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Κ

αλό φθινόπωρο να έχουμε όλοι μας. Μετά από
πολύμηνες προσπάθειες
φτάσαμε στο φθινόπωρο. Όλα
γύρω μας αλλάζουνε σχεδόν
καθημερινά. Η στρατηγική και η
ανάπτυξη, είναι πλέον λέξεις που
έχουν αντικατασταθεί από την
λέξη επιβίωση. Η επιχειρηματική
αισιοδοξία βρίσκεται στο ναδίρ
της. Ο σχεδιασμός των επιχειρήσεων για ανάπτυξη των εξαγωγών τους έχει παγώσει στη σκέψη
ότι όλη η υφήλιος βρίσκεται στην
ίδια κατάσταση. Πραγματικά, είναι όμως έτσι; Μήπως είναι απαραίτητο να αντιληφθούμε και να
συλλογιστούμε ότι ο πλανήτης
δεν σταματάει να γυρίζει; Η οικονομία και η κατανάλωση παγκοσμίως επιβραδύνεται έντονα,
αλλά δεν σταματά. Απεναντίας,
έχουμε αναλογιστεί ότι ήμασταν
πολύ μικρή δύναμη ως χώρα στο
Διεθνές εμπόριο, και επομένως
οι επιπτώσεις είναι εξίσου μικρές
σε σχέση με τις μεγάλες χώρες
οι οποίες λειτουργούν με τελείως
διαφορετικά κριτήρια; Μήπως είναι η ώρα των δράσεων; Μήπως
ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν να
ενεργοποιούνται τα υγιή κύτταρα
αυτής της κοινωνίας που θα συμπαρασύρουν τους πιο συντηρητικούς και πιο φοβισμένους;

Προσωπικά θεωρώ ότι μέσα σε
αυτή την παγκόσμια απειλή κρύβονται τεράστιες και μοναδικές
ευκαιρίες τόσο για τη χώρα μας
όσο και για τον κάθε έναν από
εμάς, φτάνει να δούμε τον καθρέφτη, να αποφασίσουμε ποιοι
πραγματικά είμαστε, σε τι είμαστε
πραγματικά καλοί επαγγελματίες, και να το αναδείξουμε. Να το
προσφέρουμε στην παγκόσμια
κοινότητα με συνέπεια και επαγγελματισμό, και τα αποτελέσματα
θα εκπλήξουν ακόμη και τους πιο
αισιόδοξους. Ένα είναι σίγουρο_
ότι είμαστε ως έθνος μαθημένοι
στα δύσκολα. Έχουμε μάθει την
κατάλληλη στιγμή ( και συχνά ένα
λεπτό πριν την λήξη του χρονικού
περιθωρίου), να πράττουμε το
σωστό, ανεξάρτητα αν όλο τον
υπόλοιπο καιρό αναλωνόμαστε
στις διαφωνίες μας.
Οι εξαγωγές προϊόντων και
υπηρεσιών από Ελληνικές επιχειρήσεις και Έλληνες επαγγελματίες, μπορούν να οδηγήσουν στην
ανάκαμψη, φτάνει να δομηθεί
η εμπιστοσύνη πρώτα με τους
ίδιους μας τους εαυτούς και μετά
με τους συνοδοιπόρους μας και
τους συναγωνιστές μας. Ας μην
ξεχνάμε ότι η ισχύς βρίσκεται εν
τη ενώσει. Καλή ανάγνωση!

Δημήτρης Καραβασίλης,
CEO & founder
DK consultants group.
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Έρευνα και Ανάπτυξη
εν μέσω πανδημίας-

Enterprise Greece:
Νέος Πρόεδρος
ο Γιάννης Σμυρλής

Οι CEO δύο καινοτόμων εταιρειών εξηγούν
γιατί η έρευνα συνεχίζεται εν μέσω κρίσεων
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Είναι τέλος Ιανουαρίου του 2020 και μια ομάδα Ελλήνων μηχανικών βρίσκεται στην
Κίνα, προκειμένου να εγκαταστήσει το καινοτόμο σύστημα τηλεμετρίας και ανάλυσης
δεδομένων LAROS σε πλοία-«θηρία» της κινεζικής ποντοπόρου ναυτιλίας. Πρόκειται
για μηχανικούς της «Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ», μιας από τις πιο καινοτόμες ελληνικές
εταιρείες, με έδρα τον Έβρο και έργα, μεταξύ άλλων, στον τομέα του Διαστήματος. Σ την
Κίνα ο «εφιάλτης» του κορονοϊού, που σε λίγο θα τρόμαζε ολόκληρο τον πλανήτη, γίνεται
ήδη καθημερινότητα και η εταιρεία αποφασίζει ν' ανακαλέσει τους μηχανικούς της
στην Ελλάδα. Μόλις λίγες ώρες μετά την επιστροφή τους, γίνεται το πρώτο lockdown
αεροδρομίων. Τον Φεβρουάριο η κινεζική αγορά έχει ήδη «κλείσει» και οι επισκέψεις
περιορίζονται σε πλοία στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Γρήγορα όμως, γίνεται σαφές ότι ο
κίνδυνος έχει διασχίσει και τα ευρωπαϊκά σύνορα...

Ο κ. Γιάννης Σμυρλής αναλαμβάνει Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
και Εξωστρέφειας στο υπουργείο Εξωτερικών και Πρόεδρος του Enterprise Greece.

Ο

κ. Γιάννης Σμυρλής είναι απόφοιτος Πολιτικών Επιστημών
και Δημόσιας Διοίκησης από το
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις,
επίσης στο ΕΚΠΑ. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ενώ από το 2009 εργάζεται
στον ιδιωτικό τομέα, έχοντας διατελέσει
διευθυντής πωλήσεων. Από το Φεβρουάριο του 2013, μέχρι προ ολίγων μηνών,
ήταν Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και
Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας κερδίσει με τη δράση του
την εμπιστοσύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μέσα σε αυτή την επταετία έχτισε προσωπικές σχέσεις με σημαντικούς
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παράγοντες στις Βρυξέλλες και στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Ο κ. Σμυρλής μάλιστα ήταν ο πρώτος
Έλληνας ο οποίος είχε πετύχει να εκλεγεί
στη θέση του προέδρου της νεολαίας του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (YEPP),
που είναι η μεγαλύτερη πολιτική νεολαία στην Ευρώπη. Υπήρξε επίσης Ευρωπαίος υπότροφος του German Marshall
Foundation των ΗΠΑ, μέλος της Συνέλευσης των Νέων της Ε.Ε. για το Ευρωπαϊκό
Σύνταγμα (2003), μέλος της Ελληνικής
Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (Ε.Ε.Π.Ε.)
και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων του
Ινστιτούτου Αιγαίου για το Δίκαιο της Θάλασσας και της Ναυσιπλοΐας.
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«Πρίσμα» είναι μία μόνο από τις
καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις,
που εννέα μήνες μετά, αναζητά την
προοπτική σε μια παγκόσμια αγορά
όπου τα αδιέξοδα πληθαίνουν. Πώς επηρέασαν το lockdown κι η πανδημική κρίση τις ελληνικές εταιρείες ως προς την έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α) νέων προϊόντων; Συρρικνώθηκαν
οι ερευνητικοί προϋπολογισμοί τους; Τι αναμένουν για την επόμενη ημέρα; Μιλώντας στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Χρήστος Γιορδαμλής, διευθύνων
σύμβουλος της «Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ»,
με έδρα την Αλεξανδρούπολη και ο Δημήτρης
Λακασάς, CEO της «Οlympia Electronics AE»,
που εδρεύει στο Αιγίνιο του δήμου ΠύδναςΚολινδρού, «ακτινογραφούν» προκλήσεις και
ευκαιρίες στη νέα πραγματικότητα.
«Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ»: Από
την αγωνία του Μαρτίου στην ταχεία
ωρίμανση νέων προϊόντων
«Από τις αρχές Μαρτίου ήταν εμφανές ότι
όλα τα επιχειρηματικά σχέδια για το 2020
ήταν άκαιρα. Εξασθενημένοι από την υπερδεκαετή κρίση, με 90 εργαζόμενους στη
Θράκη, την Αθήνα και το εξωτερικό, χωρίς
ουσιαστικές δομές υποστήριξης των επιχει-

exportnews.gr =

ρήσεων στη χώρα, βάλαμε τη διαχείριση κινδύνου πολύ ψηλά στην καθημερινή ατζέντα»
λέει ο διευθλυνων σύμβουλος της εταιρείας
Χρ. Γιορδαμλής και προσθέτει πως στην αγωνία "αν θα υπάρξει κρούσμα στην εταιρεία ή
αν θα έρθουν έρθουν οι πρώτες ύλες και τα
εξαρτήματα, «πήραμε την απόφαση να κρατήσουμε όλα τα μέτωπα ανοιχτά».
Όπως ανέφερε, το πρώτο φετινό τρίμηνο
έκλεισε με σημαντική υστέρηση στα έσοδα
της εταιρείας, στην οποία σχεδόν οι μισοί
άνθρωποι (ποσοστό περίπου 45%) δουλεύουν πάνω στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Το δεύτερο τρίμηνο πήγε κάπως καλύτερα,
λόγω των ψηφιακών αναγκών των επιχειρήσεων-πελατών της για συστήματα τηλεργασίας. Στο τρίτο τα νούμερα είναι επιφανειακά
καλύτερα. «Έχουμε αισιοδοξία για το τέταρτο, ανησυχία για το 2021, ελπίδες για τα νέα
προϊόντα που ωριμάζουν ταχύτερα από κάθε
προσδοκία και για ένα εμβόλιο που θα ξεκλειδώσει μεταφορές και μετακινήσεις. Μένουμε
σταθερά προσηλωμένοι στην ανάπτυξη νέων
προϊόντων και στην απόκτηση ειδικών δεξιοτήτων και εξοπλισμού για τη διεκδίκηση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας: Διάστημα,
έξυπνες πόλεις, έξυπνα πλοία, με την τεχνο-
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Και να αποκτήσουμε επιτέλους μοντέλα καταγραφής και αξιολόγησης όλης της καινοτομίας
που παράγεται στη χώρα.Αν δεν έχουμε αυτή
την καταγραφή, πώς μπορούμε να χαράξουμε
πολιτική;» καταλήγει.
«Olympia Electronics AE»: Αύξηση
της επένδυσης στην έρευνα εν μέσω
πανδημίας και διαρκής προετοιμασία για
τους «μαύρους κύκνους»

λογία αιχμής που έχει αναπτύξει η "Πρίσμα"
και τις συνεργασίες με πολλά πανεπιστήμια.
Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση στον τομέα της έρευνας, η προσπάθειά μας στρέφεται τώρα στην επιτάχυνση των έργων, με την
ελπίδα ότι η Πολιτεία θα ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της» προσθέτει.
Η εταιρεία δεν μείωσε την επένδυση σε Ε
& Α: ως το 2023 θα εφαρμόσει ολοκληρωμένο επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης νέων προϊόντων, με προϋπολογισμό άνω των 5 εκατ.
ευρώ. «Έχοντας αναπτύξει δική μας τεχνολογία στη διαχείριση γνώσης από αισθητήρες
και ανθρώπους, με μοναδικά προϊόντα αιχμής στη ναυτιλία και τον τουρισμό, επιταχύναμε και στραφήκαμε σε νέες αγορές. Φέτος,
οι πόροι που η εταιρεία θα επενδύσει σε Ε &
Α θα ανέλθουν στο 30% του τζίρου (λόγω και
της μείωσης του κύκλου εργασιών), έναντι
25% πέρυσι» λέει ο Χρήστος Γιορδαμλής.
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Nα αξιοποιούμε την ελληνική τεχνολογία,
όχι να την ανταγωνιζόμαστε με εισαγωγές
«Η Ελλάδα πρέπει να αναπτύξει ένα σύστημα αξιολόγησης και αξιοποίησης των καινοτόμων τεχνολογιών που προκύπτουν από
τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σε χώρες όπως οι
ΗΠΑ, η Γερμανία και η Γαλλία είναι κανόνας
να αξιοποιείται κατά προτεραιότητα η τεχνολογία που παράγεται εντός των συνόρων. Στην
Ελλάδα δυστυχώς δεν ξέρουμε καν τι έχουμε.
Χρειάζεται επίσης οι μεγάλες επιχειρήσεις να
μην ανταγωνίζονται εμμέσως τις καινοτόμους
μικρές, εισάγοντας αντίστοιχες με τις δικές
τους ξένες τεχνολογίες, αντί να τις αγοράζουν
από την Ελλάδα. Επιβάλλονται επίσης οι στενές συνεργασίες. Ισως αυτή η κρίση να είναι
ευκαιρία: τώρα που δεν μπορούμε να πάμε σε
άλλες χώρες εξίσου εύκολα, ίσως είναι ευκαιρία να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα στην
τεχνολογική παραγωγή, π.χ., μέσω clustering.
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Το 2020 ήταν έτος με μεγάλα σχέδια για την
«Olympia Electronics», που με αφετηρία ένα
μικρό χωριό της Πιερίας, έχει καταφέρει να
αποσπάσει μερίδιο αγοράς κοντά στο 20%
στα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας σε
Σουηδία και Νορβηγία, έχει βάλει τα προϊόντα
της σε σημεία-«κλειδιά» όπως το αεροδρόμιο
του Όσλο και έχει εξοπλίσει από μεγάλα αλιευτικά στο Περού μέχρι τον αερολιμένα της
Ντόχας στο Κατάρ. Τα καινοτόμα συστήματα
της είχαν ήδη τοποθετηθεί στο κεντρικό κτήριο και βοηθητικές εγκαταστάσεις της Παγκόσμιας Έκθεσης EXPO του Ντουμπάι, που
επρόκειτο να εγκαινιαστεί στις 20/10, αλλά
έπεσε θύμα του κορονοϊού (μετατέθηκε για
το 2022), αφού -πέραν των υγειονομικών περιορισμών- το εμιράτο δέχτηκε ισχυρό πλήγμα τόσο από τη συρρίκνωση του τουρισμού,
όσο και από την πτώση των τιμών του πετρελαίου στο γειτονικό Άμπου Ντάμπι. Όπως
χαρακτηριστικά παρατηρεί ο Δημήτρης Λακασάς, τον Απρίλιο ένα βαρέλι Μπρεντ έφτασε να πωλείται φθηνότερα από μια συνδρομή στο Netflix... Το χτύπημα στην παγκόσμια
αγορά ήταν «βαρύ». Πώς επηρέασε την ελληνική εταιρεία, το 70% του τζίρου της οποίας
αντιστοιχεί σε εξαγωγές προς 72 χώρες;
«Όταν κάποτε συνεχάρησαν τον Τζεφ
Μπέζος για τα αποτελέσματα τριμήνου της
Amazon, απάντησε πως αυτό το τρίμηνο το
έχτισε 2-3 χρόνια πριν. Το ίδιο κάνουμε στην
Olympia. Δεν μπορείς να περιμένεις ReturnOver-Investment από την έρευνα βραχυπρόθεσμα, σπέρνεις τώρα, για να θερίσεις χρόνια
μετά. Επίσης, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για "μαύρους κύκνους", δηλαδή εντελώς
απρόσμενα γεγονότα, δημιουργώντας αποθεματικό για περιόδους κρίσεων, τις εποχές που
πηγαίνεις καλά. Να είσαι προετοιμασμενος για
την κρίση όταν έρθει, όχι αν θα έρθει, γιατί είναι βέβαιο πως θα έρθει. Αν δεν είναι πανδη-
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μία, θα είναι μια πετρελαϊκή κρίση ή μια επιτοκιακή, όπως αυτή του 1989, όταν πληρώναμε
επιτόκια 36%, μια γεωπολιτική κρίση ή ένα
δίδυμο έλλειμμα» λέει. Προσθέτει πως όλες οι
εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιο
αποθεματικό στις καλές εποχές, αρκεί να αναπτύξουν ανάλογη νοοτροπία και να κάνουν
εγκαίρως αναγκαίους μετασχηματισμούς στον
ίδιο τον οργανισμό της επιχείρησης.
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Από το Αιγίνιο στην Ινδία και την
Αυστραλία εν μέσω πανδημίας
Εν μέσω πανδημικής κρίσης, εξηγεί, η
Olympia Electronics -που την τελευταία δεκαετία έχει αποφασίσει στρατηγικά ότι τουλάχιστον το 10% του προσωπικού της και minimum
το 5% του προϋπολογισμού θα αφορά έρευνα
για νέα προϊόντα- αύξησε την επένδυση σε Ε
& Α. «Φέτος αυξήσαμε την ερευνητική δαπάνη στο 15% του τζίρου, αφενός αυξάνοντας το
αποθεματικό μας, χάρη και στην εξοικονόμηση
χρημάτων από την ακύρωση συμμετοχής σε
διεθνείς εκθέσεις και αφετέρου επειδή έχουμε
βάλει την Ε & Α στον πυρήνα της στρατηγικής
μας» εξηγεί, επισημαίνοντας ότι από τους 202
εργαζόμενους στην επιχείρηση, οι 26 εργάζονται στο τμήμα Ε & Α.
Αν κάτι δυσκόλεψε την εταιρεία, λέει, ήταν
το γεγονός ότι η ανάπτυξη της έρευνας συνδέεται με πιστοποιήσεις από εργαστήρια
σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Βρετανία, τα
οποία είτε ήταν κλειστά είτε υπολειτουργούσαν, λόγω της πανδημίας, με αποτέλεσμα να
υπάρξουν καθυστερήσεις, δύο έως τεσσάρων
μηνών, στο να βγουν κάποια νέα προϊόντα
στην αγορά.
Η Olympia Electronics προχωρά τώρα
τον σχεδιασμό της, έχοντας σταθερά στο
εμπορικό της στόχαστρο δύο νέες αγορές:
την Ινδία, όπου επιδιώκει να τοποθετήσει
φωτισμό ασφαλείας και ηλεκτρονικά συστήματα πυρανίχνευσης σε κρίσιμες εγκαταστάσεις ενός από τους μεγαλύτερους
σιδηροδρόμους παγκοσμίως, του ινδικού,
τον οποίο χρησιμοποιούν ετησίως πάνω
από 8,2 δισεκατομμύρια επιβάτες, και
στην Αυστραλία, όπου σχεδιάζει να επεκταθεί στην αγορά των ηλεκτρονικών συστημάτων πυρανίχνευσης.
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Μνημόνιο Συνεργασίας
υπέγραψαν το ΕλληνοΑμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο, το Αμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο Κύπρου
και το Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο Αιγύπτου

Μ

νημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε ανάμεσα στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο Κύπρου και το Αμερικανικό
Εμπορικό Επιμελητήριο Αιγύπτου.
Η τελετή υπογραφής, πραγματοποιήθηκε
υβριδικά και μεταδόθηκε ταυτόχρονα στη Λευκωσία, το Κάιρο, και την Αθήνα. Το μνημόνιο
συνεργασίας αφορά στην ανάπτυξη εμπορικών, επενδυτικών και επιχειρηματικών σχέσεων τόσο μεταξύ των μελών των τριών επιμελητηρίων όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αναλυτικά όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση: Στην τελετή συμμετείχαν εκπρόσωποι των διπλωματικών αποστολών από τις
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τρεις χώρες ενώ απηύθυναν χαιρετισμούς οι
επικεφαλής τους, Judith G. Garber, πρέσβης
των ΗΠΑ στην Κύπρο, Jonathan Cohen πρέσβης των ΗΠΑ στην Αίγυπτο και Geoffrey R.
Pyatt, πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Το
Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ, η μητρική
οργάνωση των Αμερικανικών Επιμελητηρίων,
εκπροσωπήθηκε από τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο και επικεφαλής Διεθνών Υποθέσεων, κ. Myron Brilliant.
Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός
πλαισίου για κοινή συνεργασία μεταξύ των
τριών Αμερικανικών Εμπορικών Επιμελητηρίων, με βάση τους κοινούς στόχους τους για
την καλύτερη εκπροσώπηση της επιχειρημα-
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τικής κοινότητας των τριών χωρών ώστε να
κεφαλαιοποιηθούν οι οικονομικές ευκαιρίες
στις περιοχές τους. Οι τρεις οργανισμοί θα
συνεργαστούν, με συστηματική ανταλλαγή
πληροφοριών, για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών, την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών στοχεύοντας στην προώθηση των συμφερόντων των αμερικανικών
εταιρειών-μελών στις χώρες τους καθώς και
την καλύτερη συνεργασία τους με τις τοπικές
εταιρίες. Επιπλέον, θα παρέχεται υποστήριξη
στα μέλη κάθε επιμελητηρίου όταν επισκέπτονται τις τρείς χώρες για επιχειρηματικούς
σκοπούς και επενδυτικές δραστηριότητες.
Τα τρία Επιμελητήρια θα συνδιοργανώσουν
συναντήσεις, σεμινάρια, εμπορικές εκθέσεις,
workshops και συνέδρια στην περιοχή και
στις ΗΠΑ, για την προώθηση των επενδύσεων, του εμπορίου, της βιομηχανικής συνεργασίας, της μεταφοράς τεχνολογίας, των
κοινοπραξιών και γενικά της επιχειρηματικής
και οικονομικής συνεργασίας. Παράλληλα,
θα προσφέρουν υποστήριξη για τον εντοπισμό των κατάλληλων συνεργατών οι οποίοι
ενδιαφέρονται για επενδύσεις, επιχειρηματικές και τεχνικές συνεργασίες σε σχέση με την
υλοποίηση επιχειρηματικών έργων σε καθεμία από τις χώρες.
Ο εκτελεστικό αντιπρόεδρο και επικεφαλής
Διεθνών Υποθέσεων κ. Brilliant, δήλωσε: «Η
σημερινή τελετή σηματοδοτεί ένα σημαντικό
ορόσημο στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων στην
Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Κύπρο. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να δημιουργήσουμε γέφυρες συνεργασίας. Ελπίζουμε ότι αυτή
η συμφωνία θα προωθήσει περισσότερες
εμπορικές ευκαιρίες για αμερικανικές εταιρείες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».
Την ικανοποίησή του για την συνεργασία
των τριών χωρών εξέφρασε ο πρόεδρος του
Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Νίκος Μπακατσέλος. «Στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο είμαστε
ενθουσιασμένοι με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τα Αμερικανικά Επιμελητήρια της Αιγύπτου και της Κύπρου και
τις ευοίωνες προοπτικές που ανοίγονται για
ευρύτερες οικονομικές και επιχειρηματικές
συνέργειες όχι μόνο για τα μέλη μας, αλλά και
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για την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα
των χωρών μας. Αυτή η συμφωνία αποτελεί
ένα ακόμα βήμα, μετά και την τριμερή συμφωνία που υπέγραψαν οι κυβερνήσεις των
τριών χωρών, και είναι συμβολική του ρόλου
που μπορούν να διαδραματίσουν η οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ
των χωρών στη σταθερότητα, ανάπτυξη και
την ευημερία της ΝΑ Μεσογείου προς όφελος
των λαών της περιοχής».
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Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Κύπρου,
Χάρης Κακουλλής, δήλωσε: «Η Αίγυπτος, η
Ελλάδα και η Κύπρος είναι τρεις γειτονικές
χώρες οι οποίες ιστορικά υποστηρίζουν την
ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία στη
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Tα τελευταία χρόνια, οι κυβερνήσεις μας έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους επιδιώκοντας ενεργά
να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον το οποίο
θα συμβάλλει και στην οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία. Τα Επιμελητήρια μας,
υπογράφουν ένα μνημόνιο συνεργασίας για
ακριβώς αυτόν τον λόγο και είμαστε ενθουσιασμένοι για τις μεγάλες προοπτικές αυτής
της συνεργασίας, η οποία ολοκληρώνει και τη
συνεργασία μας με το Ισραήλ. Το AmCham Κύπρος ανυπομονεί να συνεργαστεί με τα Επιμελητήρια της Αιγύπτου και της Ελλάδας και να
παράξει αξία για τα μέλη τους, τις οικονομίες
και τους πολίτες των τριών χωρών».
Ανάλογες ήταν και οι δηλώσεις του προέδρου της AmCham Αιγύπτου, Sherif Kamel, ο
οποίος ανέφερε: «Το Αμερικανικό Επιμελητήριο της Αιγύπτου πιστεύει στην αξία αυτής της
συνεργασίας για τα μέλη μας, η οποία κινείται
από την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών
για την αγορά και την ανταλλαγή επιχειρηματικών ευκαιριών, έως τις εμπορικές αποστολές για την προώθηση των συμφερόντων
των αμερικανικών και των εγχώριων εταιρειών-μελών σε καθεμία από τις χώρες μας. Ως
Επιμελητήρια στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου, και κορυφαίοι επιχειρηματικοί
οργανισμοί ο καθένας στις αντίστοιχες χώρες
μας, θα εργαστούμε για την ενίσχυση στενότερων δεσμών μεταξύ των μελών μας, την εκμάθηση από τις εμπειρίες του άλλου και την
εύρεση επιχειρηματικών ευκαιριών μεταξύ
τους και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένης της στενής σχέσης συνεργασίας με το
Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ»
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Τα πολύτιμα προσωπικά
δεδομένα πολυεθνικών
κολοσσών διαχειρίζεται και
προστατεύει ελληνική εταιρία
υψηλής τεχνολογίας

Τ

ριάντα και πλέον υπάλληλοι στον
τομέα της πληροφορικής, διαχειρίζονται και προστατεύουν με πλήρη
μυστικότητα τα «χρυσά» δεδομένα
εταιρειών, παγκόσμιων κολοσσών, μεταξύ
των οποίων είναι η BMW, η DHL, η Adidas,
η Lufthansa, ακόμα και υποδομές, όπως το
αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης. Πρόκειται
για την εταιρία «Noris M.I.K.E.», θυγατρική
της γερμανικής «Νoris Νetwork AG», η οποία
δραστηριοποιείται από το 2016, με έδρα τη
Θεσσαλονίκη.
«Με τους όρους IT outsourcing, υπηρεσίες
Cloud και Δικτύων & Ασφάλειας να έχουν μπει
για τα καλά στη ζωή όλων μας, η αλήθεια είναι πως μας είναι πιο εύκολο πια να εξηγούμε
τι κάνουμε εδώ», ανέφερε στον ραδιοφωνικό
σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM»,
από τη Νυρεμβέργη, ο Στέλιος Γκίκας, διευθυντής της ελληνικής θυγατρικής εταιρείας.
Όπως λέει, το 2016 πήρε την απόφαση να
στήσει στη Θεσσαλονίκη μια ομάδα που διαχειρίζεται τα δεδομένα πελατών απ’ όλο τον
κόσμο. Δεδομένα κρίσιμα για εταιρείες, που
δραστηριοποιούνται σε ανταγωνιστικότατους τομείς, όπως εκείνους των τραπεζών,
της φαρμακοβιομηχανίας, των αερομεταφορών, αλλά και της κατασκευής αυτοκινήτων,
από «φίρμες» γνωστές σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η επιλογή της Θεσσαλονίκης
Η «δίψα» για ειδικούς στην πληροφορική,
το άνοιγμα σε όλο τον κόσμο της αγοράς, της
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υπεργολαβίας των υπηρεσιών πληροφορικής (IT outsourcing), αλλά και αυτό που όλοι
πλέον αναφέρουν ως «αποθήκη μας στα σύννεφα», τις υπηρεσίες Cloud δηλαδή, έδωσαν
στον κ. Γκίκα την ιδέα να προτείνει στα στελέχη της γερμανικής μητρικής εταιρείας, στην
οποία εργαζόταν στη Γερμανία, τη δημιουργία της «ομάδας της Θεσσαλονίκης».
Ο κ. Γκίκας, ειδικός στην πληροφορική,
όπως εξηγεί, άκουγε συχνά για το brain drain
της χώρας καταγωγής των γονέων του και
τόλμησε: «To ίδιο πρόβλημα που υπάρχει
σε όλες τις χώρες υπάρχει και στη Γερμανία,
υπάρχει σημαντική έλλειψη σε στελέχη του
χώρου της πληροφορικής. Έτσι, με την κατάλληλη ευκαιρία πρότεινα ως μια χώρα στη
οποία μπορούσαμε να βρούμε στελέχη, την
Ελλάδα και ως πόλη συγκεκριμένα τη Θεσσαλονίκη. Τόνισα πως στην Ελλάδα υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, υπάρχουν εξειδικευμένα άτομα που μπορούν να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις της δουλειάς», τονίζει ο κ.
Γκίκας. Υπογραμμίζει ότι μέσα σε τρία χρόνια
οι θέσεις εργασίας που προσφέρθηκαν στην
αγορά της πόλης, σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, εκτοξεύτηκαν και εμφανίζεται αισιόδοξος ότι οι προοπτικές είναι θετικότατες.
Οι Έλληνες προγραμματιστές και διαχειριστές συστημάτων (administrators) συνεργάζονται στην ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού, το οποίο προσαρμόζεται ειδικά στις
ανάγκες της κάθε επιχείρησης που μπορεί να
έχει έδρα σε όλο τον πλανήτη. «Στόχος στη βιομηχανία των data-centers είναι για μια εται-
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ρεία να αυξήσει την αποδοτικότητα και την
ανταγωνιστικότητά της. Ουσιαστικά κάποιος
μπορεί να δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο, ενώ τα δεδομένα του να βρίσκονται αλλού. Φανταστείτε πως το “κλειδί” με το οποίο
ανοίγετε το αυτοκίνητό σας από απόσταση σε
ένα πάρκινγκ στο Μόναχο μπορεί να “παίρνει”
δεδομένα, που βρίσκονται σ’ ένα data-center
πολλά χιλιόμετρα μακριά, τα οποία όμως διαχειρίζεται ένας προγραμματιστής στην ανατολική Θεσσαλονίκη!», αναφέρει ο κ. Γκίκας.

υπάρχει το ΑΠΘ, υπάρχει το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας -και όχι μόνο- και τα ταλέντα είναι πάντα σε ζήτηση. Και ναι, η Θεσσαλονίκη
μπορεί να γίνει έδαφος για να “γεννηθούν”
πολλές θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό», καταλήγει ο διευθυντής της θυγατρικής του γερμανικού τεχνολογικού κολοσσού στον χώρο
του IT outsourcing και των data- centers.
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Αποκαλύπτει, μάλιστα, ότι η δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας και η μεγέθυνση του
αποτυπώματος της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη είναι άμεσος στόχος. «Σήμερα, περί τα 30
άτομα εργάζονται στη Θεσσαλονίκη για εμάς,
αναζητούμε όμως πάντα και διαρκώς νέους
επιστήμονες από την πόλη και όχι μόνο. Εδώ

Αυξάνονται οι εξαγωγές αλλαντικών
από την Ελλάδα στην Κύπρο

Α

νοδική είναι η γενική τάση που
παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων κρέατος στην Κύπρο (κωδ. 1602), με εξαίρεση τα έτη 2013,
2015 και 2019. Ειδικά το 2019, οι ελληνικές
εξαγωγές ανήλθαν σε 4,11 εκατ. ευρώ (1.157
τόνους), σημειώνοντας μείωση κατά 11% σε
όρους αξίας και 12% σε όρους ποσότητας.
Ωστόσο, οι εξαγωγές του 2019 συγκριτικά με
τις αρχές της δεκαετίας (2010), είναι αυξημένες κατά 146% σε αξία και 176% σε ποσότητα.

Αυτό αναφέρεται σε κλαδική μελέτη
της πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο,
από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.
Σημειώνεται ότι οι ελληνικές εξαγωγές αλλαντικών στην Κύπρο αφορούν, κατά ένα
πολύ μεγάλο ποσοστό, επανεξαγωγές ξένων
προϊόντων που εισάγονται στην Ελλάδα από
τους χονδρεμπόρους- αντιπροσώπους των
οικείων εταιρειών.
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Παράλληλα τα προϊόντα του κωδ. 1601
(σαλάμια, λουκάνικα) που εξάγονται από την
Ελλάδα στην Κύπρο συνεχώς αυξάνονται,
τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία, με εξαίρεση τη διετία 2014- 2015.
Ειδικά από το 2017 και μετά, οι ελληνικές
εξαγωγές στον κωδικό 1601 παρουσιάζουν
έντονη αύξηση σε όρους αξίας και ηπιότερη
αύξηση σε όρους ποσότητας. Συγκεκριμένα,
το 2019 ανήλθαν σε 4,6 εκ. ευρώ, καταγράφοντας ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του
+21% συγκριτικά με το 2018 και +38% συγκριτικά με το 2017. Αντίστοιχα, η ποσότητά
τους ανήλθε, το ίδιο έτος, σε 1.466 τόνους,
παρουσιάζοντας μεταβολή της τάξης του
+20% συγκριτικά με το 2018 και +22% συγκριτικά με το 2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικά τη μελέτη στην ηλεκτρονική σελίδα
του υπουργείου Εξωτερικών για τις εξαγωγές: https://agora.mfa.gr/infofiles/ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ%20FINAL%20cy.pdf
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Οι ισχυρές τάσεις που
δημιούργησε η πανδημία και
πώς θα μπορούσαν
να τις αξιοποιήσουν
οι ελληνικές επιχειρήσεις
ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας

«Οι μεγάλες αλυσίδες, που ράβουν στην
Τουρκία και πραγματοποιούν λιανικές πωλήσεις στη Σαουδική Αραβία και γενικά στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την εξαίρεση ίσως του Κατάρ, αντιμετωπίζουν σήμερα
πρόβλημα και δεν αποκλείεται να αναζητήσουν εναλλακτικές ως προς το πού ράβονται
τα ρούχα τους», επισημαίνει ο κ. Ασλανίδης,
εξηγώντας πως οι χώρες αυτές έβαλαν άτυπα φραγμούς και δεν δέχονται ρούχα «made
in Turkey», λόγω της στάσης της χώρας απέναντι στον αραβικό κόσμο. «Αυτό σημαίνει
πως όσες επιχειρήσεις ράβουν στην Τουρκία
για μεγάλους λιανεμπόρους θα μπορούσαν
κάλλιστα να αναζητήσουν νέους συνεργάτες
στην Ελλάδα», σημειώνει.

Οι ελληνικές εταιρείες επώνυμου ρούχου,
προσθέτει, πρέπει επίσης να ενισχύσουν τα
eshop τους, που είναι η «βιτρίνα» τους στους
πελάτες του εξωτερικού και δεν μπορεί να
είναι απαρχαιωμένα ή δυσλειτουργικά και
-μέσω αυτών- να προωθούν ψηφιακά και σε
εικονικά showrooms τις κολεξιόν τους. Ιδίως
σε μια εποχή που οι παραδοσιακές φυσικές
εκθέσεις έχουν «παγώσει» λόγω της πανδημίας, για να έρθουν νέοι πελάτες, επιβάλλεται
η έξυπνη χρήση των ψηφιακών εργαλείων,
αλλά και μια επιθετική στρατηγική μάρκετινγκ, γιατί δεν αρκεί ένα eshop να υπάρχει,
πρέπει να είναι κι ορατό.

Οι ισχυρές τάσεις
Στο μεταξύ, ισχυρή είναι εν μέσω της πανδημικής κρίσης η τάση των μεγάλων ξένων
retailers να προμηθεύονται ρούχα από όσο το
δυνατόν πιο κοντινές αγορές, ώστε να έχουν
μεγαλύτερη ασφάλεια και μικρότερους χρόνους παράδοσης, αλλά και πιο χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα μέσω των μεταφορών, καθώς
η αειφόρος και βιώσιμη παραγωγή ρούχων
είναι κάτι που οι καταναλωτές στην Ευρώπη
ζητούν ολοένα και περισσότερο, ακόμα και
αν χρειαστεί να το πληρώσουν ακριβότερα.

Πώς επηρέασε η πανδημική κρίση τις ελληνικές επιχειρήσεις; Κατά τον κ. Ασλανίδη,
η πτώση τζίρου ήταν πολύ πιο «μαλακή» για
όσες παράγουν ρούχα ιδιωτικής ετικέτας,
για λογαριασμό ξένων εταιρειών (private
label), σε σχέση με όσες λανσάρουν επώνυμο ελληνικό ρούχο -κι αυτό ενώ πριν ενσκήψει η πανδημία, το επώνυμο ελληνικό ρούχο
κέρδιζε διαρκώς μερίδια έναντι του μέχρι
πρότινος κυρίαρχου private label, με το ποσοστό του στις εξαγωγές να έχει φτάσει στο
50% (έναντι μόλις 10% το 1995, 20% το 2005
και 45% το 2017).

«Σταδιακά βλέπω πως πολλοί εγκαταλείπουν τις αγορές της Άπω Ανατολής για την
παραγωγή ρούχων και αυτό είναι κάτι που
επίσης θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία
για τις ελληνικές επιχειρήσεις ένδυσης», λέει
ο γενικός διευθυντής του ΣΕΠΕΕ.

Ν

έα δεδομένα στον τρόπο με τον
οποίο λειτουργούν οι μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες ένδυσης και
κλωστοϋφαντουργίας του εξωτερικού φαίνεται πως δημιουργεί η πανδημική
κρίση, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργεί
κάποιες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου, όπως εκτιμά μιλώντας στο
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ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), Θεόφιλος Ασλανίδης.
Παράλληλα, κάποιες γεωπολιτικές εξελίξεις
του τελευταίου χρονικού διαστήματος δεν
αποκλείεται να στρέψουν προς την Ελλάδα
μεγάλους retailers που σήμερα ράβουν τα
ρούχα τους σε άλλες χώρες, επισημαίνει.
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Μεταπανδημικά, η άλλη ισχυρή τάση είναι
-σύμφωνα με τον κ. Ασλανίδη- η επένδυση
στις ηλεκτρονικές πωλήσεις, τη διαχείριση
αποθήκης και τα logistics. «Μεγάλες αλυσίδες όπως η Inditex (Zara) και η H&M έχουν
ανακοινώσει ότι σε ενάμισι-δύο χρόνια, ως
το 2022 δηλαδή, θέλουν οι διαδικτυακές
τους πωλήσεις να ξεπερνούν το 25%-30%
του τζίρου τους, έναντι ποσοστού περίπου
14%-15% το 2019, δηλαδή να διπλασιάσουν
σχεδόν τα έσοδά τους από τα eshop (ηλεκτρονικά καταστήματα), ώστε αν στο μέλλον
ενσκήψει αντίστοιχη κρίση, να έχουν διασφαλισμένο ότι σχεδόν το ένα τρίτο των πωλήσεών τους μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως
-κι αυτό το υποστηρίζουν και με επενδύσεις
στην εφοδιαστική αλυσίδα», σημειώνει.
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Το private label άντεξε περισσότερο

«Συγκριτικά με το επώνυμο ένδυμα, το
private label επλήγη λιγότερο από την πανδημία, με πτώση τζίρου 10%-15%, καθώς οι
επιχειρήσεις που παράγουν ρούχα ιδιωτικής
ετικέτας είχαν ιντερνετικούς πελάτες και πελάτες εξ αποστάσεως. Αντίθετα, τα ελληνικά
brands με μεγάλη στόχευση στην εγχώρια
αγορά είδαν τον τζίρο τους να πέφτει κατά
30% και είχαν αντίστοιχη πτώση και στις
εξαγωγές. Τώρα και οι δύο κατηγορίες χρειάζεται να ισχυροποιήσουν τη θέση τους. Το
μεν private label πρέπει να αξιοποιήσει την
ευκαιρία που δημιούργησε η πανδημία (ότι
οι retailers αναζητούν πιο κοντινούς προορισμούς για τις προμήθειές τους), ώστε να
κερδίσει καινούργιους πελάτες, πχ, μέσω ψηφιακών πλατφορμών ή να αποσπάσει περισσότερες δουλειές από τους ήδη υπάρχοντες,
που δεν ράβουν μόνο στην Ελλάδα, αλλά και
στην Τουρκία ή την Κίνα. Τα δε brands χρειάζεται να αναπτύξουν τα eshop τους και το
μάρκετινγκ να αξιοποιήσουν όλα τα ψηφιακά
εργαλεία», καταλήγει.
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ΣΕΤΕ: Η επόμενη
ημέρα απαιτεί αλλαγή
τουριστικού μοντέλου
σε Ελλάδα και Ευρώπη

Τ

ις θέσεις του ΣΕΤΕ για τη βιώσιμη
ανάκαμψη του ευρωπαϊκού τουρισμού, καθώς και για την ενίσχυση
της θέσης του τουριστικού τομέα
στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας την επόμενη ημέρα, ανέπτυξε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιάννης Ρέτσος συμμετέχοντας διαδικτυακά σε δύο εκδηλώσεις με σχετικά θέματα
που διοργανώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντίστοιχα.
Αναλυτικά, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο
πρόεδρος του ΣΕΤΕ συμμετείχε ως ομιλητής,
κατόπιν πρόσκλησης του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν, στη θεματική ενότητα "Fireside chat on the European Tourism
ecosystem of tomorrow" του ευρωπαϊκού συνεδρίου τουρισμού το οποίο διοργάνωσε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα πορίσματά του θα
αποτελέσουν τη βάση της «Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τον Τουρισμό 2050».
Ο κ. Ρέτσος κατά τη διάρκεια της ομιλίας
του, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο τουρισμός
με βάση τα μοναδικά φυσικά, πολιτιστικά και
κοινωνικά χαρακτηριστικά του κάθε προορισμού, μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο
για την οικονομική, κοινωνική και αειφόρο ανάπτυξη. Η θέση αυτή έχει αποτελέσει
προτεραιότητα για τον ΣΕΤΕ τα τελευταία
χρόνια και σήμερα καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ. Σημείωσε δε, ότι η εμπειρία της
πανδημίας επιβεβαίωσε πόσο σημαντικός
είναι για τη διαβίωση σε όλο τον κόσμο και
ειδικά στην Ευρώπη που είναι η πιο δημοφιλής τουριστικά ήπειρος σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ εκτίμησε ότι μετά
την πανδημία ο τουρισμός θα αποκτήσει και
πάλι μαζικά χαρακτηριστικά και θα πρέπει να
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εστιασθούν οι προσπάθειες στη διαχείριση
των προορισμών, για να αποφευχθούν περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Στο
βραχυπρόθεσμο διάστημα υπογράμμισε τη
σημασία της άρσης των ταξιδιωτικών περιορισμών για την επανεκκίνηση του τουρισμού
με ενιαίες και συντονισμένες ρυθμίσεις για
όλη την Ευρώπη.
Σε ερώτηση σχετικά με το ποιες θα πρέπει
να είναι οι άμεσες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την επόμενη ημέρα, ο κ. Ρέτσος τόνισε ότι αρχικά θα πρέπει
να στηριχτούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι,
έπειτα να απορροφήσει ο τουριστικό ς κλάδος ένα επαρκές μερίδιο από το Ταμείο Ανάκαμψης και να εκκινήσει ουσιαστικά η βιώσιμη ανάπτυξη.
Προς ένα πιο ανθεκτικό, πράσινο και
ψηφιακό τουριστικό οικοσύστημα
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε επενδύσεις που αφορούν στην πιστοποίηση των
πράσινων προορισμών και επιχειρήσεων με
ρεαλιστικά κριτήρια, σε πολιτικές εξοικονόμησης των φυσικών πόρων και σε σχέδια με
την παροχή κινήτρων που θα επιταχύνουν
τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Για την Ψηφιακή Μετάβαση, υπογράμμισε
τη σημασία που έχει η υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές, η υλοποίηση στρατηγικών μάρκετινγκ -σε επίπεδο επιχειρήσεων
και προορισμών- βάσει μεγάλων δεδομένων
που προσφέρουν εντελώς νέες δυνατότητες
άντλησης πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας του τουρισμού με το οικοσύστημα των
νεοφυών επιχειρήσεων.
Ο κ. Ρέτσος στάθηκε ιδιαίτερα στις πολιτικές που πρέπει να χαραχθούν για την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους,
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προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τουριστικό περιβάλλον. Παράλληλα,
πρόσθεσε ότι η δυνατότητα πρόβλεψης των
δεξιοτήτων του μέλλοντος, σε συνδυασμό με
την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης,
θα διασφαλίσει ότι οι ευάλωτες ομάδες εργαζομένων θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε
θέσεις και τομείς που θα έχει ανάγκη η αγορά εργασίας. Πέραν των μεσοπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων πολιτικών, ο πρόεδρος του
ΣΕΤΕ τόνισε την ανάγκη σε αυτή τη δύσκολη
συγκυρία με την πανδημία να συνεχίσουν να
στηρίζονται οικονομικά οι επιχειρήσεις και
οι εργαζόμενοι, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όταν η αγορά
ανακάμψει, κάτι που θα γίνει σίγουρα μόλις
αντιμετωπιστεί ο παράγοντας του κινδύνου
για την υγεία.
Εξάλλου, στην ανάληψη πρωτοβουλιών
για την ενίσχυση της θέσης του τουριστικού
τομέα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας την
επόμενη ημέρα αναφέρθηκε ο πρόεδρος
του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος, κατά τη διάρκεια
παρέμβασής του στη συνάντηση εργασίας
που διοργάνωσε την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου
η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού

Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες. Ο κ. Ρέτσος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η τρέχουσα κρίση του τουρισμού κατέστησε ακόμη πιο σαφή τη σημασία
που έχει για τις τοπικές κοινότητες και για την
ευρωπαϊκή οικονομία και αγορά εργασίας. Ο
τουρισμός, συμπλήρωσε, είναι συχνά η μόνη
δραστηριότητα με την οποία μπορούν να
εισέλθουν στην αγορά εργασίας οι γυναίκες
και οι νέοι. Για πολλές περιοχές, όπως νησιά
ή απομακρυσμένες περιοχές είναι η βάση
για την απόκτηση καλής διαβίωσης για τις
τοπικές κοινότητες, αλλά και το μέσο για να
δείξουν εξωστρέφεια. Με αυτόν τον τρόπο,
ο τουρισμός συμβάλλει στην περιφερειακή
ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την αποφυγή της ερημοποίησης. Στην Ελλάδα, αλλά
και σε άλλες χώρες, ο τουρισμός έπαιξε σημαντικό ρόλο στον μετριασμό των επιπτώσεων
της ύφεσης και στην ανάκαμψη.
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Ρέτσος επεσήμανε τη σημασία που έχει, περισσότερο από
οποιαδήποτε άλλη φορά, η συνεργασία των
χωρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στον τουριστικό
τομέα και την ενίσχυση του ρόλου του με το
πέρας της υγειονομικής κρίσης.

Πληρότητες 25% κατέγραψε
ο κλάδος των μικρών
τουριστικών καταλυμάτων, φέτος

Χ

αμένη θεωρείται η εφετινή τουριστική χρονιά για τον κλάδο των μικρών
τουριστικών καταλυμάτων, που έληξε άδοξα και νωρίτερα του αναμενόμενου, με όσα από τα καταλύματα εν τέλει
λειτούργησαν να οδηγούνται σε πρόωρο κλείσιμο, εξαιτίας των ανύπαρκτων κρατήσεων».
Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ), η οποία κάνει λόγο
για πληρότητες που δεν υπερβαίνουν το 25%
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και τα έσοδα να είναι στο ναδίρ. Μάλιστα, στο
σημείο αυτό κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
για «λουκέτα» σε έναν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων του κλάδου.
«Χωρίς ρευστό και αντιμέτωπες με μια σειρά προβλημάτων, η επιστροφή σε μια κάποια
κανονικότητα για τις επιχειρήσεις μικρών τουριστικών καταλυμάτων, μοιάζει, δυστυχώς, με
μακρινό όνειρο», τονίζει η ΣΕΤΚΕ στην ανακοίνωση της.
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Enterprise Greece: Η χάραξη
σωστής στρατηγικής εισόδου
στη γερμανική αγορά, το ζητούμενο
για τους Έλληνες εξαγωγείς
για να συνεχιστεί η καλή πορεία

Ο

λοκληρώθηκε το τέταρτο διαδικτυακό εξαγωγικό ηλεκτρονικό
σεμινάριο: «Doing Business in
Germany - COVID 19 Challenges
and Opportunities», που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εμπορίου (Enterprise Greece) σε συνεργασία
με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων στο Βερολίνο, και απευθυνόταν
σε στελέχη ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών
που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν
στην αγορά της Γερμανίας.
Στο webinar συμμετείχαν περισσότερες από
100 ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, από
τους κλάδους τροφίμων και ποτών, βιομηχανικού εξοπλισμού και software - πληροφορικής.
Τα βασικότερα συμπεράσματα
που εξήχθησαν από το webinar
ήταν τα εξής:
* Η Ελλάδα κατέχει την 41η θέση ως προμηθεύτρια χώρα της Γερμανίας, αλλά η Γερμανία
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους
Έλληνες εξαγωγείς, αφού αποτελεί την 2η
εξαγωγική αγορά για τα ελληνικά προϊόντα.
Κατά την περίοδο 2015-2019, παρατηρήθηκε
αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων στην Γερμανία, από 1,9 σε 2,3 δισ. ευρώ
(αύξηση 17,4%).
* Κατά την διάρκεια της πανδημίας, ο κλάδος των τροφίμων και ποτών πέτυχε αύξηση
πωλήσεων, τόσο σε καταστήματα, όσο και σε
online πωλήσεις, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση κατά 33,3%. Οι Γερμανοί καταναλωτές
δίνουν έμφαση στην ποιότητα και στις ανταγωνιστικές τιμές. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η ζήτη-
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ση για βιολογικά προϊόντα. Για την είσοδο στη
γερμανική αγορά, συστήνεται στις ελληνικές
επιχειρήσεις η δημιουργία κοινοπραξιών.
* Αύξηση των πωλήσεων κατά 6% πέτυχε
και ο κλάδος των κατασκευών και δομικών
υλικών. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ο κλάδος παρουσίασε μεγαλύτερες
αντοχές στη γερμανική αγορά, σε σχέση με
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η γερμανική αγορά
εστιάζει στην υψηλή προστιθέμενη αξία των
προϊόντων, στην πιστοποίηση αυτών βάσει
συστημάτων ποιότητας και στην αξιοπιστία
των επιχειρήσεων.
* Η πανδημία αποτελεί ευκαιρία και για τις
εταιρείες του κλάδου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, λόγω των νέων συνθηκών
που δημιουργούνται στο εργασιακό και οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.
* Για την χάραξη σωστής στρατηγικής εισόδου στη γερμανική αγορά, οι ελληνικές
επιχειρήσεις θα πρέπει να προβούν σε πλήρη
χαρτογράφηση και ανάλυση των ποσοτικών
και ποιοτικών χαρακτηριστικών της, η πρόσβαση στα οποία είναι εύκολη.
Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει το
Doing Business in South Korea - COVID 19
Challenges and Opportunities στις 21 Οκτωβρίου 2020.
Η εντεταλμένη σύμβουλος και εκτελεστικό
μέλος του ΔΣ της Enterprise Greece, Μπέττυ
Αλεξανδροπούλου, ανέφερε: «Τα τελευταία
χρόνια, η Ελλάδα πέτυχε αύξηση των εξαγω-
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γών της, καθώς η ελληνική οικονομία επανατοποθετήθηκε στις διεθνείς αγορές και οι
ελληνικές επιχειρήσεις επεκτάθηκαν σε νέες
αγορές και εδραιώθηκαν σε υφιστάμενες,
μεταξύ των οποίων ήταν και η Γερμανία. Τα
τελευταία χρόνια, η αύξηση των ελληνικών
εξαγωγών προς τη Γερμανία, ιδιαίτερα των
ελληνικών τροφίμων και ποτών, ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Η συγκεκριμένη αγορά, όντας
η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αποτελεί μια στρατηγική αγορά για τις ελληνικές
εξαγωγικές εταιρείες. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε το μομέντουμ και να διευρύνουμε το εξαγωγικό μας αποτύπωμα στη χώρα».
Ο προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ Βερολίνου, Χαράλαμπος Κουναλάκης, γενικός
σύμβουλος ΟΕΥ Α΄, παρουσίασε τη συνολική
εικόνα του διμερούς εμπορίου Ελλάδας- Γερμανίας, καθώς και τις προοπτικές που αναδεικνύονται, ακόμα και εν μέσω της κρίσης
του Covid-19. Η γερμανική αγορά, όπως σημείωσε ο κ. Κουναλάκης στην εισαγωγική του
παρέμβαση, είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστική

και απαιτητική, δεδομένου ότι τα τελευταία
χρόνια η διαμόρφωση των καταναλωτικών
προτύπων στη χώρα γίνεται με γνώμονα το
κριτήριο ποιότητας/τιμής, την ευαισθησία
σε θέματα δημόσιας υγείας, την υψηλή ροπή
προς κατανάλωση βιολογικών προϊόντων και
την προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο,
προέτρεψε τους Έλληνες εξαγωγείς να συνεχίζουν να επιχειρούν την πρόσβασή τους στη
γερμανική αγορά, η οποία παρά τις δυσκολίες
που παρουσιάζονται τους τελευταίους μήνες
εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, παραμένει
ελκυστική, δεδομένου μάλιστα ότι τα ελληνικά προϊόντα είναι ποιοτικά και έχουν διαχρονικά υψηλό βαθμό αναγνωσιμότητας της
Ελλάδος στη Γερμανία.
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Στην συνέχεια, ο Νικόλαος Παγουλάτος,
REWECompany, ο Περικλής Μανιάτης, EMM.
KOUVIDISDEUTSCHLAND, η Αναστασία Γαλάνη και ο Ingo Rübe, GalaniprojectsGmbH
- Kilt, περιέγραψαν τις δικές τους ιστορίες επιτυχούς δραστηριοποίησης στην Γερμανία και
έδωσαν συμβουλές στους συμμετέχοντες.

ΕΟΤ: Δυναμική προβολή
της Αθήνας και του Πηλίου
στη γαλλική αγορά

Μ

ε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζει ο ΕΟΤ τις δράσεις του για
την πολυδιάστατη προβολή
του εμπλουτισμένου ελληνικού
τουριστικού προϊόντος στις διεθνείς αγορές,
εν όψει του 2021. Αυτή τη φορά, η Αθήνα ως
ιδανικός city break προορισμός με την ανανεωμένη πολιτιστική και γαστρονομική φυσιογνωμία της και το Πήλιο με τη μοναδική φύση,
ιστορία, πολιτιστική παράδοση και γαστρονομία βρέθηκαν στο επίκεντρο δύο δημοσιογραφικών ταξιδίων (press trips), που διοργάνωσε
η υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας με εκπροσώπους των
κορυφαίων γαλλικών περιοδικών «Version
Femina» και «Le Figaro Magazine».
Συγκεκριμένα, από τις 10 έως τις 14
Οκτωβρίου την Αθήνα επισκέφθηκαν η τα-
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ξιδιωτική συντάκτρια Laurence Ogiela και
η φωτογράφος Sandrine Renaud από το
εβδομαδιαίο γυναικείο περιοδικό «Version
Femina». Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε με
την υποστήριξη του This is Athens Convetion
and Visitors Bureau του Δήμου Αθηναίων.
Παράλληλα, αύριο 20 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται επταήμερο ταξίδι στο Πήλιο για την
ταξιδιωτική συντάκτρια Sarah Chevalley και
τον φωτογράφο Laurent Fabre από το «Le
Figaro Magazine». Σκοπός του press trip, που
υλοποιείται με την υποστήριξη του Τμήματος
Τουρισμού του Δήμου Βόλου, είναι η συγκέντρωση πλούσιου πληροφοριακού υλικού
για τη σύνταξη δεκασέλιδου σχετικού αφιερώματος, που θα δημοσιευτεί τους αμέσως
προσεχείς μήνες.
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Στο διεθνές εμπόριο, στη μετά
COVID-19 εποχή, αναδείχθηκε
το πρόβλημα της αδυναμίας
κάλυψης των αναγκών
από τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού

Η

διερεύνηση και η αποτύπωση των
αναδυόμενων τάσεων προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο,
ως απόρροια της πανδημίας,
ήταν το θέμα διαδικτυακής συζήτησης που
διοργάνωσε η Enterprise Greece πριν λίγες
μέρες με θέμα: «Ο προστατευτισμός στο διεθνές εμπόριο στη μετά-COVID εποχή».
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, την
έναρξη της διαδικτυακής συζήτησης πραγματοποίησε ο γενικός γραμματέας Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και
πρόεδρος της Enterprise Greece, Γρηγόρης
Δημητριάδης, ο οποίος εξήρε τη σημασία
των εξαγωγών για την ανάπτυξη εν καιρώ
πανδημίας, καθώς επίσης και τη σημασία της
ανεμπόδιστης λειτουργίας των εφοδιαστικών
αλυσίδων και της διατήρησης της στρατηγικής της ανοιχτής οικονομίας.
Ακολούθως, η 'Αννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
αντιπρόεδρος της Επιτροπής για το Διεθνές
Εμπόριο (INTA), τόνισε ότι είναι αναγκαίο να
διατηρηθεί το παγκόσμιο εμπόριο ζωντανό,
ως απάντηση και λύση στη νέα κρίση που
προκαλεί ο COVID-19. Ανέφερε, επίσης, ότι
η εγκαθίδρυση της κοινής αγοράς έχει καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση μια εμπορική
δύναμη και πως η αυτονομία της πρέπει να
βασίζεται στην ευελιξία, την ελευθερία και
την ικανότητα να θέτει τους δικούς της κανόνες, πάντα εναρμονισμένους με τις κοινώς
αναγνωρισμένες αξίες της ΕΕ.
Στο πρώτο πάνελ της εκδήλωσης με συντονιστή τον διευθύνοντα σύμβουλο της
Enterprise Greece, Γιώργο Φιλιόπουλο, συμ-
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μετείχαν ο Rajesh Aggarwal, Chief, Trade
Facilitation and Policy for Business Division
of Market Development, International
Trade Centre (ITC), η Mariya Hake, Regional
Economist for Eastern Europe and Central Asia,
IFC, World Bank Group και η Kristin Schreiber,
Director, DG GROW, European Commission.
Ο κ. Φιλιόπουλος επεσήμανε πως στόχος
της εκδήλωσης είναι να διερευνηθεί ο ρόλος
που μπορούν να διαδραματίσουν οι θεσμοί
στην άρση των εμποδίων στο εμπόριο και
ταυτόχρονα στην υποστήριξη των ΜμΕ. Ο κ.
Aggarwal τόνισε πως το 30% των σχετικών
με το εμπόριο μέτρων που έχουν ληφθεί από
τους G20, αποτελούν μέτρα με στοιχεία προστατευτισμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε
στην ψηφιοποίηση, την πληροφόρηση και την
προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων για
την αντιμετώπιση της κρίσης. Η κ. Hake επεσήμανε πως η πλειονότητα των μέτρων προστατευτισμού αφορούν στις εξαγωγές, ενώ το
πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην αδυναμία
κάλυψης των αναγκών από τοπικές αλυσίδες
εφοδιασμού. Τέλος, η κυρία Schreiber επικεντρώθηκε στις ΜμΕ, καθώς είναι αυτές που
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση της
πανδημίας και, ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή
Ένωση προτρέπει τα Κράτη - Μέλη να επικεντρωθούν στην υποστήριξή τους.
Στο δεύτερο πάνελ, με συντονίστρια την
εντεταλμένη σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Enterprise Greece, Μπέττυ
Αλεξανδροπούλου, συμμετείχαν η Σοφία
Μπουρνού, Senior Adviser, BusinessEurope,
η Αντωνία Διακαντώνη, Counsellor, Trade
Monitoring Section, Trade Policies Review
Division, World Trade Organisation (WTO),
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και ο Thomas LE VAILLANT, Deputy Head of
Unit, Industry, Goods, Energy, Customs and
Origin, European Commission.
H κ. Αλεξανδροπούλου αναφέρθηκε σε
πρόσφατα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο
τελευταίο συνέδριο της γενικής διεύθυνσης
Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία καταδεικνύουν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία
και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις λόγω της κρίσης που
προκάλεσε η πανδημία. Ενδεικτικά ανέφερε
πως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναμένεται να
έχουν απώλειες ύψους 720 δισ. ευρώ μόνο για
το 2020. Η κ. Μπουρνού ανέφερε ότι τα μέτρα
που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις προκαλούν κατακερματισμό της αγοράς και επηρεάζουν τις
αποφάσεις των επιχειρήσεων, ενώ, δεδομένης
της κατάστασης, ορισμένα κράτη χρειάζονται

περισσότερη υποστήριξη και πληροφόρηση
αναφορικά με διμερείς συμφωνίες. Η κ. Διακαντώνη σημείωσε πως το μέλλον της οικονομίας είναι αβέβαιο, παρόλο που τα πρόσφατα
δεδομένα δείχνουν μία ελαφριά βελτίωση της
οικονομικής κατάστασης από τον Απρίλιο. Οι
μειωμένοι, ωστόσο, δείκτες του παγκόσμιου
εμπορίου εξακολουθούν να υφίστανται και η
ανάκαμψη προβλέπεται να είναι αδύναμη και
άνιση. Ενθαρρυντικό είναι, ωστόσο, το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου
διαθέτει πολύ λίγα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα κράτη οδηγούνται όντως ολοκληρωτικά στον προστατευτισμό. Ο κ. Le Vaillant
ανέφερε πως η πανδημία και η κρίση που
προκαλεί δίνουν την ευκαιρία στο εμπόριο να
αναχθεί σε βασικό παράγοντα της οικονομικής
ανάπτυξης και αντιμετώπισης των διοικητικών
προβλημάτων και της έλλειψης διαφάνειας.
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ΥΠΟΙΚ-ΥΠΑΤ: Συστάθηκε ομάδα εργασίας
για την παραγωγικότητα
και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων

Ο

μάδα εργασίας για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια
των επιχειρήσεων, σε ένα πλαίσιο
συνεργασίας και με το υπουργείο Ανάπτυξης, συστάθηκε με απόφαση
του γενικού γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β'
4579/16.10.2020), Χρήστου Τριαντόπουλου.
Ειδικότερα, η ομάδα αυτή θα έχει ως έργο
την επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων
για τη διαμόρφωση ενός νέου καθεστώτος
κινητροδότησης της επιχειρηματικής και
παραγωγικής δραστηριότητας που θα της
επιτρέψει, σε ένα πλαίσιο συμπράξεων και
συνεργασιών, να αυξήσει τόσο την παραγωγικότητα όσο και την εξωστρέφεια των μικρών
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε αυτό το
πλαίσιο, θα εξεταστούν παράμετροι, όπως,
μεταξύ άλλων, η δημιουργία νέας μορφής
αστικής επιχειρηματικής σύμπραξης, η σχηματοποίηση κινήτρων για την αύξηση του
μεγέθους της επιχείρησης μέσω συμπράξεων
και συνεργασιών, η προώθηση του μετασχη-
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ματισμού σε ανώτερη μορφή εταιρικού σχήματος και η βελτίωση του υπάρχοντος πλαισίου μετασχηματισμών, η δημιουργία πλαισίου
προώθησης συγχωνεύσεων μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, η διαμόρφωση κινήτρων για
εξωστρεφή clusters και προώθηση σχημάτων καθοδήγησης.
Στην εν λόγω ομάδα, υπό τον κ. Τριαντόπουλο και τον γενικό γραμματέα Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτη
Σταμπουλίδη, συμμετέχουν έμπειρα υπηρεσιακά στελέχη των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθώς και ο καθηγητής
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών, Παναγιώτης Λιαργκόβας και ο αναπληρωτής καθηγητής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Απόστολος Καραγκουνίδης.
Το έργο της ομάδας θα αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης και διαβούλευσης με τους
παραγωγικούς φορείς της χώρας.
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RCEP: Η υπογραφή
της μεγαλύτερης συμφωνίας
ελεύθερου εμπορίου
στον κόσμο

Η συμφωνία των 510 σελίδων και
των 12 κεφαλαίων δεν είχε δημοσιοποιηθεί πριν από την τελετή, καθώς
«ένας αριθμός μερών δεν συναινούσε
στη δημοσιοποίηση του κειμένου πριν
από την υπογραφή», ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών της
Νέας Ζηλανδίας.

Για χώρες που έχουν ήδη μεταξύ τους
συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, ένα
επιπλέον όφελος της RCEP είναι ότι δημιουργεί ένα κοινό πλαίσιο κανόνων προέλευσης, που θα διευκολύνει τη μετακίνηση αγαθών ανάμεσα στα 15 κρατη-μέλη.

Σύμφωνα με τα αντίτυπα που αναρτήθηκαν χθες στις ιστοσελίδες των υπουργείων Εξωτερικών των κρατών μελών της
RCEP, η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί
τουλάχιστον από έξι χώρες της ASEAN
και τρεις χώρες που δεν είναι μέλη της
Ένωσης αυτής προτού να τεθεί σε ισχύ.

Η ιδέα της RCEP, που γεννήθηκε το
2012, θεωρήθηκε ένας τρόπος για να
αντιμετωπίσει η Κίνα, η χώρα με τις μεγαλύτερες εισαγωγές και εξαγωγές στην περιοχή, την αυξανόμενη επιρροή των ΗΠΑ
στις χώρες της Ασίας-Ειρηνικού. Κέρδισε
ώθηση όταν ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ
από την Εταιρική Σχέση του Ειρηνικού
(Trans-Pacific Partnership-TPP) το 2017.

ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ

Δ

εκαπέντε οικονομίες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού υπέγραψαν χθες αυτό που μπορεί να
καταστεί η μεγαλύτερη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο,
καλύπτοντας σχεδόν το ένα τρίτο του
παγκόσμιου πληθυσμού και περίπου το
30% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.
Η
Περιφερειακή
Ολοκληρωμένη
Οικονομική
Εταιρική
Σχέση
(Regional Comprehensive Economic
Partnership, RCEP), θα οδηγήσει σταδιακά σε χαμηλότερους δασμούς ενώ στόχο έχει να καταπολεμήσει τον προστατευτισμό, να ενισχύσει τις επενδύσεις και
να επιτρέψει την ελεύθερη μετακίνηση
αγαθών εντός της περιοχής.
ΠΟΙΟΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ;

Η RCEP περιλαμβάνει την Κίνα, την
Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τα 10 μέλη της
Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας
(ASEAN): Μπρουνέι, Βιετνάμ, Λάος, Κα-
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μπότζη, Ταϊλάνδη, Μιανμάρ, Μαλαισία,
Σιγκαπούρη, Ινδονησία και Φιλιππίνες.
Η Ινδία συμμετείχε στις αρχικές συζητήσεις, αλλά πέρυσι επέλεξε να αποσυρθεί λόγω ανησυχιών που σχετίζονται με
φθηνές κινεζικές εισαγωγές.
Τα κράτη-μέλη έχουν πει, ωστόσο, ότι
υπάρχει ακόμα περιθώριο να ενταχθεί
η Ινδία στην RCEP. Οποιαδήποτε χώρα
μπορεί να γίνει μέλος της RCEP 18 μήνες αφού η συμφωνία θα έχει τεθεί σε
ισχύ, αλλά η Ινδία, που ήταν από τις
πρώτες χώρες που τη διαπραγματεύθηκαν, μπορεί να ενταχθεί ανά πάσα στιγμή μόλις ενεργοποιηθεί.

H RCEP σηματοδοτεί ιδίως την πρώτη
φορά που η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια
Κορέα βρίσκονται μαζί υπό μια μεμονωμένη εμπορική συμφωνία --μια διαδικασία
που σε άλλες περιπτώσεις αμαυρώθηκε
από ιστορικές και διπλωματικές διαφορές.
«Η Ιαπωνία μπορεί να βρει σημαντικά
οφέλη (με την RCEP), καθώς έχει τώρα
προνομιακή πρόσβαση στη Νότια Κορέα
και την Κίνα, την οποία δεν είχε πριν»,
σχολίασε η Ντέμπορα Ελμς, από το Ασιατικό Κέντρο Εμπορίου στη Σιγκαπούρη.
ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ;

Η RCEP προσφέρει κάποια ευελιξία στα
λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη-μέλη να
εφαρμόσουν τις πρακτικές και νομοθετικές αλλαγές που απαιτεί. Η Καμπότζη και
το Λάος, για παράδειγμα, έχουν τρία έως
πέντε χρόνια για να αναβαθμίσουν τις τελωνειακές τους διαδικασίες.

Η RCEP υπεγράφη στο τέλος μιας
τετραήμερης συνόδου της ASEAN, που
έγινε μέσω βιντεοσύνδεσης στο Ανόι,
και πρέπει τώρα να επικυρωθεί προτού
τεθεί σε ισχύ, μια διαδικασία που θα
χρειαστεί μήνες για να ξεκινήσει και
χρόνια για να ολοκληρωθεί.

Το ποιοι ακριβώς τομείς είναι ανοικτοί
σε μειώσεις δασμών βάσει της RCEP είναι ένα περίπλοκο ζήτημα και αλλάζει
από χώρα σε χώρα. Κάποιες χώρες έχουν
καταρτίσει καταλόγους με το τι περιλαμβάνει η RCEP, ενώ άλλες έχουν ετοιμάσει
λίστες με τι το εξαιρείται.
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Η TPP στη συνέχεια μετονομάστηκε σε
Ολοκληρωμένη και Προοδευτική Συμφωνία για τη Σύμπραξη χωρών του Ειρηνικού (CPTPP), και περιλαμβάνει επτά
κράτη-μέλη της RCEP, αλλά όχι τις ΗΠΑ.
Η RCEP επικεντρώνεται κυρίως στη
μείωση των δασμών και την αύξηση της
πρόσβασης στην αγορά αλλά θεωρείται
λιγότερο ανταγωνιστική από την CPTPP.
Απαιτεί επίσης λιγότερες πολιτικές ή
οικονομικές παραχωρήσεις και δίνει μικρότερη έμφαση στα εργασιακά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος
και της πνευματικής ιδιοκτησίας και τους
μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.
Το μέγεθος της αγοράς της RCEP
είναι σχεδόν πενταπλάσιο από αυτό
της CPTPP.
«Για μια συμφωνία που υπογράφηκε
από χώρες που δεν προσφέρθηκαν να
συμμετάσχουν και με τόσο απίστευτη
ποικιλομορφία στα κράτη-μέλη, η ποιότητα της RCEP πραγματικά ξεπερνά
τις προσδοκίες», δήλωσε η Ελμς από το
Ασιατικό Κέντρο Εμπορίου. «Θα προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε
πολλές επιχειρήσεις».
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Κόμβο ψηφιακής καινοτομίας
για τα τρόφιμα σχεδιάζουν
η Περιφέρεια και έξι φορείς
έρευνας και καινοτομίας

Έ

ναν κόμβο ψηφιακής καινοτομίας
που θα υποστηρίζει την έρευνα
στον τομέα των τροφίμων σχεδιάζουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ΕΚΕΤΑ, το Διεθνές Πανεπιστήμιο
Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η
Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και το ΚΕΠΑ. Τη
σχετική πρωτοβουλία ανέλαβε η Περιφέρεια
ενώ στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την υποβολή πρότασης στα ευρωπαϊκά
όργανα με σκοπό την δημιουργία του κόμβου
και τη συμμετοχή του στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας που
θα συγχρηματοδοτηθούν από το νέο πολυετές
χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» και τα κράτη μέλη.
Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε ο τομέας
των τροφίμων ήταν η ύπαρξη 136.104 νομικών προσώπων στην Κεντρική Μακεδονία που
εξειδικεύονται στα τρόφιμα, τα βιολογικά και
χημικά υλικά, τις συσκευασίες, την εφοδιαστική αλυσίδα, την ευεξία και υγεία, τη γονιδιωματική, τη βιοπληροφορική, τον τουρισμό, την
κυκλική οικονομία, τις εμπειρίες καταναλωτών, τις τεχνολογίες λιανικής, και τις δημιουργικές βιομηχανίες. Οι πωλήσεις των επιχειρή-

Κίνα: Άλμα κατέγραψαν οι κινεζικές

εισαγωγές και εξαγωγές τον Σεπτέμβριο

σεων αυτών φτάνουν τα 10,6 δισεκατομμύρια
ευρώ σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το
2017, αποτελούν σχεδόν το 40% των περιφερειακών πωλήσεων και απασχολούν 324.237
άτομα, δηλαδή περίπου το 57% της συνολικής
απασχόλησης της περιοχής.
Παράλληλα το μερίδιο του τομέα των τροφίμων στις εξαγωγές αποτέλεσε σημαντική
παράμετρο κατά την απόφαση του σχεδιασμού της πρότασης δεδομένου ότι η Κεντρική
Μακεδονία, έρχεται 2η μετά την Αττική όσον
αφορά τις εξαγωγές σε αξία, αντιπροσωπεύοντας το 2017 το 20% των εθνικών εξαγωγών
(μη συμπεριλαμβανομένου των προϊόντων
πετρελαίου), με σταθερές ετήσιες αυξήσεις τα
τελευταία έτη παρά την κρίση. Το ίδιο έτος, τα
τρόφιμα αντιπροσώπευαν το 36% των συνολικών περιφερειακών εξαγωγών.
Ο κόμβος θα αποτελέσει «Γραφείο Μίας
Στάσης» και θα παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες
όπως η στρατηγική υποστήριξη στην έρευνα
και καινοτομία, η εφαρμοσμένη έρευνα, η
υποστήριξη στην τεχνολογική ανάπτυξη, η
πραγματοποίηση δοκιμών, η χρήση υποδομών και τεχνολογικών πλατφορμών, η εκπαίδευση, η υποστήριξη εξεύρεσης χρηματοδότησης κ.α.

ΕΕ: Το «Ρόδι Ερμιόνης» εισήχθη στο μητρώο

προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης,
σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε
την αίτηση εγγραφής για το «Ρόδι
Ερμιόνης» από την Ελλάδα στο
μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ).
Το «Ρόδι Ερμιόνης» είναι ένα ρόδι που καλλιεργείται στον δήμο Ερμιονίδας, στην περιοχή της Πελοποννήσου. Ο καρπός χαρακτη-
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ρίζεται από μια γλυκιά γεύση και ελαστικό
δέρμα που κυμαίνεται από ανοιχτό κίτρινο
έως κόκκινο. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες
της Ερμιονίδας και η τοπική τεχνογνωσία
που απορρέουν από έναν πολυετή πολιτισμό
έχουν δώσει στο «Ρόδι Ερμιόνης» τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που το έχουν ξεχωρίσει από άλλα ρόδια.
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Ο

ι κινεζικές εισαγωγές αυξήθηκαν
τον Σεπτέμβριο με τον ταχύτερό
τους ρυθμό φέτος, ενώ περαιτέρω αύξηση κατέγραψαν και οι
εξαγωγές καθώς ακόμα περισσότεροι εμπορικοί εταίροι της χώρας ήραν τους περιορισμούς για τον κορονοϊό σε μια περαιτέρω
ώθηση για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία
του κόσμου.
Οι εξαγωγές τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν
9,9% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνειακών αρχών
που δημοσιεύθηκαν σήμερα, συμβαδίζοντας
σε γενικές γραμμές με τις εκτιμήσεις των αναλυτών και ξεπερνώντας την αύξηση του 9,5%
τον Αύγουστο.
Οι ισχυρές εμπορικές επιδόσεις υποδηλώνουν ότι οι Κινέζοι εξαγωγείς ανακάμπτουν με ταχείς ρυθμούς από το πλήγμα
που επέφερε η πανδημία στις παραγγελίες
από το εξωτερικό.
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 13,2% τον
Σεπτέμβριο, επιστρέφοντας σε θετικό έδαφος ύστερα από πτώση κατά 2,1% τον Αύγουστο και ξεπερνώντας τις προβλέψεις για
αύξηση κατά 0,3%.
Οι εισαγωγές από την Ταϊβάν αυξήθηκαν
κατά 35,8% τον Σεπτέμβριο συγκριτικά με ένα
χρόνο νωρίτερα, ενώ οι αγορές από τις ΗΠΑ
σημείωσαν άνοδο 24,7% σε ετήσια βάση. Οι
εισαγωγές, ωστόσο, από την Αυστραλία μειώθηκαν κατά 9,5%.
Η αύξηση στις εισαγωγές είχε ως αποτέλεσμα το εμπορικό πλεόνασμα τον Σεπτέμβριο
να διαμορφωθεί στα 37 δισεκ. δολάρια, συγκριτικά με 58,93 δισεκ. δολάρια τον Αύγουστο και χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για 58
δισεκ. δολάρια.
Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας με τις
ΗΠΑ συρρικνώθηκε στα 30,75 δισεκ. δολάρια τον Σεπτέμβριο από 34,24 δισεκ. δολάρια
τον Αύγουστο.
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Ν

έα έρευνα της Mastercard, αποκαλύπτει πως 3 στους 4 καταναλωτές
(74%) τείνουν να πραγματοποιούν
όλο και περισσότερες αγορές στα
καταστήματα της γειτονιάς τους, από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού και έπειτα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές εμφανίζονται
ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τη βιωσιμότητα των τοπικών καταστημάτων στις γειτονιές
τους. Κύριος τρόπος υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναφέρεται η αύξηση
των αγορών από τοπικά καταστήματα (49%).
Παράλληλα, οι καταναλωτές σημειώνουν πως
έχουν αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους
καταστηματάρχες της γειτονιάς τους (28%), ενώ
εμπιστεύονται όλο και περισσότερο προτάσεις
αγορών που προέρχονται από γείτονές τους ή
ανθρώπους που πραγματοποιούν αγορές στην
ίδια τοπική κοινωνία (26%).
Δύο στους τρεις Ευρωπαίους (65%) αναφέρουν πως έχουν επανεκτιμήσει την αξία των
αγορών από τα καταστήματα της γειτονιάς
τους, από το ξέσπασμα της πανδημίας του
κορονοϊού και έπειτα, αναφέροντας τη διευκόλυνση (50%), τις μικρότερες ουρές στα
μεγάλα πολυκαστήματα (40%) και τον περιορισμό των μετακινήσεων (31%), ως τους τρείς
βασικότερους λόγους.
Επιπλέον, σχεδόν τρεις στους τέσσερις καταναλωτές (72%) σημειώνουν πως προτιμούν
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να αγοράζουν προϊόντα από εμπόρους που
γνωρίζουν, ενώ στο ίδιο ποσοστό (72%) δηλώνουν πως εμπιστεύονται πολύ περισσότερο τις προτάσεις τους για τις αγορές τους.
Η περίοδος του lockdown, εκτός από τη διάθεση υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχει επαναφέρει και παραδοσιακές
αξίες, καθώς το 58% των ερωτηθέντων δηλώνει πως χαιρετάει πιο αβίαστα τους γείτονες
του σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Επιπλέον 1
στους 5 (19%) αναφέρει πως διαθέτει εφεδρικό κλειδί του σπιτιού της διπλανής πόρτας,
44% δηλώνει πως βοηθάει τον γείτονά του
στην παραλαβή διαδικτυακών παραγγελιών,
ενώ το 18% των ερωτηθέντων σημειώνει πως
έχει δημιουργήσει μία κοινή συνομιλία με
τους γείτονες του στις πλατφόρμες και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.
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Mastercard: Το 74% των
καταναλωτών πραγματοποιεί
περισσότερες αγορές από τα
καταστήματα της γειτονιάς σε
σχέση με τον προηγούμενο χρόνο

υγειονομική κρίση της φετινής χρονιάς, όμως
η δυσμενής κατάσταση που βιώνουν οι επιχειρήσεις αυτές είναι αναστρέψιμη. Μέσα από
τη δέσμευση της Mastercard για τη χορήγηση
250 εκατομμυρίων δολαρίων με στόχο την
ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και εμπόρων, καθώς και την εμπιστοσύνη των
καταναλωτών στα τοπικά καταστήματα να
βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των
εποχών, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν
τη δυνατότητα να ευδοκιμήσουν ξανά και να
αναπτυχθούν εντός των τοπικών κοινωνιών
που δραστηριοποιούνται, αλλά και στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας.

Η δεκάδα των χαρακτηριστικότερων σημείων αποτελείται από σχολείο, καφετέρια,
φούρνος, ταχυδρομεία, πάρκο, ψιλικατζίδικο,
μπαρ, εκκλησία, βιβλιοθήκη, κρεοπωλείο.

Στην Ευρώπη, η Mastercard έχει ξεκινήσει
να προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών
για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως οι πλατφόρμες Business
Unusual (vCITA) και Mastercard Trade Solution (Octet). Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες
δίνουν την ευκαιρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εκσυγχρονίσουν τις υπηρεσίες
τους, βελτιώνοντας τις λειτουργικές τους δυνατότητες, μέσα από καινοτόμες εφαρμογές
που ξεφεύγουν από τα όρια της παραδοσιακής τραπεζικής.

Επίσης, στην έρευνα επισημαίνεται πως ο
ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη
δομή των σύγχρονων εθνικών οικονομιών
έχει διαταραχθεί πλήρως από τη παγκόσμια

Για την υποστήριξη και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και
την Κύπρο, η Mastercard, από την 1η Ιουλίου,
προσφέρει τη νέα ψηφιακή υπηρεσία Virtual

Τέλος, η έρευνα αποκαλύπτει πως τα ταχυδρομεία, τα μπαρ, τα σχολεία, τα πάρκα και τα
ψιλικατζίδικα, αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα σημείων της εκάστοτε γειτονιάς.
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Personal Assistant. Όλες οι μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις που διαθέτουν εταιρική κάρτα
Mastercard®, έχουν δωρεάν, απεριόριστη και
αποκλειστική πρόσβαση σε έναν «ψηφιακό
προσωπικό βοηθό», απολαμβάνοντας ένα
ευρύ φάσμα υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, για όλες τις πτυχές της
δραστηριότητας και των επαγγελματικών
αναγκών τους.
Ο Mark Barnett, πρόεδρος της Mastercard
Europe, ανέφερε σχετικά : «Οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
οικονομίας. Η επανασύνδεση των ανθρώπων
με τις τοπικές κοινωνίες, τους οδηγούν στην
εκ νέου ανακάλυψη ενός μεγάλου εύρους
σπουδαίων, πολύτιμων και μοναδικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις γειτονιές τους. Στη Mastercard,
έχουμε διευρύνει και εισάγει έναν μεγάλο
αριθμό υπηρεσιών για την υποστήριξη και
ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
τόσο σε παγκόσμια όσο και ευρωπαϊκή κλίμακα. Ενθαρρύνουμε όλους τους καταναλωτές να συμμετάσχουν στην προσπάθειά μας
και να στηρίξουν τους καταστηματάρχες, ψωνίζοντας απο τα καταστήματα της γειτονίας
τους. Η επανασύσταση της οικονομίας μας,
ξεκινάει απο τη γειτονιά μας και τα τοπικά καταστήματα, ενώ οι τοπικές κοινωνίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την ανάκαμψη και επιστροφή στην ανάπτυξη».
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Η διαδικασία εισαγωγής
προϊόντων ΕΕ στη Μεγάλη Βρετανία,
από την 1η Ιανουαρίου 2021

Α

πό την 1η Ιανουαρίου 2021, οι εισαγωγές προϊόντων στη Μεγάλη Βρετανία προέλευσης ΕΕ, στα
οποία επιβάλλονται ειδικοί φόροι
κατανάλωσης, θα αντιμετωπίζονται όπως οι
εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας
στο Λονδίνο.
Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες σχετικά με τις εν λόγω μεταφορές εμπορευμάτων προς τη Βόρεια Ιρλανδία μετά την
λήξη της μεταβατικής περιόδου. Σε μια τέτοια
περίπτωση, όπως σημειώνεται, θα υπάρξουν
νεότερες ανακοινώσεις. Αναλυτικά στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής:
Α. Εισαγωγή προϊόντων που υπόκεινται
σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και
των οποίων η αποστολή ξεκινά από την
1/1/2021 και μετά.
1. Για την εισαγωγή των εμπορευμάτων θα
πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωμένη τελωνειακή διασάφηση. Η πλειοψηφία των διασαφήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος Τελωνειακής Διαχείρισης
Εισαγωγών και Εξαγωγών Φορτίων-Ναύλων
(Customs Handling of Import and Export
Freight - CHIEF - system2). Η διαδικασία μπορεί
να γίνει από τον ίδιο τον εισαγωγέα, ο οποίος
έχει πρόσβαση στο σύστημα 3 ή από κάποιον
αντιπρόσωπό του, συνήθως εκτελωνιστή.
Στη συνέχεια όταν τα εμπορεύματα φτάσουν
στο σημείο εισόδου στη Μεγάλη Βρετανία, τηρούνται οι σχετικές τελωνειακές διαδικασίες.
2. Ο εισαγωγέας μπορεί να κάνει χρήση
απλοποιημένης διαδικασίας τελωνειακής
διασάφησης (Customs Freight Simplified
Procedures - CFSP4), δηλαδή χωρίς να κάνει
την ως άνω πλήρη τελωνειακή διασάφηση εκ
των προτέρων.
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Για την υποβολή απλοποιημένης διαδικασίας πρέπει να ακολουθείται:
 Η διαδικασία ελεγχόμενων αγαθών, δηλαδή να δηλώνεται ότι τα αγαθά είναι ελεγχόμενα. Για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία
από το τελωνείο χρειάζεται η προσκόμιση
της σχετικής άδειας ή πιστοποιητικού.
 Να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απόκτησης λογαριασμού αναστολής πληρωμής
ειδικών φόρων κατανάλωσης και δασμών.
Από την 1η Ιανουαρίου 2021, δεν θα μπορεί
ο εισαγωγέας να χρησιμοποιεί:
 Το απλοποιημένο συνοδευτικό διοικητικό έγγραφο (Simplified Accompanying Administrative Document - SAAD)
 Τους κανόνες της Ε.Ε. τους σχετικούς με
την εξ αποστάσεως πώληση.
Β. Προώθηση εισαχθέντων εμπορευμάτων
εντός της Μεγάλης Βρετανίας για τα οποία
έχει ανασταλεί η πληρωμή του ειδικού
φόρου κατανάλωσης.
1. Ο εισαγωγέας πρέπει να χρησιμοποιήσει
το σύστημα διακίνησης και ελέγχου των ειδικών φόρων κατανάλωσης (Excise Movement
Control System - EMCS) για να μεταφέρει τα
ως άνω εμπορεύματα από το σημείο εισόδου
στη Μεγάλη Βρετανία στον τελικό προορισμό
τους. Θα πρέπει να ορισθεί από τον εισαγωγέα ένας εγγεγραμμένος αποστολέας χρήσης
του συστήματος.
2. Ο εγγεγραμμένος αποστολέας πρέπει
να συμπληρώνει και να υποβάλει ένα ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (electronic
Administrative Document - eAD) μέσω του
συστήματος EMCS πριν από τη μετακίνηση.
Με τη διαδικασία αυτή καταγράφεται ένας μοναδικός Κωδικός Αναφοράς (Administrative
Reference Code - ARC) για τη συγκεκριμένη
κίνηση, ο οποίος πρέπει να συνοδεύει τα προϊόντα ανά πάσα στιγμή.
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3. Το άτομο το οποίο συνοδεύει τα αγαθά
(δηλαδή για παράδειγμα ο οδηγός του οχήματος που μεταφέρει τα εμπορεύματα) θα
πρέπει να είναι εφοδιασμένος με μια έντυπη έκδοση του eAD ή με οποιοδήποτε άλλο
εμπορικό έγγραφο στο οποίο να δηλώνεται
σαφώς ο Κωδικός Αναφοράς.
4. Μόλις τα εμπορεύματα παραληφθούν και
ελεγχθούν στην αποθήκη προϊόντων ειδικού
φόρου κατανάλωσης, ο παραλήπτης - αποθηκάριος θα πρέπει:
 να επιβεβαιώσει ότι τα αγαθά έφθασαν
στην αποθήκη
 να συμπληρώσει και υποβάλει δήλωση
παραλαβής.
5. Στην περίπτωση που τα εμπορεύματα
εισέρχονται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω σημείων εισόδου, τα οποία δεν διαθέτουν τα ως
άνω σχετικά υφιστάμενα συστήματα τελωνειακού ελέγχου, ο εισαγωγέας θα πρέπει μέχρι
το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας να
ενημερώσει το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών (Her Majesty's Revenue and Customs
- HMRC) ότι τα εμπορεύματα έχουν εισέλθει
στη χώρα.

του κατά τη διάρκεια του χρόνου στον οποίο η
αίτησή του βρίσκεται υπό έγκριση.
Γ. Αποστολή προϊόντων πριν από την
31/12/2020 και παραλαβή μετά την
1/1/2021.
1. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσει ο εισαγωγέας τελωνειακή διασάφηση ή να πληρώσει δασμούς εισαγωγής στη Μεγάλη Βρετανία εάν:
 τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ένα αναγνωρισμένο σχήμα ειδικού φόρου κατανάλωσης τη στιγμή εκείνη
 μπορεί να αποδειχθεί ότι η αποστολή
(μετακίνηση) άρχισε την 31η Δεκεμβρίου
2020 ή πριν.
2. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής και οι τυχόν
κυρώσεις που ενδέχεται να ισχύουν για αυτά
τα εμπορεύματα θα βασίζονται στη νομοθεσία περί ειδικών φόρων κατανάλωσης του
Ηνωμένου Βασιλείου και στους δασμούς που
ισχύουν τη στιγμή που ξεκίνησε η μετακίνηση από την ΕΕ. Στην περίπτωση που το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών ή το συνοριακό
σημείο ελέγχου ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία
για την ημερομηνία και την ώρα αποστολής
των εμπορευμάτων, ο αποστολέας μπορεί
να επιδείξει:

Σε αυτό το σενάριο, η είσοδος στο σύστημα
EMCS μπορεί να καθυστερήσει μέχρι το τέλος
της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι ο εγγεγραμμένος
αποστολέας έχει καταχωρίσει στη διασάφηση
εισαγωγής αναφορά σχετική με οικονομική
εγγύηση υπό τη μορφή εγγύησης της μετακίνησης των αγαθών. Αποτελεί ευθύνη του
εγγεγραμμένου αποστολέα να διασφαλίσει
ότι υπάρχει έγκυρη εγγύηση κυκλοφορίας, με
λεπτομέρειες της εγγύησης που καταγράφεται
στα κατάλληλα έγγραφα κίνησης πριν από την
αποστολή των εμπορευμάτων που βρίσκονται
σε καθεστώς αναστολής πληρωμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του δασμού.

 Για προϊόντα για τα οποία καταβάλλονται
ειδικοί φόροι κατανάλωσης: είτε το αίτημα
για την εισαγωγή αγαθών για τα οποία έχει
καταβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε
ένα κράτος-μέλος της ΕΕ είτε τη φόρμα του
απλοποιημένου συνοδευτικού διοικητικού
εγγράφου (ως άνω SAAD).

Όταν o εγγεγραμμένος αποστολέας ολοκληρώσει τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου eAD, θα πρέπει να επιλέξει
την ένδειξη «deferred movement» για να σημειώσει ότι πρόκειται για αναδρομική δήλωση.

3. Εάν δεν μπορεί να αποδειχθεί η ημερομηνία και η ώρα αποστολής των εμπορευμάτων, η μετακίνηση θα αντιμετωπιστεί με τον
ίδιο τρόπο ως εάν να είχαν ξεκινήσει την 1η
Ιανουαρίου 2021.

Σημειώνουμε ότι ο εγγεγραμμένος αποστολέας μπορεί να χρειαστεί έως και 45 ημέρες για
να εγγραφεί στο σύστημα, επομένως θα πρέπει
ο εισαγωγέας να ορίσει κάποιον που είναι ήδη
εγγεγραμμένος για να μετακινήσει τα προϊόντα

Πρόσθετες οδηγίες σχετικές με αποστολές
εμπορευμάτων που ξεκινούν στις 31 Δεκεμβρίου ή πριν αλλά εισέρχονται στη Μεγάλη
Βρετανία από την 1η Ιανουαρίου 2021 και
μετά, θα δημοσιευθούν σε εύθετο χρόνο.
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

 Για εμπορεύματα των οποίων οι ειδικοί
φόροι κατανάλωσης έχουν ανασταλεί: το
ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο eAD ή ένα
εμπορικό έγγραφο που περιλαμβάνει τον Κωδικό Αναφοράς ARC.
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«Shut-in economy». Πώς η «οικονομία

εντός σπιτιού» διαμορφώνει νέα δεδομένα
για καταναλωτές και επιχειρήσεις εν μέσω
πανδημικής κρίσης

Δ

ιαδικτυακά πάρτι και κινηματογράφος στο σπίτι. Γυμναστική μέσω
Youtube, με συναθλητές εκατομμύρια άλλους ανθρώπους σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Αγορές ρούχων
μέσω ψηφιακής εφαρμογής, διαδικτυακές
συνεδρίες με ψυχολόγους και διατροφολόγους κι εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας
με γυαλιά 3D, που δημιουργούν στον θεατή
την ψευδαίσθηση ότι βρίσκεται στην εξέδρα,
παρακολουθώντας το ποδοσφαιρικό ντέρμπι μέσα από το γήπεδο. H πανδημία της
Covid-19 έχει διαμορφώσει νέες καταναλωτικές συμπεριφορές και τάσεις, επιταχύνοντας
την ψηφιοποίηση της κατανάλωσης, που έτσι
και αλλιώς είχε δρομολογηθεί λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ροδούλα Τσιότσιου,
καθηγήτρια στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διευθύντρια του Εργαστηρίου
Μάρκετινγκ (MARLAB). Από την πλευρά του,
ο Αχιλλέας Μπούκης, επίκουρος καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο του Σάσεξ και συνεργαζόμενο μέλος του MARLAB, αναφέρει στο ΑΠΕΜΠΕ ότι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο ο ετήσιος τζίρος της λεγόμενης «shut-in economy»
υπολογίζεται, σύμφωνα με πρόσφατες
εκτιμήσεις, στα 12,9 δισ. στερλίνες (Legal &
General, 2020).
Τι ακριβώς είναι όμως η «shut-in economy»;
«H “οικονομία εντός σπιτιού” ή “shut-in
economy” ή “isolation” ή “lockdown economy”
αποτελεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο, το
οποίο βασίζεται στις αρχές της οικιακής κατανάλωσης (home-based consumerism)»,
εξηγεί η κ. Τσιότσιου και προσθέτει: «Το μοντέλο αυτό στρέφεται γύρω από την ιδέα ότι
οι άνθρωποι ξοδεύουν όλο και περισσότερο
χρόνο στο σπίτι, ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων λόγω COVID-19 αλλά και της
τηλεργασίας, η οποία φαίνεται να αυξάνεται
και να μονιμοποιείται σε αρκετούς επαγγελ-
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ματικούς κλάδους. Έτσι οι άνθρωποι σήμερα
έχουν αρχίσει να ζουν, να καταναλώνουν, να
κοινωνικοποιούνται και να ασχολούνται περισσότερο με δραστηριότητες μέσα στο σπίτι
(π.χ. γυμναστική, Do-it-Yourself δραστηριότητες, online παραγγελίες και κατανάλωση
εντός)».
Αυξήθηκαν οι «σεφ» στο σπίτι
Η εικόνα αυτή, που «φωτογραφίζει» ολοένα μεγαλύτερη κατανάλωση στο σπίτι, αποτυπώνεται και σε στατιστικά στοιχεία. Όπως
εξηγεί ο κ. Μπούκης, η κατά κεφαλήν κατανάλωση κατά την πανδημία υπολογίζεται ότι
έχει μειωθεί σε ποσοστό περίπου 30%, οδηγώντας σε κατάρρευση πολλές αγορές, όπως
η εστίαση και ο τουρισμός.
«Πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών
(ΙΕΛΚΑ, 2020) έδειξε ότι οι Έλληνες αύξησαν
κατά 31% το μαγείρεμα στο σπίτι, ενώ μείωσαν τα γεύματα τους σε εστιατόρια και ταβέρνες κατά 38%. Ο αυξημένος χρόνος εντός
σπιτιού έχει οδηγήσει και σε στροφή των καταναλωτών σε ψηφιακές υπηρεσίες, τις οποίες
απολαμβάνουν από τον καναπέ τους, και μάλιστα σε κλάδους που μέχρι τώρα απαιτούσαν
τη διά ζώσης επαφή. Διαδικτυακές συνεδρίες
με γιατρούς, ψυχολόγους, διατροφολόγους,
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα
εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου και προγράμματα σωματικής άσκησης μέσω εφαρμογών
στο κινητό αποτελούν ήδη μέρος της καθημερινοτητάς μας. Οι αλλαγές αυτές έχουν ήδη
σημαντικό αντίκτυπο τόσο στον τρόπο που
καταναλώνουμε, εργαζόμαστε και ζούμε αλλά
και στο πως ξοδεύουμε τα χρήματα και τον
χρόνο μας», σημειώνει ο κ. Μπούκης.
Κερδισμένοι και χαμένοι
Η πανδημική κρίση και οι αλλαγές που
επιφέρει, μοιραία «γεννούν» κερδισμένους
και χαμένους. Η κ. Τσιότσιου παρατηρεί ότι
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«όπως η δια-μοιραστική οικονομία ανέδειξε την Uber και την Airbnb, τώρα η “shutin economy” αναδεικνύει εταιρείες όπως
η Zoom και η Peloton. Συγκεκριμένα, η
Peloton (πάροχος live προγραμμάτων σωματικής άσκησης μέσω Διαδικτύου) διπλασίασε φέτος τις πωλήσεις της (από περίπου 900
εκατ. δολάρια σε 1,8 δισ), ενώ η Zoom Video
Communications παρουσίασε 355% αύξηση
στα έσοδά της στο 2ο τρίμηνο του 2020, με
τζίρο 146 εκατ. δολ. Η εταιρία αύξησε τους
καθημερινούς χρήστες των υπηρεσιών της
από 10 εκατομμύρια σε 300 εκατομμύρια παγκοσμίως μέσα σε πέντε μήνες (Δεκέμβριος
2019-Απρίλιος 2020, statista.com). Ωστόσο,
η “οικονομία εντός σπιτιού” έχει αρνητικές
επιπτώσεις σε αρκετούς κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα, η
τηλεργασία οδηγεί τα μεσιτικά γραφεία σε
δυσοίωνες προβλέψεις σε ό,τι αφορά στις
πωλήσεις/ ενοικιάσεις επαγγελματικών χώρων. Από την πλευρά των καταναλωτών, ο
αυξημένος χρόνος στο σπίτι έχει επηρεάσει την ψυχική τους υγεία, όπως πρόσφατες
έρευνες υποδεικνύουν (White and Der Boor,
2020, Druss, 2020), ενώ έχει στρέψει αρκετούς σε αγορές υλικών αγαθών και υπηρεσιών, με σκοπό να βελτιώσουν τη φυσική και
ψυχική τους ευεξία».
Hometainment και εμπειρίες
εικονικής πραγματικότητας
Η διασκέδαση και η ίδια η απόκτηση εμπειριών μεταφέρθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο
οικιακό περιβάλλον. Πώς επηρεάζει αυτό
την προοπτική της αγοράς, την κοινωνία
και την ψυχολογία; «Η ανερχόμενη τάση, το
“hometainment”» σημειώνει ο κ. Μπούκης,
«αναβαθμίζει σημαντικά τον ρόλο του σπιτιού ως χώρου διασκέδασης και κοινωνικής
συναναστροφής. Έτσι, η εξωστρέφεια που
χαρακτήριζε την κοινωνική ζωή σε πολλές
κουλτούρες είναι πιθανό να περιοριστεί και
ένα νέο μοντέλο κατανάλωσης να δημιουργηθεί με αυξημένη ζήτηση για εξατομικευμένες εμπειρίες, υπηρεσίες και προϊόντα, που
καταναλώνονται εντός σπιτιού (π.χ. κινηματογραφικές ταινίες και θεατρικές παραστάσεις στο σπίτι) ή για δραστηριότητες οι
οποίες θα απαιτούν τη συμμετοχή των καταναλωτών για τη δημιουργία κάτι νέου (π.χ. εργασίες τύπου “Φτιάξτο μόνος σου”). Ένα άλλο
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πεδίο ανάπτυξης της “shut-in economy”
είναι και οι εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας (virtual experiences), οι οποίες με
τη βοήθεια νέων τεχνολογιών δίνουν στους
χρήστες πρόσβαση σε υπηρεσίες από την πολυθρόνα του σπιτιού τους. Οι εμπειρίες αυτές
επιτρέπουν στους καταναλωτές να μπορούν
να απολαύσουν μέσω γυαλιών 3D μια σειρά
εμπειριών χωρίς τη φυσική μετάβασή τους σε
αυτές. Τέτοιες είναι η παρακολούθηση ενός
αγώνα μπάσκετ ΝΒΑ σαν να βρίσκονται στις
εξέδρες του γηπέδου, η επίσκεψη μουσείων
και ιστορικών αξιοθεάτων αλλά και η επίσκεψη σε ένα εμπορικό κέντρο μέσω του υπολογιστή ή του κινητού τους».
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Κυνηγώντας ένα γρήγορο τρένο
Με ποιο τρόπο καλούνται σήμερα οι επιχειρήσεις να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική
τους, τον τρόπο λειτουργίας τους, ακόμα και
τα ίδια τα προϊόντα τους, ώστε να προλάβουν να επιβιβαστούν σε αυτό το γρήγορο
τρένο; Σύμφωνα με την κ. Τσιότσιου, «σήμερα, οι επιχειρήσεις για να επιζήσουν και να
είναι κερδοφόρες όχι μόνο θα πρέπει να είναι ευέλικτες και να προσαρμοστούν στα νέα
δεδομένα, αλλά και να διερευνούν/παρακολουθούν συνεχώς τις αλλαγές στις ανάγκες,
τις επιθυμίες και τον τρόπο ζωής των καταναλωτών. Ο πελατοκεντρικός προσανατολισμός
των σύγχρονων επιχειρήσεων θα δοκιμαστεί
σημαντικά, όχι μόνο ως προς τον τρόπο και
τόπο διανομής των υπηρεσιών τους αλλά και
ως προς τη δημιουργία αξίας και για τις δύο
πλευρές. Οι νέες συνθήκες, τέλος, στρέφουν
την προσοχή και το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων στην ευζωία των καταναλωτών
(wellbeing) και στην επίλυση ευρύτερων
κοινωνικών προβλημάτων, γεγονός που επιβάλλει αλλαγές στις προτεραιότητές τους».
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νέα - ειδήσεις

ΕΕ – Κίνα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση
θα επιβάλει δασμούς
σε κινεζικά προϊόντα αλουμινίου

Η

Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλει δασμούς έως 48% σε εισαγωγές ελασμάτων αλουμινίου από την Κίνα
εν μέσω έρευνας που κάνει για
το αν τα κινεζικά προϊόντα πωλούνται σε
αδικαιολόγητα χαμηλές τιμές. Η εφημερίδα
της ΕΕ ανέφερε χθες, Πέμπτη, ότι οι δασμοί,
οι οποίοι θα κυμαίνονται από 30,4% έως 48%,
θα ισχύουν από την Τετάρτη. Οι δασμοί αυτοί
θα ισχύουν έως την ολοκλήρωση της έρευνας
που αναμένεται τον Απρίλιο. Τότε, η ΕΕ θα μπορούσε να επιβάλει δασμούς για πέντε χρόνια.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συντονίζει την εμπορική πολιτική των 27 χωρών
της ΕΕ, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο έρευνα

36

για τα προϊόντα αυτά που χρησιμοποιούνται ευρέως στις μεταφορές, τις κατασκευές
και τα ηλεκτρονικά έπειτα από ένσταση του
κλαδικού ευρωπαϊκού συνδέσμου European
Aluminium. O κινεζικός σύνδεσμος μεταλλουργιών χαρακτήρισε αβάσιμη την ένσταση.
Οι δασμοί θα ανέλθουν στο 30,4% για
την Guangdong Haomei New Materials
και την Guangdong King Metal Light Alloy
Technology, ενώ θα φθάνουν στο 38,2% για
τη Press Metal International. Για άλλες «συνεργαζόμενες» εταιρείες οι δασμοί θα είναι
34,9% και για τα υλικά από όλες τις υπόλοιπες
εταιρείες θα ανέλθουν στο 48%.
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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!

οι αριθμοί μιλούν...

Άυξηση κατά 6,8% κατέγραψαν
οι Ελληνικές εξαγωγές
τον Σεπτέμβριο του 2020
χωρίς τα πετρελαιοειδή

Σε ότι αφορά στις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας χωρίς τα πετρελαιοειδή, καταγράφηκε μία αρκετά θετική
πορεία, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν
σημαντικά και διαμορφώθηκαν στο
ποσό των €2.051,6 εκατ. έναντι €1.920,3
εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Πα-

ράλληλα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά
€62,5 εκατ., δηλαδή 1,8% και διαμορφώθηκαν σε €3.616,0 εκατ. όπως δείχνει ο
Πίνακας 2 με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να μειωθεί κατά €68,8 εκατ., δηλαδή 4,2% και να διαμορφωθεί σε €1.564,4
εκατ., έναντι €1.633,2 εκατ. πέρυσι.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Σεπτέμβριος 2019/2020
(ποσά σε εκατ. €)

ΣΕΠ 20

ΣΕΠ 19

ΔΙΑΦΟΡΆ 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

2.051,6

1.920,3

131,3

6,8%

Εισαγωγές

3.616,0

3.553,5

62,5

1,8%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.564,4

-1.633,2

68,8

-4,2%

οι αριθμοί μιλούν...

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

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

Ά

νοδο κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Σεπτέμβριο του 2020
-χωρίς τα πετρελαιοειδή- σύμφωνα
με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 06.11.2020 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ)
του ΣΕΒΕ. Η εν λόγω αύξηση διαμορφώθηκε
σε 6,8%, ενώ -χωρίς τα πετρελαιοειδή- ανοδική ήταν και η πορεία των εισαγωγών κατά
1,8%. Συμπεριλαμβανομένων των πετρελαι-

οειδών, οι εξαγωγές κινήθηκαν καθοδικά και
μειώθηκαν κατά 10,6%, δηλαδή €303,3 εκατ.
ανερχόμενες σε €2.556,8 εκατ. έναντι €2.860,1
εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2019. Αντίστοιχα,
αρνητική ήταν και η πορεία των εισαγωγών
καθώς μειώθηκαν κατά €769,8 εκατ., δηλαδή
16,0% και διαμορφώθηκαν σε €4.037,2 εκατ.
Το εμπορικό έλλειμμα για τον Σεπτέμβριο του
2020 διαμορφώθηκε σε €1.480,4 εκατ., βελτιωμένο κατά €466,5 εκατ., δηλαδή 24,0% συγκριτικά με το 2019.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Σεπτέμβριος 2019/2020
ΔΙΑΦΟΡΆ 20/19

τη μείωση να διαμορφώνεται σε €6.134,9
εκατ., δηλαδή 14,6%, ενώ το εμπορικό
ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό κατά
€13.506,2 εκατ. Η εικόνα στις εμπορευματικές μας συναλλαγές για το διάστημα
Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2020 διαφοροποιείται άρδην αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή καθώς οι εξαγωγές στο εν λόγω
διάστημα αυξήθηκαν κατά €252,3 εκατ.,
δηλαδή 1,5%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,9%, δηλαδή €1.806,5 εκατ.

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

(ποσά σε εκατ. €)

ΣΕΠ 20

ΣΕΠ 19

ΕΤ 20/19

ΙΑΝ-ΣΕΠ 20

ΙΑΝ-ΣΕΠ 19

ΔΙΑΦΟΡΆ 20/19

ΕΤ 20/19

Εξαγωγές

2.556,8

2.860,1

-303,3

-10,6%

Εξαγωγές

22.347,8

25.313,3

-2.965,5

-11,7%

Εισαγωγές

4.037,2

4.807,0

-769,8

-16,0%

Εισαγωγές

35.854,0

41.988,9

-6.134,9

-14,6%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.480,4

-1.946,9

466,5

-24,0%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-13.506,2

-16.675,6

3.169,4

-19,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
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Αναλύοντας την εξέλιξη των ελληνικών
εξαγωγών από την αρχή του έτους και
συγκεκριμένα για το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2020, παρατηρείται μείωση αυτών κατά €2.965,5 εκατ., δηλαδή
11,7%. Εν προκειμένω, στο α’ εννεάμηνο
του 2020 οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν στο ποσό των €22.347,8 εκατ. έναντι €25.313,3 εκατ. το 2019. Αντίστοιχα, οι
εισαγωγές ανήλθαν σε €35.854,0 εκατ.
φέτος έναντι €41.988,9 εκατ. πέρυσι με

(ποσά σε εκατ. €)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση
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οι αριθμοί μιλούν...
Όπως γίνεται εμφανές από τους πρώτους μήνες του 2020 όταν ξεκίνησε η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού,
οι εξαγωγές τροφίμων και χημικών σημειώνουν σημαντική αύξηση. Η πορεία
τους συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβριο του
2020, καθώς οι δύο κλάδοι πρωταγωνίστησαν και ενίσχυσαν σημαντικά τις
ελληνικές εξαγωγές. Συγκεκριμένα για το
α’ εννεάμηνο του 2020, οι εξαγωγές τροφίμων κατέγραψαν αύξηση κατά €406,3
εκατ., δηλαδή 11,5% ανερχόμενες στο
ποσό των €3.931,9 εκατ., ενώ τα χημικά
προϊόντα από €3.036,6 εκατ. στο διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος του 2019, διαμορφώθηκαν σε €3.636,6 εκατ. φέτος.
Αναφορικά με τους υπόλοιπους κλά-

δους, αύξηση εξαγωγών κατέγραψαν
τα μηχανήματα και οχήματα (€27,4 εκατ.,
δηλαδή 1,2%), τα ποτά και καπνά (€46,5
εκατ., δηλαδή 8,3%) και τα λίπη και έλαια
(€110,6 εκατ., δηλαδή 37,8%). Αντίθετα,
σημαντικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας καταγράφουν μείωση της εξαγωγικής τους επίδοσης με την ενίσχυση και
υποστήριξή τους να κρίνεται περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Συγκεκριμένα,
τα βιομηχανικά προϊόντα κατέγραψαν
μείωση εξαγωγών κατά €271,8 εκατ.,
δηλαδή 7,0%, ο κλάδος των διάφορων
βιομηχανικών προϊόντων κατέγραψε μείωση κατά €329,7 εκατ., δηλαδή 15,7% και
τέλος, οι εξαγωγές πρώτων υλών μειώθηκαν κατά €164,3 εκατ., δηλαδή 16,5%.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιούλιος 2019/2020
(ποσά
ευρώ)

σε

εκατ.

ΙΑΝ-ΣΕΠ 20

ΙΑΝ-ΣΕΠ 19

ΔΙΑΦΟΡΆ

ΕΤ 19/18

Πετρελαιοειδή

4.926,7

8.220,6

-3.293,9

-40,1%

Τρόφιμα

3.931,9

3.525,6

406,3

11,5%

Βιομηχανικά

3.602,0

3.873,8

-271,8

-7,0%

Χημικά

3.636,6

3.036,6

600,0

19,8%

Μηχ/τα-Οχήματα

2.308,9

2.281,5

27,4

1,2%

Διαφ. Βιομηχανικά

1.770,7

2.100,4

-329,7

-15,7%

Πρώτες Ύλες

829,3

993,6

-164,3

-16,5%

Ποτά-Καπνά

604,2

557,7

46,5

8,3%

Λίπη-Έλαια

403,0

292,4

110,6

37,8%

Μη ταξινομημένα

334,5

383,6

-49,1

-12,8%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

17.421,1

17.045,1

376,0

2,2%*

Σύνολο

22.347,8

25.265,7

-2.917,9

-11,5%*

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Σεπτέμβριος 2019/2020
ΣΕΠ 20

ΣΕΠ 19

ΔΙΑΦΟΡΆ 20/19

ΕΤ 19/18

Πετρελαιοειδή

513,5

946,5

-433,0

-45,7%

Χημικά

469,4

390,2

79,2

20,3%

Τρόφιμα

426,1

381,1

45,0

11,8%

Βιομηχανικά

422,6

422,8

-0,2

0,0%

Μηχ/τα-Οχήματα

267,2

234,9

32,3

13,8%

Διαφ. Βιομηχανικά

227,9

246,7

-18,8

-7,6%

Πρώτες Ύλες

87,8

79,9

7,9

9,9%

Ποτά-Καπνά

74,3

61,0

13,3

21,8%

Λίπη-Έλαια

37,1

26,1

11,0

42,1%

Μη ταξινομημένα

30,9

46,6

-15,7

-33,7%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή

2.043,3

1.889,2

154,1

8,2%*

Σύνολο

2.556,8

2.835,7

-278,9

-9,8%*

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

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

Τα ελληνικά προϊόντα
εξήχθησαν κατά κύριο
λόγο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε. 27) με το
57,9% του συνόλου
να αποστέλλεται στις
ευρωπαϊκές χώρες,
ενώ το 42,1% απεστάλη σε Τρίτες Χώρες. Η
διαφορά είναι ακόμη
μεγαλύτερη αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή καθώς το 65,7%
προορίζεται για την
Ε.Ε. και το 34,3% για τις
Τρίτες Χώρες.

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

ICAP – DK MARKETING:
Σημαντικές ζημιές στον κλάδο
της πτηνοτροφίας στην Ελλάδα
εξαιτίας του κορωνοϊού

Τ

ριστικής κίνησης που ήταν αυξανόμενη την
τελευταία διετία και την περίοδο αναφοράς η
οποία συμπίπτει με την προετοιμασία για την
θερινή περίοδο.

Ο κλάδος των πουλερικών στην Ελλάδα
αποτελεί δυναμικό κλάδο, με μεγάλα επίπεδα
καθετοποίησης και σημαντικούς ρυθμούς μεγέθυνσης τις τελευταίες δεκαετίες, καλύπτοντας σε υψηλό βαθμό την εγχώρια ζήτηση και
επενδύοντας σταδιακά σε εξαγωγές.

Όταν ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού –
Covid 19 και άρχισε η εφαρμογή των μέτρων
της καραντίνας, μεταξύ των οποίων ήταν και
η αναστολή της λειτουργίας των χώρων εστίασης, ο κλάδος της πτηνοτροφίας είχε ήδη
ξεκινήσει τις εκτροφές για την κάλυψη της
ζήτησης με όρους προ κορωνοϊού. Τα μέτρα
που εφαρμόστηκαν για την προστασία και τη
μείωση της διασποράς της πανδημίας είχαν
άμεσο αντίκτυπο στην τιμή του ελληνικού
κοτόπουλου, τόσο όσον αφορά τους παραγωγούς όσο και τις μονάδες μεταποίησης. Η
μείωση της τιμής οφείλεται στον μεγάλο όγκο
αποθεμάτων και στο «ντάμπινγκ» τιμών.

ην οικονομική επίδραση της πανδημίας που προκλήθηκε εξαιτίας του
κορωνοϊού στον κλάδο των πουλερικών στην Ελλάδα αποτυπώνει μελέτη
που ολοκλήρωσε ο Τομέας του Management
Consulting, Private Sector της ICAP σε συνεργασία με την DK Marketing, για λογαριασμό της
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πτηνοτροφίας.

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής πωλήσεων την περίοδο 2014-2019 διαμορφώθηκε
σε 8,8%. Ο κλάδος έχει αξιόλογη παρουσία
στο σύνολο της εγχώριας βιομηχανίας καλύπτοντας ανερχόμενο μερίδιο στις συνολικές
πωλήσεις, το οποίο το 2018 ανήλθε σε 1,1%.
Παράλληλα, το μερίδιο του κλάδου στο σύνολο πωλήσεων των βιομηχανιών ειδών διατροφής διαμορφώθηκε το 2018 σε 5,9%.
Ο κλάδος της ελληνικής πτηνοτροφίας ξεκίνησε τον προγραμματισμό της για το έτος
2020, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της
οικονομίας το έτος 2019, την τάση της του-
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Η πλεονάζουσα παραγωγή οδηγήθηκε σε
αποθεματοποίηση και κατάψυξη. Οι ποσότητες
κατεψυγμένου ελληνικού κοτόπουλου αυξήθηκαν συνεχώς από τον Μάρτιο μέχρι και τον
Μάιο του 2020. Η οικονομική ζημιά στον κλάδο
της πτηνοτροφίας αφορά δύο κατηγορίες:
Α) τη ζημιά των παραγωγών εκτροφής
πουλερικών και
Β) τη ζημιά των επιχειρήσεων μεταποίησης,
η οποία διαιρείται σε δύο υποκατηγορίες:
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Β1) ζημιά μεταποιητή λόγω του κόστους
αποθήκευσης κατεψυγμένων και Β2) ζημιά
λόγω απώλειας τζίρου των μεταποιητών.
Ο κλάδος της πτηνοτροφίας, τόσο στον
πρωτογενή τομέα της εκτροφής, όσο και
στον δευτερογενή της σφαγής και της μεταποίησης, υπέστη σημαντικές επιβαρύνσεις

και μεγάλη ζημία, εξαιτίας της εμφάνισης του
κορονοϊού – Covid 19.
Λόγω της σημαντικότητας του κλάδου στην
διατροφική αλυσίδα απαιτείται, σύμφωνα με
την μελέτη, δημιουργία πλαισίου προστασίας των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων για την
αντιμετώπιση των συνεπειών από τον Covid
19 με προτεινόμενες ενέργειες:

μελέτη - έρευνα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

 Αποζημίωση των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων
 Διαμόρφωση οδικού χάρτη για την ανάκαμψη του κλάδου
 Εύρεση λύσης για τη διάθεση των κατεψυγμένων προϊόντων
 Υποστήριξη ενεργειών για εξωστρέφεια των επιχειρήσεων
 Μέτρα για την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων
 Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού τιμών από εισαγόμενα
προϊόντα πτηνοτροφίας.

Πηγή: ICAP - DK MARKETING
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μελέτη - έρευνα
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Τ

ην οικονομική επίδραση της πανδημίας του κορονοϊού στον κλάδο
εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου αλλά και τη θέση του ελληνικού
μαρμάρου στην παγκόσμια αγορά, αποτυπώνει μελέτη που ολοκλήρωσε ο τομέας του
Management Consulting, Private Sector της
ICAP ΑΕ, σε συνεργασία με την DK Marketing.
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της μελέτης,
η προβλεπόμενη συνολική μείωση πωλήσεων για τις επιχειρήσεις του κλάδου εξόρυξης
και επεξεργασίας μαρμάρου το 2020 (έναντι
του 2019) θα ανέλθει σε -35% και οι πωλήσεις
του κλάδου θα διαμορφωθούν σε 366,7 εκατ.
ευρώ. Το αισιόδοξο σενάριο προβλέπει μικρότερη μείωση (-30%) με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 394,9 εκατ. ευρώ ενώ στο απαισιόδοξο σενάριο η μείωση θα είναι υψηλότερη
(-40%) και οι πωλήσεις θα διαμορφωθούν σε
338,4 εκατ. ευρώ. Όπως διαπιστώνεται, οι προβλεπόμενες πωλήσεις για το 2020 στο βασικό
σενάριο είναι χαμηλότερες από τις πραγματοποιηθείσες πωλήσεις του 2014.
Εξαιτίας της προβλεπόμενης μείωσης πωλήσεων του κλάδου εξόρυξης-επεξεργασίας μαρμάρου, στο σύνολο της οικονομίας
μέσω των πολ/στικών επιδράσεων θα προκληθεί μείωση των πωλήσεων σε όλους τους
κλάδους-προμηθευτές. Η προβλεπόμενη
συνολική μείωση πωλήσεων σε όλους τους
κλάδους-προμηθευτές καθώς και η μείωση
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των αμοιβών εργαζομένων του κλάδου μαρμάρου θα ανέλθει σε -431,9 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το βασικό σενάριο της μελέτης, ενώ,
σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, η μείωση
τζίρου θα ανέλθει σε -307,2 εκατ. ευρώ και
βάσει του απαισιόδοξου σεναρίου η μείωση
θα φτάσει τα -493,6 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με την επίδραση στην απασχόληση, σύμφωνα με τη μελέτη η τελική προβλεπόμενη μείωση της απασχόλησης σε όλους
τους κλάδους-προμηθευτές συμπεριλαμβανομένου και του κλάδου μαρμάρου, θα κυμανθεί μεταξύ -896 εργαζόμενους (αισιόδοξο
σενάριο) και -2.689 (απαισιόδοξο σενάριο) με
βασικό σενάριο τη μείωση κατά -1.793 άτομα.
Η βιομηχανία μαρμάρων της Ελλάδας αποτελεί έναν από τους βασικότερους κλάδους
της ελληνικής οικονομίας, δεδομένου του
μεγάλου βαθμού εξωστρέφειάς του, αλλά
και έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγείς παγκοσμίως. Η συνολική συνεισφορά
της αγοράς στο ελληνικό ΑΕΠ αποτιμάται σε
1,27 δισ. ευρώ, με τις συνολικές πωλήσεις του
κλάδου να ανέρχονται περίπου στα 520 δισ.
ευρώ, το 2019. Το 76% του συνόλου των πωλήσεων προέρχεται από τις εξαγωγές, με αποτέλεσμα οι τελευταίες να ανέρχονται σε 395,4
εκατ. ευρώ, έχοντας καταγράψει συρρίκνωση
το 2019 κατά 9,38%. Το μεγαλύτερο μέρος
των εξαγωγών αφορά το ακατέργαστο μάρμαρο, οι εξαγωγές του οποίου φτάνουν τα
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ICAP-DK MARKETING: Πτώση
πωλήσεων το 2020 στον κλάδο
εξόρυξης και επεξεργασίας
μαρμάρου, λόγω της πανδημίας
του κορονοϊού

246,36 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 62,3% του
συνόλου. Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές
προϊόντων κατεργασμένου μαρμάρου αποτιμώνται σε 149,03 εκατ. ευρώ.
Το μεγαλύτερο κομμάτι των εξαγωγών της
ελληνικής αγοράς, προορίζεται προς την Κίνα
η οποία δέχεται το 54% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, ποσοστό που αντιστοιχεί
σε 213,39 εκατ. ευρώ. Το 99% των εισαγωγών
της Κίνας από την Ελλάδα είναι ακατέργαστο
μάρμαρο. Αντίθετα με την Κίνα, οι αγορές των
ΗΠΑ, των ΗΑΕ και του Κατάρ, εισάγουν κατά
κόρων κατεργασμένο μάρμαρο. Πιο αναλυτικά οι ΗΠΑ που είναι ο δεύτερος σημαντικότερος εξαγωγικός εταίρος της Ελλάδας, εισάγει
προϊόντα μαρμάρου αξίας 26,19 εκατ. ευρώ
ενώ τα ΗΑΕ 24,69 εκατ. ευρώ, κατέχοντας το
6,62% και το 6,24% της «πίτας» των ελληνικών εξαγωγών μαρμάρου, αντίστοιχα. Οι χώρες που έχουν αναδείξει τους υψηλότερους
ρυθμούς αύξησης των εισαγωγών μαρμάρου
από την Ελλάδα, σε βάθος οκταετίας, είναι η
Ταϊλάνδη με μέσο ρυθμό ετήσιας μεγέθυνσης
41,03% και αξία εισαγωγών 6,26 εκατ. ευρώ, η
Αλγερία με 29,66% και αξία 7,11 εκατ. ευρώ και
το Κατάρ με 27,59% και αξία 11,98 εκατ. ευρώ.
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Δεδομένου ότι η Κίνα αποτελεί το νούμερο
ένα προορισμό της ελληνικής μαρμαροβιομηχανίας, τα όσα συνέβησαν τους τελευταίους μήνες «πάγωσαν» την ελληνική εξαγωγική
δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, συγκρίνοντας
τους πέντε πρώτους μήνες του 2019 με τους
αντίστοιχους του 2020 διαπιστώνεται τεράστια απόκλιση, η οποία αυξάνεται από τον
Ιανουάριο προς τον Μάιο. Μόνο από την αγορά της Κίνας, η μέση απόκλιση για τους πέντε
μήνες έφτασε το -53,37%. Συμπερασματικά,
οι ελληνικές εξαγωγές μαρμάρου στην Κίνα
ήταν συγκριτικά μειωμένες κατά μέσο όρο 10
εκατ. ευρώ, ανά μήνα, σε σχέση με το 2019.
Στο επίπεδο των συνολικών εξαγωγών μαρμάρου της Ελλάδας, αξιοσημείωτη είναι η
απόκλιση του τελευταίου τριμήνου, όπου συνολικά οι ελληνικές εξαγωγές μαρμάρου ήταν
μειωμένες κατά 56,02 εκατ. ευρώ. Αναφορικά
με την πορεία για τους μήνες του 2020, ο μέσος ρυθμός μεταβολής ανέρχεται σε -3,96%,
με τον Μάιο να δίνει ανάσες ανάκαμψης στην
αγορά, από την αύξηση των 13,9% σε σχέση
με τον Απρίλιο. Η Ελλάδα τον Μάιο κατόρθωσε να αυξήσει συγκριτικά το μερίδιό της σε
8,15% από 7% που ήταν το συνολικό για το
έτος 2019.
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Τ

α ηλεκτρονικά καταστήματα σε ποσοστό που φθάνει ακόμη και το 72%
δεν παρέχουν καθόλου ή παρέχουν
ελλιπή ενημέρωση στους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους.

Αυτό προέκυψε από δειγματοληπτικό έλεγχο - «σάρωση» (sweep) που πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της γενικής διεύθυνσης
Προστασίας Καταναλωτή της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης
ηλεκτρονικών συσκευών, όπως κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ταμπλέτες.
Τα βασικά συμπεράσματα του ελέγχου, που
πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 26/08/2020 έως και 31/08/2020 και
επαναλήφθηκε στις 7/9/2020, σύμφωνα με
ανακοίνωση, είναι:
 Το 43% των ιστοσελίδων δεν ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με το πώς μπορούν να υπαναχωρήσουν από μια σύμβαση
ειδικά στην περίπτωση που έχουν χρησιμοποιήσει τα αγαθά σε βαθμό μεγαλύτερο από
αυτόν που είναι αναγκαίος για να διαπιστωθεί
η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία
τους καθώς και όσον αφορά στην ευθύνη
τους για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών.
Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παρουσιάζεται με κατανοητό τρόπο και με σαφή αναφορά του δικαιώματος των καταναλωτών να
υπαναχωρήσουν.
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Τα ηλεκτρονικά καταστήματα
σε ποσοστό έως και 72%
δεν παρέχουν καθόλου
ή παρέχουν ελλιπή ενημέρωση
στους καταναλωτές
για τα δικαιώματά τους
 Το 75% των ιστοσελίδων δεν παρέχει
σαφή πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση
να ανοίξει τη συσκευασία για να αποκτήσει
πρόσβαση στα αγαθά, εφόσον συνήθως στα
καταστήματα εμφανίζονται παρόμοια αγαθά ασυσκεύαστα. Ως εκ τούτου, η ζημία που
προκαλείται στη συσκευασία απλώς για να
ανοιχθεί δεν αποτελεί αιτία αποζημίωσης.
Ωστόσο, οποιεσδήποτε προστατευτικές ταινίες που έχουν τοποθετηθεί στο προϊόν θα
πρέπει να αφαιρούνται μόνο όταν αυτό είναι
απολύτως αναγκαίο για τη δοκιμή του.
 Το 72% των ιστοσελίδων δεν παρέχει καμία πληροφόρηση στον καταναλωτή για τα
δικαιώματα του όσον αφορά στην παράδοση
αγαθών σε περίπτωση καθυστέρησης από
τον προμηθευτή.
O προμηθευτής πρέπει να ενημερώνει τον
καταναλωτή για «την προθεσμία εντός της
οποίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα αγαθά». Eάν ο προμηθευτής δεν
παραδώσει εντός της προθεσμίας αυτής ή
εντός της προθεσμίας που έχει δηλωθεί στον
καταναλωτή, ο καταναλωτής πρέπει να συμφωνήσει με τον έμπορο για την παράταση της
προθεσμίας παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής
εξακολουθεί να μην έχει παραδώσει πριν από
τη λήξη της παράτασης, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση.
 Το 28% παρέχει ελλιπή πληροφόρηση
στον καταναλωτή για την περίπτωση μη πα-
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ράδοσης προϊόντος εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας.
Ως επόμενα βήματα, η γενική γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή θα
ενημερώσει για τα πορίσματα ελέγχου τους
σχετιζόμενους συνδέσμους ηλεκτρονικών
καταστημάτων, προκειμένου να απευθύνουν
με τη σειρά τους συστάσεις στα μέλη τους και
στη συνέχεια, οι προμηθευτές θα κληθούν να
διορθώσουν τις ιστοσελίδες τους.
Παράλληλα, αντιλαμβανόμενη την αυξημένη ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού
κοινού δεδομένης της συνεχούς ανόδου του
όγκου των ηλεκτρονικών συναλλαγών, εφιστά την προσοχή του καταναλωτικού κοινού
και δεσμεύεται να συνεχίσει τους αυτεπάγγελτους δειγματοληπτικούς ελέγχους σάρωσης ιστοσελίδων (sweeps), διασφαλίζοντας
την πλήρη συμμόρφωση των προμηθευτών
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και ενεργοποιώντας τις εθνικές διαδικασίες
επιβολής διοικητικών κυρώσεων, όπου αυτό
καταστεί αναγκαίο, με σκοπό την ορθή εφαρμογή της καταναλωτικής νομοθεσίας.
Επισημαίνεται, στην ανακοίνωση, ότι ο
Νόμος 2251/1994 για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών διασφαλίζει,
μεταξύ άλλων, ότι κάθε καταναλωτής όταν
πραγματοποιεί αγορές στο διαδίκτυο, έχει το
δικαίωμα να λαμβάνει σαφείς, ορθές και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τους όρους
παράδοσης και το δικαίωμα υπαναχώρησης,
σε περίπτωση που έχει χρησιμοποιήσει τα
αγαθά σε βαθμό μεγαλύτερο από αυτόν που
είναι αναγκαίος για να διαπιστωθεί η φύση, τα
χαρακτηριστικά και η λειτουργία των αγαθών.
Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής δεν θα
πρέπει να χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης,
αλλά θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τυχόν
μείωση της αξίας των αγαθών.
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ΙΝΣΕΤΕ: H ακτινογραφία
του εισερχόμενου τουρισμού
για την περίοδο 2017-2019
Η ακτινογραφία του εισερχόμενου τουρισμού για την περίοδο 2017-2019,
είναι το αντικείμενο της νέας μελέτης του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ). Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, την περίοδο 2017-2019 τα βασικά μεγέθη του εισερχόμενου τουρισμού
στην Ελλάδα, εμφάνισαν τις ακόλουθες αυξήσεις: Οι αφίξεις σημείωσαν αύξηση 15% (από 27,2 εκατ. το 2017 σε 31,3 εκατ. το 2019), οι διανυκτερεύσεις
με τη σειρά τους άνοδο 11% (από 209,9 εκατ. το 2017 σε 232,5 εκατ. το 2019)
και τέλος οι εισπράξεις κι αυτές άνοδο 24% (από 14,2 δισ. ευρώ το 2017 σε
17,7 δισ. ευρώ το 2019).

Σ

ε ό,τι αφορά όλες τις ευρείες
αγορές αυτές σημείωσαν αύξηση στα βασικά μεγέθη τους και
κατηγοριοποιούνται ως εξής:

-Χώρες Ζώνης Ευρώ (αφίξεις +12%,
διανυκτερεύσεις +6% και έσοδα +23%),
-Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ (αφίξεις
+26%, διανυκτερεύσεις +15% και έσοδα
+28%) και
-Λοιπές Χώρες (αφίξεις +8%,
διανυκτερεύσεις +14% και έσοδα +24%).
Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, οι μοναδικές αγορές που καταγράφουν μείωση σε
όλα τα βασικά μεγέθη την περίοδο 2017-2019
είναι της Ολλανδίας (αφίξεις -14%, διανυκτερεύσεις -11% και έσοδα -17%), της Σερβίας
(αφίξεις -5%, διανυκτερεύσεις -10%, έσοδα
-6%), της Σουηδίας (αφίξεις -16%, διανυκτερεύσεις -15% και έσοδα -5%) και της Βόρειας
Μακεδονίας (αφίξεις -40%, διανυκτερεύσεις
-45%, έσοδα -36%). Επίσης, μείωση καταγράφεται στις αφίξεις από τις αγορές της Ρωσίας
(-1%) και της Νορβηγίας (-10%), στις διανυκτερεύσεις από τις αγορές της Γερμανίας (-1%) και
της Νορβηγίας (-15%) και στις εισπράξεις από
την αγορά της Αυστραλίας (-6%).
Στον αντίποδα, οι υψηλότερες αυξήσεις την
περίοδο 2017-2019, καταγράφονται από τις
αγορές της Ισπανίας (αφίξεις +72%, διανυκτερεύσεις +68%, έσοδα +131%), του Καναδά
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(αφίξεις +62%, διανυκτερεύσεις +65%, έσοδα
+92%), της Αυστρίας (αφίξεις +47%, διανυκτερεύσεις +46%, έσοδα +80%), των ΗΠΑ (αφίξεις
+36%, διανυκτερεύσεις +30%, έσοδα +46%),
του Ισραήλ (αφίξεις +35%, διανυκτερεύσεις
+10%, έσοδα +46%), της Βουλγαρίας (αφίξεις
+52%, διανυκτερεύσεις +31%, έσοδα +19%),
της Ελβετίας (αφίξεις +20%,διανυκτερεύσεις
+22%, έσοδα +35%) και της Ρουμανίας (αφίξεις
+20%, διανυκτερεύσεις +17%, έσοδα +29%).
Εστιάζοντας στον ελληνικό τουρισμό διαχρονικά, όπως τονίζει η μελέτη, χαρακτηρίζεται από υψηλή εποχικότητα, παρά την ανάπτυξη και προώθηση επιπρόσθετων μορφών
τουρισμού τα τελευταία χρόνια και κυρίως
την προώθηση της Αθήνας ως προορισμού
City Break (ολιγοήμερες αποδράσεις). Ο κύριος λόγος, αφορά στο ότι είναι εστιασμένος στις διακοπές «Ήλιος και Θάλασσα», που
όμως είναι και το τουριστικό προϊόν με την
μεγαλύτερη αγορά τόσο στην Ευρώπη, όσο
και ευρύτερα. Ενδεικτικά, για το 2019, το
56% των αφίξεων και το 59% των διανυκτερεύσεων και εισπράξεων, σημειώθηκε στο 3ο
τρίμηνο του έτους. Επιμέρους, οι χώρες της
Ευρωζώνης (54% αφίξεις, 56% διανυκτερεύσεις και 59% εισπράξεις) και οι λοιπές χώρες
(50% αφίξεις, 56% διανυκτερεύσεις και 54%
εισπράξεις) εμφάνισαν χαμηλότερη εποχικότητα από τις χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης
του Ευρώ (63% αφίξεις, 64% διανυκτερεύσεις
και 66% εισπράξεις).
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Eurofound-Cedefop- Μόλις το 20%
των επιχειρήσεων στην ΕΕ έχει
βρει το «μυστικό» του συνδυασμού
υψηλών αποδόσεων
και ευημερίας των εργαζομένων.
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ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Η εικόνα ανά χώρα.

Μ

όλις το ένα πέμπτο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (ποσοστό
20%) φαίνεται πως έχει ανακαλύψει το «μυστικό» ενός τρόπου
λειτουργίας, που συνδυάζει τις υψηλές επιχειρηματικές αποδόσεις με το ιδανικό εργασιακό
περιβάλλον και την ευημερία των εργαζομένων,
όπως προκύπτει από έρευνα του Eurofound και
του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), που
δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
Τι κάνουν αυτές οι επιχειρήσεις, ώστε να
πετυχαίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα για
εργαζόμενους και εργοδότες; Μεταξύ άλλων, ενθαρρύνουν πρακτικές που αυξάνουν
την αυτονομία του προσωπικού, προάγουν
την εκπαίδευση και τη μάθηση μέσα από την
εργασία και διευκολύνουν τον ενδοεταιρικό
κοινωνικό διάλογο.
Τα παραπάνω προκύπτουν από την τέταρτη
Έρευνα για τις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις (ECS)
του Eurofound και του Cedefop. Η έρευνα συγκέντρωσε στοιχεία από 21.869 μάνατζερ ανθρώπινου δυναμικού και 3.073 εργασιακούς
εκπροσώπους στα 27 κράτη-μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πραγματοποιήθηκε το 2019,
αλλά λόγω του χαρακτήρα της προσφέρει
-σύμφωνα με το cedefop- επίκαιρη πληροφορία για την πιθανή ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ εν μέσω πανδημικής κρίσης.
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Συνολικά, η έρευνα αναδεικνύει θετικό
εργασιακό κλίμα στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, βάσει τουλάχιστον
όσων δηλώνουν τα διευθυντικά στελέχη:
πάνω από οκτώ στους δέκα μάνατζερ (84%)
αξιολογούν ως «καλή» ή «πολύ καλή» τη σχέση μεταξύ διοίκησης και προσωπικού. Στις
δε επιχειρήσεις που ανήκουν στο προαναφερθέν «δυνατό» 20%, συχνά εφαρμόζονται
πρακτικές μάνατζμεντ που κλίνουν περισσότερο προς την ενθάρρυνση της αυτονομίας
των εργαζομένων στη δουλειά τους, αντί της
παρακολούθησης για το αν συμμορφώνονται
στις οδηγίες του εργοδότη.
Η έρευνα ανέδειξε ακόμα ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες ο κοινωνικός διάλογος είναι
ισχυρός, καταγράφουν καλύτερες αποδόσεις
και πετυχαίνουν υψηλότερα επίπεδα ευημερίας για τους εργαζομένους: πάνω από τα δύο
τρίτα (ποσοστό 70%) των μάνατζερ θεωρούν
πως όταν οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις
αλλαγές που συμβαίνουν στον οργανισμό της
επιχείρησης, μέσω του διαλόγου, αυτή αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σύμφωνα
δε, με την έρευνα, η ανθρωποκεντρική προσέγγιση του μάνατζμεντ, που υποστηρίζει
τους εργαζομένους στην καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους στον χώρο εργασίας
και τους διευκολύνει να αποκτήσουν περισσότερα προσόντα, αποφέρει οφέλη και έξω
από τον χώρο εργασίας, όπως χαμηλότερα
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(το 92% αξιολογεί ως αρκετά ή πολύ δύσκολη
την εξεύρεση του κατάλληλου προσωπικού),
τη Ρουμανία (90%) και τη Μάλτα (88%). Αντίθετα, τα ποσοστά των μάνατζερ που δηλώνουν πως δεν είναι πολύ ή και καθόλου δύσκολο να βρουν το κατάλληλο προσωπικό
είναι υψηλότερα στη Δανία (44%), την Ελλάδα
(43%) και τη Σλοβενία (36%).

κόστη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
αυξημένη συμμετοχή στα κοινά.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας ανά χώρα, τα οποία έχει
στη διάθεσή του το ΑΠΕ-ΜΠΕ:
Η εικόνα ανά χώρα
-Σε επίπεδο κινητροδότησης των εργαζομένων, το 16% των μάνατζερ στην ΕΕ εκτιμά
ότι τα κίνητρα προς το προσωπικό είναι λίγα
ή και μηδαμινά. Το ποσοστό όσων πιστεύουν
κάτι τέτοιο είναι πολύ χαμηλό -γύρω στο 3%στη Δανία, την Ολλανδία και τη Σουηδία και
φτάνει κοντά στο 32% στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Τσεχία.
-Συνολικά το 21% των μάνατζερ στην ΕΕ
των 27 αναφέρει ότι οι αναρρωτικές άδειες
στην εταιρεία τους βρίσκονται σε πολύ υψηλά
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επίπεδα. Αυτό το ποσοστό ποικίλει σημαντικά ανά κράτος-μέλος, αφού κατεγράφη πολύ
χαμηλό σε χώρες όπως η Ελλάδα (3%) και η
Κύπρος (6%), φτάνοντας στο 41% στο Λουξεμβούργο και το 39% στη Γερμανία. Παρότι
η άποψη των μάνατζερ για το αν οι απουσίες
από τη δουλειά λόγω ασθένειας είναι πολλές
ή λίγες μπορεί να επηρεάζεται από τους κανονισμούς κάθε χώρας για τις αναρρωτικές
άδειες, ωστόσο ο βαθμός στον οποίο οι εργαζόμενοι θα κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις
συνθήκες στον εργασιακό χώρο, παρατηρούν
οι ερευνητές.
-Σημαντικό ποσοστό των μάνατζερ στην ΕΕ
αξιολογεί ως αρκετά δύσκολη (51%) ή πολύ
δύσκολη (26%) τη διαδικασία εξεύρεσης προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα. Τα σχετικά ποσοστά είναι υψηλότερα στη Σλοβακία
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-Περίπου το 40% των επιχειρήσεων των
κρατών-μελών της ΕΕ των 27 ανήκει στην
κατηγορία όσων επενδύουν μετρίως στους
εργαζομένους και έχουν αντίστοιχα μέτριες
απαιτήσεις και προσδοκίες. Στις επιχειρήσεις
αυτές θεωρείται αρκετά σημαντικό να γίνονται υποδείξεις και συστάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού (75%),
να παρέχεται βοήθεια σε συναδέλφους (69%)
και οι εργαζόμενοι να δουλεύουν περισσότερο όταν αυτό είναι απαραίτητο (53%). Οι
επιχειρήσεις αυτές συχνά κινητοποιούν τους
εργαζομένους παρέχοντάς τους απαιτητική
εργασία (69%), εμπνέοντάς τους με ένα ισχυρό όραμα (63%) και προσφέροντας ευκαιρίες
για εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη
(57%). Το μοντέλο αυτό είναι πιο κοινό στις
επιχειρήσεις της Ολλανδίας (59%) και της Δανίας (56%) και λιγότερο σύνηθες σε Ρουμανία
(25%) και Σουηδία (27%).
-Το 29% των επιχειρήσεων στην ΕΕ των 27
εφαρμόζει το μοντέλο της υψηλής επένδυσης-υψηλών προσδοκιών. Στις επιχειρήσεις
αυτές, οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες από
τους εργαζόμενους είναι μεν υψηλές, αλλά ως
αντάλλαγμα τούς παρέχονται μια σειρά από
κίνητρα, όπως ευκαιρίες για εκπαίδευση και
επαγγελματική ανάπτυξη (92%), ένα ισχυρό
όραμα και αποστολή (97%), εργασία υψηλών απαιτήσεων που τους εμπνέει και τους
κινητοποιεί (98%) και πρόσθετες οικονομικές
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απολαβές (57%). Το μοντέλο αυτό είναι συνηθέστερο στη Σουηδία (55%) και το Ηνωμένο
Βασίλειο (54%) και δεν απαντάται συχνά σε
Λετονία (10%) και Εσθονία (14%).
-Το 17% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
ανήκει στην κατηγορία όσων έχουν υψηλές
προσδοκίες, παρά τη χαμηλή επένδυση. Στις
επιχειρήσεις αυτές, δίδεται σχετικά υψηλή
έμφαση στην παροχή βοήθειας σε συναδέλφους, στη διατύπωση συστάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης και
στην παραπάνω εργασία όταν χρειάζεται,
αλλά ταυτόχρονα, πολλές από αυτές σπάνια
ή ουδέποτε προσφέρουν ευκαιρίες για εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη (70%),
οικονομική επιβράβευση (68%), έμπνευση με
ένα ισχυρό όραμα (62%) ή με απαιτητική εργασία. Η κατηγορία αυτή επιχειρήσεων απαντάται συχνότερα σε Ελλάδα (25%), Ιταλία και
Ρουμανία (24%) και σπανιότερα σε Τσεχία και
Δανία (αμφότερες 8%)
-Το 14% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
εφαρμόζει το μοντέλο «χαμηλή επένδυση-χαμηλές προσδοκίες». Σε αυτό το μοντέλο, η διατύπωση συστάσεων και υποδείξεων, η παροχή
βοήθειας σε συναδέλφους και η παραπάνω
εργασία, όταν η επιχείρηση το χρειάζεται, θεωρούνται είτε λίγο είτε καθόλου σημαντικά. Οι
εργαζόμενοι κινητροδοτούνται σπάνια ή καθόλου. Το μοντέλο αυτό απαντάται συχνότερα
σε Λετονία (32%), Βουλγαρία και Πολωνία (και
στις δύο περιπτώσεις στο 26% των επιχειρήσεων) και δεν είναι σύνηθες σε Μάλτα και Σουηδία (σε αμφότερες μόλις 2%).
*Όλη η έρευνα είναι διαθέσιμη εδώ (αγγλική γλώσσα): https://www.eurofound.europa.
eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_
document/ef20001en.pdf
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Περαιτέρω διεύρυνση
της διείσδυσης των γυναικών
στις υψηλόβαθμες θέσεις
του ελληνικού εταιρικού τομέα

Δ

ιευρύνεται συνεχώς τα τελευταία
χρόνια το ποσοστό διείσδυσης
των γυναικών στις υψηλόβαθμες
θέσεις διοίκησης του ελληνικού
εταιρικού τομέα, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη αποδοχή τους στο «τιμόνι» των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα μελέτης της ICAP.
Σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο Νικήτας
Κωνσταντέλλος, πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της ICAP, το ποσοστό διείσδυσης
των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες διοίκησης ενισχύθηκε κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία έξι χρόνια,
Όπως προκύπτει από την έρευνα, 9.468
εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη, καταλαμβάνουν το 25,1% επί
συνόλου 37.750 εταιρειών που έχουν δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2018, μερίδιο αυξημένο σε σχέση με την
αντίστοιχη περυσινή μελέτη (24,9%).
Η γυναικεία παρουσία στην κορυφή διοίκησης των επιχειρήσεων εντοπίζεται κυρίως σε
εταιρείες μικρότερου μεγέθους. Συγκεκριμένα, γυναίκες-ανώτατα στελέχη εντοπίζονται
στο 26,9% του συνόλου των πολύ μικρών εταιρειών (με κύκλο εργασιών <2 εκατ. ευρώ) ενώ
στις μεγάλου μεγέθους εταιρείες (>50 εκατ.
ευρώ), το ποσοστό των εταιρειών που διοικούνται από γυναίκες περιορίζεται σε 10,5%.

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις
κερδοφορίας, σε σύγκριση με το σύνολο των
επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το 2018 πέτυχαν
περιθώριο μικτού κέρδους 29,0%, έναντι αντίστοιχου δείκτη 25,2% του συνόλου των εται-
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ρειών και περιθώριο καθαρού κέρδους 4,9%
έναντι 3,4% για το σύνολο των επιχειρήσεων.
Με βάση τα ευρήματα πρωτογενούς έρευνας σε 1.300 μεγαλύτερες εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής, διαπιστώθηκε ότι αυτές είναι
υψηλού μορφωτικού επιπέδου, αφού το 82%
κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
εξ αυτών το 36% κατέχει και μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών.
Οι γυναίκες επικεφαλής εργάζονται σκληρά, δεδομένου ότι το 91% εξ αυτών απασχολούνται πέραν του καθιερωμένου ωραρίου,
ενώ παράλληλα έχουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις. Επίσης, θεωρούν ότι υπερτερούν των ανδρών συναδέλφων τους στον
τομέα της καλύτερης κατανόησης, στις επικοινωνιακές δεξιότητες και στο επίπεδο της
διορατικότητας. Δείχνουν επιμονή και εργατικότητα, ενώ θεωρούν απαραίτητη για την
πρόσβασή τους στην ανώτερη διοίκηση και
επιχειρηματικότητα την προστασία μητρότητας που συνοδεύεται από διευκολύνσεις,
όπως η παιδική φύλαξη και η λήψη αδειών
ειδικού σκοπού. Η ψηφιακή επιτάχυνση και
η εξασφάλιση ρευστότητας αποτελούν τις
σημαντικότερες δράσεις, προκειμένου να
αντιμετωπίσουν την εξελισσόμενη υγειονομική κρίση, ενώ οι φόβοι και οι ανησυχίες
τους σχετίζονται κυρίως με τα έσοδα και την
ρευστότητα των επιχειρήσεων που διοικούν.
Μάλιστα, αναμένουν απώλειες στον κύκλο
εργασιών της εταιρείας της οποίας ηγούνται
το 2020, της τάξης του 5%, ενώ δηλώνουν πιο
αισιόδοξες για το άμεσο επιχειρηματικό μέλλον και προβλέπουν αξιόλογη αύξηση εσόδων την προσεχή διετία (2021-2022), με μέσο
ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 15%.
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Πρόκληση ο μετασχηματισμός
των επιχειρήσεων παγκοσμίως,
σύμφωνα με έκθεση της EY

Η

εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού έθεσε σε οριακή δοκιμασία τα συστήματα υγείας, ανέδειξε τις αδυναμίες των δικτύων
κοινωνικής προστασίας, βύθισε την παγκόσμια οικονομία σε βαθιά ύφεση και ανέτρεψε κοινωνικά πρότυπα και συμπεριφορές. Για
τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, οι
εξελίξεις αυτές καταρρίπτουν, σήμερα, καθιερωμένες παραδοχές, καταλύοντας μοντέλα
και προσεγγίσεις που ίσχυαν για δεκαετίες.
Πρόσφατη έκθεση της ΕΥ, Megatrends 2020
and beyond, εξετάζει τις νέες «μέγα-τάσεις»
(megatrends), τις δυνάμεις που τις δημιούργησαν και τις πιθανές επιπτώσεις τους.
Η έκθεση αναδεικνύει
τέσσερις διακριτές κατηγορίες
μετασχηματιστικών δυνάμεων:
 Πρωτεύουσες δυνάμεις (Primary forces):
Πρόκειται για τις κινητήριες εκείνες δυνάμεις
που προκαλούν τις διαταραχές - η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογία, οι δημογραφικές αλλαγές και το περιβάλλον. Οι δυνάμεις αυτές
δεν είναι νέες. Εξελίσσονται κατά κύματα, με
κάθε νέο κύμα να προκαλεί διαφορετικές διαταραχές. Η τελευταία έκδοση της έκθεσης
Megatrends, εξετάζει την ενίσχυση των ανθρώπινων δυνατοτήτων μέσω της τεχνολογίας, την επόμενη μέρα της παγκοσμιοποίησης,
την άνοδο της γενιάς Ζ και τις εκθετικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
 Μέγα-τάσεις (Megatrends): Η αλληλεπίδραση μεταξύ των επάλληλων κυμάτων των
πρωτευουσών δυνάμεων, δημιουργούν διαρκώς νέες μέγα-τάσεις.
 Μελλοντικοί κόσμοι της εργασίας
(Future working worlds): Μακροπρόθεσμα, οι
συνδυαστικές επιπτώσεις των μέγα-τάσεων,
αναδιατάσσουν το πολιτικό και οικονομικό
περιβάλλον, σε τέσσερα κυρίως επίπεδα: την
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παγκόσμια τάξη, την κοινωνία και την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές, καθώς και
τα νοικοκυριά και τους καταναλωτές.
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 Αδύναμα σήματα (Weak signals): Πρόκειται για κύματα πρωτογενών δυνάμεων, των
οποίων ο αντίκτυπος τοποθετείται κυρίως
στο απώτερο μέλλον (π.χ. κβαντικοί υπολογιστές, επιβατικά drones), με αβέβαιες πιθανότητες εκδήλωσης, αλλά και επιπτώσεις.
Συγκεκριμένα, η έκθεση Megatrends 2020
and beyond, εστιάζει στις ακόλουθες μέγατάσεις, οι οποίες αναμένεται να διαμορφώσουν το σήμερα, το αύριο και το μετέπειτα:
 Η απομάκρυνση από τον άνθρακα: Καθώς
η ανάγκη μείωσης, αλλά και απαλλαγής από
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, εξελίσσεται σε κεντρική προτεραιότητα, η «ηλεκτροποίηση των πάντων» (μεταφορά, θέρμανση,
βιομηχανική παραγωγή, κ.λπ.) μέσω της χρήσης καθαρής ενέργειας και της βελτιστοποίησης της ενεργειακής αποδοτικότητας με τη
συνδρομή της ψηφιακής τεχνολογίας και της
αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας, δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
- Ο νέος τεχνο-οικονομικός ψυχρός πόλεμος: Η άνοδος του λαϊκισμού, οι εμπορικοί
πόλεμοι, η τοποθέτηση εταιρειών σε μαύρες
λίστες, ο διεθνής ανταγωνισμός στον τομέα
της τεχνολογίας και οι κυβερνοεπιθέσεις, δημιουργούν ένα σκηνικό ακήρυκτου πολέμου,
που επιφυλάσσει σημαντικούς κινδύνους για
τις επιχειρήσεις.
- Η συμπεριφορική οικονομία: Τα δεδομένα
της συμπεριφοράς του ατόμου-καταναλωτή, όπως αποτυπώνονται στο διαδίκτυο και
τις κινητές μας συσκευές, σήμερα μπορούν
να ποσοτικοποιηθούν και να αναλυθούν, δίνοντας σε κυβερνήσεις και επιχειρήσεις τη
δυνατότητα να επηρεάσουν μελλοντικές συ-
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μπεριφορές. Η προοπτική αυτή, φέρνει στο
προσκήνιο σημαντικά ζητήματα προσωπικών
δεδομένων, και αντιμετωπίζεται με διαρκώς
αυξανόμενη καχυποψία.
 Συνθετικά media: H τεχνητή παραγωγή
ή παραποίηση δεδομένων και ειδήσεων με
αυτοματοποιημένα μέσα, και ειδικότερα με
τη χρήση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης,
με σκοπό την παραπλάνηση, αυξάνεται με
ραγδαίους ρυθμούς. Για να διατηρήσουν την
εμπιστοσύνη της κοινωνίας και να προστατεύσουν την εικόνα τους, οι επιχειρήσεις και
οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αναζητήσουν
τρόπους εξακρίβωσης της αυθεντικότητας
των ειδήσεων και των δεδομένων.
 Το μέλλον της σκέψης: Είναι δεδομένο
ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η χρήση των κινητών τηλεφώνων, έχουν επηρεάσει
τον τρόπο σκέψης μας. Στα χρόνια που έρχονται, αυτό θα συμβεί σε ακόμη μεγαλύτερο
βαθμό από τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ρομποτική και τα αυτόνομα οχήματα, δημιουργώντας τεράστιες προκλήσεις

όσον αφορά τον τρόπο που αλληλοεπιδρούν
επιχειρήσεις και κυβερνήσεις με τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους πολίτες.
 Η απελευθέρωση της εργασίας και της
ζωής: Τα όρια που προσδιορίζουν τις ζωές
μας, μετατοπίζονται διαρκώς. Σήμερα, είναι
πλέον ορατό ένα μέλλον χωρίς σαββατοκύριακα, με συνταξιούχους 30 ετών και εργαζόμενους 70 ετών, όπου η δια βίου μάθηση αναμένεται να υποκαταστήσει τα πανεπιστήμια.
 Μικροβιώματα: Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μικροοργανισμών θα συμβάλει
στην επίλυση των μεγαλύτερων προκλήσεων
που αντιμετωπίζουμε σε τομείς, όπως η ιατρική, η διατροφή και το περιβάλλον, δημιουργώντας πρωτοφανείς ευκαιρίες καινοτομίας.
 Συνθετική βιολογία: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του 21ου αιώνα θα προέλθουν από
τη σύζευξη της βιολογίας και της τεχνολογίας.
Αποκρυπτογραφώντας και επανασχεδιάζοντας
τον κώδικα της ζωής, το DNA, θα επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος αντιμετώπισης των ασθενειών, ο τρόπος παραγωγής αλλά και διατροφής.

ΙΕΛΚΑ: Μειώθηκε κατά 21,7%
η δαπάνη των νοικοκυριών
σε είδη παντοπωλείου
στην δεκαετία 2009 - 2019

Μ

είωση της δαπάνης των νοικοκυρών σε ήδη παντοπωλείου
κατά 21,70% την τελευταία δεκαετία (2009-2019) καταδεικνύει μελέτη του ΙΕΛΚΑ ενώ η δαπάνη μόνο σε
τρόφιμα μειώθηκε κατά 17,11%.
Το 2009 το μέσο νοικοκυριό δαπανούσε
μηνιαία σε είδη παντοπωλείου 5.578 ευρώ
ενώ το 2019 4.367 ευρώ, δηλαδή 1.211 ευρώ
λιγότερα ανά έτος. Ωστόσο, την τελευταία
τετραετία (2016-2019) η δαπάνη των νοικοκυριών σε τρόφιμα παρουσιάζει αύξηση από
1.337 ευρώ κατά κεφαλήν το 2016 σε 1.388
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των αγορών του μέσου νοικοκυριού, ενώ το
2019 αντιστοιχούσε στο 20,0% αυξήθηκε
δηλαδή κατά 2,7%. Πρακτικά δηλαδή ενώ η
δαπάνη σε είδη παντοπωλείου μειώθηκε, οι
υπόλοιπες δαπάνες (π.χ. είδη ένδυσης, είδη
επίπλωσης, υπηρεσίες) μειώθηκαν με ακόμα
μεγαλύτερο ρυθμό. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ,
η εξέλιξη αυτή είναι σε ένα βαθμό αναμενόμενη καθώς τα περισσότερα από τα προϊόντα
παντοπωλείου και ειδικά τα είδη διατροφής
εξυπηρετούν βασικές ανάγκες του καταναλωτή και κατά συνέπεια είναι πιο δύσκολο να
περικοπούν σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, αλλά δεν εξηγείται σε άλλες περιόδους,
καθώς την τελευταία πενταετία το ποσοστό
αυτό είναι λίγο πολύ σταθερό.
Αναφορικά με τις μεταβολές στην ετήσια
κατά κεφαλήν δαπάνη σε 28 επιλεγμένες κατηγορίες τροφίμων, προκύπτει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις (20) καταγράφεται μείωση με σημαντικές διακυμάνσεις που μπορεί
να ξεκινούν από το
-2% στα ζυμαρικά και
να φτάνουν στο -49% για τα αναψυκτικά, ενώ
υπάρχουν και περιπτώσεις με αύξηση όπως
τα όσπρια και τα αυγά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μείωση στην δαπάνη σε αξία δεν σημαίνει κατ' ανάγκη και μειωμένες αγορές σε
ποσότητα, καθώς αρκετές από αυτές τις κατηγορίες προϊόντων προσαρμόστηκαν στην
κρίση σε χαμηλότερες τιμές προκειμένου να

Η μείωση στη δαπάνη που καταγράφεται
στα είδη παντοπωλείου οφείλεται πέρα από
τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος του
καταναλωτικού κοινού την δεκαετία του 2010,
στις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, στην
υιοθέτηση έξυπνων αγορών, στις προσφορές,
αλλά και στη φορολογία. Συγκεκριμένα:
 Ένα σημαντικό ποσοστό της μείωσης
αντιστοιχεί σε μεταβολή καταναλωτικών συνηθειών με την υιοθέτηση έξυπνων αγορών από
τους καταναλωτές, όπως αναζήτηση προσφορών, φθηνότερες εναλλακτικές προϊόντων,
διαφορετικές συσκευασίες, μείωση της σπατάλης, σύγκριση τιμών, αξιοποίηση προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας κλπ. Κύριος στόχος αυτών
των έξυπνων συνηθειών είναι η ικανοποίηση
των ίδιων αναγκών με λιγότερα χρήματα,
 Αντίστοιχα με τις καταναλωτικές συνήθειες η μείωση οφείλεται και σε αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, π.χ. αύξηση των φυτικών
πρωτεϊνών όπως όσπρια, αλλά και των φθηνότερων ζωικών πρωτεϊνών όπως αυγά και πουλερικά, και μείωση των ακριβότερων ζωικών
πρωτεϊνών όπως κόκκινο κρέας και ψάρι.
 Ένα μεγάλο ποσοστό της μείωσης της
δαπάνης που παρατηρείται αντιστοιχεί στην
επίδραση στην δαπάνη των προσφορών και
εκπτώσεων. Οι 9 στους 10 καταναλωτές εξοικονομούν χρήματα μέσω προσφορών και 7
στους 10 τουλάχιστον 5% της αξίας των αγορών τους. Η μεσοσταθμική εξοικονόμηση
που καταγράφεται στις ετήσιες έρευνες του
ΙΕΛΚΑ κυμαίνεται από 9,5% έως 12,8%.

το 2019, μεταβολή 3,83%, η οποία αν και δεν
μπορεί να αντισταθμίσει τις μειώσεις των
προηγούμενων ετών, εμφανίζεται σε ένα περιβάλλον σταθερών τιμών, καθώς ο δείκτης
τιμών καταναλωτή από το 2016 ως το 2019,
παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητος με αύξηση
μόλις 0,61% σε βάθος τετραετίας.

Ένας ακόμα παράγοντας που εξηγεί ένα μέρος της μείωσης (ή αύξησης) της δαπάνης είναι η φορολογία και συγκεκριμένα η αύξηση
των συντελεστών ΦΠΑ (ο συντελεστής ΦΠΑ
για τα τρόφιμα το 2009 ήταν 9% έναντι 13%
και 24% για κάποια είδη το 2016 και για τα
λοιπά είδη 19% το 2009 έναντι 24% το 2016).
Επίσης συγκεκριμένα είδη έχουν επηρεαστεί
από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης με
χαρακτηριστική περίπτωση τον καφέ.

Σημειώνεται ότι ενώ η δαπάνη των νοικοκυριών σε είδη παντοπωλείου σε αξία μειώθηκε την τελευταία δεκαετία, η δαπάνη ως
ποσοστό επί των συνολικών αγορών των
νοικοκυριών αυξήθηκε. Το 2009 η δαπάνη
σε είδη διατροφής αντιστοιχούσε στο 17,3%
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ανταποκριθούν στη ζήτηση των καταναλωτών, όπως έχει επισημανθεί και σε προηγούμενες μελέτες του ΙΕΛΚΑ.

μελέτη - έρευνα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

exportnews.gr =

55

μελέτη - έρευνα

Οι καταναλωτές έχουν μικρότερη
ανοχή σε εταιρείες με κακή
εξυπηρέτηση, διαπιστώνει
έρευνα της SAS

 Το 40% ανέδειξε ως πιο σημαντική
την καταναλωτική εμπειρία από τις
μειωμένες τιμές και τις προσφορές
 1 στους 3 (33,2%) θεωρεί σημαντικό μία εταιρεία να συμπεριφέρεται
υπεύθυνα
 το 36,4% πιστεύει ότι οι διάφορες
διευκολύνσεις είναι πολύ σημαντικές.
Τα ευρήματα που προέκυψαν από την περσινή έρευνα σχετικά με την καταναλωτική εμπειρία του 2030 έδειξαν ότι οι εταιρείες δεν είναι
συγχρονισμένες με τις ανάγκες των καταναλωτών. Για παράδειγμα, περισσότερες από τις μισές εταιρείες θεώρησαν πως το πιο σημαντικό
είναι η υψηλή ποιότητα (58%), πεποίθηση που
μοιράζεται μόνο το 35% των καταναλωτών.

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να αποφύγουν
αυτό το σενάριο δεν μπορούν πλέον να βασίζονται μόνο στις ανταγωνιστικές τιμές, σημειώνουν οι ερωτηθέντες. Επιπλέον, η έρευνα τονίζει ότι όταν οι καταναλωτές διαλέγουν
που θα διαθέσουν τα χρήματα τους, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει η καταναλωτική
εμπειρία και η εξυπηρέτηση που προσφέρει
συνολικά το εκάστοτε brand, με το 64,1% των
συμμετεχόντων να αναφέρει ότι προτίθεται
να ξοδέψει περισσότερα χρήματα για να αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες από επιχειρήσεις
που του προσέφεραν μία καλή εμπειρία κατά
τη διάρκεια της πανδημίας.

Σ

χεδόν ένας στους τρεις καταναλωτές στην Ελλάδα θα σταματούσε να
προτιμά μια εταιρεία μετά από μόλις
μια κακή καταναλωτική εμπειρία,
σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη πρόσφατα
από την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων SAS.
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, 6 στους 10
καταναλωτές επιτρέπουν σε μία εταιρεία να
τους προσφέρει από 2 έως 5 κακές καταναλωτικές εμπειρίες, πριν αποφασίσουν να
στραφούν σε άλλα ανταγωνιστικά brands. Η
έρευνα δείχνει ότι η υπομονή των πελατών
απέναντι σε εταιρείες που τους προσφέρουν
κακή καταναλωτική εμπειρία εξαντλείται,
παρά τη "σκληραγώγηση" του καταναλωτικού κοινού στη διάρκεια της πανδημίας και
της καραντίνας που τη συνόδευσε.
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Η έρευνα έδειξε και κάποια θετικά σημάδια
τους τελευταίους μήνες, παρά τις επιπτώσεις του COVID-19, με περίπου 3 στους 10
καταναλωτές να παρατηρούν βελτίωση της

Η παραπάνω απάντηση έρχεται μαζί με την
πτώση που παρατηρείται στην σημαντικότητα του παράγοντα της τιμής. Πριν την πανδημία το 60,4% των καταναλωτών τοποθετούσε
την τιμή στους 3 πιο σημαντικούς παράγοντες της καλής καταναλωτικής εμπειρίας, ενώ
σήμερα το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνά το
59%, μια μικρή μεν μείωση, η οποία όμως συνέβη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

καταναλωτικής εμπειρίας κατά τη διάρκεια
του lockdown. Επιπλέον, τα καλά νέα για τις
επιχειρήσεις είναι ότι ένα 11,4% των καταναλωτών άρχισε να χρησιμοποιεί digital υπηρεσίες ή εφαρμογές για πρώτη φορά κατά τη
διάρκεια του lockdown, με το 75% αυτών να
δηλώνει ότι θα συνεχίσει να τα χρησιμοποιεί
και μετά. Σύμφωνα με την έρευνα, πρόκειται
για μια σημαντική νέα πηγή digital καταναλωτών για τις επιχειρήσεις, είναι ωστόσο κρίσιμο
για αυτές να μπορούν να αναλύσουν τα νέα
online δεδομένα για να εφαρμόσουν αποτελεσματικά marketing analytics και να βελτιώσουν την καταναλωτική εμπειρία.
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Παρά αυτές τις βελτιώσεις και νέες ευκαιρίες, οι καταναλωτές πιστεύουν πως τα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης είναι ακόμη μεγάλα.
Περίπου το 13% των καταναλωτών συνεχίζει
να αισθάνεται πως η καταναλωτική εμπειρία
περιορίστηκε στη διάρκεια του lockdown, με
συνέπεια η πλειοψηφία των καταναλωτών να
παραμένει αναποφάσιστη απέναντι στην καταναλωτική εμπειρία.

廄廀季廁康廂庺廀废庺庻廀季廄廈庾季康庼庼庹庾庺庻廈庾季康庿庵庡廈庡廈庾

Η πρόκληση για τις επιχειρήσεις μεγαλώνει όσο η έρευνα εμβαθύνει στο τι θεωρεί ο
καταναλωτής καλή καταναλωτική εμπειρία,
η οποία περιλαμβάνει τα πάντα, από την τιμή
μέχρι τις διάφορες διευκολύνσεις.
Όταν ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να
κατατάξουν τις 3 πιο σημαντικές ανησυχίες
τους γύρω από την καταναλωτική εμπειρία,
οι απαντήσεις τους ήταν αρκετά διευρυμένες
και οδήγησαν στα εξής συμπεράσματα:
 Το 26,4% θεωρεί σημαντικές τις
ευέλικτες επιστροφές προϊόντων ή
τις αποζημιώσεις
 Το 25% τονίζει πως είναι αναγκαία
η γρήγορη εξυπηρέτηση
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Έρευνα – Κορονοϊός:

Περισσότερες από τις μισές μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στην Ευρώπη φοβούνται
για την επιβίωσή τους

Π

ερισσότερες από τις μισές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες από κοινού προσφέρουν δουλειά στα δύο
τρίτα των Ευρωπαίων εργαζομένων,
φοβούνται για την επιβίωσή τους τους ερχόμενους 12 μήνες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
έρευνας που έκανε η εταιρεία παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης McKinsey.
Η έρευνα αυτή, η οποία έγινε σε περισσότερες από 2.200 εταιρείες σε πέντε χώρες –Γαλλία,
Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία– έδειξε
ότι το 55% αναμένει ότι θα κλείσει ως τον Σεπτέμβριο του ερχόμενου έτους αν τα έσοδα
που έχει παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα.
Αν συνεχιστεί η σημερινή πορεία, μία στις
δέκα μικρομεσαίες εταιρείες αναμένεται να
κηρύξει πτώχευση εντός έξι μηνών.
Η έρευνα αυτή έγινε τον Αύγουστο, πριν
από την σημερινή αύξηση των νέων κρου-
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σμάτων στην Ευρώπη, η οποία εξωθεί κυβερνήσεις να επιβάλουν νέους περιορισμούς στις
δραστηριότητες και γεννά εικασίες για νέα
lockdown σε εθνικό επίπεδο.
Το πόρισμα της έρευνας αυτής έρχεται επίσης την ώρα που πολλαπλασιάζονται οι προειδοποιήσεις για ένα επικείμενο κύμα χρεωκοπιών επιχειρήσεων και καθώς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και άλλοι καλούν
τις κυβερνήσεις της Ευρώπης να διπλασιάσουν την κρατική υποστήριξη για να βοηθήσουν τις εταιρείες να αντεπεξέλθουν στην
πανδημία της COVID-19.
“Πρόκειται για ένα σημαντικό βάρος στον
χρηματοπιστωτικό τομέα”, σημειώνει ο
Ζντράβκο Μλαντένοφ, ένας από τους συντάκτες των πορισμάτων της έρευνας, όσον αφορά έναν από τους αντίκτυπους που θα έχει μια
τέτοια εξέλιξη, η οποία θα οδηγήσει στην εκτίναξη του αριθμού των ανέργων και θα ανακό-
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ψει ευρύτερες επενδύσεις στην οικονομία.
Οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το
Reuters τον περασμένο μήνα προβλέπουν
ανάπτυξη της οικονομίας της ευρωζώνης
κατά μόλις 5,5% το ερχόμενο έτος έπειτα από
μια πτώση περίπου 8% φέτος, αλλά προειδοποίησαν ότι ακόμη και αυτή η ασταθής ανάκαμψη είναι ευάλωτη σε μια περαιτέρω εξάπλωση του νέου κορονοϊού.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθορίζονται ως αυτές που απασχολούν 250 ή λιγότερους εργαζομένους.
Στην Ευρώπη, αυτές απασχολούν περισσότερα από 90 εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά το
μικρό τους μέγεθος τις καθιστά ευάλωτες σε
κρίσεις ρευστότητας. Στην Ισπανία για παράδειγμα το 83% των 85.000 επιχειρήσεων που
έχουν καταρρεύσει από τον Φεβρουάριο απασχολούν λιγότερους από πέντε εργαζομένους.
Κρατικά μέτρα που ελήφθησαν σε όλη την
περιοχή, τα οποία εκτείνονται από μορατόρια
στις πτωχεύσεις ως αναστολές αποπληρωμής
δανείων, έχουν ως τώρα κρατήσει στη ζωή χιλιάδες επιχειρήσεις που παλεύουν να επιβιώ-
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σουν. Ωστόσο καθώς αυτά τα μέτρα έχουν αρχίσει να εξαντλούνται σε ορισμένες περιπτώσεις,
η Μπούντεσμπανκ της Γερμανίας και η Τράπεζα
της Αγγλίας βρίσκονται μεταξύ αυτών που προειδοποιούν για αύξηση των πτωχεύσεων.
“Οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να
κάνουν ό,τι χρειάζεται για την αναχαίτιση της
πανδημίας και της οικονομικής της ζημίας και
όχι να αποσύρουν την υποστήριξή τους πρόωρα, ώστε να αποφευχθεί να επαναληφθεί το
λάθος της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής
κρίσης”, υπογραμμίζει το ΔΝΤ στο ιστολόγιό
του αυτήν την εβδομάδα (Ιστολόγιο: https://
bit.ly/2Hp1sLS).
“Για τις εταιρείες, οι πολιτικές θα πρέπει
τώρα να προχωρούν πέραν της ενίσχυσης της
ρευστότητας και να διασφαλίζουν ότι αφερέγγυες αλλά βιώσιμες εταιρείες μπορούν να
παραμείνουν σε λειτουργία”, προσθέτει και
αναφέρεται σε μέτρα για τη διευκόλυνση της
αναδιάρθρωσης χρέους ή τη διάθεση ιδίων
κεφαλαίων σε βιώσιμες εταιρείες.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters
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Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα
πλήττουν και τις ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες παρέμειναν σε αρνητικό έδαφος τον Αύγουστο του 2020. Καθοριστικό ρόλο στην παραπάνω εξέλιξη,
όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων,
έχει παίξει η μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου - ένα προϊόν
που καταλαμβάνει σημαντικό μέρος των ελληνικών εξαγωγών - είναι ενδεικτικό όμως ότι, χωρίς τα πετρελαιοειδή, η μείωση των ελληνικών εξαγωγών
τον Αύγουστο περιορίστηκε στο 5%.

Υ

πογραμμίζεται δε, από τους
εξαγωγείς ότι το ίδιο διάστημα, παρατηρείται σημαντική
συρρίκνωση του εμπορικού
ελλείμματος (κατά 27,1%), η οποία είναι
αποτέλεσμα της αισθητής μείωσης των
εισαγωγών, όμως, ελαφρώς καλύτερη εικόνα παρατηρείται στο διάστημα
Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020. Συγκεκριμένα, η πτώση των ελληνικών εξαγωγών διαμορφώνεται στο 11,9% ενώ
χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφεται
αύξηση 0,8%.
Η πίεση που ασκεί ο Covid-19 στο διεθνές εμπόριο, όπως αναφέρει ο ΠΣΕ,
έχει επηρεάσει την εξαγωγική δυναμική
των ελληνικών επιχειρήσεων, «οι οποίες
παραμένουν στις επάλξεις και προσπαθούν κόντρα στις αντιξοότητες να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό. Τα τρόφιμα μάλιστα καταφέρνουν
και διατηρούν τον βηματισμό τους δείχνοντας εξαιρετικές αντοχές σε ένα ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον».
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Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του
Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων και
του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και
Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών
στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές,
συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Αύγουστο του 2020 σημειώνουν πτώση κατά 342,4 εκατ. ευρώ ή
κατά -14,2% και διαμορφώθηκαν στα
2,06 δισ. ευρώ από 2,41 δισ. ευρώ τον
αντίστοιχο μήνα του 2019. Επίσης, πτωτικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές χωρίς
πετρελαιοειδή, καθώς υποχώρησαν
κατά -5% ή κατά 80,5 εκατ. ευρώ και
έφθασαν στα 1,52 δισ. ευρώ από 1,6
δισ. ευρώ.
Σημαντική υποχώρηση καταγράφεται για τις εισαγωγές τον Αύγουστο του
2020 καθώς υποχώρησαν κατά 813,6
εκατ. ευρώ ή κατά -19,6% και ανήλθαν
σε 3,33 δισ. ευρώ έναντι 4,15 δισ. ευρώ
κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 2,77 δισ.
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άρθρο

Εξαγωγείς: Τα τρόφιμα
διατηρούν τον βηματισμό
τους στις εξαγωγές
δείχνοντας αντοχές
σε ένα αβέβαιο περιβάλλον

ευρώ από 2,98 δισ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά 208,9 εκατ. ευρώ ή κατά -7%.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε
εντυπωσιακά τον Αύγουστο του 2020
κατά 471,2 εκατ. ευρώ, ή κατά -27,1%,
στα -1,27 δισ. ευρώ από -1,74 δισ. ευρώ
τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Χωρίς
τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα
επίσης μειώθηκε, στα -1,25 δισ. ευρώ
από -1,38 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 128,4
εκατ. ευρώ, ή κατά -9,3%.
Η μείωση των εξαγωγών (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) και
κατά τον Αύγουστο, ως συνέχεια της
πτωτικής πορείας των προηγούμενων
μηνών, οδηγεί σε σημαντική μείωση τις
εξαγωγές της χώρας για τους πρώτους
οκτώ μήνες του 2020. Συγκεκριμένα, οι
εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου μειώνονται κατά 2,68
δισ. ευρώ ή κατά -11,9% και ανήλθαν σε
19,78 δισ. ευρώ από 22,46 δισ. ευρώ.
Αντίθετα, χωρίς τα πετρελαιοειδή, είναι
αξιοσημείωτο ότι παρά την πανδημία και
τις επιπτώσεις της και παρότι τον Αύγου-
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στο δεν καταγράφηκε άνοδος στις εξαγωγές, οι εξαγωγές κινούνται ανοδικά σε
σχέση με το 2019, στα 15,39 δισ. ευρώ
από 15,28 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξημένες
κατά 114,9 εκατ. ευρώ ή κατά 0,8%.
Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στο οκτάμηνο Ιανουαρίου -Αυγούστου 2020 μειώθηκαν κατά περίπου 5,59 δισ. ευρώ ή
κατά -15,1%, με τη συνολική τους αξία
να διαμορφώνεται στα 31,56 δισ. ευρώ
έναντι 37,15 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019. Εξαιρουμένων
των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές μειώθηκαν στα 25,39 δισ. ευρώ από 27,26
δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,87 δισ. ευρώ
ή κατά -6,8%.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το
εμπορικό έλλειμμα στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2020 μειώθηκε
κατά 2,91 δισ. ευρώ ή κατά -19,8%, στα
-11,78 δισ. ευρώ από -14,69 δισ. ευρώ
το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Χωρίς
τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα
μειώθηκε στα -10 δισ. ευρώ από -11,98
δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,98 δισ. ευρώ
ή κατά -16,5%.
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άρθρο
Η πορεία των εξαγωγών ανά
γεωγραφική περιοχή
Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον
Αύγουστο του 2020, παρατηρείται μείωση των αποστολών προς την ΕΕ και
μεγαλύτερη μείωση προς τις Τρίτες Χώρες. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των
εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των
πετρελαιοειδών, είναι μειωμένη προς τις
Χώρες της ΕΕ κατά -6,8% ενώ η πτώση
προς τις Τρίτες Χώρες, είναι της τάξης του
-22,2%. Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν αντίστοιχη σχεδόν μείωση προς τις Χώρες της
ΕΕ κατά -5,9% και μικρότερη υποχώρηση
προς τις Τρίτες Χώρες κατά -3,5%.
Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές
των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, ανήλθε στο 56,1% από 51,6% τον Αύγουστο
του 2019 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών
προς τις Τρίτες Χώρες διαμορφώθηκε
σε 43,9% από 48,4% τον Αύγουστο του
2019. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο
των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 64,2% και των τρίτων
χωρών στο 35,8%.
Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2020, διαπιστώνεται ότι η
συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών,
είναι ελαφρά μειωμένη προς τις Χώρες
της ΕΕ (-2,2%) και με σημαντική πτώση
προς τις Τρίτες Χώρες (-22,5%). Χωρίς
τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της
ΕΕ κατά 3,2% και μείωση προς τις Τρίτες
Χώρες κατά -3,6%.
Η πορεία ανά κλάδο
Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Αύγουστο του 2020 φαίνεται
να παραμένει σημαντική διαφοροποίηση σε κλάδους όπου ενισχύονται οι εξαγωγές -και συνετέλεσαν στη συγκράτηση της συνολικής πτώσης- και κλάδους
που υποχωρούν σε μεγάλα ποσοστά.
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Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι
εξαγωγές της κατηγορίας Λάδια (30%),
των Τροφίμων και Ζώων Ζώντων (12,2%)
και των Ποτών & Καπνού (9,2%). Οριακή αύξηση καταγράφουν οι εξαγωγές
των Πρώτων Υλών (1,7%).
Από την άλλη, οι εξαγωγές των Πετρελαιοειδών συνεχίζουν να υποχωρούν
σε μεγάλο βαθμό (-33%) και επιδρούν
καθοριστικά στη συνολική εικόνα των
εξαγωγών. Σημαντικές μειώσεις των
εξαγωγών καταγράφονται στους κλάδους των Χημικών (-14,6%), μετά από
αρκετούς μήνες που κινούνταν ανοδικά
σε υψηλά ποσοστά, των Διαφόρων Βιομηχανικών (-14,1%) και των χαμηλών
σε αξία- εξαγωγών των Εμπιστευτικών
Προϊόντων (-27,8%).
Οι υπόλοιποι κλάδοι καταγράφουν
τον Αύγουστο του 2020 μικρότερη πτωτική πορεία και συγκεκριμένα οι εξαγωγές των Βιομηχανικών Προϊόντων
(-6,3%) και των Μηχανημάτων (-2,3%).
Εξετάζοντας το διάστημα ΙανουαρίουΑυγούστου του 2020, σημαντική άνοδο
καταγράφουν οι κλάδοι των Λαδιών
(+38%), των Χημικών (+19,7%) και των
Τροφίμων και Ζώων ζώντων (+11,2%).
Μικρότερη αύξηση εξαγωγών εμφανίζει η κατηγορία των Ποτών & Καπνού
(+6,6%), ενώ στα ίδια σχεδόν επίπεδα με
το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2019, καταγράφονται οι εξαγωγές των Μηχανημάτων (-0,1%).
Στον αντίποδα, πολύ μεγάλη πτώση
σε σχέση με τις εξαγωγές του αντίστοιχου διαστήματος του 2019, σημείωσε ο
κλάδος των Πετρελαιοειδών/Καυσίμων
(-39,3%), η οποία βέβαια σε σημαντικό
βαθμό καθορίζεται από τη μείωση των
διεθνών τιμών του πετρελαίου. Αξιοσημείωτες μειώσεις καταγράφουν οι εξαγωγές των Πρώτων Υλών (-18,7%), των
Διαφόρων Βιομηχανικών προϊόντων
(-16,5%) και των Βιομηχανικών Προϊόντων (-7,8%). Τέλος, μείωση καταγράφουν και οι εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-9,7%).
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συνέντευξη

Η ενότητα του ξενοδοχειακού
κλάδου είναι η πιο μεγάλη
δύναμή μας

συνέντευξη

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Συναντήσαμε τον κο Τάσιο αμέσως μετά την επανεκλογή το με
τον οποίο είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση μαζί του και του
ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του αυτή την δύσκολη περίοδο.

 Τι σηματοδοτεί η επανεκλογή σου
σε τόσο κρίσιμη περίοδο?
Η ενότητα του κλάδου είναι η πιο μεγάλη δύναμή μας προκειμένου να καταφέρουμε να
βγούμε με τις λιγότερες απώλειες από την δυσκολότερη συγκυρία όλων των εποχών για
το ελληνικό ξενοδοχείο. Η εμπιστοσύνη στο
πρόσωπό μου από τους συναδέλφους μου
είναι για μένα μεγάλη τιμή αλλά και μεγάλη
ευθύνη να συνεχίσουμε τον αγώνα μας που
αυτή την ώρα αφορά κυριολεκτικά την επιβίωσή μας. Ενωμένοι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί
για να αντέξουμε και να επιβιώσουμε. Ζούμε
τη "μητέρα όλων των μαχών" για το ελληνικό ξενοδοχείο και πρέπει να βγούμε νικητές.
Το χρωστάμε στους εαυτούς μας, στις επιχειρήσεις μας, στους εργαζομένους μας, στους
προμηθευτές και τους συνεργάτες μας, στις
τοπικές κοινωνίες που η ευημερία τους εξαρτάται από τον τουρισμό.

Γρηγόριος Τάσιος,
Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ)
Συνέντευξη: Γιώργος Τριανταφύλλου

 Ποιoς είναι ο απολογισμός
στη λήξη της σεζόν;
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες που έπληξαν με
αδιανόητο τρόπο τα ταξίδια, τις μεταφορές,
την ψυχαγωγία και τον παγκόσμιο τουρισμό,
ο κλάδος έδωσε και πάλι, ό,τι καλύτερο μπορούσε, όπως κάνει πάντα, και έτσι καταφέραμε το πιο σπουδαίο. Να ανοίξει ο τουρισμός
χωρίς επιδημιολογική επιβάρυνση της χώρας
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και διαφυλάξαμε έτσι την υγειονομική αξιοπιστία που κατέκτησε η χώρα και είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο προς μελλοντική αξιοποίηση. Δεν είχαμε σε αυτή τη σεζόν κανέναν άλλο
στόχο πέρα από το να διαφυλάξουμε πρώτα
και κύρια την υγεία όλων, επισκεπτών, εργαζομένων, τοπικών κοινωνιών. Απόδειξη το
γεγονός πως μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις
χρειάστηκε να γίνει χρήση των ξενοδοχείων
που ανά Περιφέρεια είχαν οργανωθεί για τη
φιλοξενία περιστατικών Covid. Από κει και
πέρα τα δεδομένα δείχνουν και το μέγεθος
των απωλειών. Με τις αφίξεις και τα έσοδα
στα τάρταρα, με μόλις 6.027 ξενοδοχεία που
κατάφεραν να ανοίξουν έστω και για λίγο και
4.000 που δεν τα κατάφεραν καθόλου, το διακύβευμα αφορά την ίδια την επιβίωσή μας.
 Πως θα είναι ο χειμώνας για τα
ελληνικά ξενοδοχεία και ειδικά για
αυτά συνεχούς λειτουργίας και
ορεινών προορισμών;
Οι ξενοδόχοι όλης της χώρας έχουμε μπροστά μας έναν πολύ δύσκολο χειμώνα καθώς η
ρευστότητα αγγίζει το μηδέν. Όλα τα ξενοδοχεία έχουν "δύσπνοια" και δυσκολεύονται να
ανασάνουν. Ειδικά τα ξενοδοχεία συνεχούς
λειτουργίας έχουν γράψει ήδη ζημιές από την
αρχή αυτής της περιπέτειας και όσο παραμένει η πανδημία παραμένουν κλειστές και οι
αγορές στις οποίες απευθύνονται, δηλαδή συ-
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συνέντευξη
σει μέχρι σήμερα βγαίνουν συμπεράσματα
που μας ανησυχούν. Οι μικρές επιχειρήσεις
δεν μπόρεσαν να λάβουν την απαραίτητη για
την επιβίωσή τους δανειοδότηση μέσω του
ΤΕΠΙΧ, λόγω των τραπεζικών κριτηρίων που
εφαρμόζονταν και δεν μπορούσαν να πληρούν. Μόνη πηγή χρηματοδότησής για αυτές
ήταν η επιστρεπτέα προκαταβολή. Ακόμα
όμως και οι επιχειρήσεις που μπόρεσαν να
λάβουν δάνεια μέσω του ΤΕΠΙΧ, απλώς μεγάλωσαν τις υποχρεώσεις τους. Γι αυτό και
ζητάμε άμεσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης
να επεκταθεί η ρύθμιση της επιδότησης των
τόκων των δανείων μέχρι τουλάχιστον την
31/5/2021 και να ανασταλεί η καταβολή των
χρεολυσίων των υφιστάμενων ενήμερων δα-

Πάνω απ' όλα ζητώ να γίνει πράξη,
οριζόντια απ' όλους τους συναρμόδιους
υπουργούς,
αυτό
που
είπε
ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Να γίνει αυτό το καλοκαίρι επίλογος
προβλημάτων και πρόλογος επιτυχιών.

νέδρια, εκθέσεις, εκδηλώσεις, city break, κλπ.
Βλέπω επίσης με ανησυχία να επιδεινώνονται
τα επιδημιολογικά δεδομένα σε κάποιες περιοχές που αποτελούν ορεινούς προορισμούς και
αν οι τοπικές κοινωνίες δεν λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις είναι αμφίβολο αν σώζονται τα Χριστούγεννα. Γι αυτό σε όλους τους
τόνους λέμε μόνο μια λέξη: Επιβίωση! Με κάθε
πρόσφορο μέτρο υποστήριξης. Για παράδειγμα, προτείναμε την επιδότηση του πετρελαίου
θέρμανσης για ξενώνες πάνω από τα 600 μέτρα. Ελπίζουμε να ακουστούμε εγκαίρως.
 Βιωσιμότητα Ξενοδοχειακών
μονάδων 20-21. Είχαν αποταμιεύσει
τις καλές χρονιές ή επενδύθηκαν
για εκσυγχρονισμό και τώρα παλεύουν
για επιβίωση;
Η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών ξενοδοχείων ανήκουν στις κατηγορίες των μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων. Ακόμη και τις καλές χρονιές κάνουν αγώνα δρόμου για να είναι συνεπείς σε όλες τις υποχρεώσεις τους και
ταυτόχρονα να επενδύουν στην ανταγωνιστικότητά τους. Σε μια συγκυρία λοιπόν που τα
18 δις ευρώ έσοδα το 2019 είναι ζήτημα αν
φτάσουν τα 3 δις ευρώ το 2020 είναι προφανές πως αυτή η χαώδης διαφορά θα λείψει και
από τα ταμεία των ξενοδοχείων και από την
πραγματική οικονομία της χώρας συνολικά.
Η μαύρη τρύπα είναι μεγάλη και χρειάζονται
γρήγορα και τολμηρά μέτρα στήριξης για να
μην καταπιεί κόπους και θυσίες μιας ολόκληρης ζωής.
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 Πως βλέπεις το 2021;
Τα επιστημονικά νέα είναι αισιόδοξα ως προς
την ανακάλυψη του εμβολίου και όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν πως μέσα στο 2021 θα
μπορέσουμε να ξαναπάρουμε πίσω τις ζωές
μας. Το ταξίδι και ο τουρισμός αναδείχθηκαν
ως βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Ο περιορισμός που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, έδειξε πόσο σημαντικό είναι για τους ανθρώπους
να ταξιδεύουμε, να βλέπουμε φίλους, να
κάνουμε διακοπές σε αγαπημένους προορισμούς μας. Εκτιμώ πως θα έχουμε μια πραγματική έκρηξη ζήτησης μόλις η επιστήμη δώσει τη λύση και ευελπιστούμε αυτή να δοθεί
το συντομότερο. Το πιο σημαντικό είναι μέχρι
τότε, να καταφέρουν τα ξενοδοχεία να παραμείνουν βιώσιμα, να στηριχτεί η ρευστότητα
και να επιδοτηθεί η εργασία.

Τα αιτήματα μας είναι υπεύθυνα και ρεαλιστικά ώστε να αντέξουν τα ξενοδοχεία την
απώλεια του τζίρου τους, η οποία στα εποχιακά ξενοδοχεία αγγίζει το 70 με 80% στις δε
συνεχούς λειτουργίας μονάδες η κατάσταση
είναι ακόμα χειρότερη καθώς υπάρχουν ξενοδοχεία με μονοψήφια ποσοστά πληρότητας.
 Πόσοι άλλοι κλάδοι είναι άρρηκτα
εξαρτώμενοι από τον τουρισμό ;

 Τι μέτρα στήριξης ζητάς
και από ποιόν;

Για κάθε 1 ευρώ που μπαίνει στον τουρισμό, το ΑΕΠ της χώρας μεγαλώνει κατά
2,65 ευρώ καθώς δημιουργούνται αλυσίδες
αξίας και σε άλλους τομείς και κλάδους της
πραγματικής οικονομίας. Παραγωγοί και
προμηθευτές, εμπορικές αγορές και τοπικές
οικονομίες στηρίζονται σε πολλές περιπτώσεις, σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό.
Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας του
ΙΤΕΠ τα ξενοδοχεία επενδύουν κάθε χρόνο
1 δις ευρώ περίπου για ανακαινίσεις και εκσυγχρονισμό, δημιουργώντας έτσι κύκλο
εργασιών για πάρα πολλές επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελματίες.

Πάνω απ' όλα ζητώ να γίνει πράξη, οριζόντια
απ' όλους τους συναρμόδιους υπουργούς,
αυτό που είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης. Να γίνει αυτό το καλοκαίρι επίλογος προβλημάτων και πρόλογος επιτυχιών.
Η εθνική σημασία του τουρισμού απαιτεί και
εθνική πολιτική που θα διασφαλίζει την επιβίωση των ξενοδοχείων με στήριξη της ρευστότητάς τους, την επιμήκυνση της αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεών τους, την
επιδότηση της εργασίας και των ασφαλιστικών εισφορών. Από τα μέτρα που έχουν ισχύ-
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νείων μέχρι την 31/12/2021, με ισόχρονη
επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής τους.
Επιπλέον, από το Υπουργείο Εργασίας ζητάμε
την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών
για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2020 έως
31 Μαρτίου 2021 σε όλες τις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις. Μόνο με αυτό τον τρόπο υπάρχει ουσιαστικό κίνητρο στις επιχειρήσεις να
παραμείνουν ανοικτές και να προσφέρουν
θέσεις εργασίας. Επίσης, την κάλυψη της αναλογίας της άδειας και του επιδόματος αδείας
των εργαζομένων για τη χρονική περίοδο
που αυτοί παρέμεναν σε αναστολή. Οι επιχειρήσεις προσέλαβαν προσωπικό το οποίο δεν
εργάστηκε ούτε μια ημέρα. Ούτε μπορούν,
ούτε είναι και δίκαιο να επιβαρυνθούν με την
δαπάνη των αδειών των εργαζομένων αυτών.
Και ακόμη μια νέα ρύθμιση οφειλών προς τα
ασφαλιστικά ταμεία διάρκειας έως 100 δόσεων, στις οποίες θα μπορούν οι επιχειρήσεις να
εντάξουν όλες τις οφειλές τους έως την 3112-2020 και στην παράταση, για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν απωλέσει μέχρι σήμερα
τις ρυθμίσεις των 100 δόσεων, των προθεσμιών πληρωμής, αρχής γενομένης από τη δόση
του μηνός Σεπτεμβρίου, κατά έξι (6) μήνες.

συνέντευξη
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Kαινοτόμος εταιρεία νεαρών
ερευνητών αναπτύχθηκε κατά τη
διάρκεια της πανδημίας

Σ

τη διάρκεια του lockdown στην Ελλάδα, μια καινοτόμος εταιρεία με
έδρα τα Φάρσαλα κατόρθωσε να
διπλασιάσει το προσωπικό της, προσλαμβάνοντας μάλιστα μηχανικούς υψηλής
εξειδίκευσης. Πέτυχε επίσης να υπερτριπλασιάσει τα ερευνητικά κονδύλια που διαχειρίζεται, «κερδίζοντας» τρία νέα προγράμματα,
που ανέβασαν τον ερευνητικό προϋπολογισμό της στα 790.000 ευρώ από 200.000 ευρώ.
Επιπλέον, «δεν έχασε ούτε μία ώρα δουλειάς για την ανάπτυξή της», καθώς όταν το
lockdown επέβαλε αιφνιδιαστικά την τηλεργασία, δοκιμάζοντας -από τη μια μέρα στην
άλλη- τις αντοχές και την αποδοτικότητα χιλιάδων επιχειρήσεων ανά τη χώρα, τα μέλη
της δικής της ομάδας ήταν ήδη εξοικειωμένα
με την απομακρυσμένη εργασία, δουλεύοντας επί χρόνια συντονισμένα για τον ίδιο
σκοπό από τρία σημεία του ελληνικού χάρτη:
τα Φάρσαλα, τη Λάρισα και την Αττική.
Ο λόγος για τη Geomiso (Τζεομάιζο) ΙΚΕ, μια
πολυβραβευμένη startup, που ιδρύθηκε το
2014, μέσα στην οικονομική κρίση. Στελεχωμένη από νεαρούς ερευνητές και ερευνήτριες
και εξελίσσοντας ένα ερευνητικό έργο, που
είχε αρχίσει το 2010, η Geomiso δημιούργησε το πρώτο παγκοσμίως εμπορικό λογισμικό ισογεωμετρικής ανάλυσης και σχεδιασμού
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CAD/CAE, ενοποιώντας δύο βιομηχανικές
διαδικασίες: τον σχεδιασμό ενός προϊόντος
(από έναν/μία ντιζάινερ) και τον έλεγχο της
αντοχής του (από έναν/μία μηχανικό). Xάρη σε
αυτό το λογισμικό, η εταιρεία εκτιμάται ότι θα
μπορέσει στα επόμενα χρόνια να «κερδίσει»
μεγάλους πελάτες στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ναυπηγικής και της
αεροναυπηγικής και γενικά «όπου απαιτείται
πολύ υψηλή ακρίβεια» όπως εξηγεί στο ΑΠΕΜΠΕ ο γεννηθείς το 1987 ιδρυτής της, πολιτικός μηχανικός Παναγιώτης Καρακίτσιος.
Πιθανή δεξαμενή πελατών ίση με τον
ελληνικό πληθυσμό …επί δύο
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η αξία της
εταιρείας αποτιμάται σε 20 εκατ. ευρώ, ενώ η
πρόβλεψη για τα κέρδη της σε βάθος πενταετίας ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ, δεδομένου
ότι η δεξαμενή άντλησης πελατών της είναι
σχεδόν δύο φορές ο πληθυσμός της Ελλάδας:
19,3 εκατ. ενεργοί χρήστες ανά τον κόσμο.
Τι κάνει, όμως, το λογισμικό αυτό τόσο ιδιαίτερο; «Η υβριδική του φύση. Είναι συνάμα και
σχεδιαστικό πρόγραμμα και λογισμικό μηχανικής ανάλυσης. Ενδεικτικά, για να κατασκευαστεί ένα νέο μοντέλο αυτοκινήτου, χρειάζεται
να δημιουργηθούν τα αρχικά του σχέδια από
το σχεδιαστικό τμήμα της αυτοκινητοβιομηχανίας και στη συνέχεια το τμήμα των μηχανικών να ελέγξει τα δομικά του στοιχεία, τις
αντοχές του κτλ και να επιστρέψει τα αρχικά
σχέδια στους σχεδιαστές για διορθώσεις. Το
λογισμικό μας συγχωνεύει αυτές τις δύο διαδικασίες. Με απλά λόγια, για να δημιουργηθεί
ένα αυτοκίνητο, χρειάζεται να επιλυθεί ένας
“χ” αριθμός εξισώσεων. Με το δικό μας λογισμικό, ο χρόνος που χρειάζεται για να λυθούν
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αυτές οι εξισώσεις μειώνεται δραστικά. Αν
χρειάζονταν τρεις μήνες, θα απαιτούνται πλέον δύο-τρεις εβδομάδες, οπότε εξοικονομείται χρόνος και κόστος» εξηγεί ο Παναγιώτης
Καρακίτσιος, επισημαίνοντας ότι το λογισμικό
Geomiso έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα σε έργα
που απαιτούν εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια:
«Για να πάει ο Elon Musk στο Διάστημα πρέπει
να είναι όλα τέλεια. Στοχεύουμε σε έργα που
απαιτούν τέτοιο βαθμό ακρίβειας».
Η πρώτη έκδοση του software έχει ήδη- από
το 2018- βγει στην αγορά, κυρίως την εγχώρια.
Τώρα, η εταιρεία -που το προσωπικό της έφτασε τα 11 άτομα, καθώς μέσα στην πανδημία
προσέλαβε πέντε μηχανικούς υψηλής εξειδίκευσης- στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξή
της, με προοπτική το 2021 να αρχίσει μαζικές
πωλήσεις και στο εξωτερικό, «ποντάροντας»
πολλά στο νέο λογισμικό της, Geomiso TNL, το
οποίο αναπτύσσεται στο πλαίσιο της δράσης
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, με δημόσια δαπάνη σχεδόν 155.000 ευρώ και αναμένεται να είναι έτοιμο τον προσεχή Ιανουάριο.
Ο δρόμος της Geomiso για τις διεθνείς αγορές
φαίνεται πως έχει αρχίσει να ανοίγει…
Πώς κατάφερε μια ελληνική εταιρεία από
τα Φάρσαλα, να δημιουργήσει και να προωθεί πρώτη στην αγορά ένα τόσο πρωτοποριακό λογισμικό, όταν μεγάλα πανεπιστήμια
του εξωτερικού, όπως το ΜΙΤ, απολαμβάνουν
πολύ μεγαλύτερων χρηματοδοτήσεων και
στενότερων σχέσεων με τη βαριά βιομηχανία; είναι το επόμενο ερώτημα προς τον Παναγιώτη Καρακίτσιο. «Χάρη και στον καθηγητή μου στο ΕΜΠ, Μανόλη Παπαδρακάκη,
ήμασταν κάποια χρόνια μπροστά, γιατί είχαμε πρόσβαση από τους πρώτους σε τεχνολογία αιχμής, οπότε συνειδητοποίησα αμέσως
την τεράστια ανάγκη που υπάρχει στη διεθνή
αγορά για ένα υβριδικό λογισμικό σχεδιασμού και ανάλυσης και άρχισα να σκέφτομαι
πώς θα μπορούσα να αξιοποιήσω τη θεωρία
για να δώσω λύση σε ένα τόσο σημαντικό
βιομηχανικό πρόβλημα» υπογραμμίζει, ενώ
γνωστοποιεί ότι η ομάδα -πέραν των τεσσάρων ερευνητικών που ήδη τρέχουν, για τα
Geomiso TNL, SEA, DNL και ΙSA- σχεδιάζει άλλες δύο εκδόσεις του λογισμικού, το Geomiso
Inventor (που θα συνεργάζεται με εκτυπωτές
τρισδιάστατης εκτύπωσης) και το Geomiso
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Animator (βιομηχανία κινουμένων σχεδίων,
video games).

«Μείνε ερευνητής.
«Πήγαινε να δουλέψεις στο εξωτερικό».
«Πού πας να μπλέξεις;»
Η διαδρομή μέχρι εδώ δεν ήταν, πάντως,
εύκολη. Όταν ο Παναγιώτης πρότεινε το
2014 στα μέλη της ερευνητικής του ομάδας
να συμμετάσχουν στην ίδρυση της εταιρείας,
φοβήθηκαν, όπως λέει, καθώς δεν ήθελαν
να αναλάβουν επιχειρηματικό ρίσκο. «Εξακολουθεί να υπάρχει διστακτικότητα, ακόμα
και σε πολύ νέους ανθρώπους, ως προς την
επιχειρηματικότητα. Αν είχαμε μεγαλύτερη
αποφασιστικότητα σε αυτό, με τα μυαλά που
υπάρχουν στην Ελλάδα, θα είχαμε εξελιχθεί
στην Ολλανδία της ανατολικής Ευρώπης ως
προς την καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Το
διάστημα 2010-2014 ήταν για εμένα ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς άθελά τους, πολλοί στο
περιβάλλον μου με αποθάρρυναν. “Μείνε
ερευνητής”. “Πήγαινε να δουλέψεις στο εξωτερικό». «Πού πας να μπλέξεις;» άκουγα συνέχεια. Επέμεινα και σιγά-σιγά έμαθα να αποδέχομαι και την ιδέα της αποτυχίας, κάτι που
διόλου εύκολο ήταν για εμένα, που πρώτος
αποφοίτησα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο,
καθώς και πρώτος μεταξύ 242 μηχανικών στο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 2009. Εξασφάλισα περίπου 100.000 ευρώ μόνο από
υποτροφίες. Όταν άκουγα αρνητικές κριτικές,
που δεν ήταν λίγες, αφού αρχικά δεν είχαμε
ούτε business plan και καμία επιχειρηματική
εμπειρία, τις έπαιρνα πολύ κατάκαρδα. Πάνω
στη δράση έμαθα να είμαι πολύ πιο ευέλικτος και προσαρμοστικός και να μη φοβάμαι
να αποτύχω» εξομολογείται ο Παναγιώτης, ο
οποίος μάλιστα επί χρόνια χρηματοδοτούσε
μόνος του την ανάπτυξη του λογισμικού. Η
Geomiso έχει λάβει επτά πανελλαδικές και
μια διεθνή διάκριση, δέχεται ήδη προτάσεις
συνεργασίας από διακεκριμένες εταιρείες,
ενώ στην παρούσα φάση διαπραγματεύεται
χρηματοδότηση για την περαιτέρω ανάπτυξή
της με το Uni.Fund, εκ των επενδυτικών κεφαλαίων του υπερταμείου Επιχειρηματικών
Συμμετοχών, Equifund, επενδυτικής πρωτοβουλίας του Δημοσίου και του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Επενδύσεων (EIF).
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Έλληνας της Γερμανίας πάτησε
το… print και «εκτυπώνει»
διώροφο κατοικήσιμο σπίτι!
δεν δίνεται στον κλασικό, οικιακό εκτυπωτή,
αλλά σ’ ένα τεράστιο μηχάνημα, που αντί για
μελάνι εκτυπώνει με… μπετό.
«Ο 3D εκτυπωτής παίρνει τα δεδομένα που
του δίνουμε και κάνει το μοντέλο πραγματικότητα στην κλίμακα που του έχει δοθεί.
Εκτελεί μία διαδρομή πάνω στο οικόπεδο
που θέλουμε να στήσουμε αυτήν την μεζονέτα, αφήνοντας στο πέρασμά του το ειδικής
χρήσης τσιμέντο, ενώ οι κινήσεις του “σέβονται” κάθε λεπτομέρεια του σχεδίου», δηλώνει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων ο Γιώργος Στάικος.
Σε κάθε επανάληψη της διαδρομής, το
υπό κατασκευή σπίτι υψώνεται κατά δύο πόντους. «Στην αρχή τυπώνονται οι εξωτερικοί
και εσωτερικοί τοίχοι, ενώ, ακριβώς όπως
στο σχέδιο, μένουν κενά τα σημεία που αργότερα θα καλυφθούν από μονωτικά υλικά
ή θα γίνουν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις», εξηγεί.

Έ

Τις επόμενες μέρες θα είναι έτοιμο το πρώτο επίπεδο του σπιτιού, ενώ σε λιγότερο από
έναν μήνα θα είναι ολοκληρωμένο στο σύνολό του. Η υλοποίηση αυτού του δύσκολου
εγχειρήματος, έστρεψε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στον Έλληνα επιχειρηματία, που
«κυνήγησε» ανελέητα το όνειρό του.

Ο Γιώργος Στάικος, ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας στο Μπέκουμ της Γερμανίας,
κατάφερε να συντονίσει μία υπέρ-ομάδα, να
κάμψει όλες τις αντιστάσεις της γερμανικής
κυβέρνησης και να είναι πλέον έτοιμος να
πατήσει το «print» ώστε ν’ αρχίσει να τυπώνεται το τρισδιάστατο σχέδιο της πολυτελούς
μεζονέτας. Μόνο που η εντολή εκτύπωσης

Ο 38χρονος Γιώργος Στάικος κατάγεται από
τον Βώλακα της Δράμας. Την παιδική του ηλικία
την πέρασε ως… μαστοράκος, στο πλευρό του
παππού του Πασχάλη, που ήταν ξυλουργός.
Στα δεκατέσσερά του χρόνια μετακόμισε στο
Μπέκουμ της Γερμανίας, μια μικρή πόλη που
βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας και από τότε εργάζεται στην
οικογενειακή τους επιχείρηση, μία κατασκευαστική εταιρεία με αντικείμενο τις ανακαινίσεις,
που μετρά σήμερα 27 χρόνια λειτουργίας.

νας ανήσυχος κι επίμονος Έλληνας, χωρίς επιστημονικές γνώσεις,
αλλά με τόλμη, ισχυρή θέληση και
δημιουργικό «θράσος» ετοιμάζεται, σε λίγες μέρες, να παρουσιάσει το πρώτο,
όπως λέει, κατοικήσιμο διώροφο σπίτι που
τυπώθηκε με 3D εκτυπωτή στην Ευρώπη, ενώ
έχει ήδη δρομολογήσει το επόμενο βήμα,
που είναι η ενεργειακή αυτονομία του χώρου.
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στο υπουργείο υποδομών, καθώς δεν υπήρχε
σχετική νομοθεσία που να επιτρέπει αυτό το
εγχείρημα. Με υπομονή και πολλή πίεση, σε
λιγότερο από έναν χρόνο βγήκαν οι άδειες,
εκπονήθηκαν όλες οι απαιτούμενες μελέτες,
πιστοποιήθηκαν τα υλικά και αυτήν την ώρα
η μεζονέτα κατασκευάζεται». Σημειώνεται
ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στο συγκεκριμένο
έργο προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους, ενώ όλα τα υλικά είναι προϊόντα χορηγιών που συνέλεξε ο ίδιος.
Όλα αυτά τα χρόνια τον έχουν… επισκεφθεί
πολλές καινοτόμες ιδέες, που όμως δεν μπόρεσε να υλοποιήσει, διότι οι άνθρωποι στις
θέσεις - κλειδιά δεν του έδειξαν εμπιστοσύνη,
καθώς οι ιδέες του ήταν άσχετες με το γνωστικό και επαγγελματικό του αντικείμενο.
Την διαφορά έκανε ο απερχόμενος δήμαρχος του Μπέκουμ (σ.σ. έχασε στις πρόσφατες
εκλογές και θα εκτίσει τη θητεία του έως τις 31
Οκτωβρίου 2020), στον οποίο απευθύνθηκε ο
κ. Στάικος πριν από δύο χρόνια. «Ρώτησα αν
είχε τη διάθεση να υποστηρίξει τις ιδέες μου,
τις οποίες θα υλοποιούσα δωρεάν. Ήταν πολύ
θετικός και μου έδωσε άμεσα το πράσινο
φως», αναφέρει.
Το όραμά του ήταν μεγαλεπήβολο και η
πρωτοτυπία του έγκειται στο γεγονός ότι το
σπίτι που παρουσιάζει είναι και διώροφο και
κατοικήσιμο. Όπως λέει, τα εκτυπωμένα σπίτια στην Ευρώπη συνήθως γίνονται στο πλαίσιο επίδειξης, με στόχο να διαφημίσουν την
τεχνολογία του μέλλοντος, αλλά και για την
απόκτηση εμπειρίας. Επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μονώροφα, σπάνια έχουν τις σχετικές άδειες για να μπορέσει
να διαμείνει κάποιος στο εσωτερικό τους και
ποτέ δεν έχουν δοθεί για διώροφη κατοικία.

Ο επίμονος Δραμινός κατάφερε να αποδείξει τις ικανότητές του, κάτι που του ανοίγει
πλέον τον δρόμο να προχωρήσει και άλλα
μεγαλόπνοα σχέδιά του, όπως οι ενεργειακές
πλάκες πεζοδρομίου. «Ο εξωτερικός χώρος
του εκτυπωμένου σπιτιού θα περιβάλλεται
από πλάκες πεζοδρομίου, που στην πραγματικότητα θα είναι φωτοβολταϊκά πάνελ. Την
ημέρα θα συλλέγουν φως, τη νύχτα θα φωτίζονται περιμετρικά, τον χειμώνα θα θερμαίνονται ώστε να λιώνει το χιόνι που πέφτει πάνω
τους και με την περίσσεια ενέργειας θα μπορεί
να φορτίζεται ακόμη και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη», τονίζει ο κ. Στάικος, που
ήδη έχει καταθέσει τον σχετικό φάκελο για κατοχύρωση της συγκεκριμένης πατέντας. Αυτό
που επίσης επιθυμεί, είναι να δημιουργήσει
κάτι σπουδαίο και στην χώρα καταγωγής του.
«Ευελπιστώ να προωθήσουμε τις πλάκες για
πάρα πολλές χρήσεις, ακόμη και στην Ελλάδα,
αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υλικά
κατασκευής ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμων,
ακόμη και ως βάση φόρτισης drones».
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«Δημιούργησα την ομάδα που -εκτός από
εμένα- αποτελείται από τον κάτοχο του 3D
εκτυπωτή, τον αρχιτέκτονα, την εταιρεία των
υλικών που χρησιμοποιούμε και τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου που γίνεται το έργο», λέει
ο Γιώργος Στάικος, παραθέτοντας την σειρά
των γεγονότων: «Κάναμε μία παρουσίαση
στον δήμο, στη συνέχεια πήραμε την έγκριση
της πολεοδομίας, αλλά το θέμα “σκόνταψε”
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«Η Θεσσαλονίκη μπορεί υπό
προϋποθέσεις να εξελιχθεί
στη Silicon Valley
της Ελλάδας» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο επικεφαλής του digital hub
της Pfizer, Νίκο Γκαριμπόλντι

Τ

ην εκτίμηση ότι η Θεσσαλονίκη
θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις
να εξελιχθεί στη Silicon Valley της
Ελλάδας, διατυπώνει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκο Γκαριμπόλντι
(Nico Gariboldi), επικεφαλής του ψηφιακού
κέντρου τεχνολογίας και καινοτομίας της
φαρμακοβιομηχανίας Pfizer στην πόλη. «Δημιουργώντας μια ομάδα παγκόσμιας κλάσης
και συνεργαζόμενοι με κάποια από τα λαμπρά μυαλά σε αυτήν την πόλη, πιστεύουμε
ότι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τη διαφορά και να αλλάξουμε τη ζωή των ασθενών.
Αυτό θα τοποθετούσε τη Θεσσαλονίκη στον
χάρτη, όσον αφορά στην καινοτομία και στην
επιστημονική αριστεία. Θα στείλει επίσης ένα
σαφές μήνυμα σε άλλες εταιρείες και επενδυτές ότι υπάρχουν ισχυροί λόγοι για να εγκατασταθούν εδώ. Η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε
να γίνει η Silicon Valley της Ελλάδας» εκτιμά,
ενώ προσθέτει πως η φιλοσοφία της Pfizer
βασίζεται στη δημιουργία συνεργειών με το
ακαδημαϊκό, το ερευνητικό και το startup
οικοσύστημα, οπότε η επένδυση αυτή στη
Θεσσαλονίκη θα έχει ένα σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.
Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη
γεμάτη ταλέντα
Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αναπροσαρμοστεί -μελλοντικά και υπό προϋποθέσεις- ο στόχος για πρόσληψη 200 ατόμων
στο hub, στο πλαίσιο της κυρίαρχης προτεραιότητας της εταιρείας για τη δημιουργία
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μιας «dream team» επιστημόνων στη Θεσσαλονίκη, «μια πόλη γεμάτη ταλέντα», όπως
φαίνεται από τις πρώτες αιτήσεις και βιογραφικά που κατατίθενται. Ερωτηθείς από τι θα
εξαρτηθεί τυχόν αύξηση του στόχου για 200
προσλήψεις, επισημαίνει: «Μέχρι τώρα έχουμε παρουσιάσει τα άμεσα σχέδιά μας για το
πρώτο βήμα της ανάπτυξης του Hub. Και
αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Ο κόμβος
είναι μια δυναμική οντότητα και είμαι βέβαιος ότι, μόλις αρχίσουμε να έχουμε τα πρώτα
πραγματικά καλά αποτελέσματα, πιθανότατα
θα αναπροσαρμόσουμε τον σχεδιασμό μας.
Αλλά είναι πολύ νωρίς για μια συγκεκριμένη
απάντηση σε αυτό».

θείσα «dream team» επιστημόνων, «ώστε να
φέρουμε το μέλλον για την Pfizer και ολόκληρο τον τομέα της υγείας, σήμερα».

Το προφίλ των ανθρώπων που αναζητά η
Pfizer για να στελεχώσει το hub
της Θεσσαλονίκης

Στο ερώτημα ποιο θα είναι το αποτύπωμα
της λειτουργίας του hub της Pfizer στην οικονομία της Θεσσαλονίκης, ο κ.Γκαριμπόλντι
απαντά: «Τo πρώτo και αμεσότερο αποτύπωμα του Hub στην πόλη και στην οικονομία
της αφορά στις ευκαιρίες απασχόλησης που
θα παρέχει. Αναζητούμε να προσλάβουμε
περισσότερους από 200 επαγγελματίες με
υψηλή εξειδίκευση, κυρίως από τον χώρο της
τεχνολογίας και της πληροφορικής. Αυτός
είναι ένας σημαντικός αριθμός, αλλά ακόμα
σημαντικότερο είναι ότι πρόκειται για θέσεις
εργασίας σε τεχνολογίες αιχμής, αυτό που
πραγματικά χρειάζεται η Θεσσαλονίκη και
γενικά η ελληνική οικονομία στο συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης». Κατά τον επικεφαλής
του ψηφιακού κέντρου της Pfizer, «οι έξυπνες
μονάδες μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλοφυείς ομάδες και η Pfizer παρέχει την ευκαιρία για να επιτευχθεί αυτό».

Ποιο είναι το προφίλ των ανθρώπων που
αναζητά η Pfizer για να στελεχώσει το digital
hub; Εκτός από τα τυπικά προσόντα, ποιες είναι οι οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) που
αναζητά; «Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη γεμάτη ταλέντα. Δεν είναι τυχαίο ότι διαθέτει
εννέα παγκοσμίως αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα και μερικά από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με
τα οποία και επιθυμούμε τη συνεργασία. Ως
Pfizer ψάχνουμε όχι μόνο τους καλύτερους
επιστήμονες της πόλης, αλλά ταυτόχρονα
και όλους εκείνους που θα μας βοηθήσουν
να επιτύχουμε τους στόχους μας και απτά
αποτελέσματα για να βελτιώσουμε τη ζωή
των ασθενών. Για να πετύχει η αποστολή του
Hub, χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα λειτουργούν το ίδιο καλά ως μονάδες, αλλά και
ως σύνολο μιας ομάδας, με επιμονή, υπομονή και στοχοπροσήλωση» εξηγεί ο κ.Γκαριμπόλντι. Αγγελίες για τις ευκαιρίες καριέρας
στο hub δημοσιεύονται εδώ: http://www.
pfizercareers.com/
Τι αναμένεται σε επίπεδο παραδοτέων
από το digital hub της Pfizer στη διάρκεια
του 2021;
Στο ερώτημα τι αναμένεται σε επίπεδο παραδοτέων από το hub της Pfizer για το 2021,
ο κ.Γκαριμπόλντι επισημαίνει ότι είναι μεν
πολύ νωρίς για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, αλλά προσθέτει πως όλα τα στελέχη
εργάζονται μεθοδικά, «με στόχο να προσφέρουμε καινοτομίες που θα αλλάξουν τη ζωή
των ασθενών».
Ως παράδειγμα παραδοτέου, παραθέτει
ότι, σε Hub της Pfizer στο εξωτερικό, έχει
δημιουργηθεί η εφαρμογή LivingWith™, η
οποία διατίθεται σε οκτώ χώρες και στοχεύει στη σύνδεση ασθενών με καρκίνο με
ένα υποστηρικτικό σύστημα ογκολογίας,
επιτρέποντάς τους να μοιράζονται πληροφορίες με όσους τους φροντίζουν, αλλά και
με τους φίλους και τις οικογένειες τους και
να θυμούνται σημαντικές πληροφορίες από
επισκέψεις γιατρών. «Καταλαβαίνετε πόσο
σημαντική μπορεί να είναι αυτή η εφαρμογή
για τη δύσκολη καθημερινότητα των συγκεκριμένων ασθενών» καταλήγει.

Ήδη επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη
Έλληνες επιστήμονες που εργάζονταν επί
χρόνια στο εξωτερικό
Προσθέτει ότι πρόσφατα προσελήφθησαν
στο hub άνθρωποι από τις ΗΠΑ, την Ολλανδία και την Γερμανία, οι οποίοι ζούσαν χρόνια
στο εξωτερικό και «είναι πραγματικά χαρούμενοι για την επιστροφή στην πατρίδα τους,
την Θεσσαλονίκη. Το brain drain γίνεται brain
gain, αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και προσωπικά πιστεύω ότι αυτές ακριβώς προσφέρει το Hub» λέει χαρακτηριστικά.
Ο κ.Γκαριμπόλντι επισημαίνει ακόμα ότι η
Pfizer εξακολουθεί να αναζητά στη Θεσσαλονίκη τον κατάλληλο χώρο για τη δημιουργία
των μόνιμων εγκαταστάσεών της στην πόλη,
αλλά η μεγαλύτερη και πρώτη προτεραιότητα της είναι να δημιουργήσει την προαναφερ-
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