαντικότερο 
προμηθευτή μας. «Φέτος, με σημα-
ντικές εξελίξεις να διαδραματίζονται 

στις σχέσεις των δύο χωρών, οι 
εμπορικές μας συναλλαγές μειώ-
θηκαν και συγκεκριμένα κατά 23,6% 
οι εξαγωγές και κατά 24,5% οι εισα-
γωγές. Η μεν μείωση των εξαγωγών 
οφείλεται στη μείωση των πετρελαι-
οειδών κατά 40,2% και στη μείωση 
εξαγωγών βαμβακιού κατά 25,5%, 
ενώ η μείωση των εισαγωγών οφεί-
λεται, επίσης, στα πετρελαιοειδή (μεί-
ωση κατά 65,4%), στις εισαγωγές 
οχημάτων κατά 34,5%, στις εισαγω-
γές πλαστικού κατά 10,0% και στις 
εισαγωγές μηχανών και συσκευών 
κατά 26,9%» επισημαίνει.
Τελείως διαφορετική Ελλάδα ή 
ξανά στο σημείο μηδέν το 2025;

Το 2021 δεν απέχει πλέον πολύ. Τι 
πρέπει να προσέξουν οι Έλληνες 
εξαγωγείς; Τι πρέπει να πράξει η Ελ-
λάδα γενικά, στο επίπεδο της ενίσχυ-
σης της οικονομίας μέσω των εξα-
γωγών; «Ως Ευρωπαίοι έχουμε στα 
χέρια μας ένα σημαντικό πακέτο ενί-
σχυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή είναι 
και η μεγάλη ευκαιρία να αλλάξουμε 
το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. 
Αν αυτοί οι πόροι αξιοποιηθούν για 
να χρηματοδοτηθούν δράσεις ενί-
σχυσης της εγχώριας παραγωγής 
και εξωστρέφειας, αν δοθεί έμφαση 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό και 
στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγω-
νιστικότητας των επιχειρήσεων και 
αν τα χρήματα κατευθυνθούν στη 
βελτίωση του επιχειρηματικού πλαισί-
ου για την προσέλκυση επενδύσεων, 
τότε θα μιλάμε για μία τελείως διαφο-
ρετική Ελλάδα σε πέντε χρόνια. Αν οι 
πόροι πάνε στις εισαγωγές κατανα-
λωτικών αγαθών και σε μη αναπτυ-
ξιακές δράσεις, σε πέντε χρόνια θα 
είμαστε πάλι στο σημείο μηδέν. Είναι 
η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδας να 
γίνει μία ανοιχτή, σύγχρονη και αντα-
γωνιστική οικονομία» καταλήγει.
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TourNatur 2020:
Η πεζοπορία περισσότερο 
απολαυστική από ποτέ
«Η εμπορική έκθεση ήρθε 
ακριβώς την κατάλληλη στιγμή»
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Μετά από το υποχρεωτικό 
διάλειμμα αρκετών μη-
νών, η επανέναρξη των 
δραστηριοτήτων με τις 

δύο εμπορικές εκθέσεις αναψυχής 
CARAVAN SALON DUESSELDORF και 
TourNatur ήταν μια εξαιρετική επιτυ-
χία. Οι δύο εκθέσεις ξεκίνησαν ταυτό-
χρονα στις 4 Σεπτεμβρίου στο Εκθε-
σιακό Κέντρο του Duesseldorf, όπου 
τα τρέχοντα μέτρα υγιεινής και προ-
στασίας για τον κορωνοϊό εφαρμό-
στηκαν φυσικά τόσο για τους επισκέ-
πτες όσο και για τους εκθέτες. Ενώ η 
CARAVAN SALON θα συνεχίσει έως 
τις 13 Σεπτεμβρίου 2020, η παράλλη-
λη έκθεση της TourNatur ολοκληρώ-
θηκε και μπορεί ήδη να χαρεί με ένα 
επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Απολαμβάνοντας τα αποτελέσμα-
τα ο διευθυντής Stefan Koschke 
είπε: «Είναι υπέροχο να βλέπουμε 
ότι μόλις τις πρώτες τρεις μέρες κα-
ταφέραμε ήδη να προσελκύσουμε 
42.000 ενθουσιώδεις επισκέπτες στις 

δύο εμπορικές μας εκθέσεις εδώ στο 
Ντίσελντορφ. Τα τροχόσπιτα ως μια 
μορφή διακοπών και οι ψυχαγωγι-
κές δραστηριότητες όπως η πεζο-
πορία και η ορειβασία συνεχίζουν 
να είναι ένα «καυτό εισιτήριο» για τις 
τάσεις των διακοπών. Δεν υπάρχει 
ποιο κατάλληλο μέρος για να βρεί-
τε τόσο μεγάλο εύρος για αυτό τον 
τύπο διακοπών. Είμαστε χαρούμενοι 
που καταφέραμε να πραγματοποιή-
σουμε μια τόσο επιτυχημένη έναρξη 
με τόσο υψηλό ηθικό στις εκθεσια-
κές εγκαταστάσεις μας μετά από μια 
μακρά περίοδο χωρίς εμπορικές εκ-
θέσεις».

Οι λάτρεις της πεζοπορίας και 
της υπαίθρου εξέφρασαν υψηλό 
επίπεδο ικανοποίησης με τη φετινή 
TourNatur και τον επαγγελματισμό 
κατά διεξαγωγή της. Το αυξημένο 
ενδιαφέρον των επισκεπτών για τα 
μοναδικά φυσικά τοπία και τις επι-
λογές πεζοπορίας σε όλες τις πε-
ριοχές της Γερμανίας και όχι μόνο, 
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εξυπηρετήθηκε από τους πολυάριθ-
μους τουριστικούς πάροχους και τις 
ενημερωτικές σειρές τους. Η Ελλάδα 
δήλωσε το παρόν με την περιφέ-
ρεια του Νοτίου Αιγαίου, την Ανα-
τολική Χαλκιδική/Δήμος Αριστοτέλη 
και τον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Ο 
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 
για μια ακόμα χρονιά συνέβαλλε 
στην προβολή των τοπίων και των 
πολλαπλών δυνατοτήτων που είναι 
διαθέσιμες για τον εναλλακτικό του-
ρισμό, αναδεικνύοντας την φυσική 
ομορφιά της χώρας μας. 

Είτε πρόκειται για πεζοπορία, 
αναρρίχηση, ορεινή ποδηλασία ή 
κανό, στο περίπτερο 14, οι λάτρεις 
της φύσης όλων των ηλικιών κλήθη-
καν να αναζητήσουν έμπνευση και 
το κατάλληλο εργαλείο για το επόμε-
νο ταξίδι τους, ανάμεσα σε περίπου 
100 ταξιδιωτικούς πράκτορες, κατα-
σκευαστές, εμπόρους και προορι-
σμούς από όλο τον κόσμο.

Με την ολοκλήρωση της TourNatur 
και της  CARAVAN SALON 2020 η 
Messe Duesseldorf  στέλνει ένα σα-
φές μήνυμα σε ολόκληρη την κοι-
νότητα των εμπορικών εκθέσεων: 
Με τα σωστά μέτρα προστασίας, οι 
εκθέσεις μπορούν να πραγματοποι-
ηθούν και πάλι.

«Η ποιότητα των επισκεπτών και η 
ένταση των συζητήσεων που πραγ-
ματοποιήθηκαν στην TourNatur 
ήταν σχεδόν καλύτερη από ό, τι τα 
προηγούμενα χρόνια. Εδώ συνα-
ντάμε ακριβώς αυτούς τους επισκέ-
πτες που αναζητούν ποιότητα και 
ατομικότητα και που είναι επίσης 
πρόθυμοι να πληρώσουν για αυτό. 
Οι προσωπικές συνομιλίες είναι 
απαραίτητες για την εταιρεία μου. 
Μόνο με αυτόν τον τρόπο χτίζεται 
εμπιστοσύνη, διατηρούνται επαφές 
και διασφαλίζεται η αφοσίωση των 
πελατών. Στο διαδίκτυο, αυτοί οι 
στόχοι δεν επιτυγχάνονται ούτε στοι-
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χειωδώς.» λέει η Sibylle Janssen από 
την Ταξιδιωτική εταιρία Siabella…
natürlich reisen! 

Ομοίως και ο Jarle Sänger 
της συντακτικής ομάδας του 
"Wandermagazin" έδωσε επίσης μια 
αισιόδοξη ετυμηγορία. «Η TourNatur 
2020 ακόμη και κάτω από αυτές 
τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες 
σημείωσε επιτυχία. Η ομάδα του 
"Wandermagazin" χαίρεται που η 
Messe Duesseldorf   έστειλε ένα σα-
φές μήνυμα για την εκ νέου έναρξη 
των εμπορικών εκθέσεων και των εκ-
θέσεων σε όλη τη Γερμανία μετά το 
lockdown διεξάγοντας την TourNatur 
και την  CARAVAN SALON. 

Η TourNatur θα προσκαλέσει πάλι 
το κοινό της στο Duesseldorf από τις 
3 έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2021.

Για περαιτέρω πληροφορίες πα-
ρακαλώ επικοινωνήστε με την αντι-
προσωπία 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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Καινοτόμα προϊόντα διατροφής 
βραβεύθηκαν στον διαγωνισμό 
ECOTROPHELIA 2020 του ΣΕΒΤ

Καινοτόμα προϊόντα διατροφής 
βραβεύθηκαν στον εθνικό δια-
γωνισμό ECOTROPHELIA 2020 
που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος 

Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Εφέ-
τος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 
εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, 
ο διαγωνισμός έγινε διαδικτυακά, ενώ η 
τελετή βράβευσης μεταδόθηκε ζωντανά 
μέσω live streaming.

Στην τελική φάση του Εθνικού Διαγωνι-
σμού πέρασαν 11 ομάδες φοιτητών από 
επτά Πανεπιστήμια της χώρας, οι οποίες 
παρουσίασαν με πραγματικό επαγγελμα-
τισμό τα προϊόντα τους στην Εθνική Κρι-
τική Επιτροπή.  

Το 1ο βραβείο κατέκτησε η ομάδα του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου - Τμήμα Διατρο-

φής και Επιστήμης Τροφίμων, για το προ-
ϊόν O-live, οικολογικά κριτσίνια με αλεύρι 
ελιάς και γέμιση από 100% ελληνικά φρού-
τα και λαχανικά, σε 5 γεύσεις. Η νικήτρια 
ομάδα θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας 
στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό διαγωνισμό. 

Το 2ο βραβείο κέρδισε η ομάδα του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
- Τμήμα Χημικών Μηχανικών, για το προϊόν 
PROATO, ένα αφέψημα βρώμης, εμπλουτι-
σμένο με πρωτεΐνη ορού γάλακτος και κα-
ζεΐνη, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες.

Το 3ο βραβείο απέσπασε η ομάδα του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμή-
μα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του 
Ανθρώπου, για το προϊόν NISSOS GUM, μια 
λειτουργική τσίχλα, σύμμαχος της στοματι-
κής υγείας, με γεύση μαστίχα ή μανταρίνι.
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Τιμητική διάκριση για την «Καλύτερη 
Παρουσίαση» απονεμήθηκε στην ομάδα 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Τμήμα 
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, για 
το προϊόν CrackTales, ένα καινοτόμο βι-
ολογικό σνακ από άλευρα και πρωτεΐνες 
οσπρίων και δημητριακών, χωρίς προ-
σθήκη ζάχαρης με βιολογικά αλείμματα 
φρούτων και λαχανικών.

Τέλος τιμητική διάκριση για το «Καλύτε-
ρο Πλάνο Μάρκετινγκ & Εμπορίας» απο-
νεμήθηκε στην ομάδα των Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών & Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας - Τμήμα Αρχιτεκτονικής, για το 
προϊόν Doozy, φουρνιστά κράκερ χωρίς 
γλουτένη, με αμύγδαλο, καρύδα, ιπποφα-
ές και καλλιέργειες L. Acidophilus.

Κατά την τελετή βράβευσης, ο Ευάγγε-
λος Καλούσης, Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, τόνι-
σε την ανάγκη προώθησης της Έρευνας 
& Καινοτομίας και της διασύνδεσης της 
Ακαδημαϊκής/Ερευνητικής Κοινότητας με 
τον παραγωγικό ιστό της χώρας, προκει-
μένου να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα 
της έρευνας και της γνώσης και δήλωσε: 
«Ο Διαγωνισμός ECOTROPHELIA δίνει το 
βήμα στη νέα γενιά, να αναδείξει το ταλέ-

ντο, τη δημιουργικότητα και τις καινοτό-
μες ιδέες της, που η Ελληνική Βιομηχανία 
Τροφίμων χρειάζεται και μπορεί να αξιο-
ποιήσει μελλοντικά».

Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
(υπεύθυνος για την Έρευνα & Τεχνολο-
γία), Χρίστος Δήμας, ο οποίος αναγνώρι-
σε τη σπουδαιότητα του διαγωνισμού και 
τόνισε την προτεραιότητα της πολιτείας 
να συνδεθούν αποτελεσματικότερα η 
έρευνα, η καινοτομία και η τεχνολογία με 
τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, 
για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 
με σεβασμό στο περιβάλλον.



==exportnews.gr

αρχείο Ελληνικού μάρκετινγκ

119



==

TOGETHER
FURTHER




