




amcham.gr
2021/2022

THE  AMERICAN-HELLENIC  CHAMBER OF COMMERCE PRESENTS

THE GREEK
EXPORTS

HANDBOOK

AMERICAN-HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE

109-111 Messoghion Avenue, Politia Business Center, GR-115 26 Athens, Greece
T: +30 210 699 3559 | F: +30 210 698 5686 |  E: tradeusa@amcham.gr

Dina Athanasiou, Head of International Trade Department “TradeUSA”

CONTACT NOW
ALEXANDRA LOLI
Communications Manager
T: +30 211 221 9133 |  F: +30 211 221 9889 |  M: +30 697 799 1302 | E: a.loli@amcham.gr

A COMPLETE GUIDE FOR U.S. IMPORTERS, 
BUYERS, DISTRIBUTORS & BROKERS

STEP UP & BOOST YOUR EXPORT POTENTIAL
TO THE U.S. MARKET



DK CONSULTANTS GROUP 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ ΙΚΕ
Τηλ. : 2310 417 111

info@dkmarketing.gr
www.dkmarketing.gr

Γραφείο Αθήνας:
Βουκουρεστίου 21 
106 71 Αθήνα 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΛΗΣ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ- DK MARKETING
ΑΝΝΑ ΓΟΥΔΗ
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Editors Copywriting
DK MARKETING

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΝΙΑΚΟΥ

GRAPHICS DESIGN:
ΜΑΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝΙΔΟΥ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Α. ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ
Ορκωτός Λογιστής

WEB DESIGNER:
DK MARKETING webDpt

Μηνιαίο 
Περιοδικό 
των Ελληνικών 
Εξαγωγών

Τεύχος #16
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
ISSN: 2669-987X
exportnews@exportnews.gr
www.exportnews.gr
Κωδικός: 21-0167



ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Οι συγγραφείς των άρθρων είναι υπεύθυνοι για τις απόψεις τους. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση 
φωτογραφιών, κειμένων ή μέρους τους καθώς και η αναμετάδοσή τους από οιαδήποτε οπτικοακουστικά μέσα 

χωρίς την άδεια του εκδότη. Τα αποστελλόμενα άρθρα και φωτογραφίες δημοσιευμένα ή μη δεν επιστρέφονται. 
Η σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει φραστικές μεταβολές ή περικοπές στα δημοσιευμένα κείμενα 

χωρίς να μεταβάλλεται το νόημά τους.

Για αποστολή άρθρων, νέων προϊόντων, σχολίων, απόψεων προς δημοσίευση 
παρακαλούμε αποστείλετε e-mail στο articles@exportnews.gr





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

09 EDITORIAL

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΙΛΟΥΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

10

ΑΡΘΡΑ104

102

120

134

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Μείωση 21,7%
για τις εξαγωγές στην Ελλάδα
το 2020

Η αγωνία των επιχειρήσεων για τον κίνδυνο 
πτωχεύσεων», τoυ Β. Κορκίδη, Προέδρου Εμπορικού
& Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 

Οι δέκα επιπτώσεις της πανδημίας
στην καταναλωτική συμπεριφορά

Φάκελος Logistics:
Προκλήσεις και ευκαιρίες
στην post COVID-19 εποχή

Τι είναι το «Clean Eating»
Η δημοφιλής και Διαχρονική τάση Διατροφής,
της Σεβίνας Μαστρογιάννη

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στον 
παγκόσμιο και ελληνικό 
τομέα τουρισμού και ταξιδιών



EDITORIAL



Φίλες και φίλοι αναγνώστες, με το 
εισαγωγικό αυτό σημείωμα, θα ήθε-
λα να υπογραμμίσω τις προσπάθειες 
όλων μας, με σκοπό το 2021 να είναι 
η αρχή μιας νέας περιόδου.  Το πε-
ριοδικό μας Εxportnews τον Μάρτιο 
του 2021, συμπληρώνει 2 χρόνια. 
Δημόσια θέλω να ευχαριστήσω για 
τις προσπάθειες όλων των στελε-
χών του ομίλου μας, των δημοσιο-
γράφων και συντακτών μας, αλλά 
κυρίως όλων εσάς των αναγνωστών 
μας, που μας στηρίζετε και εκφράζετε 
άποψη για τις ελληνικές εξαγωγές. 
Αυτό συνεπάγεται την εξέλιξη όλου 
του εξαγωγικού οικοσυστήματος με 
έναν μοναδικό σκοπό, τα ελληνικά 
προϊόντα και οι ελληνικές υπηρεσίες 
να πάνε ένα βήμα παρακάτω. 

Λάβαμε την πρωτοβουλία ν' ανα-
νεώσουμε την εικόνα του περιοδι-
κού μας, με σκοπό ν' ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες απαιτήσεις σε οπτικό 
επίπεδο, κρατώντας αναλλοίωτη την 
αξία μας: ν' αναδεικνύουμε όλες τις 
πτυχές των θεμάτων και να εκφρά-
ζουμε ελεύθερα και ανεξάρτητα τις 
απόψεις μας σχετικά με το ελληνικό 
εξαγωγικό επιχειρείν. 

Κλείνοντας θα ήθελα να σας προϊ-
δεάσω για την πολύ μεγάλη έρευνα- 
αφιέρωμα που θα φιλοξενήσει το 
επόμενο τεύχος Απριλίου, για τα 10 
χρόνια των ελληνικών εξαγωγών.

Σας εύχομαι καλή ανάγνωση

Δημήτρης Καραβασίλης,
CEO & Founder
DK CONSULTANTS GROUP

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 2 1
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ΝΈΑ - ΈΙΔΉΣΈΙΣ
Η ανάπτυξη UAVs και Drones 
μεταφορικού έργου από την 
Pyletech είναι ο στόχος της 
συνεργασίας με την ερευνητική 
ομάδα CIBOS του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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ΝΈΑ - ΈΙΔΉΣΈΙΣ

Η Pyletech Technologies 
Greece ανέθεσε το ερευνη-
τικό έργο για την ανάπτυξη 
UAVs και Drones μεταφορι-

κού έργου στην νεοφυή 'εταιρεία-τε-
χνοβλαστό' CIBOS του Ερευνητικού 
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστη-
μάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
(Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. - Ε.Μ.Π.).

Η ανάπτυξη UAVs και Drones που 
μπορούν να εκτελέσουν μεταφορικό 
έργο σε ευρύ γεωγραφικό πεδίο, με 
ικανοποιητική ταχύτητα (100 -120km/
h) και έχοντας σημαντική ανυψωτική 
ικανότητα φορτίου (100–150kg), πέραν 
των απλών χρήσεων επιτήρησης εντάσ-
σεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρα-
τηγικής της PYLETECH. Στην ερευ-
νητική ομάδα του έργου συμμετέχουν 
επιτυχημένοι ερευνητές και μηχανι-
κοί από την Ελλάδα (ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ) 
και την Ισπανία (Aerospace Research 
Center FADA CATEC).

Η Pyletech Technologies Greece 
ιδρύθηκε το 2020 από τη North Star 
Group και είναι μία εταιρεία ανάπτυξης 
καινοτόμων προϊόντων νέων τεχνολογι-
ών στους τομείς της αεροναυπηγικής, 
ναυπηγικής, παραγωγής ενέργειας με 
μηδενικό αποτύπωμα CO2 και των με-
ταφορών-logistics.

H CIBOS είναι μια νεοφυής 'εταιρεία-
τεχνοβλαστός' που ιδρύθηκε το φθι-
νόπωρο του 2020 από μία εκ των πιο 
επιτυχημένων ερευνητικών ομάδων 
της χώρας, του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ. του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η ομάδα εί-
ναι πρωτοπόρος σε  ένα εύρος εφαρ-
μογών έρευνας και τεχνολογίας στους 
τομείς των ευφυών συστημάτων μετα-
φοράς, της αυτοματοποιημένης οδή-
γησης και πλοήγησης, της ηλεκτροκί-

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

νησης, των θαλάσσιων εφαρμογών, των 
εφαρμογών εφοδιαστικής αλυσίδας, 
αλλά και στους τομείς της κυκλικής οι-
κονομίας, της κλιματικής αλλαγής και 
της πολιτικής προστασίας.

H συνεργασία αυτή συμβάλλει στον 
στόχο του ομίλου για την ανάπτυξη μιας 
σύγχρονης ανταγωνιστικής ελληνικής 
βιομηχανίας, με εξωστρεφή προσανα-
τολισμό, η οποία θα παράγει προϊόντα 
υψηλής ποιότητας, θα δημιουργεί υψη-
λή εγχώρια προστιθέμενη αξία, θα απα-
σχολεί άριστα εξειδικευμένο επιστημο-
νικό και εργατοτεχνικό προσωπικό και 
θα υποστηρίζει τη νεοφυή επιχειρημα-
τικότητα και καινοτομία.

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Touchpoint Strategies
Θοδωρής Καλαμάκης
Account Director
Τηλ:  +30 6947439997, 
Email: thodoris.kalamakis touchpointstrategies.gr
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ΝΈΑ - ΈΙΔΉΣΈΙΣ
Μετατέθηκε για τις 12-16/9/2022
η Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίας 
Ποτών και Ρευστών Προϊόντων 
Τροφίμων, Drinktec, στο Μόναχο
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ΝΈΑ - ΈΙΔΉΣΈΙΣ

Τη μετάθεση της ημερομηνίας δι-
εξαγωγής της Διεθνούς Κλαδικής 
Έκθεσης Τεχνολογίας Ποτών και 
Ρευστών Προϊόντων Τροφίμων, 

drinktec, για τις 12 έως τις 16 Σεπτεμ-
βρίου 2022, ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός 
Οργανισμός του Μονάχου, τον οποίο αντι-
προσωπεύει στην Ελλάδα και την Κύπρο 
το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο.

«Αυτή η εμπιστοσύνη στη φήμη της 
drinktec, ως της κορυφαίας παγκόσμιας 
έκθεσης του κλάδου της, είναι ακριβώς ο 
λόγος, για τον οποίο πρέπει να διασφαλί-
σουμε ότι θα ανταποκριθούμε στις προσδο-
κίες των πελατών μας», δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο Δρ. Reinhard Pfeiffer, Αναπληρωτής 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου.

Σημειώνεται ότι η drinktec, παρά την παν-
δημική κρίση COVID-19, κατέγραψε υψηλή 
ζήτηση από εταιρίες από τη Γερμανία και 
παγκοσμίως, για συμμετοχή στην έκθεση 
του Οκτωβρίου 2021 -που ήταν αρχικά προ-
γραμματισμένη- καταλαμβάνοντας ήδη τα 
τρία τέταρτα του εκθεσιακού χώρου.

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπο-
ρεί για πληροφορίες και για τη συμμετοχή 
στην έκθεση drinktec, να απευθύνεται στο 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο, στο τηλ.: 210 64 19 
037 ή να ανατρέχει στην ειδική ιστοσελίδα 
του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.
german-fairs.gr και στην ιστοσελίδα της 
έκθεσης: www.drinktec.com
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ΝΈΑ - ΈΙΔΉΣΈΙΣ

Με δράσεις για το ελληνικό 
οικοσύστημα καινοτομίας 
εμπλουτίζεται το πρόγραμμα
του Enterprise Greece

Ο οργανισμός US-MAC δραστηριο-
ποιείται από το 1995, παρέχοντας 
σε εταιρείες τεχνολογίας, γρήγο-
ρη κι επιτυχημένη πρόσβαση στην 

παγκόσμια αγορά, µέσω της Silicon Valley 
(www.usmarketaccess.com).

Το πρόγραμμα σηματοδοτεί τη στρατη-
γική επιλογή της Enterprise Greece να 
προχωρήσει στην ανάπτυξη στοχευμένων 
εργαλείων υποστήριξης της εξωστρέφειας 
των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου 
των νέων τεχνολογιών. Αυτή είναι η πρώτη 
ενέργεια της Enterprise Greece, η οποία 
αξιοποιεί την τεχνογνωσία της αγοράς των 
ΗΠΑ και ειδικότερα της Silicon Valley, ώστε 
να καθοδηγήσει και συμβουλεύσει τις επι-

χειρήσεις του κλάδου με απώτερο στόχο την 
πρόσβασή τους σε διεθνείς αγορές.

Η Enterprise Greece, ανακοίνωσε την 
έναρξη του προγράμματος μέσω διαδι-
κτυακής ενημερωτικής εκδήλωσης στις  
19 Νοεμβρίου 2020, στην οποία συμμε-
τείχαν πάνω από 190 εταιρείες τεχνολο-
γίας και φορείς του οικοσυστήματος. Κα-
τόπιν αξιολόγησης  από εξειδικευμένους 
συνεργάτες του οργανισμού US-MAC, 
επιλέχθηκαν 12 εταιρείες, οι οποίες εί-
ναι: InAccel, Clio Muse , e-satisfaction, 
Exit Bee, JADBio – Gnosis Data Analysis, 
Logismos, Information Systems, 
Nimbata, Owiwi, Siepen, Prisma 
Electronics, Tekmon και Telenavis.

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του προγράμματος «Thriving in 
the Storm», το οποίο συνδιοργάνωσε η Enterprise Greece με τον 
oργανισμό US-MAC (U.S. Market Access Center).
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ΝΈΑ - ΈΙΔΉΣΈΙΣ

Οι παραπάνω εταιρείες συμμετείχαν σε 
ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα που ολοκλη-
ρώθηκε  τον Δεκέμβριο του 2020. Μέσω 
αυτού, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε 
επαφή με το οικοσύστημα της Silicon 
Valley και να ενημερωθούν για στρατηγι-
κές και εργαλεία που θα εξασφαλίσουν 
επιτυχημένη διείσδυση  των προϊόντων/
υπηρεσιών τους σε παγκόσμια κλίμακα. 
Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, η Enterprise Greece σε 
συνεργασία με τον Οργανισμό US-MAC, 
διοργάνωσε στις 2 Φεβρουαρίου 2021 δια-
δικτυακή συζήτηση με τις συμμετέχουσες 
εταιρείες, ώστε να μοιραστούν τις εντυπώ-
σεις και εμπειρίες τους από το πρόγραμμα, 
αλλά και να εκφράσουν τις προτάσεις τους 
για άλλα εργαλεία και υπηρεσίες εξωστρέ-
φειας. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την 
«ψηφιακή» απονομή των πιστοποιητικών 
ολοκλήρωσης του πρώτου κύκλου.

Εκπρόσωποι των εταιρειών

Εκπρόσωποι των εταιρειών, δήλωσαν τα 
παρακάτω κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης:

«Το πρόγραμμα ήταν εξαιρετικό, 
μας έβαλε σε μια νοοτροπία να 
δουλεύουμε για να εξελίξουμε την 
επιχείρησή μας για την επόμενη 
μέρα, αντί απλά   να  δουλεύουμε 
για την συντήρηση της επιχείρησης, 
καθώς προσπαθούσαμε να 
ξεπεράσουμε την κρίση που 
επέφερε ο COVID»,

Γιάννης Νικολόπουλος, Co-Founder & 
Chief Technology Officer της εταιρείας 
Clio Muse.



=16 exportnews.gr

ΝΈΑ - ΈΙΔΉΣΈΙΣ
«Είμαι πραγματικά ευτυχής που 
βλέπω την Ελλάδα να υιοθετεί την 
ιδέα της καινοτομίας και αυτό να 
επιτυγχάνεται με επαγγελματικό 
τρόπο». 
Ιωάννης Τσαμαρδίνος, Chief Executive 
Officer & Co-Founder της εταιρείας 
JADBio.

«Ήταν ένα στοχευμένο πρόγραμμα, 
μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε
το μέγεθος της αγοράς μας σε σχέση
με τις διεθνείς αγορές. Ήταν μια 
αφορμή να αλλάξουμε τον τρόπο 
σκέψης μας και να αρχίσουμε να 
σκεφτόμαστε σαν μια παγκόσμια 
εταιρεία»
Ευάγγελος Κοτσώνης, Co-Founder και 
CEO της εταιρείας e-satisfaction.
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ΝΈΑ - ΈΙΔΉΣΈΙΣ

H εντεταλμένη σύμβουλος και εκτελε-
στικό μέλος ΔΣ της Enterprise Greece, 
Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, δήλωσε μετά 
την ολοκλήρωση της εκδήλωσης: «Είναι 
μεγάλη η ικανοποίησή μας που ολοκλη-
ρώθηκε επιτυχώς ο πρώτος κύκλος του 
προγράμματος της Enterprise Greece για 
την υποστήριξη των εταιρειών νέων τεχνο-
λογιών σε θέματα πρόσβασής τους σε διε-
θνείς αγορές. Σε έναν κλάδο με σημαντική 
δυναμική για την ελληνική οικονομία, με 

προοπτική για την αναστροφή του “brain 
drain”και την προσέλκυση διεθνούς τα-
λέντου, ακούμε με μεγάλη προσοχή τις 
ανάγκες των επιχειρήσεων, μαθαίνουμε 
από τις εμπειρίες τους και σχεδιάζουμε 
μαζί τους, με δημιουργικότητα και ρεα-
λισμό, νέα εργαλεία εξωστρέφειας. Το 
2021 σχεδιάζουμε να εμπλουτίσουμε το 
πρόγραμμα δράσεων με παρόμοιες τέ-
τοιες δράσεις για το ελληνικό οικοσύστη-
μα καινοτομίας».
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ΝΈΑ - ΈΙΔΉΣΈΙΣ
Σπ. Λιβανός:
«Προτεραιότητά μας
η προώθηση των ελληνικών 
προϊόντων στο εξωτερικό»

Η επένδυση στο brand name της 
ελληνικής διατροφής σε συνδυ-
ασμό με την προώθηση των ελ-
ληνικών προϊόντων στις διεθνείς 

αγορές είναι οι προτεραιότητες του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
όπως ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός, Σπή-
λιος Λιβανός, σε διαδοχικές συσκέψεις με 
εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και συ-
νεταιριστικών οργανώσεων στην Έδεσσα.

«Κεντρικός άξονας της πολιτικής 
μας είναι η ελληνική διατροφή, 
τόσο σε σχέση με την εξαγωγή των 
προϊόντων και την προστιθέμενη 
αξία που μπορεί να έχουν όσο και 
με την ιστορία μας, τον πολιτισμό 
μας, την υγεία και τον τουρισμό μας. 
Σε αυτό θα επενδύσουμε και κάθε 
ιδέα που συνδέει την τοπικότητα των 
προϊόντων με αυτόν τον στόχο για 
μας είναι καλοδεχούμενη»,
τόνισε ο κ. Λιβανός.

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγ-
ματοποιήθηκε με τον επικεφαλής της Πε-

ριφερειακής Ενότητας Πέλλας, Ιορδάνη 
Τζαμτζή, τους βουλευτές της Νέας Δημο-
κρατίας του νομού, Διονύση Σταμενίτη και 
Βασίλη Βασιλειάδη, καθώς και με τους 
επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο 
υπουργός σημείωσε πως «η Πέλλα ανοίγει 
τον δρόμο με τις δυναμικές καλλιέργειες 
που έχει και με την καθετοποίηση της πα-
ραγωγής που κάνει».

Παράλληλα ο κ. Λιβανός δεσμεύτηκε για 
τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου λει-
τουργίας των ΤΟΕΒ εντός του έτους, υπο-
γραμμίζοντας ότι αποτελεί κυβερνητική 
προτεραιότητα ο εκσυγχρονισμός των δι-
κτύων άρδευσης και η κατασκευή φραγ-
μάτων, ενώ επεσήμανε ότι τα μεγαλύτερα 
αρδευτικά έργα εντάσσονται στο Ταμείο 
Ανάκαμψης.

Μιλώντας για τους συνεταιρισμούς, ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων επανέλαβε την πολιτική της κυβέρ-
νησης να δώσει κίνητρα για την ενίσχυσή 
τους, καθώς, όπως είπε, «μόνο μέσα από 
τη συνένωση δυνάμεων μπορεί να αντι-
μετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα του 
αγροτικού κόσμου και να γίνουν πιο αντα-
γωνιστικά τα ελληνικά προϊόντα».
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Η μείωση των εξαγωγών
οδηγεί το ελληνικό PMI
σε πτώση

Η κύρια τιμή του δείκτη ενισχύθηκε 
εν μέρει από τη σημαντική επι-
δείνωση του χρόνου παράδοσης 
προμηθειών, η οποία υπό κανο-

νικές συνθήκες θα αποτελούσε  ένδειξη  
βελτίωσης  των  λειτουργικών  συνθηκών.

Σύμφωνα με την έρευνα της IHS Markit 
τα στοιχεία του Φεβρουαρίου υπέδειξαν 
άλλη μία μηνιαία συρρίκνωση της πα-
ραγωγής και των νέων παραγγελιών, κα-
θώς ο ρυθμός μείωσης επιταχύνθηκε. Τα 
συνεχιζόμενα περιοριστικά μέτρα λόγω 
COVID-19 και η ασθενής ζήτηση από την 
πλευρά των πελατών ήταν συχνά οι λόγοι 
που αναφέρθηκαν ως βασικοί παράγοντες 
της πτωτικής πορείας του δείκτη, ενώ 
ορισμένοι ανέφεραν το προσωρινό κλεί-
σιμο των επιχειρήσεων των πελατών.

Η ζήτηση από το εξωτερικό περιορί-
στηκε επίσης, καθώς οι νέες παραγγελί-
ες εξαγωγών μειώθηκαν περαιτέρω. Ως 
εκ τούτου, ο ρυθμός συρρίκνωσης ήταν ο 
βραδύτερος που έχει καταγραφεί από τον 
περασμένο Σεπτέμβριο.

Στις 49,4 μονάδες έκλεισε τον Φεβρουάριο ο κύριος Δείκτης 
Υπευθύνων Προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα 
μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index – 
PMI), τιμή χαμηλότερη από τις 50 μονάδες του Ιανουαρίου, 
υποδεικνύοντας οριακή μείωση των λειτουργικών συνθηκών 
στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα.
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Οι έντονες διαταραχές στην αλυσίδα εφο-
διασμού οδήγησαν σε ραγδαία άνοδο της 
επιβάρυνσης κόστους τον Φεβρουάριο, 
καθώς ο ρυθμός αύξησης επιταχύνθηκε 
για έβδομο συνεχή μήνα στον δριμύτερο 
που έχει καταγραφεί από τον Οκτώβριο 
του 2000. Επισημάνθηκαν επίσης ιδιαίτε-
ρα οι υψηλότερες τιμές πρώτων υλών και 
το μεγαλύτερο κόστος μεταφορών.

Η σημαντική αύξηση των 
πιέσεων επί του κόστους είχε 
σαν αποτέλεσμα οι εταιρείες 
να ανταποκριθούν αυξάνοντας 
τις τιμές πώλησης στα μέσα του 
πρώτου τριμήνου.

Ο ρυθμός αύξησης των χρεώσεων ήταν, 
σε γενικές γραμμές, έντονος και ο ταχύτε-
ρος που έχει καταγραφεί από τον Ιούλιο του 
2008, καθώς οι εταιρείες προσπάθησαν να 
μετακυλίσουν μέρος της αύξησης της επι-
βάρυνσης κόστους στους πελάτες τους.

Οι μεγαλύτεροι χρόνοι παράδοσης προ-
μηθειών συνέβαλαν σε περαιτέρω μείω-
ση των επιπέδων αποθεμάτων, καθώς οι 
εταιρείες χρησιμοποίησαν τα τρέχοντα 
αποθέματα για την κάλυψη των απαιτή-
σεων της παραγωγής.

Οι ρυθμοί συρρίκνωσης των αποθεμάτων 
προμηθειών και ετοίμων προϊόντων επιτα-
χύνθηκαν, ενώ τα αποθέματα των πρώτων 
μειώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει 
καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2020. Πα-
ράλληλα, η μειωμένη εισροή νεών παραγ-
γελιών είχε ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να 
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περιορίσουν τον όγκο αδιεκπεραίωτων ερ-
γασιών με δριμύ ρυθμό τον Φεβρουάριο.

Κατά συνέπεια, οι κατασκευαστές αύξη-
σαν τον αριθμό εργαζομένων τους με μη-
δαμινό ρυθμό. Τέλος, κατά μέσο όρο, τον 
Φεβρουάριο, οι εταιρείες του μεταποιητι-
κού τομέα στην Ελλάδα παρέμειναν αισιό-
δοξες ως προς τις προοπτικές σχετικά με 
την παραγωγή μέσα στο επόμενο έτος.

Σύμφωνα με αναφορές, η αισιοδοξία 
συνδέθηκε με τις ελπίδες για μια επιτυ-
χημένη διάθεση των εμβολίων στην Ελ-
λάδα και στις βασικές αγορές εξαγωγών. 
Παρότι ο βαθμός εμπιστοσύνης εξασθέ-
νησε από αυτόν που παρατηρήθηκε τον 
Ιανουάριο, ήταν εντονότερος από τον αντί-
στοιχο που επί μακρόν έχει καταγραφεί 
στην ιστορία της έρευνας.
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Σέρρες: Η πανδημία 
«πάγωσε» τις εξαγωγές 
αρώνιας σε Κίνα, ΗΠΑ
και Ευρώπη

Κλείσαμε τις συμφωνίες, τις υπο-
γράψαμε, όλοι πανηγυρίζαμε 
για την ανταμοιβή των πολυετών 
προσπαθειών μας για εξαγω-

γές, και ήρθε η πανδημία του κορονοϊού 
και πάγωσαν όλα», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, Μιχάλης 
Δωδακόπουλος.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Δω-
δακόπουλος, «για την αγορά της Κίνας εί-
χαμε κλείσει συμφωνία για την εξαγωγή 
100.000 μπουκαλιών των 200ml και για 
της Ιταλίας 50.000, ενώ στη Νέα Υόρκη η 
πανδημία του κορονοϊού μας πέτυχε πάνω 
στην οριστικοποίηση της ποσότητας που 
θα εξάγαμε».

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών 
Αρώνιας και Λοιπών Εναλλακτικών Καλλι-

Υπογεγραμμένες συμφωνίες για την εξαγωγή συνολικά 200.000 
μπουκαλιών με χυμό αρώνιας των 250ml σε Κίνα, ΗΠΑ (Νέα 
Υόρκη), αλλά και κράτη της Ευρώπης, περιμένουν να εκτελέσουν 
οι παραγωγοί του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Αρώνιας 
και Λοιπών Εναλλακτικών Καλλιεργειών Σερρών.
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εργειών Σερρών, με έδρα το Σιδηρόκαστρο, 
λειτουργεί από το 2013, αριθμεί σήμερα 27 
μέλη – παραγωγούς και οι καλλιεργούμε-
νες εκτάσεις ανέρχονται σε 250 στρέμματα, 
με την ετήσια παραγωγή στα 250.000 κιλά. 
Η τιμή παραγωγού διαμορφώνεται στο ένα 
ευρώ/κιλό, η μέση τιμή πώλησης ανά τεμά-
χιο στο 1,5 ευρώ και το κόστος παραγωγής 
υπολογίζεται στα 50 λεπτά/κιλό, με τα 30-
40 λεπτά/κιλό να αφορούν τη συγκομιδή 
που γίνεται είτε μηχανικά, είτε με το χέρι.

Τα προϊόντα του συνεταιρισμού είναι βι-
ολογικά και πιστοποιημένα, όπως και η 
επεξεργασία τους. Οι παραγωγοί συγκε-
ντρώνουν το προϊόν και αφού το περά-
σουν από την κατάψυξη, και συγκεκριμέ-
να στους μείον 25 βαθμούς Κελσίου, το 
αποθηκεύουν για να το κάνουν είτε χυμό 
σε χαμηλή θερμοκρασία, είτε να το διαθέ-
σουν ως καρπό.

Ο τζίρος του συνεταιρισμού ανέρχεται σε 
μόλις 50.000 ευρώ την τρέχουσα περίο-
δο και λόγω της Covid-19, όταν τις καλές 
εποχές ξεπερνούσε και τα 2 εκατ. ευρώ. Η 
δε επιβάρυνση για τη διατήρηση του απο-
θηκευμένου προϊόντος ξεπερνά σήμερα τα 
30.000 ευρώ σε λειτουργικά έξοδα, ενώ οι 
παραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι, σύμ-
φωνα με τον κ. Δωδακόπουλο.

Η δυναμικότητα του συνεταιρισμού ανέρ-
χεται σε 500.000 μπουκάλια ετησίως, με 
τον πρόεδρό του να σημειώνει ότι «εάν 
υπάρξει ζήτηση για περισσότερη ποσότητα 
θα απαιτηθεί μια μικρή επέμβαση ώστε να 
αυξήσουμε τον αριθμό σε 1,5 εκατ. μπου-
κάλια ετησίως».

Καλλιέργειες με Αρώνια συναντώνται 
-εκτός των Σερρών- σε Πιερία, περιοχές 
της Θεσσαλίας και στη Φθιώτιδα.

Πηγή: ΑΜΕ -ΑΠΕ
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Βρετανία: Η οικονομική 
ανάπτυξη έχει 
«καταστροφικό κόστος» 
για τη Φύση

Η δίψα της ανθρωπότητας για ανάπτυξη έχει «καταστροφικό 
κόστος για τη Φύση», προειδοποιεί μια νέα έκθεση για τις 
οικονομικές, υγειονομικές και κοινωνικές πλευρές της 
οικονομικής ανάπτυξης.

Η έκθεση των 600 σελίδων, που 
παραγγέλθηκε πριν από δύο 
χρόνια από τη βρετανική κυβέρ-
νηση, αποτελεί τον καρπό της 

εργασίας διεθνών ειδικών, υπό τον συντο-
νισμό ενός καθηγητή της Οικονομίας στο 
πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, του Πάρθα 
Ντασγκούπτα.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματά τους, 
μολονότι το παγκόσμιο κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ έχει διπλασιασθεί από το 1992, το 
«φυσικό κεφάλαιο», δηλαδή η εκτίμηση 
για το όφελος που αντλείται από υπη-
ρεσίες που προσφέρονται από τη Φύση, 
έχει μειωθεί από την πλευρά του κατά 
40% κατά κεφαλήν.

«Μολονότι η ανθρωπότητα κατέγραψε 
απέραντη ευημερία αυτές τις τελευταίες 
δεκαετίες, ο τρόπος με τον οποίο φθά-
σαμε σ’ αυτή την ευημερία σημαίνει ότι 
την επιτύχαμε με κόστος καταστροφικό 
για τη Φύση», γράφουν οι συντάκτες της 
έκθεσης.
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Οι ίδιοι απευθύνουν έκκληση για μιαν 

αποκατάσταση της ισορροπίας του δεσμού 
ανάμεσα στον Άνθρωπο και την Φύση, 
υπενθυμίζοντας πολυάριθμες άλλες με-
λέτες για τους στενούς δεσμούς ανάμεσα 
στην προστασία της βιοποικιλότητας και 
τις ανθρώπινες συνθήκες ζωής, κυρίως 
όσον αφορά στην υγεία.

Η τρέχουσα μαζική εξάλειψη ζωικών ει-
δών «υπονομεύει την παραγωγικότητα, την 
ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα 
της Φύσης», γράφουν επίσης.

Οι ήδη ορατές συνέπειες αυτής της 
απώλειας, όπως η τρέχουσα πανδημία της 
Covid-19, ευνοούμενη από τις μεταμορ-
φώσεις των γαιών (κυρίως την αποψίλωση 
δασών για τη γεωργία) και την εκμετάλ-
λευση ορισμένων άγριων ειδών, μπορεί να 
αποτελέσουν «το αόρατο τμήμα του παγό-
βουνου», αν η ανθρώπινη οικονομική ανά-
πτυξη συνεχισθεί χωρίς αλλαγές.

– Κάτι περισσότερο από ένα 
σχέδιο Μάρσαλ –

«Εξαρτιόμαστε πλήρως από τη Φύση», 
προειδοποιεί σε πρόλογο της έκθεσης ο 
βρετανός δημιουργός και μαχητικός οικο-
λόγος Ντέιβιντ Ατένμπορο. «Μας παρέχει 
τον αέρα που αναπνέουμε και όλα όσα τρώ-
με. Όμως την καταστρέφουμε τόσο ώστε 
πολλά από τα οικοσυστήματά της βρίσκο-
νται στα πρόθυρα της κατάρρευσης».

Ωστόσο, υπογραμμίζεται στην έκθεση, τα 
οικονομικά μοντέλα, που βασίζονται μόνο 
στην ανάπτυξη, δεν ενσωματώνουν τα οφέ-
λη που αντλούνται από τη βιοποικιλότητα.

Κατά συνέπεια τα προγράμματα προστα-
σίας της φύσης συχνά υποχρηματοδοτού-
νται, ενώ τομείς όπως τα ορυκτά καύσιμα 
ή η εντατική γεωργία, οι επιπτώσεις των 
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οποίων στη βιοποικιλότητα και την 
άνοδο της θερμοκρασίας στον πλανήτη 
είναι αποδεδειγμένες, απολαμβάνουν 
ετήσιες επενδύσεις ύψους από 4 έως 6 
τρισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτά τα επενδυτικά μοντέλα, που 
συχνά υποστηρίζονται από τα κράτη, 
«εντείνουν το πρόβλημα καθώς αμεί-
βουν τους ανθρώπους περισσότερο για 
να εκμεταλλεύονται τη φύση απ’ όσο 
για να την προστατεύουν», αναφέρουν 
οι συντάκτες της έκθεσης, εκφράζο-
ντας τη λύπη τους γι’ αυτό. Απευθύνουν 
έκκληση να αντικατασταθεί ο παρα-
δοσιακός υπολογισμός της ανάπτυξης 
(ΑΕΠ) με έναν υπολογισμό της οικονο-
μικής ευημερίας που να λαμβάνει υπό-
ψη τις υπηρεσίες που παρέχονται από 
τη Φύση.

Όμως ένας τέτοιος αναπροσανατολι-
σμός προς μια περισσότερο βιώσιμη 
ανάπτυξη θα απαιτούσε συστημικές 
αλλαγές –κυρίως την «απανθρακοποί-
ηση» του ενεργειακού συστήματος — 
που θα γίνουν «με φιλοδοξία, συντο-
νισμό και πολιτική βούληση παρόμοια, 
ακόμη και ανώτερη, εκείνης του σχεδί-
ου Μάρσαλ» για την οικονομική ανοι-
κοδόμηση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο.

Οι συντάκτες της έκθεσης, όπως και 
αριθμός διεθνών πολιτικών αξιωματού-
χων και στελεχών ενώσεων πριν απ’ αυ-
τούς, ζητούν να αποτελέσουν μοχλούς 
για την έναρξη αυτών των αλλαγών δύο 
σημαντικά ραντεβού της πράσινης δι-
πλωματίας, η COP 15 για τη βιοποικι-
λότητα και η COP 26 για το κλίμα, που 
προβλέπεται πλέον να πραγματοποιη-
θούν το 2021, αφού αναβλήθηκαν εξαι-
τίας της πανδημίας.
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Σε δημόσια διαβούλευση 
οι προτάσεις της ομάδας 
εργασίας γαστρονομικού 
τουρισμού
Σε δημόσια διαβούλευση θέτει το Υπουργείο Τουρισμού δέσμη 
προτάσεων για την αναδιάρθρωση, συστηματοποίηση και 
ανάπτυξη του Γαστρονομικού Τουρισμού.

Τ ις προτάσεις έχει συντάξει η ομά-
δα εργασίας γαστρονομικού του-
ρισμού, την οποία σύστησε το 
Υπουργείο Τουρισμού τον Απρίλιο 

του 2020, όπως τονίζεται σε σχετική ανα-
κοίνωση. Τα αποτελέσματα της δημόσιας 
διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν προς την 
οριστικοποίηση του τελικού Σχεδίου Εθνι-
κής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη του Γα-
στρονομικού Τουρισμού. Η ομάδα εργασίας 
γαστρονομικού τουρισμού αποτελείται από 
εκπροσώπους του Υπουργείου Τουρισμού, 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, κοινωνικών εταίρων και επαγ-
γελματικών φορέων. Μάλιστα οι προτάσεις 
της ομάδας εργασίας αφορούν στα εξής 
θεμελιώδη ζητήματα:

 Στην καθιέρωση του επικαιροποιημέ-
νου Ειδικού Σήματος Ποιότητας το οποίο 
θα χορηγεί το Υπουργείο Τουρισμού, ειδι-
κά για την ελληνική κουζίνα

 Δημιουργία και λειτουργία του Γα-
στρονομικού Χάρτη της Ελλάδας

 Γαστρονομική εκπαίδευση για τα 
επαγγελματικά στελέχη του τουρισμού

  Δημιουργία Φορέα με σκοπό την 
ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας 
και την ανάπτυξη, προβολή και προώθη-
ση του Γαστρονομικού Τουρισμού

  Δημιουργία Παρατηρητηρίου Γαστρο-
νομικού Τουρισμού



= 29

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΝΈΑ - ΈΙΔΉΣΈΙΣ

Η δημόσια διαβούλευση των προτάσε-
ων αποσκοπεί στη συλλογή χρήσιμων και 
εποικοδομητικών παρατηρήσεων, σχο-
λίων κ.λπ. εκ μέρους των εμπλεκόμενων 
φορέων, των ενδιαφερομένων πολιτών, 
των επαγγελματιών, της αυτοδιοίκησης, 
των δημόσιων και των ιδιωτικών φορέ-
ων, με ευρύτερο και μακρόπνοο στρατη-
γικό στόχο την αναβάθμιση της γαστρο-
νομικής ταυτότητας της Ελλάδας και την 
ενσωμάτωση ολόκληρου του κλάδου της 
γαστρονομίας στον εθνικό σχεδιασμό 
τουριστικού μάρκετινγκ.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 
της βέλτιστης αξιοποίησης των γαστρο-
νομικών πόρων της Ελλάδας προβλέ-
πονται 4 πυλώνες ανάπτυξης: προϊόντα, 
διατροφή και γαστρονομία, εστίαση, 
τουρισμός. 

Πιο αναλυτικά ο Οδικός Χάρτης των αρ-
χικών ενεργειών του υπουργείου Τουρι-
σμού στον τομέα της γαστρονομίας περι-
λαμβάνει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

 

 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ελ-
ληνικής Γαστρονομίας

 Ίδρυση φορέα Ελληνικής Γαστρο-
νομίας ως σύμπραξη δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα

 Ανάπτυξη και συνεχής εμπλουτι-
σμός της υφιστάμενης Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας Γαστρονομικού Χάρτη, για 
την ανάπτυξη του γαστρονομικού του-
ρισμού και στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες

 Εκπόνηση επιχειρηματικού και 
λειτουργικού σχεδίου Σήματος Ελλη-
νικής Κουζίνας (κανονισμοί και κριτή-
ρια) σε συνάρτηση με το Μητρώο Εστι-
ατορίων Ελλάδας – Εξωτερικού

 Δημιουργία κριτηρίων βιώσιμης γα-
στρονομίας με βάση τις διεθνείς καλές 
πρακτικές (εξοικονόμηση ενέργειας 
και νερού, βιολογικά προϊόντα, οργανι-
κά απόβλητα κ.λπ.) και την ευθυγράμ-
μιση με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 
εργαλεία «πράσινης» οικονομίας και 
την αξιοποίηση εργαλείων του Ταμείου 
Ανάκαμψης

 Ανάθεση Μητρώου Συνταγών και 
Διατροφικών Συσχετισμών

 Ανάδειξη και Πιστοποίηση 
Προϊόντων (Δίκτυα / Τοπικά Σύμφωνα 
Παραγωγών)

 Οργάνωση εκπαιδευτικού 
μηχανισμού

 Στρατηγική εξωστρέφειας 
προκειμένου το Εθνικό Συμβούλιο 
Ελληνικής Γαστρονομίας να 
διασυνδεθεί με την ανάπτυξη του 
αγροτουρισμού 
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Ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης 
χαιρέτισε την έναρξη της διαβούλευσης 
επί των προτάσεων της ομάδας εργασίας 
γαστρονομικού τουρισμού, επισημαίνο-
ντας ότι «η Ελληνική γαστρονομία, εν-
νοούμενη ως ελληνική κουζίνα, εστίαση 
αλλά και πρώτες ύλες, έχει τη δυνατότη-
τα να αναδειχθεί σε έναν από τους τρεις 
κυριότερους λόγους για τους οποίους οι 
τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, επιλέγουν 
τη χώρα μας ως τόπο διακοπών. Γι’ αυτό 
και στο Υπουργείο Τουρισμού πιστεύου-
με ότι η βασική επιδίωξη για την ελλη-
νική γαστρονομία είναι η ανάπτυξη και 
η διασύνδεσή της με άλλους κλάδους 
της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η 
πρωτογενής παραγωγή. Θεωρούμε πως 
η συνολική συνεισφορά του γαστρονομι-
κού τομέα στον ελληνικό τουρισμό έχει 
παραμεληθεί έως σήμερα. Και αποτελεί 
καθήκον μας να ανοίξουμε το δρόμο της 
ανάπτυξης για έναν κλάδο με μεγάλες 
δυνατότητες ώστε οι ξένοι επισκέπτες 
να απολαμβάνουν την ελληνική φιλοξε-

νία και να βιώνουν αυθεντικές γευστικές 
εμπειρίες είτε ως τουρίστες ειδικών εν-
διαφερόντων είτε ως απλοί καταναλωτές. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι τουρίστες θα εν-
θαρρύνονται να αναζητήσουν και να αγο-
ράσουν τα ελληνικά προϊόντα στη χώρα 
τους και να επιστρέψουν στην Ελλάδα με 
διάθεση να αυξήσουν τη δαπάνη τους». 

Και συμπλήρωσε πως «τους τελευταίους 
μήνες η χώρα μας αλλά και η παγκόσμια 
κοινότητα ζει μια πρωτόγνωρη κατάστα-
ση εξαιτίας του κορονοϊού. Η πανδημία 
έφερε τον κόσμο σε ακινησία. Αυτή η κρί-
ση είναι μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε 
τον τουριστικό τομέα και τη συμβολή του 
στους ανθρώπους και στον πλανήτη, είναι 
μια ευκαιρία να οικοδομήσουμε καλύτε-
ρα, με πνεύμα συνεργασίας έναν πιο βιώ-
σιμο και ανθεκτικό τουρισμό, έχοντας στο 
επίκεντρο των τουριστικών πολιτικών τη 
γαστρονομία και κατ’ επέκταση τη διατή-
ρηση του πολιτισμού μας».
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Θεσσαλονίκη:
Σε ντοκιμαντέρ του National 
Georgaphic οι ανθισμένες 
ροδακινιές της Βέροιας

Κέρδισαν με  τα  μαγευτικά  τους  χρώματα  και  τη  μοναδική  
εμπειρία που χαρίζουν  σε κάθε επισκέπτη, μια  θέση στο  
οπτικοακουστικό «οπλοστάσιο» του μεγαλύτερου μέσου 
προβολής εικόνων και ήχων της σύγχρονης εποχής, του δικτύου 
National Geographic. Ο λόγος για το με τις ανθισμένες ροδακινιές 
της Βέροιας, που στις 17 Φεβρουαρίου 2021 έκαναν πρεμιέρα 
μέσα απ’ αυτή την παγκόσμιας εμβέλειας πλατφόρμα.
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Ε ίχε φανεί από την πρώτη χρονιά 
που είχαμε δειλά δειλά ξεκι-
νήσει δραστηριότητες προβο-
λής της περιοχής, πως οι εικό-

νες του ανθισμένου ροζ κάμπου, όπως 
απεικονίζεται από την Ελιά, το “μπαλ-
κόνι” της Βέροιας, είχαν απήχηση όχι 
μόνο στη χώρα μας αλλά και εκτός συ-
νόρων. Έτσι, στις αρχές του 2020 επι-
κοινώνησαν μαζί μας στελέχη εταιρείας 
οπτικοακουστικών παραγωγών και μας 
εξήγησαν πως ήθελαν να έρθουν στην 
περιοχή, ώστε να κάνουν γυρίσματα για 
λογαριασμό του National Geograhic, 
κάτι που φυσικά μας ενθουσίασε», εξή-
γησε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθ-
μό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 
FM», ο πρόεδρος του Τουριστικού Ομί-
λου Βέροιας, Ζήσης Χ. Πατσίκας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, η ολο-
κλήρωση των γυρισμάτων που θα μετα-
φέρουν το ανθισμένο κάδρο του κάμπου 
των ροδακινιών σε όλο τον πλανήτη 
ήταν… αρκούντως περιπετειώδης. «Ήταν 
μια απίστευτα χαρμόσυνη είδηση, που 
μας ήρθε όμως μέσα στην καταχνιά της 
πανδημίας! Ευτυχώς, τα γυρίσματα ξε-
κίνησαν άμεσα», σημείωσε ο κ. Πατσί-
κας, επισημαίνοντας πως τα γυρίσματα 
είχαν ξεκινήσει λίγα 24ωρα πριν από την 
εφαρμογή του πρώτου λοκντάουν.

«Ενώ ήμασταν προετοιμασμένοι ώστε 
μετά τις λήψεις να φιλοξενήσουμε το 
επιτελείο που ανέλαβε τα γυρίσματα και 
τη φωτογράφηση, τα συνεργεία ολοκλή-
ρωσαν τη δουλεία τους σε περιορισμέ-
νο χρόνο -ευτυχώς στο …παρά ένα- και 
στη συνέχεια αναχώρησαν άμεσα, με 
την υπόσχεση να επιστρέψουν», εξήγη-
σε ο κ. Πατσίκας, επισημαίνοντας πως 
η ολοκλήρωση της παραγωγής έγινε τε-
λικά μήνες μετά: «η παραγωγή ευτυχώς 
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επέστρεψε και συνεχίστηκαν τα γυρίσματα 
τελικά τον Ιούνιο, όταν είχαμε μια σχετική 
χαλάρωση των περιορισμών παγκοσμίως».

Η εξέλιξη των γυρισμάτων μπορεί να ήταν 
…περιπετειώδης αλλά το αποτέλεσμα ικα-
νοποίησε πλήρως το υψηλών απαιτήσεων 
διεθνές μέσο. «Καταφέραμε και ολοκλη-
ρώσαμε τα γυρίσματα μαζί με τις εικόνες 
της φάσης τη συγκομιδής και πλέον το 
μόνο που αναμένουμε είναι να δούμε όλοι 
το τελικό αποτέλεσμα», τόνισε ο κ. Πατσί-
κας, ο οποίος -όπως και η τοπική κοινω-
νία- αναμένει τις εικόνες να γεμίσουν τη 
μικρή οθόνη.

«Η πρεμιέρα μάς έχουν πει πως είναι 
προγραμματισμένη για τη 17η Φλεβάρη 
γι’ αυτό το… του κορονοϊού, όπως εξελί-
χθηκε. Η Βέροια συμπεριλαμβάνεται στον 
2ο κύκλο του προγράμματός τους, με την 
ονομασία “Europe from above”. Πρόκειται 
για ένα επεισόδιο, στο οποίο οι ανθισμέ-
νες ροδακινιές θα πρωταγωνιστήσουν μαζί 
με τα Μετέωρα και μερικές ακόμη περιο-
χές της χώρας μας. Είναι μεγάλη μας χαρά 
που οι ροδακινιές θα προβληθούν δίπλα 
σε εμβληματικά, ήδη γνωστά, “καρέ” της 
Ελλάδας, όπως τ’ αντικρίζει κανείς από 
ψηλά», κατέληξε ο πρόεδρος του Τουρι-
στικού Ομίλου Βέροιας.
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Το εξωτερικό εμπόριο της Γερμα-
νίας προς το Ηνωμένο Βασίλειο 
καταγράφει μείωση κάθε χρόνο 
από το 2016, όταν οι Βρετανοί τά-

χθηκαν στο δημοψήφισμα που έγινε υπέρ 
της αποχώρησης της χώρας τους από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση της Destatis.

Επίσημη πλέον από την 1η Ιανουαρίου, η 
έξοδος της Βρετανίας από την ενιαία αγο-
ρά και την τελωνειακή ένωση έδωσε τέλος 
στην ελεύθερη μετακίνηση προϊόντων με 
την ΕΕ και οδήγησε στην εφαρμογή νέων 
διαδικασιών για τις εμπορικές συναλλα-
γές που δημιούργησαν δυσκολίες για ορι-
σμένους κλάδους.

Για το σύνολο του 2020, οι γερμανικές 
εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο 
μειώθηκαν κατά 15,5% συγκριτικά με το 

2019, που ήταν η μεγαλύτερη ετήσια μεί-
ωση από την κρίση του 2009.

Η αξία των προϊόντων “made in 
Germany” που παραδόθηκαν μέσω της 
Μάγχης έφθασε συνολικά τα 66,9 δισεκατ. 
ευρώ την περασμένη χρονιά, συγκριτικά 
με 89,0 δισεκατ. το 2015, πριν από το δη-
μοψήφισμα, σύμφωνα με τη Destatis.

Οι εισαγωγές στη Γερμανία με προέλευ-
ση το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν 
στα 34,7 δισεκ. ευρώ την περασμένη χρο-
νιά, πτώση της τάξης του 9,6% συγκριτικά 
με το 2019, με τη μείωση να επιταχύνεται 
το δεύτερο εξάμηνο στο 16,2%.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το 2019 ο 
έβδομος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος 
της Γερμανίας, χάνοντας δύο θέσεις σε σχέ-
ση με το 2015, πριν από το δημοψήφισμα.

Γερμανία:
Μείωση των γερμανικών 
εξαγωγών προς το Ηνωμένο 
Βασίλειο κατά 30%, μετά το Brexit

Οι γερμανικές εξαγωγές προς το 
Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν 
κατά 30% τον Ιανουάριο σε ετήσια 
βάση, καθώς τέθηκε σε ισχύ το 
Brexit, σύμφωνα με εκτίμηση 
που δημοσίευσε η γερμανική 
στατιστική υπηρεσία.
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Ο ι δασμοί αυτοί κυμαίνονται από 
το 49,2-242,8% για τις εισαγω-
γές από τη Γερμανία ως το 4,83% 
για τις εισαγωγές από το Μπα-

χρέιν και το 0,00%-2,72% για τις εισαγω-
γές από την Ελλάδα.

Η επιβολή των δασμών αντιντάμπινγκ 
ανακοινώθηκε μερικές ώρες μετά την 
επικύρωση του διορισμού της Τζίνας Ρα-
ϊμόντο, πρώην κυβερνήτριας του Ρόουντ 
Άιλαντ, στο αξίωμα της υπουργού Εμπο-
ρίου της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν 
από την αμερικανική Γερουσία (84 ψήφοι 
υπέρ, 15 κατά).

Η έρευνα για το ντάμπινγκ και για τις 
κρατικές επιδοτήσεις είχε αρχίσει επί 
των ημερών της κυβέρνησης του Ντό-
ναλντ Τραμπ, τον Μάρτιο του 2020. Τα 
κοινά φύλλα κράματος αλουμινίου χρη-
σιμοποιούνται στην κατασκευή διαφόρων 
προϊόντων, από τις προσόψεις κτιρίων ως 
τα ρυμουλκούμενα φορτηγών και τις πινα-
κίδες στους δρόμους.

ΗΠΑ: Δασμός αντιντάμπινγκ σε 
εισαγόμενα φύλλα αλουμινίου από 
18 χώρες, συμπεριλαμβανομένης 
της Ελλάδας

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε τους οριστικούς 
δασμούς αντιντάμπινγκ στα κοινά φύλλα κράματος αλουμινίου 
που εισάγονται στην αμερικανική αγορά από 18 κράτη, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.
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Στις εισαγωγές από τη Γερμανία επι-

βλήθηκαν μακράν οι βαρύτεροι δασμοί. 
Η χώρα έκανε τις μεγαλύτερες εξαγωγές 
φύλλων αλουμινίου στις ΗΠΑ το 2019, αξί-
ας 286,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο Μπαχρέιν, που βρίσκεται στη δεύ-
τερη θέση με εξαγωγές αξίας 241,2 εκατ. 
δολαρίων στις ΗΠΑ, επιβλήθηκε δασμός 
αντιντάμπινγκ 4,83% και επιπλέον δασμός 
εξαιτίας κρατικών ενισχύσεων ύψους ως 
και 6,44%.

Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου 
δημοσιοποίησε κατάλογο στον οποίο κα-
ταγράφονται οι δασμοί αντιντάμπινγκ και 
οι δασμοί εξαιτίας των κρατικών επιχορη-
γήσεων που επιβλήθηκαν (https://www.

trade.gov/faq/final-determinations-
a n t i d u m p i n g - a n d - co u n te r va i l i n g -
duty-investigations-common-alloy-
aluminum). Αφορούν την Ελλάδα, τη 
Βραζιλία, την Κροατία, την Αίγυπτο, την 
Ινδία, την Ινδονησία, την Ιταλία, το Ομάν, 
τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Σλοβενία, τη 
Νότια Αφρική, τη Νότια Κορέα, την Ισπα-
νία, την Ταϊβάν και την Τουρκία.

Οι δασμοί που ανακοίνωσε η κυβέρνη-
ση Μπάιντεν θα προστεθούν στους ήδη 
εφαρμοζόμενους ύψους 10% που είχαν 
επιβληθεί από την κυβέρνηση Τραμπ στα 
περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα αλου-
μινίου με την επίκληση της αμερικανικής 
νομοθεσίας για την εθνική ασφάλεια.
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Νέους προμηθευτές αναζητούν 
εν μέσω πανδημίας οι Γερμανοί 
επιχειρηματίες

Προβλήματα εφοδιασμού αντιμε-
τωπίζει εν μέσω πανδημίας σχε-
δόν μία στις δύο (ποσοστό 47%) 
γερμανικές εταιρείες με διεθνή 

δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να αναζητά 
νέους ή επιπλέον προμηθευτές. Αυτό επι-
σήμανε ο γενικός διευθυντής του Ελληνο-
γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, 
επικαλούμενος έρευνα της Κεντρικής 
Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών 
Επιμελητηρίων της Γερμανίας, με τον τίτλο 
«Going International 2021».

Όπως εξήγησε, μιλώντας σήμερα σε 
webinar, «οι ακραίες συνθήκες, οι οποί-
ες επιβλήθηκαν στη λειτουργία της αγο-
ράς από την πανδημική κρίση οδήγησαν 
το Επιμελητήριο στη δημιουργία, ήδη από 
το πρώτο lockdown, της ψηφιακής πλατ-
φόρμας Euroshoring. Η πλατφόρμα δημι-
ουργεί διαύλους επικοινωνίας για όσους 
Γερμανούς επιχειρηματίες επιθυμούν να 
συνάψουν συμφωνίες με νέους εταίρους 
για την παραγωγή των προϊόντων τους 
εντός ευρωπαϊκών συνόρων».

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του 
παραρτήματος Βορείου Ελλάδος του Επι-
μελητηρίου, Γιώργος Θεοδωράκης, έδωσε 
έμφαση στις δυνατότητες που προσφέρει 
η πλατφόρμα, αναφερόμενος κυρίως στο 
πώς μέσα από ένα ψηφιακό περιβάλλον 
Έλληνες και Γερμανοί παραγωγοί μπορούν 
να δώσουν τα «διαπιστευτήριά» τους, με 
την προοπτική σύναψης διμερών συνεργα-

σιών. Επισήμανε δε ότι αν κι οι τιμές της 
ασιατικής αγοράς είναι συχνά ασυναγώνι-
στες, η παραγωγή προϊόντων επί ευρωπα-
ϊκού εδάφους κερδίζει έδαφος, λόγω της 
εγγύτητας της παραγωγής, της διασφάλι-
σης σταθερής ποιότητας, του σεβασμού 
των ευρωπαϊκών προτύπων και της ευρω-
παϊκής νομοθεσίας, των πιστοποιητικών 
παραγωγής καθώς και της κοινής κουλ-
τούρας στην επικοινωνία μεταξύ Ευρωπαί-
ων επιχειρηματιών.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχα-
νιών Μετάλλου και Ηλεκτρικών στο Baden- 
Württemberg, Ιωάννης Κιουρτίδης, αναφε-
ρόμενος στην ίδια έρευνα, υπογράμμισε πως 
«το 68% των Γερμανών εφοδιαστών δήλω-
σαν ότι σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν την 
αλυσίδα logistics τους» και πρόσθεσε ότι μια 
από τις βασικότερες τάσεις στην παραγωγή 
προβλέπει την επαναφορά δραστηριοτήτων 
στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, με σκοπό τη μείωση της έκθεσης των 
παραγωγών σε ασταθείς συνθήκες και, πα-
ράλληλα, την αύξηση της ανθεκτικότητας 
των εφοδιαστικών αλυσίδων.
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Το αμφίδρομο εμπόριο εμπορευμά-
των ανήλθε σε μόλις 5,3 εκατ. ευρώ 
το 2019 και βάση προσωρινών στοι-
χείων σε 4 εκατ. ευρώ το 2020 όπως 

αναφέρθηκε στην διαδικτυακή τηλεδιάσκε-
ψη “Focus on Business in Uganda” που 
διοργάνωσε το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμε-
λητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης υπό την 
αιγίδα του ΣΕΒ και του ΕΒΕΑ και απευθυ-
νόταν σε στελέχη ελληνικών εταιρειών με 
ενδιαφέρον δραστηριοποίησης στην αγορά 
της Ουγκάντα. Την τηλεδιάσκεψη παρακο-
λουθήσαν περίπου 50 ελληνικές εταιρείες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του  επιμελη-
τηρίου ο Ανδρέας Διαμαντέας συντονιστής 
της εκδήλωσης, πρόεδρος της Finartix 
Fintech Solutions SA και μέλος του διοικη-
τικού συμβουλίου του Ελληνο- Αφρικανικού 
Επιμελητήριου Εμπορίου και Ανάπτυξης 
ανέφερε ότι η Ουγκάντα είναι μια σταθε-
ρή χώρα με πληθυσμό που πλησιάζει τα 45 
εκατομμύρια και με μια αναπτυσσόμενη οι-
κονομία όπου ένας επιχειρηματίας μπορεί 
να βρει επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλούς 
τομείς της οικονομίας.

Ο Σωτήρης Μουσούρης, πρόεδρος του επι-
μελητηρίου, ανέφερε ότι το επιμελητήριο επί 
21 χρόνια προωθεί τις επιχειρηματικές  και 
οικονομικές σχέσεις μεταξύ  Ελλάδας και 

Εξαγωγικό ενδιαφέρον
για χώρες της Αφρικής
Το ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης στην Αφρική ως 
εξαγωγική αγορά έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια 
μολονότι το διμερές εμπόριο μεταξύ των δυο χωρών  δεν είναι 
τόσο ανεπτυγμένο όσο θα μπορούσε να είναι.
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Υποσαχάριας Αφρικής, ακόμα σε αυτήν την 
δύσκολη διεθνή συγκυρία της πανδημίας.

Υπενθυμίζεται ότι η τηλεδιάσκεψη με την 
Ουγκάντα είναι η δεύτερη στην σειρά που 
εγκαινίασε το Ελληνο – Αφρικανικό Επι-
μελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, μετά 
την Γκάνα που διοργανώθηκε στις 25 Νο-
εμβρίου 2020, με στόχο την ενημέρωση των 
ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με τις 
οικονομικές εξελίξεις και τάσεις, το επι-
χειρηματικό περιβάλλον, τις προοπτικές 
σε τομείς της οικονομίας και τις ευκαιρίες 
δραστηριοποίησης και συνεργασίας.

Αναφέρθηκε επίσης  στην εξαιρετική 
συνεργασία του με ομόλογους του από την 
Ουγκάντα όταν υπηρετούσε ως ανώτατο 

στέλεχος στα Ηνωμένα Έθνη και αργότε-
ρα το 1998,  εκπροσωπώντας την Ελλάδα, 
είχε μια αμοιβαία επωφελή συνάντηση με 
τον Πρόεδρο Museveni.

Για την  πανδημία covid-19 και τον εμ-
βολιασμό του πληθυσμού στην Ουγκάντα 
ανέφερε ότι έχουν παραγγελθεί ήδη 18 
εκατομμύρια εμβόλια της Astra Zeneca 
και πιστεύει ότι μέχρι το καλοκαίρι θα 
υπάρχει καλύτερη εικόνα και θετικά απο-
τελέσματα. Τέλος, πιστεύει ότι μετά το τέ-
λος της πανδημίας και τον εμβολιασμό, 
υπάρχουν πολλές θετικές προοπτικές για 
συνεργασία σε πολλούς τομείς μεταξύ Ελ-
λάδας και Ουγκάντας.

Χαιρετισμό απεύθυναν οι: Παρασκευή 
Μπρέκη, γραμματέας Οικονομικών και 



=40 exportnews.gr

ΝΈΑ - ΈΙΔΉΣΈΙΣ
Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείο 
Εξωτερικών,  Αντώνης Σγουρόπουλος, 
πρέσβης στην Ελληνική Πρεσβεία στην 
Κένυα και Βίκυ Μακρυγιάννη, Senior 
Advisor του ΣΕΒ.

Στον χαιρετισμό της η κ. Μπρέκη ανέ-
φερε ότι η τρέχουσα αρνητική διεθνής 
συγκυρία θα μπορούσε να θεωρηθεί θε-
τική για δύο λόγους. Πρώτον, οι επιτυ-
χείς διαπραγματεύσεις για την έγκριση 
της συμφωνίας μετά το Κοτονού προ-
σφέρουν στην Ελλάδα ως κράτος μέ-
λος της ΕΕ και της Ουγκάντα, ως μέλος 
του Οργανισμού Κρατών της Αφρικής, 
Καραϊβικής και Ειρηνικού (OACPS) 
ένα πολύ ισχυρό θεσμικό μέσο για την 
προώθηση του διμερούς εμπορίου και 
των επενδύσεων, τις ενισχυμένες συμ-
φωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης 
(EPAs). Δεύτερον, οι διμερείς οικονο-
μικές σχέσεις θα μπορούσαν επίσης να 
ενισχυθούν με την πλήρη εφαρμογή της 
αφρικανικής ηπειρωτικής Ζώνης Ελευ-
θέρων Συναλλαγών (AfCFTA).

Κλείνοντας ανέφερε ότι η Ελλάδα 
μπορεί να συμβάλει με θεσμική εμπει-
ρία και βέλτιστες πρακτικές στον γεωρ-
γικό τομέα, καθώς  τα ελληνικά γεωργι-

κά προϊόντα είναι γνωστά για την υψηλή 
ποιότητά τους και πληρούν  αυστηρά 
πρότυπα ασφαλείας. Το υπουργείο 
Εξωτερικών θα υποστηρίξει τις πρω-
τοβουλίες του ιδιωτικού τομέα παρέ-
χοντας στις επιχειρήσεις τις τελευταίες 
πληροφορίες της αγοράς, καθώς και 
διευκολύνοντας τις επιχειρηματικές 
αποστολές και τις συναντήσεις b2b,ό-
ταν θα βελτιωθούν οι συνθήκες υγείας.

Στην συνέχεια ο Έλληνας Πρέσβης 
στην Κένυα Αντώνης Σγουρόπουλος, 
όπου η Ουγκάντα εκπροσωπείται  με 
παράλληλη διαπίστευση, σημείωσε ότι 
η Ουγκάντα  διαθέτει προϊόντα υψηλής 
ποιότητας,  όπως καφέ, τσάι, βαμβά-
κι, μπαχαρικά, κακάο και άνθη  για τα 
οποία υπάρχει ενδιαφέρον των Ελλή-
νων έμπορων και καταναλωτών. Κα-
θώς βρίσκεται σε μια από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου, 
προσφέροντας ασφάλεια για ξένες 
επενδύσεις και ανταγωνιστικό κόστος 
εργασίας, με μέσο ΑΕΠ 6,3% ετησί-
ως για τα τελευταία τριάντα χρόνια και 
πλήρως απελευθερωμένη οικονομία, η 
Ουγκάντα έχει τη δυνατότητα να προ-
σελκύσει πολλούς ξένους επενδυτές, 
και ως ενεργό μέλος της Κοινότητας 



= 41

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΝΈΑ - ΈΙΔΉΣΈΙΣ

της Ανατολικής Αφρικής προσφέρει  πρό-
σβαση στην ευρύτερη περιοχή.

Σημείωσε ότι η πρεσβεία μας στο Ναϊρό-
μπι και το επίτιμο προξενείο στην Καμπάλα 
είναι και θα συνεχίσουν να είναι ένθερμοι 
πυλώνες  συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και 
Ουγκάντας σε όλες τις πτυχές.

Στη συνέχεια η Βίκυ Μακρυγιάννη, 
Senior Advisor του Σ.Ε.Β., στον χαιρετισμό 
της αναφέρθηκε στα θετικά χαρακτηριστι-
κά της Ουγκάντα που περιλαμβάνουν έναν 
τεράστιο πλούτο φυσικών πόρων, συμπερι-
λαμβανομένης της γεωργικής γης. Σημείω-
σε ότι,  δεν υπάρχουν περιορισμοί στις κι-
νήσεις κεφαλαίων εντός ή εκτός της χώρας, 
ούτε έλεγχοι συναλλάγματος ενώ η χώρα 
διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο αερομεταφο-
ρών. Παρότι το διμερές εμπόριο κινείται σε 
χαμηλά επίπεδα υπάρχουν πολλές ανεκμε-
τάλλευτες ευκαιρίες για την ελληνική επι-
χειρηματικότητα στην Ουγκάντα κυρίως σε 
τομείς όπως η ενέργεια, οι κατασκευές, η 
τεχνολογία και η φαρμακευτική, αδειοδότη-
ση για εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαί-
ου, θερμαινόμενους αγωγούς αργού πετρε-
λαίου για διυλιστήρια και περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες (δεδομένου ότι ο περισσότερες 
δραστηριότητες βρίσκονται σε οικολογικά 
ευαίσθητες περιοχές), Για τον κατασκευα-
στικό τομέα, η ζήτηση σιδήρου και χάλυβα 
αυξάνεται λόγω της ανάγκης ανάπτυξης των 
έργων υποδομής στους τομείς της ενέργει-
ας, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, 
καθώς και των σιδηροδρόμων.

O Hon. Dr. Elly Karuhanga, Senior 
Partner of Kampala Associated Advocates 
έκανε μια επισκόπηση του τομέα του πε-
τρελαίου και του φυσικού αερίου στην Ου-
γκάντα., τις άμεσες ξένες επενδύσεις μέχρι 
σήμερα, τα σχέδια εμπορευματοποίησης τα 
κατασκευαστικά έργα, την ανάπτυξη διυλι-
στηρίου και αγωγών, την υποδομή υποστή-
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ριξης (Kabaale Industrial Park) καθώς 
και για τις εμπορικές ευκαιρίες στους 
κλάδους των κατασκευών, logistic, 
engineering και services. Τέλος, ευ-
χαρίστησε για την πρόσκληση να συμ-
μετάσχει σε μια τόσο ενδιαφέρουσα 
εκδήλωση και προέτρεψε τους συμμε-
τέχοντες να εντάξουν στον σχεδιασμό  
δραστηριοποίησης τους την Ουγκάντα.

Στην συνέχεια ο Mr. Fabian Kasi , 
Managing Director of Centenary Bank, 
αναφέρθηκε στον χρηματο-πιστωτικό 
κλάδο που αποτελείται από 26 εμπο-
ρικές τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα, 
ασφαλιστικές εταιρείες κ.α. καθώς 
και στο Κανονιστικό Πλαίσιο  και τις 
νομοθεσίες που είναι ενιαίες για όλες 
τις εμπορικές τράπεζες και ρυθμίζο-
νται από την Τράπεζα της Ουγκάντα.  
Υπογράμμισε ότι, ο τραπεζικός τομέας 
προωθώντας την ψηφιοποίηση εν μέσω 
πανδημίας θα μπορέσει να προσεγγίσει 

ψηφιακά τους πελάτες ανά πάσα στιγ-
μή. Θα απαιτηθεί αυτοματοποίηση των 
διαδικασιών, στρατηγικές ψηφιακού 
marketing  και  αποτελεσματικότητα  
από την ταχεία εκτέλεση εργασιών.

Ο Δημήτρης Ξανθάκος Partner of 
Ammandi CO LTD και μέλος του Ελ-
ληνο-Αφρικανικού Επιμελητήριου, Έλ-
ληνας επιχειρηματίας στην Ουγκάντα 
αναφέρθηκε στην δραστηριότητα της 
εταιρείας του η οποία στα έξι χρόνια 
λειτουργία της μετατράπηκε από μια 
μικρή εμπορική εταιρεία στο Ν. Σου-
δάν σε:

 έναν σημαντικό περιφερειακό πα-
ράγοντα με παρουσία σε δυο χώρες με 
δυνατότητα διανομής αποθήκευσης και 
υποστήριξης και κάθε χώρα

 σε ένα σχεδόν αποκλειστικό αντι-
πρόσωπο με την ευρωπαϊκή ήπειρο με 
κέντρο ενοποίησης/εφοδιαστικό  στην 
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Αθήνα.

 Ιδιοκτήτη  σημαντικών περιουσιακών 
ιδιοκτησιών  στην Ελλάδα και το Ν. Σουδάν

 σημαντικό εξαγωγέα προϊόντων της 
Ουγκάντα στο Νότιο Σουδάν, και

 κάτοχο ενός σημαντικού επενδυτικού 
σχεδίου για την δημιουργία μονάδας πα-
ραγωγής χυμού TETRAPAK στην Ουγκάντα 
σε εγκαταστάσεις οι οποίες αποκτήθηκαν 
πρόσφατα.

Τέλος, προέτρεψε τους επιχειρηματί-
ες να ερευνήσουν και να  δοκιμάσουν να 
ενταχθούν σε επενδυτικές ευκαιρίες που 
προσφέρει η χώρα.

Ο Κωνσταντίνος Ζαΐμης Business 
Development of  Viohalco S.A. και μέλος 
του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου, 
ανέφερε ότι η Αφρική ήταν και παραμέ-
νει μια άγνωστη ήπειρος για την ελληνική 
επιχειρηματικότητα.  Τα όποια αντανακλα-
στικά ανέπτυξαν οι Έλληνες επιχειρη-
ματίες  κατά τη διάρκεια της 10ετούς οι-
κονομικής κρίσης της χώρας δεν ήταν 
δυστυχώς αρκετά για να κατευθύνουν τους 

έμπειρους Έλληνες επιχειρηματίες και τα 
προϊόντα τους στις πολυπληθείς αγορές 
της Αφρικής. Η Ουγκάντα των 45 εκατ. 
κατοίκων αποτελεί μια φιλόξενη αγορά, 
μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης περιφερει-
ακής αγοράς που την συμπληρώνουν η Κέ-
νυα, η Ρουάντα, η Τανζανία και σταδιακά 
το Νότιο Σουδάν που προσπαθεί να χτίσει 
την οικονομία του. Η Ουγκάντα έχει πάρα 
πολλές ευκαιρίες να προσφέρει στις ελ-
ληνικές επιχειρήσεις και να αξιοποιήσει 
τη τεχνογνωσία των Ελλήνων επιχειρημα-
τιών. Τομείς που μπορούν να απασχολή-
σουν ελληνική τεχνογνωσία και ανθρώπινο 
δυναμικό  είναι οι επενδύσεις σε  κατα-
σκευές κατοικιών, επεξεργασία τροφίμων, 
συσκευαστήρια φρούτων και λαχανικών, 
τυροκομία, επεξεργασία και συσκευασία 
κρεάτων, αρτοποιία και ζαχαροπλαστι-
κή, διάφορες υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, οι εφαρμογές για κινητά τηλέ-
φωνα, υπηρεσίες με drones, κ.ο.κ.  Τομείς 
για εξαγωγικό εμπόριο είναι τα τρόφιμα, 
φάρμακα και ιατρικά αναλώσιμα, μηχανή-
ματα, χημικά, δίχτυα και συναφή προϊόντα 
για καλλιέργειες όπως αρδευτικά συστή-
ματα, συσκευαστήρια, αρχιτεκτονικά προ-
ϊόντα κ.ο.κ.
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Προέτρεψε τους Έλληνες επιχειρη-
ματίες να μελετήσουν στόχους και προ-
ϊόντα, να προβούν σε ενδελεχή προε-
τοιμασία, με επιμονή και υπομονή και 
επι τόπου έρευνα για συνεργάτες και 
αντιπροσώπους. Φυσικά αυτή η διαδι-
κασία δεν μπορεί να μην συμπεριλαμ-
βάνει ικανό αριθμό επισκέψεων στην 
Ουγκάντα για εξοικείωση με την αγορά 
και τη τοπική κουλτούρα για τα στελέ-
χη των διευθύνσεων εξαγωγών και τους 
ίδιους τους επιχειρηματίες. Με την 
ενεργοποίηση της Ενιαίας Αφρικανικής  
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών των 54 
χωρών, οι δυνατότητες για συναλλαγές 
και εμπόριο πολλαπλασιάζονται και 
οι γειτονικές αγορές διευκολύνονται. 

Επιπλέον, η πανδημία έδωσε ένα πλε-
ονέκτημα στις Αφρικανικές χώρες πα-
ρέχοντας την ευκαιρία να αναπτύξουν 
μεταξύ τους πιο στενούς εμπορικούς 
δεσμούς, και να ενισχύσουν τα μεταξύ 
τους εμπορικά δίκτυα.

Τέλος,  σημείωσε ότι στην Ελλάδα θα 
πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο 
πολυετές σχέδιο που να ενώνει όλους 
τους  θεσμικούς παράγοντες και τα 
όποια διαθέσιμα υποστηρικτικά εργα-
λεία σε ένα κοινό στόχο προς όφελος 
των εξαγωγικών επιχειρήσεων αλλά και 
των Ελλήνων επιχειρηματιών που τολ-
μούν να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν 
επιχειρηματικά σχέδια σε τρίτες χώρες.

AFRICA
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To 2021 είναι η χρονιά που η τρικα-
λινή γαστρονομία με το brandname 
“Meteorisimo” θα γίνει γνωστή 
όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και πα-

γκοσμίως. Ο επισκέπτης μπορεί μέσα από 
πιστοποιημένα εστιατόρια και ταβέρνες να 
απολαύσει τις γεύσεις και τα αρώματα του 
“Meteorisimo”». Αυτά μεταξύ άλλων το-
νίζει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων 
ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων 
Βασίλης Γιαγιάκος, για το “Meteorisimo” 
που ως αντικείμενο έχει την παρουσίαση 

και διάδοση της τρικαλινής γαστρονομίας 
και των τοπικών προϊόντων, τα οποία δι-
ατίθενται μέσω των καταστημάτων εστία-
σης, των καταστημάτων λιανικού εμπορίου 
και των εταιριών παραγωγής τροφίμων και 
ποτών στο καταναλωτικό κοινό. Πρόκειται 
για χαρακτηριστικά τοπικά τρικαλινά αγρο-
διατροφικά προϊόντα και παραδοσιακά 
εδέσματα που αναδεικνύουν τη γαστρονο-
μική παράδοση των Τρικάλων.

Όλα ξεκίνησαν το 2004, συνεχίζει ο κ. 
Γιαγιάκος, όταν ανέλαβα την προεδρία του 

Παγκοσμίως γνωστή η 
τρικαλινή γαστρονομία
με το brandname 
“Meteorisimo”
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Επιμελητηρίου Τρικάλων. Και εξηγεί 
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Μια από τις προτάσεις που 
έθεσα σε προτεραιότητα για 
υλοποίηση ήταν η ανάδειξη της 
πλούσιας Τρικαλινής γαστρονομίας.

Αλήθεια είναι ότι την εποχή εκείνη, 
ο όρος γαστρονομία ήταν άγνωστος για 
τους περισσότερους. Όμως, με υπομο-
νή και την κατάλληλη επιχειρηματολο-
γία, έγινε κατανοητή η σπουδαιότητα 
αυτού του εγχειρήματος και η απόδοσή 
του. Η καθοριστική συμβολή της τρι-
καλινής κουζίνας στην προώθηση των 
τοπικών παραγόμενων προϊόντων και 
στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊ-
όντος του τόπου μας».

Το 2005, δημιουργήθηκε η «ΤΡΙΚΑΛΙ-
ΝΗ ΓΕΥΣΗ ΑΕ», η οποία σε συνεργασία 
με τους επαγγελματίες του κλάδου της 
εστίασης, στόχευσε στη διατήρηση και 
ανάδειξη της παραδοσιακής τρικαλι-
νής κουζίνας. Υλοποιήθηκαν μια σειρά 
πολυεπίπεδων δράσεων, οι οποίες συ-
νεχίζονται τα τελευταία 16 χρόνια και 
κορυφώθηκαν με τη δημιουργία του 
«METEORISIMO». 

Η τοπική γαστρονομία απέκτησε το 
δικό της ξεχωριστό brand name, μέσω 
του οποίου διασυνδέεται ο γαστρονομι-
κός πολιτισμός με τα τοπικά προϊόντα 
και τη σύγχρονη γαστρονομία, συμβάλ-
λοντας στη δημιουργία της νέας γα-
στρονομικής ταυτότητας της περιοχής η 
οποία συνδέεται άμεσα και με την Μο-

ναστηριακή Κοινότητα των Μετεώρων 
και τη μοναστική κουζίνα.

 Η δράση του METEORISIMO είναι 
συνεχής και πλέον προβάλλεται μέσω 
διαδραστικών σύγχρονων μέσων επι-
κοινωνίας. Γεγονός αποτελεί η ένταξη 
του METEORISIMO στα τοπικά παραγό-
μενα προϊόντα, στα καταστήματα λιανι-
κής πώλησης αυτών και στα επισιτιστι-
κά καταστήματα του νομού που φέρουν 
το σήμα METEORISIMO, στους κατα-
λόγους των οποίων κοσμεί ειδική κα-
τηγορία για την τοπική κουζίνα. Για να 
καταλήξει τονίζοντας ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Τρικάλων:

«Σήμερα, είμαι στην ευχάριστη 
θέση να σας καλέσω να επισκεφθεί-
τε το Ν. Τρικάλων για μια αξέχαστη 
τουριστική εμπειρία σε έναν γαστρο-
νομικό προορισμό όπου θα νιώσε-
τε τη φιλοξενία μας και θα γευτείτε 
την πλούσια γεύση της τοπικής μας 
κουζίνας με τα αρώματα που χαρί-
ζουν σε αυτή τα αρωματικά φυτά του 
Κόζιακα. Τα αρωματικά μας φυτά, τα 
οποία αποτέλεσαν και τη βάση μετά 
την μοριακή ταυτοποίηση της άρι-
στης ποιότητας ρίγανης για τις δια-
δικασίες πιστοποίησης του λουκάνι-
κου Τρικάλων ως προϊόντος ΠΓΕ. Το 
METEORISIMO είναι ο τόπος μας και 
είναι ο τρόπος μας. Είναι η δική μας 
ολοκληρωμένη και διακριτή πρόταση 
στο κεφάλαιο που λέγεται γαστρονο-
μία και παγκόσμιος γαστρονομικός 
τουρισμός. Είναι ένα κομμάτι του 
πολιτισμού και της καρδιάς μας που 
προσφέρουμε απλόχερα με αγάπη 
και φροντίδα σ’ όλο τον κόσμο».
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Βρετανία: 18 μεγάλα 
ονόματα του λιανεμπορίου 
ζητούν την επιβολή φόρου 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Η μεγάλη βρετανική αλυσίδα σουπερμάρκετ Tesco και 17 ακόμη 
μεγάλα ονόματα του κλάδου των λιανικών πωλήσεων ζητούν 
την επιβολή φόρου 1% επί των πωλήσεων του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και σε ομίλους όπως η Amazon, για να δημιουργηθεί 
ένα “δίκαιο” πλαίσιο με τα παραδοσιακά καταστήματα.
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Ο ι επιχειρήσεις αυτές ζητούν 
εξάλλου μείωση 20% του φό-
ρου στην εμπορική ιδιοκτησία, 
ένα αίτημα στο οποίο εμμένουν 

τα βρετανικά εμπορικά καταστήματα, 
σύμφωνα με επιστολή τους στον Βρετα-
νό υπουργό Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ.

Ο φόρος στην εμπορική ιδιοκτησία 
δεν έχει καταβληθεί από τις βρετανικές 
επιχειρήσεις από τότε που άρχισε να 
έχει αντίκτυπο η πανδημία του νέου κο-
ρονοϊού, την περσινή άνοιξη, αλλά οφεί-
λουν να τον καταβάλλουν εκ νέου από 
τον Απρίλιο, παρά το τρέχον lockdown 
που αναγκάζει όλα τα εμπορικά κατα-
στήματα που δεν πωλούν απαραίτητα 
είδη να παραμένουν κλειστά και τα στε-
ρεί από τα εισοδήματά τους.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις που δι-
αθέτουν μεγάλα ακίνητα θεωρούν ότι 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω 
του φόρου αυτού σε σύγκριση με τους 
γίγαντες του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
όπως η Amazon, η οποία έχει επωφε-
ληθεί σε μεγάλο βαθμό των λοκντάουν 
που έχουν επιβληθεί στη Βρετανία.

Οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου 
προειδοποιούν στην επιστολή τους ότι 
μια έλλειψη μεταρρύθμισης του φορο-
λογικού αυτού συστήματος στον προϋ-
πολογισμό που αναμένεται να παρουσι-
αστεί τον Μάρτιο “θα επιβραδύνει την 
πορεία ανάκαμψης του τομέα των λιανι-
κών πωλήσεων (…) κάτι το οποίο δυνη-
τικά απειλεί χιλιάδες θέσεις εργασίας”, 
την ώρα που ο κλάδος αυτός είναι ένας 
από αυτούς που επλήγησαν χειρότερα 
από την πανδημία της COVID-19 και 
που δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας 
έχουν ήδη περικοπεί.

“Πιστεύουμε ότι θα 
πρέπει να υπάρχει ένα 
δίκαιο πλαίσιο (ισότιμου 
ανταγωνισμού) για όλους 
τους λιανεμπόρους, 
είτε λειτουργούν στο 
ίντερνετ είτε έχουν ένα 
κατάστημα, και γι’αυτό 
προτείνουμε έναν φόρο 
1% για τις επιχειρήσεις 
με κύκλο εργασιών άνω 
του 1 εκατομμυρίου 
στερλινών ετησίως, όπως 
και μια μείωση 20% του 
φόρου επί της εμπορικής 
ιδιοκτησίας”, διευκρινίζει 
η Tesco σε ανακοίνωσή της.

Την επιστολή αυτή υπογράφουν επί-
σης μεταξύ άλλων ο γενικός διευ-
θυντής της Kingfisher, μητρικής της 
Castorama, Τιερί Γκαρνιέ, ο γενικός δι-
ευθυντής της Morrisons Ντέιβιντ Ποτς 
και ο διευθύνων σύμβουλος της Asda 
Ρότζερ Μπέρνλεϊ.
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Συμφωνία Ελλάδας-
Ισραήλ για τη στρατηγική 
συνεργασία στον τουρισμό

Σ υμφωνία για τη διευρυμένη, πιο 
συστηματική και στενή συνεργα-
σία Ελλάδας και Ισραήλ στον το-
μέα του τουρισμού υπέγραψε ο 

υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης με 
την Ισραηλινή ομόλογό του Orit Farkash-
Hacohen. Η συμφωνία αφορά κατ’ αρχάς 
στη θεσμική συνεργασία ανάμεσα στα 
δύο κράτη, στην ανταλλαγή πληροφοριών 
και τεχνογνωσίας, στις τουριστικές επεν-
δύσεις, στην προώθηση του τουρισμού, 
στην τουριστική καινοτομία και ψηφιο-
ποίηση, στην τουριστική εκπαίδευση και 
επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και σε 
συντονισμένες δράσεις Ελλάδας και Ισ-
ραήλ κατά την εκπροσώπησή τους σε δι-
εθνείς οργανισμούς. 

Η συμφωνία, όπως τονίζεται σε σχετική 
ανακοίνωση, έρχεται σαν επιστέγασμα της 
διαπιστωμένης κοινής επιθυμίας εκ μέ-
ρους Ελλάδας και Ισραήλ να αναπτύξουν 
και να ενισχύσουν περαιτέρω τις διμερείς 
σχέσεις στον τομέα του τουρισμού αλλά 
και ευρύτερα. 

Συγκεκριμένα, με την συμφωνία, η οποία 
είναι πενταετούς διάρκειας και θα ανανε-
ώνεται αυτομάτως, προωθείται η συνεργα-
σία μεταξύ των Εθνικών Αρχών Τουρισμού 
Ελλάδας και Ισραήλ, όπως και η ανταλλα-
γή πληροφοριών για την προώθηση και τη 
διαφήμιση. Επίσης ενθαρρύνεται η άμε-
ση συνεργασία μεταξύ ταξιδιωτικών γρα-
φείων και άλλων φορέων του τουρισμού, 
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καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών σχε-
τικά με τα τουριστικά στατιστικά στοιχεία, 
την τουριστική πολιτική και νομοθεσία, την 
έρευνα και τις εξελίξεις στην παγκόσμια 
τουριστική αγορά. Δημιουργούνται προϋ-
ποθέσεις άμεσης συνεργασίας μέσω του 
μοιράσματος τεχνογνωσίας για τις ειδικές 
μορφές τουρισμού, καθώς και ανταλλαγής 
πληροφοριών σχετικά με τις τουριστικές 
επενδύσεις, τις επενδυτικές ευκαιρίες και 
τα προγράμματα κινήτρων στις δύο χώρες. 

Με την συμφωνία, όπως υπογραμμίζεται, 
προβλέπεται η συντονισμένη συμμετοχή 
των εθνικών τουριστικών αρχών Ελλάδας 
και Ισραήλ σε εκθέσεις, σεμινάρια και άλ-
λες εκδηλώσεις προώθησης του τουρισμού. 
Επιπλέον προωθείται η ενίσχυση της επι-
χειρηματικότητας στον κλάδο του τουρισμού 
και η ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτι-
κής εμπειρίας στον τομέα της τουριστικής 
καινοτομίας και ψηφιοποίησης προς όφελος 
των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρή-
σεων. Τέλος, ενδυναμώνεται η συνεργασία, 
η ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικής 
εμπειρίας στον τομέα της τουριστικής εκ-
παίδευσης/επαγγελματικής κατάρτισης. Το 
ίδιο θα ισχύει για την συντονισμένη εκπρο-
σώπηση Ελλάδας και Ισραήλ στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Τουρισμού, καθώς και άλλων διε-
θνών τουριστικών οργανισμών. 

Με αφορμή την υπογραφή της συμφωνί-
ας, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχά-
ρης δήλωσε ότι «με μεγάλη ικανοποίηση 
ολοκληρώνουμε τη Συμφωνία συνεργασίας 
μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, ειδικά για τον 
τουριστικό τομέα. Η συμφωνία αυτή εντάσ-
σεται στο στρατηγικό σχέδιο της ελληνι-
κής κυβέρνησης και αποσκοπεί στην αξι-

οποίηση σημαντικών συμμαχιών με χώρες 
από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 
Εκτός από τους δεσμούς φιλίας με το Ισ-
ραήλ η Ελλάδα μοιράζεται την ίδια πεποί-
θηση, ότι ο τουρισμός αποτελεί κεντρικό 
μοχλό ανάπτυξης προς μια σύγχρονη, βιώ-
σιμη και προσοδοφόρο κατεύθυνση. Ας μην 
ξεχνάμε επίσης ότι για την πατρίδα μας η 
τουριστική αγορά του Ισραήλ είναι ιδιαιτέ-
ρως σημαντική. Το 2019 φιλοξενήσαμε πε-
ρίπου 715.000 Ισραηλινούς επισκέπτες. Ο 
αριθμός αυτός αναδεικνύει το Ισραήλ στην 
9η χώρα σε αφίξεις στην Ελλάδα». 

Η υπουργός Τουρισμού του Ισραήλ 
Farkash- Hacohen υπογράμμισε ότι «η 
υπογραφή της συμφωνίας για τον διεθνή 
τουρισμό είναι φάρος ελπίδας, τη στιγμή 
που οι ουρανοί είναι κλειστοί και οι δια-
κοπές πολύ μακριά. Η Συμφωνία αποτελεί 
μια υπενθύμιση σε όσους απασχολούνται 
σε ολόκληρη την τουριστική βιομηχανία 
ότι εργαζόμαστε προκειμένου να διασφα-
λίσουμε ότι θα ξανανοίξουν το συντομότε-
ρο δυνατόν». Και συνέχισε: «Ο τουρισμός 
αποτελεί πάντοτε αμφίδρομη υπόθεση. 
Οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να είναι 
αμοιβαία, επιτρέποντας στους πολίτες και 
των δύο χωρών την απόκτηση εφάμιλλων 
θετικών εμπειριών που μπορούν να προ-
σφέρουν τα ταξίδια και οι διακοπές». 

Η κυρία Farkash-Hacohen αναφέρθηκε 
επίσης στην στρατηγική συμμαχία μεταξύ 
Ισραήλ και Ελλάδας, λέγοντας ότι «η συμ-
φωνία που υπογράφουμε σήμερα είναι ένα 
ακόμη ορόσημο στη μακροχρόνια σχέση 
μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, η οποία εί-
ναι στρατηγική για αμφότερες τις χώρες 
μας. Το Ισραήλ και η Ελλάδα είναι φίλοι 
και σύμμαχοι – και η συνεργασία μας είναι 
κάτι που εκτιμούμε πολύ».
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Γερμανία: Κάμψη κατά 9,3% 
στις γερμανικές εξαγωγές

Κατά 9,3% περιορίστηκαν οι γερμανικές εξαγωγές το 2020, 
κυρίως εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, σύμφωνα με την 
Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, η οποία επισημαίνει ότι 
πρόκειται για την μεγαλύτερη συρρίκνωση του δείκτη από την 
οικονομική κρίση του 2009.
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Η πανδημία του κορονοϊού που 
επιβαρύνει ιδιαίτερα την οικο-
νομία προκάλεσε, σύμφωνα με 
την Στατιστική Υπηρεσία, βα-

θιές «τρύπες» στο ισοζύγιο των εξαγω-
γών της Γερμανίας για το 2020. Οι εξα-
γωγές αγαθών μειώθηκαν σε σύγκριση 
με το 2019 κατά 9,3% στα 1204,7 δισε-
κατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας την 
πιο απότομη πτώση από την οικονομική 
κρίση του 2009, όταν είχε μειωθεί κατά 
18,4%. Την ίδια ώρα, για το 2020 ο όγκος 
των εισαγωγών μειώθηκε κατά 7,1% στα 
1.025,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το κλείσιμο των συνόρων, τα προβλή-
ματα στην αλυσίδα εφοδιασμού και στις 
μεταφορές, αποτελούν τις κύριες αιτίες 
της περιορισμένης εξαγωγικής δραστη-
ριότητας των γερμανικών επιχειρήσε-
ων, η οποία, αν και αυξήθηκε για οκτώ 
διαδοχικούς μήνες, δεν ήταν ικανή να 
καλύψει τις απώλειες. Στην θετική ανά-
πτυξη συνέβαλε πάντως η αύξηση κατά 
0,1% των εξαγωγών προς την Κίνα και 
τις ΗΠΑ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η ανάκαμψη πάντως θεωρείται από 
τους εμπειρογνώμονες ορατή, καθώς 
η Κίνα, ο σημαντικότερος εμπορικός 
εταίρος της Γερμανίας, αναμένει ανά-
πτυξη ύψους 8,5 για το τρέχον έτος. Αν 
αυτή η τάση επιβεβαιωθεί παγκοσμί-

ως, οι γερμανικές εξαγωγές εκτιμάται 
ότι θα επανέλθουν στο προ κρίσης επί-
πεδο το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι 
του 2022, με την προϋπόθεση ότι θα 
ξεπεραστούν και τα διαδικαστικά προ-
βλήματα λόγω του Brexit.

Η αισιοδοξία επιβεβαιώνεται και 
από το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευ-
νών Ifo του Μονάχου, το οποίο για τον 
Ιανουάριο του τρέχοντος έτους κατέ-
γραψε αύξηση από 1,9 σε 6,0 μονάδες 
στον δείκτη που καταγράφει το κλίμα 
μεταξύ των γερμανών εξαγωγέων, κα-
θώς η έναρξη των εμβολιασμών, αλλά 
και η αυξημένη τηλεργασία οδήγησαν 
σε «συγκρατημένη αισιοδοξία».

Οι γερμανοί βιομήχανοι ωστόσο εμ-
φανίζονται δυσαρεστημένοι από την 
διαχείριση του δεύτερου κύματος της 
πανδημίας, τόσο σε ομοσπονδιακό όσο 
και σε κρατιδιακό επίπεδο. Ενόψει τη-
λεδιάσκεψης που θα έχει αύριο με την 
κεντρική κυβέρνηση και τα κρατίδια, η 
Ομοσπονδία Γερμανικών Βιομηχανιών 
(BDI) ζήτησε «να σταματήσουν τα βρα-
χυπρόθεσμα μέτρα και οι τοπικιστικές 
προσεγγίσεις» και να παρουσιαστεί 
ένα «αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα με 
ομοιόμορφα κριτήρια, για μια ασφαλή 
και δίκαιη επαναλειτουργία της οικο-
νομίας, όπου αυτό είναι επιδημιολογι-
κά υπεύθυνο».

Αισιόδοξες ωστόσο είναι οι προβλέψεις 
για ταχεία ανάκαμψη, ενώ η επιστροφή στα 
προ κρίσης επίπεδα υπολογίζεται έως το 
καλοκαίρι του 2022.
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Ελληνική Οργάνωση 
Παραγωγών 
Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ): 
Η ιχθυοκαλλιέργεια, δεύτερος κλάδος σε 
συνολική αξία εξαγωγών στην πατρίδα 
μας, έχει πολλά περιθώρια εξέλιξης

Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η Ελληνική Οργάνωση 
Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) για την καθυστέρηση 
που παρατηρείται σε σχέση με δύο κρίσιμα για την εξέλιξη 
και την ανάπτυξη του κλάδου ζητήματα: Το χωροταξικό και τη 
χρηματοδοτική ενίσχυση από ευρωπαϊκούς πόρους. 
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Αναφορικά με το πρώτο, σε 
ανακοίνωσή της η ΕΛΟΠΥ το-
νίζει ότι είναι επιβεβλημένη η 
οριστική διευθέτηση του ζη-

τήματος των οργανωμένων περιοχών 
ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, των λε-
γομένων ΠΟΑΥ. Προς αυτή την κατεύ-
θυνση, είναι απαραίτητο να γίνουν άμε-
σα τα εξής βήματα:

 H σύσταση του Κεντρικού Συμβου-
λίου Χωροταξικών   Θεμάτων και Αμφι-
σβητήσεων (ΚΕΣΥΧΩΘΑ) στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), 
ώστε να ξαναρχίσει η ολοκληρωμένη 
εξέταση των μελετών ΠΟΑΥ.

 Η ενίσχυση της Διεύθυνσης Νομο-
θετικού Έργου του ΥΠΕΝ, ώστε να επι-
ταχυνθεί η επεξεργασία των απαραί-
τητων Προεδρικών Διαταγμάτων και η 
προώθησή τους στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας.

 Η επιτάχυνση της διαδικασίας αξι-
ολόγησης των αιτήσεων ΠΟΑΥ από τις 
συναρμόδιες υπηρεσίες.

Επίσης, ο ΕΛΟΠΥ σημειώνει ότι η απα-
ραίτητη, πολύ αναλυτική σχετική προερ-
γασία έχει γίνει σε αρμονική συνεργα-
σία και επικοινωνία με τα συναρμόδια 
Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο-
φίμων (ΥΠΑΑΤ) και Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ενώ η υπάρχει και η 
πολιτική βούληση, εκφρασμένη και από 
τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας.

Όσον αφορά στη χρηματοδοτική ενί-
σχυση, η ΕΛΟΠΥ υπγραμμίζει ότι παρά 
τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος εξαιτί-
ας της πανδημίας, οι εταιρείες-μέλη της 
ΕΛΟΠΥ εξακολουθούν να λειτουργούν 
απρόσκοπτα, χάρη στις υποδομές και 

στις διαδικασίες τους, προσηλωμένες 
στο επιχειρηματικό τους όραμα. Όμως, 
η προσπάθεια αυτή χρειάζεται και την 
απαραίτητη υποστήριξη. Το βασικό δι-
αθέσιμο εργαλείο ενίσχυσης προς αυτή 
την κατεύθυνση, το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2014-2020, 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζει 
πολύ χαμηλή απορροφητικότητα ούτως 
ή άλλως, ενώ ταυτόχρονα οι πόροι του 
δεν αξιοποιήθηκαν ούτε κατ’ ελάχιστον 
για να ανακουφιστούν οι επιχειρήσεις 
του κλάδου από τις συνέπειες της παν-
δημίας. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως εφι-
κτό, με βάση τη σχετική ευελιξία που 
προσέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
χώρες της Ε.Ε.

Σύμφωνα με την ΕΛΟΠΥ, είναι απα-
ραίτητο να εκδοθούν άμεσα προσκλή-
σεις για υλοποίηση παραγωγικών 
επενδύσεων υδατοκαλλιέργειας και, 
εξίσου άμεσα, να ενταχθούν όσες επι-
χειρήσεις του κλάδου το δικαιούνται 
στα μέτρα ενίσχυσης για την αντιμετώ-
πιση των επιπτώσεων της πανδημίας.
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«Είναι εκτός λογικής, σε 

μια τόσο δύσκολη συγκυρία, 
να υπάρχουν εργαλεία και 
πόροι οι οποίοι, τουλάχιστον 
σε ότι αφορά την ελληνική 
ιχθυοκαλλιέργεια, να 
παραμένουν εντελώς 
αναξιοποίητοι. H Ελληνική 
Ιχθυοκαλλιέργεια έχει 
αποδείξει, επί σειρά ετών, 
με συγκεκριμένες ενέργειες 
και πρωτοβουλίες, αλλά και 
με τις επιχειρηματικές της 
επιδόσεις, ότι αποτελεί έναν 
από τους πιο εξωστρεφείς 
και αναπτυξιακούς κλάδους 
της εθνικής μας οικονομίας. 
Ειδικά οι εταιρείες-
μέλη της Ελληνικής 
Οργάνωσης Παραγωγών 
Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), 
οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 90% της εγχώριας 
αδειοδοτημένης παραγωγής, 
έχουν καταφέρει να βρίσκονται 
σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο 
παγκοσμίως, όσον αφορά στη 
διασφάλιση της ποιότητας 
και της διατροφικής αξίας 
των προϊόντων τους, που 
διακινούνται με επιτυχία σε 
όλες τις μεγάλες διεθνείς 
αγορές» σημειώνεται στην 
ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος την ΕΛΟΠΥ, Απόστολος Του-
ραλιάς, σχολίασε τα εξής: «O κλάδος μας, 
ο δεύτερος σε συνολική αξία εξαγωγών 
στην πατρίδα μας, με δεδομένες την τεχνο-
γνωσία και τη διεθνή του αναγνώριση, έχει 
ακόμα πολλά περιθώρια εξέλιξης – παρά 
τις σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας. 
Και είναι τώρα η στιγμή να γίνουν εκείνα τα 
θεσμικά και ενισχυτικά βήματα που θα του 
επιτρέψουν όχι απλά να θωρακιστεί, αλλά 
πραγματικά να απογειωθεί, αναπτυσσόμε-
νος με τρόπο βιώσιμο, απολύτως φιλικό 
με το περιβάλλον και συμβατό με τις υπό-
λοιπες αναπτυξιακές δραστηριότητες. Οι 
καθυστερήσεις στα κρίσιμα ζητήματα της 
χωροταξίας και της χρηματοδοτικής ενί-
σχυσης μάς ανησυχούν έντονα και είμαστε 
στη διάθεση της Πολιτείας ώστε να υπάρ-
ξουν άμεσες λύσεις, με δεδομένη την πολι-
τική βούληση που έχει εκφραστεί από τον 
πρωθυπουργό».

Πηγή: ΑΜΕ – ΑΠΕ



= 57

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΝΈΑ - ΈΙΔΉΣΈΙΣ

Ακυρώνεται η έκθεση για τη 
διαμόρφωση του ελεύθερου 
χρόνου, τα ταξίδια και την 
αναψυχή, f.re.e 2021

Σημειώνεται ότι η f.re.e 2021, αρχι-
κώς προγραμματισμένη για τον Φε-
βρουάριο του 2021, μεταφέρθηκε 
από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του 

Μονάχου δύο μήνες αργότερα, λόγω των 
εξελίξεων σχετικά με την πανδημική κρί-
ση του COVID-19, ωστόσο οι διοργανωτές 

έλαβαν την απόφαση να ακυρώσουν την 
έκθεση, ώστε να αντιμετωπιστεί με αίσθη-
μα ευθύνης το ζήτημα της ασφάλειας και 
της δημόσιας υγείας.

Η επόμενη f.re.e θα ανοίξει ξανά τις πύ-
λες της στις 16.-20.02.2022. 

Την ακύρωση της έκθεσης για τη διαμόρφωση του ελεύθερου 
χρόνου, τα ταξίδια και την αναψυχή, f.re.e 2021, ανακοίνωσε 
ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου, του οποίου 
επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι το 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
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ΥΠ. ΕΞ.: Αναμένεται να επηρεαστεί 
θετικά η αξία των εξαγωγών μετά την 
αναστολή επιβολής δασμών από τις Η.Π.Α.

Οι αμερικανικοί δασμοί και οι πε-
ριορισμοί που επιβλήθηκαν λόγω 
κορονοϊού και είχαν ως αποτέλε-
σμα να κλείσουν τα εστιατόρια, τα 

μπαρ και τα καταστήματα αφορολογήτων 
ειδών στα αεροδρόμια σε πολλές χώρες 
‘εξαφάνισαν’ το 13,9% των εσόδων των 
Γάλλων εξαγωγέων οίνου και οινοπνευμα-
τωδών ποτών πέρυσι, όπως ανακοίνωσε ο 
φορέας του κλάδου FEVS.

Οι πωλήσεις οίνου και οινοπνευματωδών 
ποτών στο εξωτερικό –ο δεύτερος μεγαλύ-

τερος εξαγωγικός κλάδος της Γαλλίας μετά 
την αεροπορική βιομηχανία– μειώθηκαν 
κατά 2 δισεκ. ευρώ στα 12,1 δισεκ. ευρώ, 
όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδία 
Γάλλων Εξαγωγέων Οίνων και Οινοπνευ-
ματωδών Ποτών (FEVS).

«Αναμένουμε η δραστηριότητα να κινη-
θεί ανοδικά (το 2021)», δήλωσε ο αντι-
πρόεδρος της FEVS Αντουάν Λετσιά, σε 
συνέντευξη Τύπου. «Υπάρχει κάποιος φως 
στο τέλος του τούνελ με την εμβολιαστική 
εκστρατεία».
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Οι αποστολές στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτε-
ρη αγορά στο εξωτερικό για τα γαλλι-
κά κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά 
που αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο του συ-
νόλου των εξαγωγών, κατέγραψαν βου-
τιά 18%, ή κατά 670 εκατ. ευρώ, στα 3,1 
δισεκ. ευρώ το 2020.

Η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε 
πρόσθετους δασμούς σε ορισμένα προ-
ϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπε-
ριλαμβανομένων των κρασιών από τη 
Γαλλία, στο πλαίσιο της 17χρονης δια-
μάχης για τις επιδοτήσεις σε αεροσκά-
φη μεταξύ της Ουάσινγκτον και της ΕΕ.

«Η αμερικανική αγορά 
παραμένει το σύμβολο μιας 
χρονιάς που σημαδεύτηκε 
από εμπορικές εντάσεις 
και την επιδημία της 
COVID-19», ανέφερε 
η FEVS. Σύμφωνα με 
την ομοσπονδία, είναι 
επείγουσα ανάγκη να βρεθεί 
λύση στη διαμάχη.

Το 2021, οι εξαγωγές μη αφρώδους 
οίνου από τη Γαλλία –εξαιρουμένων 
οινοπνευματωδών ποτών όπως το κο-
νιάκ– στις ΗΠΑ πιθανόν να μειωθούν 
στο 1,1 δισεκ. ευρώ, προέβλεψε ο πρό-
εδρος της FEVS Σεζάν Ζιρόν.

Η παγκόσμια πανδημία έπληξε την 
κατανάλωση κατά την περυσινή εορτα-
στική περίοδο για το Κινεζικό Νέο Έτος 
και οδήγησε τις εξαγωγές στην Κίνα σε 
πτώση 15%. Οι πωλήσεις στη Σιγκα-
πούρη και το Χονγκ Κονγκ μειώθηκαν 
κατά 31% και 6% αντίστοιχα, σύμφωνα 
με την FEVS.

Η αύξηση στην κατανάλωση κατ’ 
οίκον αντιστάθμισε μόνο εν μέρει το 
κλείσιμο των μπαρ, των εστιατορίων 
και των καταστημάτων σε αεροδρό-
μια, ανέφερε η ομοσπονδία.

Οι παγκόσμιες εξαγωγές σαμπάνιας 
και κονιάκ, μακράν οι μεγαλύτερες 
εξαγωγές οίνων και οινοπνευματωδών 
ποτών, έχασαν αμφότερες πάνω 20% 
σε πωλήσεις πέρυσι.

Η FEVS ανέφερε ότι ελπίζει σε ένα 
καλύτερο 2021, υπό την προϋπόθεση 
ότι θα εξασθενήσει η πανδημία, με κά-
ποιες θετικές ενδείξεις σε ορισμένες 
χώρες το τελευταίο τρίμηνο του 2020.
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Πόσο ανταγωνιστική μπορεί 
να γίνει η Ελλάδα για τις 
«αγορές του αύριο»
Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα καθώς και η 
λειτουργία όλων των δημόσιων υπηρεσιών με βάση τις αρχές της 
συνετής διακυβέρνησης καθώς και η ενίσχυση της ικανότητας 
προετοιμασίας ενός μακρόπνοου σχεδιασμού στις δημόσιες 
υπηρεσίες πρέπει να βρίσκονται στις προτεραιότητες για την 
επόμενη μέρα.
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Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση 
του Συμβουλίου Ανταγωνιστικό-
τητας, φέτος και λόγω της ανα-
ταραχής που επέφερε η πανδη-

μία στην παγκόσμια οικονομία, αντί για τη 
συνηθισμένη έκδοση του Δείκτη Ανταγω-
νιστικότητας, δημοσιοποιήθηκαν από τον 
WEF, στοιχεία για τις προτεραιότητες που 
απαιτούνται για την παραγωγικότητα, την 
αειφορία και την γενικότερη ευημερία, ως 
Δείκτη Ετοιμότητας για Μετασχηματισμό 
των 37 σημαντικότερων χωρών ανάμεσά 
στις οποίες περιλαμβάνεται και η Ελλάδα.

Όσον μας αφορά, όπως υπογραμμίζεται, 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθόσον 
η Ελλάδα, που φέρει και ένα μεγάλο δη-
μόσιο χρέος από την προηγούμενη κρίση, 
κατατάχτηκε μεταξύ των χωρών που χρειά-
ζονται να κάνουν την μεγαλύτερη προσπά-
θεια για να ανακάμψουν στην μετά COVID 
εποχή. 

Τα κυριότερα διεθνή ευρήματα και τάσεις 
ως προς τις επιδόσεις της Ελλάδας σύμ-
φωνα με την αρχική ανάλυση του Συμβου-
λίου Ανταγωνιστικότητας έχουν ως εξής: 

1) Ανάκαμψη και Μετασχηματισμός 
του Περιβάλλοντος Ευνοϊκού για την 
Ανάπτυξη

Α) Η διαχρονική διάβρωση των θεσμών 

σε όλη την υφήλιο, η μειούμενη διαφάνεια 
και η ολοένα και πιο αδύναμη στήριξη των 
ελέγχων και των ισορροπιών ήταν εμφα-
νής διεθνώς. Η Ελλάδα κατετάγη στην 32η 
θέση από τις 37. Η ψηφιοποίηση των υπη-
ρεσιών του δημοσίου τομέα καθώς και η 
λειτουργία όλων των δημόσιων υπηρεσιών 
με βάση τις αρχές της συνετής διακυβέρ-
νησης καθώς και η ενίσχυση της ικανότη-
τας προετοιμασίας ενός μακρόπνοου σχε-
διασμού στις δημόσιες υπηρεσίες πρέπει 
να βρίσκονται στις προτεραιότητες για την 
επόμενη μέρα. Έτσι και οι πολίτες θα εξυ-
πηρετούνται καλύτερα και η εμπιστοσύνη 
θα αποκατασταθεί. 

Β) Παρόλη την χρήση της τεχνολογίας 
και την πρόσβαση στις ΤΠΕ παγκοσμίως 
απέχουμε πολύ από το να θεωρήσουμε 
ότι αυτό αφορά όλον τον πλανήτη. Η Ελ-
λάδα κατατάχτηκε στην 17η θέση και εί-
ναι η καλύτερή της επίδοση ως προς τις 
11 προτεραιότητες. Χρειάζεται ακόμη να 
προσπαθήσει να μειώσει τον ψηφιακό 
αναλφαβητισμό των νοικοκυριών και των 
εταιρειών και να επισπευστεί η μετάβαση 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με λο-
γικό κόστος για όλους. 

Γ) Τα υψηλά επίπεδα χρέους πολλών οι-
κονομιών διευρύνουν τις ανισότητες, διότι 
περιορίζουν τις δημοσιονομικές δυνατό-
τητες των κυβερνήσεων ως προς τα μέ-

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθόσον η Ελλάδα, που 
φέρει και ένα μεγάλο δημόσιο χρέος από την προηγούμενη 
κρίση, κατατάχθηκε μεταξύ των χωρών που χρειάζονται 
να κάνουν την μεγαλύτερη προσπάθεια για να ανακάμψουν 
στην μετά COVID εποχή. 
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τρα στήριξης και εκτινάσσουν περαιτέρω 
τα ήδη υψηλά επίπεδα χρέους. Η Ελλάδα 
κατατάσσεται στην 30η θέση και άρα είναι 
άμεση προτεραιότητα ένα σχέδιο απομεί-
ωσης του δημόσιου χρέους και βελτίωσης 
των δημοσιονομικών δεδομένων. Σε ορί-
ζοντα 3ετίας πρέπει να στοχεύσουμε στην 
διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στη 
δικαιότερη κατανομή των φορολογικών 
βαρών.

2) Ανάκαμψη και Μετασχηματισμός 
του Ανθρώπινου Κεφαλαίου

Η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία ως 
προς τις δεξιότητες των ανθρώπων και 
στην 34η θέση ως προς την κοινωνική 
προστασία και την εργατική νομοθεσία. 
Χρειάζονται προφανώς σημαντικές μεταρ-
ρυθμίσεις αλλά και δραστική αλλαγή στη 
νοοτροπία που προσεγγίζουμε την εργασία 
και τις δεξιότητες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συμβου-
λίου Ανταγωνιστικότητας, Σίμο Αναστασό-
πουλο, «Το 2020 με την πανδημία αναδύ-
θηκε το θέμα της προτεραιοποίησης κατά 
τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων και των 
οικονομιών των κρατών για την μεγέθυνση 
και την αύξηση της παραγωγικότητας. Ο 
Παγκόσμιος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας 
του WEF έχει ανέκαθεν έναν προσανατολι-
σμό προς την μακροχρόνια ευημερία πέρα 
και πάνω από την βραχυχρόνια ανάπτυξη. 
Σε αυτό το πλαίσιο, της ετοιμότητας για 
τον απαραίτητο μετά COVID μακροπρόθε-
σμο σχεδιασμό για βιώσιμη ανάπτυξη, και 
πέραν του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, το 
Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλά-
δας συνιστά με έμφαση: 

1) να συνεχιστούν οι προσπάθειες ανα-
βάθμισης των υποδομών προκειμένου να 
επιταχυνθεί η μετάβαση σε ΑΠΕ αλλά με 
ανταγωνιστικές τιμές και να διευρυνθεί η 

πρόσβαση στις ΤΠΕ και τον ηλεκτρισμό 

2) να ενισχυθούν οι εταιρείες, με τα κα-
τάλληλα στοχευμένα κίνητρα, ώστε να 
αγκαλιάσουν την διαφορετικότητα, την ισο-
νομία και την συμπερίληψη με στόχο την 
ενίσχυση της δημιουργικότητας,

3) να επικαιροποιηθούν και αναβαθμι-
στούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και 
να ενταθούν οι ενεργές και επενδυτικές 
(και όχι επιδοματικές) πολιτικές σχετικά 
με τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις 
δουλειές και τις “αγορές του αύριο” 

4) να κινητοποιηθεί η ενίσχυση των επεν-
δύσεων σε έρευνα, καινοτομία και εφευ-
ρέσεις (ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας), με 
στόχο την δημιουργία και συμμετοχή στις 
νέες αγορές του αύριο».
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ΥΠ. ΕΞ.: Αναμένεται να επηρεαστεί 
θετικά η αξία των εξαγωγών μετά την 
αναστολή επιβολής δασμών από τις Η.Π.Α.

Οι κλάδοι των ελληνικών εξαγω-
γών που απαλλάσσονται από τους 
πρόσθετους δασμούς, είναι κον-
σέρβες ροδακίνων και μείγμα-

τα φρούτων, γαλακτοκομικά προϊόντα και 
ιδίως φέτα, γιαούρτι, καθώς και προϊόντα 
χοιρινού κρέατος και οστρακοειδή. «Η αξία 
των εξαγωγών μας στις κατηγορίες αυτές 
ανέρχεται σε περίπου 60 εκατ. ευρώ» ανα-
φέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή 
του το υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως η πλήρης 
κατάργηση των εισαγωγικών δασμών μετά 
από το τέλος του επομένου τετραμήνου, 

αποτελεί επιδίωξη τόσο του υφυπουργού 
Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερι-
κών, Κώστα Φραγκογιάννη, όσο και του 
γενικού γραματέα Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων Ιωάννη Σμυρλή, μέσω της άσκη-
σης οικονομικής διπλωματίας εντός του 
πλαισίου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλά-
δος – ΗΠΑ που είναι σε εξέλιξη.

Τέλος, σημειώνει πως οι πρόσθετοι δα-
σμοί είχαν επιβληθεί κατόπιν αποφάσεων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 
στο πλαίσιο των διαφορών που απορρέουν 
από την κατασκευή αεροσκαφών.

Η αξία των ελληνικών εξαγωγών αναμένεται να επηρεαστεί 
θετικά, χάρις στην αμοιβαία άρση των πρόσθετων δασμών ύψους 
25% που συμφώνησαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.
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Αυστρία: Το εξωτερικό 
εμπόριο της χώρας μειώθηκε 
κατά 8% το 2020
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Μέσα στο 2020, τη χρονιά της 
πανδημίας του νέου κορονοϊού, 
σημειώθηκε σημαντική μείωση 
των εισαγωγών και εξαγωγών 

στην Αυστρία και σύμφωνα με τα στοιχεία 
που ανακοίνωσε σήμερα η Αυστριακή Στα-
τιστική Υπηρεσία στη Βιέννη, η συνολική 
αξία των εισαγόμενων αγαθών ήταν ονομα-
στικά 144,20 δισεκατομμύρια ευρώ, κατά 
8,6% χαμηλότερη από το προηγούμενο 
έτος, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 7,5% 
σε 141,93 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το 
έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε 
σε 2,27 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα 4,32 
δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2019.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Στατιστι-
κής Υπηρεσίας Τομπίας Τόμας, η πανδη-
μία επιβράδυνε το εξωτερικό εμπόριο της 
Αυστρίας το 2020, και κατά τους μήνες 
Μάρτιο έως Μάιο, που χαρακτηρίστηκαν 
από τους πρώτους περιορισμούς για την 
αντιμετώπιση της κρίσης, οι μειώσεις ήταν 
ιδιαίτερα έντονες και συνέβαλαν σημαντι-
κά στη συνολική αρνητική εξέλιξη το 2020, 
ακόμη και αν το εξωτερικό εμπόριο ήταν 
πιο ζωτικό και πάλι στο τέλος του έτους.

Γενικά, η οικονομία της Αυστρίας συρρι-
κνώθηκε κατάτι λιγότερο από ό,τι αρχικά 
αναμενόταν και, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που είχε ανακοινώσει την περασμένη Πα-
ρασκευή, 5 Μαρτίου, η Αυστριακή Στατι-
στική Υπηρεσία, το Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν μειώθηκε κατά 6,6% σε πραγματι-
κούς όρους, αντί του 7,4% που προέβλεπε 
ακόμη και στις αρχές Φεβρουαρίου το Ιν-
στιτούτο Οικονομικών Ερευνών της Βιέν-
νης.

Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση 
των στοιχείων, ήδη κατά το τέταρτο τρίμη-
νο του 2020 η μείωση του ΑΕΠ κατά ένα 
5,7% ήταν χαμηλότερη της αναμενόμενης, 
αλλά παρόλα αυτά, η συρρίκνωση κατά 

6,6% το 2020 συνολικά, ήταν η πιο εντυ-
πωσιακή πτώση από το 1945, που σημαί-
νει ότι το ΑΕΠ ήταν κατά 2,8 ποσοστιαίες 
μονάδες περισσότερο μειωμένο από ό, τι 
το 2009, το έτος της οικονομικής και χρη-
ματοπιστωτικής κρίσης.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Στα-
τιστικής Υπηρεσίας, το γεγονός ότι η οι-
κονομία της Αυστρίας χτυπήθηκε αρκε-
τά σκληρά σε μια ευρωπαϊκή σύγκριση, 
οφείλεται ειδικότερα στην απότομη πτώση 
της οικονομικής επίδοσης, κυρίως στους 
τομείς της στέγασης και της εστίασης, των 
οποίων η συμβολή στην προστιθέμενη αξία 
είναι στην Αυστρία τρεις φορές υψηλότερη 
από ό, τι για παράδειγμα στην Γερμανία.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, το 
πραγματικό ΑΕΠ ήταν στην Αυστρία κατά 
2,7% χαμηλότερο από το προηγούμενο τρί-
μηνο, ενώ η ισχυρότερη μείωση τριμήνου 
ήταν πέρυσι κατά το δεύτερο τρίμηνο με 
μείον 10,7%, αλλά το επόμενο (τρίτο) τρί-
μηνο αυξήθηκε κατά 11,8%.

Από έτος σε έτος, το ΑΕΠ μειώθηκε πε-
ρισσότερο το δεύτερο τρίμηνο του 2020, 
στη διάρκεια του πρώτου lockdown, με 
μείον 13,5% σε σχέση με το δεύτερο τρί-
μηνο του 2019.
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Βουτιά κατέγραψαν οι 
βρετανικές εξαγωγές στην ΕΕ 
τον πρώτο μήνα μετά το Brexit
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Οι εξαγωγές προϊόντων προς την 
ΕΕ, εξαιρουμένου του μη νο-
μισματικού χρυσού και άλλων 
πολύτιμων μετάλλων, κατέγρα-

ψαν βουτιά 40,7% τον Ιανουάριο, όπως 
ανακοίνωσε σήμερα η εθνική στατιστική 
υπηρεσία ONS. Οι εισαγωγές μειώθηκαν 
κατά 28,8%.

Η ONS είχε ήδη προειδοποιήσει ότι το 
πλήγμα στο εμπόριο λόγω της πανδημίας 
της COVID-19 καθιστά δύσκολο να αξιολο-
γηθεί ο αντίκτυπος που έχουν στα στοιχεία 
του Ιανουαρίου οι νέες τελωνειακές ρυθ-
μίσεις που τέθηκαν σε εφαρμογή λόγω του 
Brexit. Ανέφερε, ωστόσο, ότι υπάρχουν εν-
δείξεις πως αυτό έπληξε το εμπόριο στις 
αρχές του έτους.

Σύμφωνα με την ONS, υπάρχουν στοιχεία 
που υποδηλώνουν ότι «μέρος της επιβρά-
δυνσης του εμπορίου αγαθών στις αρχές 
Ιανουαρίου του 2021 μπορεί να αποδοθεί 
στη διατάραξη που προκλήθηκε από τη 
λήξη της μεταβατικής περιόδου».

Η στατιστική υπηρεσία ανέφερε ότι τα 
αδύναμα στοιχεία πιθανόν αποτυπώνουν 
μια περίοδο ανάπαυλας ύστερα από την 
προμήθεια και αποθήκευση μεγάλων πο-
σοτήτων προϊόντων τον Νοέμβριο και τον 
Δεκέμβριο ενόψει της λήξης της μεταβα-
τικής περιόδου του Brexit ενώ κατέδειξε 
επίσης το νέο πανεθνικό lockdown που 
επιβλήθηκε στη Βρετανία λόγω του κορο-
νοϊού και που ξεκίνησε τον Ιανουάριο.

«Όλοι αυτοί είναι 
παράγοντες που δυνητικά 
συνέβαλαν στη μείωση 
στο εμπόριο αγαθών τον 
Ιανουάριο», ανέφερε η ONS.

Το έλλειμμα στο συνολικό εμπορικό 
ισοζύγιο αγαθών της Βρετανίας, συ-
μπεριλαμβανομένων χωρών εκτός της 
ΕΕ, συρρικνώθηκε στα 9,826 δισεκ. λί-
ρες τον Ιανουάριο από 14,315 δισεκ. λί-
ρες τον Δεκέμβριο.

Οι εξαγωγές από τη Βρετανία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι 
εισαγωγές της χώρας από την ΕΕ κατέγραψαν βουτιά κατά τον πρώτο 
μήνα της νέας εμπορικής σχέσης του Λονδίνου με το ευρωπαϊκό 
μπλοκ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα.
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Χαλκιδική: Εξαγωγές για 
τους παραγωγούς λεβάντας εν 
μέσω πανδημίας

Ο ι εξαγωγές αυτή την περίοδο περιο-
ρίζονται στα 300 έως 1500 κιλά και 
μπορεί να δίνουν ανάσα επιβίωσης 
στους παραγωγούς, ωστόσο οι απο-

θήκες με τα αποθέματα λεβάντας σε Θεσσα-
λονίκη και Χαλκιδική παραμένουν ασφυκτικά 
γεμάτες, αφού μόλις οι μισοί (50 από τους 
100) έμποροι «κλείνουν» δουλειές με βιομη-
χανίες του εξωτερικού. Ήδη, πολλοί Έλληνες 
παραγωγοί λεβάντας έχουν προχωρήσει σε 
αναδιάρθρωση καλλιέργειας, ενώ αναμένεται 
ν’ ακολουθήσουν ακόμη περισσότεροι.

Τα παραπάνω ανέφεραν, μιλώντας στο 
Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσε-
ων, ο επικεφαλής του νεοσύστατου Συνε-
ταιρισμού Αρωματικών και Φαρμακευτικών 
Φυτών Χαλκιδικής στα Νέα Σίλατα, Χρήστος 
Παρασκευαΐδης, ο οποίος διαθέτει και απο-
στακτήριο δυναμικότητας δύο τόνων/ώρα, 
καθώς και ο καλλιεργητής λεβάντας στο Με-
σημέρι Θεσσαλονίκης, Γιώργος Τσακαλίδης, 
ένας εκ των μετόχων της εταιρείας Gresense 
που λειτουργεί αποστακτήριο στο Λάκκωμα, 
ενώ διαθέτει και φυτώριο.

«Σήμερα, με την κατάσταση που έχει δια-
μορφώσει η πανδημία του κορονοϊού στην 
αγορά, με τις εταιρείες να υπολειτουργούν 
και τις διεθνείς εκθέσεις να έχουν κατεβάσει 

Για τη Μελβούρνη «ταξιδεύουν» 1500 κιλά λεβαντίνης από τα Νέα 
Σίλατα νομού Χαλκιδικής, ενώ αιθέριο έλαιο λεβάντας φαίνεται 
να βρίσκει εξαγωγική διέξοδο, εν μέσω πανδημίας, όχι μόνο στην 
Αυστραλία αλλά και σε χώρες της Ευρώπης και των Βαλκανίων
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ρολά, μοιάζει σχεδόν μηδαμινή η έντονη 
ανησυχία των προηγούμενων χρόνων σχε-
τικά με την πτώση τιμής/κιλό», σημείωσε 
ο κ. Παρασκευαΐδης. Πρόσθεσε, δε, ότι 
«η εξαγωγή 1500 κιλών λεβαντίνης στην 
τιμή των 25 ευρώ/κιλό προς Αυστραλία 
την περασμένη εβδομάδα, αποτέλεσε 
ένεση ρευστότητας και ανακούφιση για 
τους παραγωγούς, οι οποίοι στο σύνολό 
τους βρίσκονται σε δεινή θέση, έχοντας 
στις αποθήκες αδιάθετο προϊόν άνω των 
πέντε τόνων αιθέριου ελαίου λεβάντας, 
από το 2019».

Οι παραγωγοί λεβάντας στα χωριά 
Κρήνης, Πετραλώνων, Γωνίας, Σωζόπο-
λης, Νέας Καλλικράτειας και Λακκώμα-
τος καλλιεργούν περισσότερα από 2000 
στρέμματα με λεβάντα κι ενώ η τάση κα-
ταγραφόταν ανοδική, ωστόσο πολλοί καλ-
λιεργητές «τράβηξαν χειρόφρενο».

Με εξαγωγές «300 και 500 κιλών αι-
θέριου ελαίου λεβάντας που πραγματο-
ποιούμε την περίοδο της πανδημίας του 
κορονοϊού και μάλιστα σποραδικά και 
περιορισμένα, και με αδιάθετο προϊόν 
άνω των 50 τόνων από το 2019, καθίστα-
ται σαφές ότι η επιβίωσή μας πλήττεται, 
τη στιγμή που τα έξοδα τρέχουν», επισή-
μανε, από την πλευρά του, ο κ. Τσακα-
λίδης. Κι ενώ πριν από την πανδημία οι 
παραγωγοί λεβάντας διαπραγματεύονταν 
με εμπόρους από Βουλγαρία, Ρουμανία, 
Γαλλία, Κύπρο και Αγγλία, σήμερα σχεδόν 
δεν υπάρχει επικοινωνία, σύμφωνα με τον 
καλλιεργητή λεβάντας.

Η προοπτική της αγοράς και οι στό-
χοι για το 2023

Μπορεί η καλλιέργεια λεβάντας να βρί-
σκεται «στα σπάργανα» ακόμη στην Ελλά-
δα, ωστόσο η χώρα μας διεκδικεί μεγά-
λο μερίδιο καθώς -σύμφωνα με επίσημα 

στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ- από το 2018 μέ-
χρι σήμερα έχει διπλασιάσει την καλλιέρ-
γεια, από 15.630 στρ. το 2018, σε 32.410 
στρ. το 2020. Βάσει υπολογισμών δε, τα 
έσοδα από την παραγωγή αιθέριων ελαί-
ων στην Ελλάδα θα ανέρχονται σε περί-
που 25,1 εκατ. δολ. έως το 2023, αν και 
με την πανδημία του κορονοϊού ο στόχος 
αυτός έχει μετατεθεί.

Η λεβάντα είναι θαμνώδες φυτό με το 
ύψος του να φτάνει ως περίπου τα 80εκ., 
με στενά γκριζοπράσινα φύλλα και τα λιλά 
ανθάκια στην κορυφή του. Λίγες ώρες 
μετά τη συγκομιδή η λεβάντα οδεύει προς 
απόσταξη, παράγοντας αιθέριο έλαιο. 
Φυτεύεται την περίοδο Νοεμβρίου – Ια-
νουαρίου, ενώ η συγκομιδή ολοκληρώνε-
ται τον Ιούλιο.

Με βάση έρευνα του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής, πάνω από το 70% (90 τό-
νοι) της παραχθείσας ποσότητας ελαίου 
λεβάντας της καλλιεργητικής περιόδου 
2019 πανελλαδικά, και όλη η ποσότητα 
της περιόδου 2020 (130 τόνοι) παραμέ-
νει απούλητη στις αποθήκες, εξαιτίας της 
υγειονομικής κρίσης που έχει επηρεάσει 
το διεθνές εμπόριο.

Επιπλέον έχει παρατηρηθεί πτώση της 
τιμής του ελαίου κατά 50% ( από 90-110 
ευρώ/λίτρο το 2019, σε 35 – 50 ευρώ/λί-
τρο το 2020), κάτι που αναμένεται να κλι-
μακωθεί, εξαιτίας της υποβάθμισης του 
προϊόντος που παραμένει στις αποθήκες.

Οι παραγωγοί λεβάντας στην Ελλάδα 
προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα ετή-
σια έξοδα συντήρησης της πολυετούς 
καλλιέργειας λεβάντας, που υπολογίζε-
ται στα 306 ευρώ/στρέμμα, ζητούν από 
την ελληνική κυβέρνηση να τους εντάξει 
σε μέτρο για έκτακτη οικονομική στήριξη 
«Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γε-
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ωργούς, των τομέων που πλήττονται ιδι-
αίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας 
COVID-19». Υπολογίζεται ότι το ελάχιστο 
ποσό επιδότησης που απαιτείται για να 
εξισορροπηθεί η απώλεια του εισοδήμα-
τος των παραγωγών λεβάντας είναι 300 
ευρώ/στρέμμα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αξία για τα έλαια 
της λεβάντας ανήλθε το 2017 σε περίπου 
33,76 δισ. δολάρια, από 26,24 δισ. δολά-

ρια το 2014, με την Ευρώπη να θεωρείται 
η μεγαλύτερη αγορά, μετά τις Η.Π.Α. και 
την Κίνα. Η λεβάντα καλλιεργείται σε πολ-
λές χώρες, με κυρίαρχες στην παραγωγή 
και εξαγωγή αιθέριου ελαίου λεβάντας τις 
Βουλγαρία και Γαλλία που μαζί κατέχουν τα 
2/3 της παγκόσμιας παραγωγής. Η Βουλγα-
ρία το 2017 καλλιέργησε 45.000 στρέμματα 
και παρήγαγε 200 τόνους αιθέριου ελαίου 
λεβάντας, ενώ η Γαλλία 25.000 στρέμματα 
και 109 τόνους.
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Σ τα 2,1 δισ. ευρώ, έφτασαν οι δι-
μερείς εμπορικές ροές Ελλάδας 
– Τουρκίας, για την περίοδο Ια-
νουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020, 

δηλαδή ήταν μειωμένες κατά 24% σε 
σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με το ενη-
μερωτικό δελτίο του γραφείου Οικονομι-
κών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρε-
σβείας μας στην ‘Αγκυρα. Το εμπορικό 
ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό για την 
Ελλάδα (182,7 εκατ. ευρώ), διευρυμένο 
κατά 112,7% σε σχέση με την αντίστοι-
χη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι 
ελληνικές εξαγωγές στο 9μηνο του 2020 
ανήλθαν σε 968,8 εκατ. ευρώ, σημειώ-
νοντας μείωση της τάξης του 28,4%, το-
ποθετώντας την Τουρκία στην 6η θέση 
μεταξύ των χωρών – προορισμών των 
ελληνικών προϊόντων, για την εν λόγω 
περίοδο, από 4η θέση το 2019. Οι ελλη-
νικές εισαγωγές, την ίδια περίοδο, ανήλ-

θαν σε 1,15 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 
19,9% και η Τουρκία κατατάσσεται στη 
13η θέση μεταξύ των χωρών – προμη-
θευτών της Ελλάδας, από 10η το 2019. 

Η αξία των τουρκικών εξαγωγών για το 
2020 διαμορφώθηκε σε 169,48 δισ. δο-
λάρια ΗΠΑ συνολικά, με σημαντικό μέ-
ρος αυτών (περί τα 70 δισ.δολάρια) να 
απορροφάται από αγορές της ΕΕ. Σημα-
ντικότερος εμπορικός εταίρος της Τουρ-
κίας αναδείχτηκε, για μια ακόμη χρονία, 
η Γερμανία. Σημειώνεται ότι σε αντίθεση 
με τις τουρκικές εξαγωγές οι εισαγωγές 
κινήθηκαν ανοδικά, σημειώνοντας αύξη-
ση 4,3% (219,4 δισ. δολάρια). Το γεγονός 
αυτό είχε αρνητική επίδραση στο εμπο-
ρικό ισοζύγιο της γειτονικής χώρας, με 
το εμπορικό έλλειμμα να σημειώνει ετή-
σια αύξηση 69% διαμορφούμενο σε 49,9 
δισ. δολάρια.

Η Τουρκία στην 6η θέση μεταξύ 
των χωρών – προορισμών των 
ελληνικών προϊόντων

Υποχώρηση 6,9% των τουρκικών εξαγωγών το 2020
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“Χρυσάφι” η μεταφορά 
κοντέινερ από την Ασία,
εν μέσω πανδημίας

Πολλαπλάσιο κόστος έχει πλέον, 
εν μέσω πανδημίας, η μεταφο-
ρά ενός κοντέινερ με προϊόντα 
μεταξύ Ελλάδας και Ασίας, με 

την τιμή του να έχει φτάσει σε ορισμένες 
περιπτώσεις ακόμα και στα 6500-7000 
δολάρια, έναντι 1500 δολαρίων προ της 
πανδημικής κρίσης. Η έλλειψη άδειων 
εμπορευματοκιβωτίων, οι μειώσεις και 
συγχωνεύσεις δρομολογίων ή και η με-
τατόπισή τους σε άλλα σημεία του χάρ-
τη, αποτελούν -σύμφωνα με τους φορείς 

της αγοράς- τους βασικούς παράγοντες, 
εξαιτίας των οποίων η μεταφορά προϊό-
ντων μεταξύ χωρών της Ασίας και της Ελ-
λάδας έχει εξελιχθεί σε πολύ πιο ακριβή 
υπόθεση.

«Ήδη από την περίοδο της οικονομι-
κής κρίσης, πριν από την πανδημία, τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, 
υπήρξε δυσπραγία στη διακίνηση φορ-
τίων, λόγω της πτώσης του αγοραστικού 
ενδιαφέροντος και της μείωσης της κα-
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τανάλωσης και άρα και του μεταφορικού 
έργου», εξηγεί, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
ο Βασίλης Καμπάκης, πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Ναυτικών Πρακτόρων Ελ-
λάδος (ΟΝΠΕ) και του Συλλόγου Ναυτι-
κών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης.

Όπως υποστηρίζει, αρχής γενομένης 
από την οικονομική κρίση του 2009, πολ-
λές από τις γραμμές (των ναυτιλιακών 
εταιρειών) είχαν ήδη συμπτυχθεί, αφού 
έγιναν συνέργειες μεταξύ των εταιρειών 
για λόγους επιβίωσης.

«Εν συνεχεία, κάποιες εταιρείες στρά-
φηκαν σε περιοχές στις οποίες θα μπο-
ρούσαν να διακινήσουν περισσότερα 
φορτία είτε γιατί η αγορά εκεί ήταν με-
γαλύτερη είτε γιατί είχε επηρεαστεί λι-
γότερο από την κρίση. Έτσι, ενώ μια 
εταιρεία διακινούσε “χ” κοντέινερ μέσω 
των ελληνικών λιμανιών, όταν μειώθηκε 
λόγω της κρίσης η κατανάλωση και άρα 
και οι εισαγωγές προϊόντων, τα πήρε 
και τα πήγε αλλού, εκεί που υπήρχε με-
γαλύτερο μεταφορικό έργο. Ήρθε και η 
Covid-19 και οι μεταφορές επηρεάστη-
καν κι άλλο», λέει.

Προϊόντα που έμειναν φορτωμένα 
στα καράβια

Κατά τον κ. Καμπάκη, γνωστοποιήθηκαν 
ακόμα και περιπτώσεις προϊόντων που 
έμειναν φορτωμένα στα βαπόρια, κρατώ-
ντας κατειλημμένα χιλιάδες κοντέινερς, 
γιατί λόγω της πανδημίας, που κανείς δεν 
την περίμενε, οι επιχειρηματίες δεν τα ξε-
φόρτωσαν, καθώς οι προθήκες κι οι απο-
θήκες τους ήταν ήδη γεμάτες -συνεπεία 
του γεγονότος ότι η καταναλωτική κίνηση 
στα φυσικά καταστήματα έπεσε κάθετα 
και το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν αναπλή-
ρωσε τις απώλειες, οι προηγούμενες πα-
ραγγελίες ουδέποτε πουλήθηκαν.

«Σήμερα πολλές εταιρείες κρατούν 
κάποια κενά κοντέινερ εδώ στην Ελλά-
δα, αλλά οι περισσότερες τα πηγαίνουν 
σε μεγαλύτερες αγορές» υπογραμμίζει 
ο κ. Καμπάκης, εξηγώντας τους λόγους 
για τους οποίους, κατά την εκτίμησή του, 
γίνονται λιγότερα δρομολόγια και άρα το 
κόστος των κοντέινερ ακολουθεί -λόγω 
έλλειψης- την ανιούσα, «με αποτέλεσμα, 
για να έρθει από την Ασία ένα από αυτά, 
να στοιχίζει σήμερα κοντά 6500 δολάρια, 
έναντι 1500 δολαρίων πριν». Προσθέτει, 
παράλληλα, πως μεγάλο ρόλο στην έλ-
λειψη εμπορευματοκιβωτίων παίζει και 
η Κίνα, που λόγω πανδημίας δεν μπόρε-
σε να διακινήσει μεγάλο όγκο προϊόντων, 
με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί με-
γάλο στοκ, που η χώρα προσπαθεί τώρα 
να διοχετεύσει στα βαπόρια, για να το 
προωθήσει στις αγορές.

Μείωση αφίξεων 50% στο γενικό 
φορτίο, πτώση 30%-40% στα δρομο-
λόγια με κοντέινερ

Στο ερώτημα ποια μείωση έχει σημει-
ωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
στα δρομολόγια των πλοίων που πρακτο-
ρεύει, ο κ. Καμπάκης επισημαίνει πως 
στο γενικό φορτίο σημειώνεται μείωση 
της τάξης του 50% στις αφίξεις, ενώ στα 
κοντέινερ τα δρομολόγια είναι μειωμένα 
κατά 30%-40%.

«Αφύσικη έξαρση στη ζήτηση για κοντέ-
ινερ» διαπιστώνει στέλεχος ναυτιλιακής

«Πελάτες που πριν την πανδημία πλή-
ρωναν 1000 ευρώ, για να κινηθεί ένα κο-
ντέινερ μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, τώρα 
πληρώνουν πολύ παραπάνω. Γιατί; Διότι 
υπάρχει αφύσικη έξαρση στη ζήτηση για 
κοντέινερ, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
έλλειψη. Με απλά λόγια, δεν υπάρχουν 
άδεια εμπορευματοκιβώτια για να φορ-
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τωθούν, κι η έλλειψη οδηγεί στην αύξη-
ση στην τιμή»: με τις φράσεις αυτές, ο 
Δημήτρης Αθανασίου-Λυκουρέζος, δι-
ευθυντής ναυτιλιακής εταιρείας με έδρα 
τον Πειραιά, περιγράφει από την πλευρά 
του τα αίτια, στα οποία κατά τη γνώμη του 
οφείλεται η μεγάλη αύξηση που σημει-
ώνεται, αρχής γενομένης από τον Μάρ-
τιο του 2020, στην τιμή διακίνησης ενός 
εμπορευματοκιβωτίου.

Ποιοι κλάδοι τροφοδοτούν, κατά τη 
γνώμη του, τη μεγάλη αυτή έξαρση στη 
ζήτηση εμπορευματοκιβωτίων εν μέσω 
πανδημίας; «Τρόφιμα, ηλεκτρονικά και 
προϊόντα τεχνολογίας, ενώ υπάρχει και 

μεγάλη άνοδος στα commodities. Το δε 
ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αυξηθεί κατά 
500%» σημειώνει και προσθέτει ότι το 
πρόβλημα, που εμφανίζεται εντονότε-
ρο στη διακίνηση φορτίων από την Κίνα 
προς την Αμερική και την Ευρώπη, έχει 
ενταθεί από το φθινόπωρο και μετά.

Μειώνουν ή διαλέγουν δρομολόγια

Κατά τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου 
Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), Παναγιώτη Χασάπη, 
ένας παράγοντας που έχει οδηγήσει στην 
αύξηση των κόμιστρων είναι η μείωση 
του αριθμού των δρομολογίων, για διάφο-
ρους λόγους. «Αφενός, λόγω κρουσμά-
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των που σημειώθηκαν σε πληρώματα, 
γίνονταν λιγότερα δρομολόγια. Αφε-
τέρου, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες 
διαλέγουν τα δρομολόγιά τους, επι-
λέγουν να δρομολογήσουν τα καράβια 
τους σε πιο κοντινές αποστάσεις, π.χ., 
μεταξύ Ινδίας και Κίνας, αντί μεταξύ 
Ασίας και Ευρώπης, για τον πρόσθε-
το λόγο πως θέλουν να αποφύγουν 
τη Μεσόγειο, λόγω της έξαρσης της 
πειρατείας στα ανοιχτά της Αφρι-
κής» επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ 
-σε ό,τι αφορά το κόστος διακίνησης 
εμπορευματοκιβωτίων- προσθέτει ότι 
πιο «αλμυρός» βγαίνει ο λογαριασμός 
στα ψυχόμενα κοντέινερ, όπου από 
1800 ευρώ/κοντέινερ προπανδημικά, 
η «λυπητερή» ξεπερνά εσχάτως ενί-
οτε ακόμα και τις 7000 ευρώ.

«Βραχνάς» η αύξηση του κόστους 
των πρώτων υλών

Στο μεταξύ, κατά τον κ. Χασάπη, πέ-
ραν της δυσθεώρητης αύξησης των κο-
μίστρων, σε «βραχνά» για πολλούς Έλ-
ληνες επιχειρηματίες εξελίσσεται τους 
τελευταίους δύο-τρεις μήνες το κόστος 
των πρώτων υλών, ιδίως σε κατηγορίες 
προϊόντων όπως τα χημικά, ενώ διαπι-
στώνονται και ελλείψεις, άλλοτε πραγ-
ματικές και άλλοτε τεχνητές. «Αυτή η 
αύξηση αφορά τόσο τις πρώτες ύλες 
per se, όσο και με παράδοση στην πόρ-
τα του εργοστασίου, με τις δεύτερες να 
επιβαρύνονται επιπλέον με τα αυξημέ-
να κόμιστρα» εξηγεί.

Ερωτηθείς πώς αντεπεξέρχονται οι 
εξαγωγείς ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, 
σημειώνει ότι σε αυτή την περίπτωση 
η κατάσταση είναι πιο ομαλή, δεδομέ-
νου ότι μεγάλο μέρος των εμπορευμά-
των προς εξαγωγή διακινούνται προς 
την Ευρώπη οδικώς, με φορτηγά, και 

οι μεταφορείς σε αυτή την περίπτωση 
έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομέ-
να, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν 
μεγάλες αρρυθμίες.

Η κατάσταση στις αερομεταφορές 
εμπορευμάτων μέσω Θεσσαλονί-
κης

Ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ σημειώ-
νει ακόμα πως, σε ό,τι αφορά τις αε-
ρομεταφορές, η κατάσταση στα εμπο-
ρικά φορτία στη Θεσσαλονίκη είναι 
η εξής: «Μία μόνο εταιρεία, επειδή 
έχει μεγάλο αεροσκάφος, μεταφέρει 
εμπορεύματα χωρίς περιορισμούς, 
ενώ άλλες δύο μεταφέρουν μόνο έως 
70 κιλά. Υπάρχουν και κάποιες εμπο-
ρικές πτήσεις, αλλά και αυτές γίνο-
νται με πολλούς περιορισμούς»

Πηγή: ΑΜΕ -ΑΠΕ
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Ευκαιρία από την ΕΕ για 
“εξαγωγή καινοτομίας”
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H EE αναζητά καλές ερευνητικές και 
επιχειρηματικές ιδέες για να δώ-
σει υπόσταση σε στόχους όπως το 
Green Deal και ο ψηφιακός με-

τασχηματισμός, και οι ελληνικές startups, 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητι-
κοί οργανισμοί, που θέλουν να «εξάγουν» 
έρευνα και καινοτομία, μπορούν να διεκδι-
κήσουν χρηματοδότηση και συμβουλευτική 
καθοδήγηση, για να το πετύχουν.

Τον Μάιο ή τον Ιούνιο
οι πρώτες προκηρύξεις

Η επίσημη έναρξη του EIC, το οποίο χρη-
μα - τοδοτείται από το πρόγραμμα «Horizon», 
πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Μαρτίου, 
ενώ οι πρώτες προκηρύξεις εκτιμάται ότι θα 
βγουν «στον αέρα» στο τέλος της άνοιξης ή 
στις αρχές του καλοκαιριού. Τα παραπάνω 
γνωστοποιεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Θεολόγης Προ-
κοπίου, διευθύνων σύμβουλος της «i4G», της 
πρώτης ιδιωτικής θερμοκοιτίδας τεχνολογίας 
στην Ελλάδα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ο οποί-
ος επελέγη ως εθνικός «champion» (πρωτα-
θλητής) του EIC της πιο φιλόδοξης, δηλαδή, 
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας στον χώρο της 
καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, στην περίοδο 
ώς το 2027, ο κ.Προκοπίου θα έχει τον ρόλο 
ενός από τους ανθρώπους, στους οποίους η 
ΕΕ εμπιστεύεται την προώθηση και προβολή 
του προγράμματος, ώστε να φτάσει σε περισ-
σότερους δυνητικά ωφελούμενους.

Γιατί η ελληνική συμμετοχή μέχρι 
σήμερα ήταν «πάρα πολύ μικρή»

 «Πιστεύω πολύ σε αυτό το πρόγραμμα. Εί-
ναι μεν πολύ ανταγωνιστικό και τα στάνταρντ 
πολύ υψηλά, αλλά επιτρέπει σε όσους έχουν 
τη σωστή νοοτροπία και προσωπική παρακί-
νηση να “βγάλουν” στις αγορές του εξωτερι-
κού έρευνα και τεχνολογία, που δημιουργούν 
σημαντική προστιθέμενη αξία. Μέχρι σήμε-
ρα, στον πιλότο του προγράμματος, είχαμε 
πάρα πολύ μικρή ελληνική συμμετοχή. Γιατί; 
Διότι οι άνθρωποι φοβούνται αυτά τα υψηλά 
στάνταρντ και προτιμούν να αξιοποιήσουν την 
εναλλακτική των εθνικών προγραμμάτων, δεν 
πείθονται να πάρουν το ρίσκο για να κυνηγή-
σουν την πρόκληση. Θεωρώ όμως ότι οι δυ-
νατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα που 
αρχίζει τώρα είναι αμέτρητες και ότι επειδή 
έχει πλέον μια διαδικασία σε στάδια, βοηθά 
όποιον και όποια το επιθυμεί να γνωρίζει ανά 
πάσα στιγμή αν αξίζει η προσπάθεια που θα 
καταβάλλει και αν αυτό που θέλει να κάνει 
ταιριάζει στους στόχους του προγράμματος» 
εξηγεί ο κ.Προκοπίου, που επί δύο χρόνια 
αποτέλεσε μέλος της κριτικής επιτροπής του 
«πιλότου» του EIC.

Startup της Θεσσαλονίκης απολαμβάνει 
ήδη τα οφέλη

Προσθέτει ότι είναι αισιόδοξος ότι πε-
ρισσότεροι Έλληνες θα συμμετάσχουν στο 

Κεφάλαια  ύψους  10 δισ. ευρώ  για  επενδύσεις σε  
πρωτοποριακές  τεχνολογίες  και  ανατρεπτικές  καινοτομίες 
θα «πέσουν» στην  ευρωπαϊκή  αγορά στην περίοδο ώς το 
2027, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του νέου Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC).
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νέο πρόγραμμα, ενώ γνωστοποιεί πως 
«ήδη έχει ενταχθεί στον πιλότο του 
προγράμματος μια ελληνική startup 
του κλάδου της ενέργειας -και μάλιστα 
από τη Θεσσαλονίκη».

Eρωτηθείς για συγκεκριμένα παραδείγ-
ματα ιδεών, που θα θεωρούνταν ως ιδανι-
κές για χρηματοδότηση από το EIC, αναφέ-
ρει: «σε μια εποχή μεγάλης κινητικότητας 
στον χώρο της πράσινης ενέργειας, ένας 
ερευνητικός οργανισμός ή μια startup, 
που θέλει να αναπτύξει ένα πρότζεκτ πάνω 
στο υδρογόνο, για παράδειγμα, μπορεί να 
επωφεληθεί όχι μόνο από τα κονδύλια του 
προγράμματος, αλλά και από τη συμβου-
λευτική υποστήριξη που παρέχει, ήδη από 
το στάδιο της σύλληψης της ιδέας, ώστε 
να δει το προϊόν της να φτάνει τελικά στην 
παγκόσμια αγορά».

Τα κεφάλαια του EIC έχουν συν τοις άλ-
λοις υψηλή μόχλευση. Σύμφωνα με την 
μέχρι τώρα εμπειρία από την πιλοτική 
φάση του EIC, σημειώνει, οι εταιρείες 

και οι startups που ήδη υποστηρίχθη-
καν κατάφεραν να συγκεντρώσουν 5 δισ. 
ευρώ σε επόμενους γύρους χρηματοδό-
τησης, που αντιστοιχούν σε 3 ευρώ για 
κάθε ένα, που προέρχεται από τον ευρω-
παϊκό προϋπολογισμό.

Αναλυτικά οι δικαιούχοι, η μέγιστη 
χρηματοδότηση και η διαδικασία

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και σε τι ύψος 
ανέρχεται η μέγιστη χρηματοδότηση; «Το 
πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές διαστά-
σεις της διαδικασίας της καινοτομίας, της 
προηγμένης έρευνας που απαιτείται στα 
αρχικά στάδια ανάπτυξης ενός προϊόντος 
και την είσοδό του σε πολλαπλές αγορές. 
Στοχεύει μεν σε startups, μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανι-
σμούς, αλλά παρουσιάζει επίσης ενδιαφέ-
ρον για επενδυτές και μεγάλες εταιρείες. 
Προβλέπεται η συμμετοχή μεμονωμένων 
MME και startups αλλά και σε κάποιες 
περιπτώσεις μικρών κοινοπραξιών μέχρι 
πέντε μελών. Η οικονομική στήριξη του 
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προγράμματος έχει τη μορφή της επιχορή-
γησης, αλλά και της επένδυσης στο μετοχι-
κό κεφάλαιο (equity investment)» εξηγεί 
ο κ.Προκοπίου και συμπληρώνει ότι στην 
περίπτωση του EIC Accelerator, του «επι-
ταχυντή» του EIC, η μέγιστη χρηματοδότη-
ση μπορεί να ανέλθει σε 2,5 εκατ. ως προς 
την επιχορήγηση και 15 εκατ. ως προς την 
επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο.

«Οι αιτήσεις ξεκινούν με την υποβολή 
ενός σύντομου pitch, της τάξης των τρι-
ών λεπτών. Για την έγκριση της πρότασης, 
μετά την υποβολή της πλήρους πρότασης 
και αφού μεσολαβήσουν οι υπόλοιπες δι-
αδικασίες, όπως η συνέντευξη, απαιτού-
νται -το μέγιστο- τρεις μήνες. Δεν απαι-
τείται cash collateral, ούτε συγκεκριμένο 
στάδιο ωριμότητας του υποψηφίου, ενώ το 
έργο χρηματοδοτείται κατευθείαν από τις 
υπηρεσίες της ΕΕ» σημειώνει.

 Τι κάνει μια πρόταση πιο δυνατή;

Πώς μπορεί μια ελληνική startup να αυ-
ξήσει τις πιθανότητες έγκρισης της πρό-
τασής της για χρηματοδότηση από το EIC; 
Τα βασικά κριτήρια για ένταξη σε τέτοια 
προγράμματα ήταν και παραμένουν τρία: o 
αντίκτυπος στην κοινωνία, η αριστεία και 
η αρτιότητα του σχεδίου υλοποίησης του 
έργου. «Η κατανόηση αυτών των κριτηρίων 
είναι πολύ σημαντική για την επιτυχή συμ-
μετοχή» λέει ο κ.Προκοπίου.

Ερωτηθείς ποια εκτιμά ότι είναι τα χα-
ρακτηριστικά εκείνα, που καθιστούν μια 
πρόταση «αδύναμη», με αποτέλεσμα να 
μην εγκρίνεται η χρηματοδότησή της, κι 
αντίστοιχα πότε θεωρείται μια πρόταση 
δυνατή, απαντά: «τα ανταγωνιστικά πλε-
ονεκτήματα κάθε πρότασης πρέπει να 
αποτυπώνονται στα έντυπα της αίτησης 

με πολύ κατανοητό, σαφή, περιεκτικό και 
επαγγελματικό τρόπο. Το πιο σημαντικό 
είναι όμως η ομάδα διοίκησης που προ-
σέρχεται στη συνέντευξη να αποδείξει 
ότι έχει το όραμα, τη γνώση, τις ικανότη-
τες και την αριστεία να υλοποιήσει πλή-
ρως όλες τις πτυχές του σχεδίου της. Όσο 
καλό και να είναι το pitch, όσο άρτια και 
αν παρουσιάζεται το πεντασέλιδο πλάνο 
της επιχείρησης, η συνέντευξη είναι κα-
ταλυτικής σημασίας, γιατί αναδεικνύει τα 
κενά. Αν δεν είσαι πραγματικά ο “κάτοχος” 
της ιδέας, η συνέντευξη θα δείξει αν είσαι 
έτοιμος» καταλήγει.

**Οι εκδηλώσεις του διημέρου έναρξης είναι δι-
αθέσιμες στο EUScienceInnov YouTube. Για πιθα-
νούς δικαιούχους και άλλους ενδιαφερόμενους, η 
δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων θα παρέχει εμπε-
ριστατωμένη πληροφόρηση σχετικά με την υποβολή 
αίτησης, την επιλεξιμότητα κλπ.
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Ι. Σμυρλής:
Ευοίωνες οι προοπτικές 
ανάπτυξης για την ελληνική 
εξαγωγική επιχειρηματικότητα

Τ ις ευοίωνες προοπτικές ανάπτυ-
ξης που ανοίγονται πλέον για την 
ελληνική εξαγωγική επιχειρηματι-
κότητα, με σύμμαχο το υπουργείο 

Εξωτερικών και την οικονομική διπλωμα-
τία, βάσει ενός πιο ευέλικτου οργανωτικού 
σχήματος και μίας ενιαίας στρατηγικής, 
ανέδειξε σε ομιλία του ο γενικός γραμ-
ματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
και Εξωστρέφειας του ΥΠΕΞ, Ιωάννης 
Σμυρλής. Κατά την παρέμβασή του στη 
ψηφιακή ενημερωτική εκδήλωση “Οι εξα-
γωγικές προκλήσεις στην πανδημία για 
τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας”, που 

διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), 
τόνισε τη σημασία της νέας ενιαίας δομής 
στο υπουργείο, η οποία και ενσωματώνει 
όλες τις οργανικές μονάδες, αρμόδιες για 
την οικονομική εξωστρέφεια της χώρας.

Ο κ. Σμυρλής επεσήμανε το γεγονός ότι 
για πρώτη φορά, όσοι ασχολούνται με τις 
διμερείς σχέσεις της χώρας μας συνομι-
λούν, συντονίζονται και εκπονούν πολιτική 
από κοινού με εκείνους που αναπτύσσουν 
τις πολυμερείς οικονομικές σχέσεις μας, 
όπως με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπο-



= 81

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΝΈΑ - ΈΙΔΉΣΈΙΣ

ρίου ή με τρίτες χώρες μέσω συμφωνι-
ών ελεύθερου εμπορίου ή προστασίας 
επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως 
είπε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για 
τις θεσσαλικές επιχειρήσεις παραγω-
γής γαλακτοκομικών και τυροκομικών 
προϊόντων, αποτελεί η συμφωνία ΕΕ-
ΗΠΑ, η οποία αφορά την αμοιβαία άρση 
των πρόσθετων δασμών. Σύμφωνα με 
τον ίδιο, η εν λόγω συμφωνία αναμέ-
νεται να ευνοήσει σημαντικά τις ελλη-
νικές εξαγωγές στην Αμερική για τους 
επόμενους 4 μήνες, ενώ σαφής επιδί-
ωξη είναι η πλήρης κατάργησή τους. 
Μεταξύ άλλων προϊόντων καταργείται 
ο πρόσθετος δασμός ύψους 25% στις 
ελληνικές εξαγωγές που είχε επιβλη-
θεί στα κονσερβοποιημένα φρούτα, την 
φέτα και το γιαούρτι. Στο πλαίσιο δε, 
του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος – 
ΗΠΑ, απώτερος στόχος είναι η μόνιμη 
κατάργησή τους.

Κεντρική προτεραιότητα για τον κ. 
Σμυρλή, αποτελεί λοιπόν η στενή συ-
νεργασία κυβέρνησης – Περιφερειών 
– φορέων – επιχειρήσεων, μέσω στο-
χευμένων δράσεων και εργαλείων οικο-
νομικής διπλωματίας, για την στήριξη 
των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσι-
ών στις διεθνείς αγορές και η ανάδειξη 
της Ελλάδας ως σημαντικού επενδυτι-
κού προορισμού. Στόχος της κυβέρνη-
σης, όπως επισήμανε, είναι η αύξηση 
των εξαγωγών σε 48% ως ποσοστό επί 
του ΑΕΠ έως το 2023, από 37% το 2019, 
και η ολοκλήρωση 20 στρατηγικών 
επενδύσεων μέσα στο 2021.

Προς την επίτευξη αυτών των στό-
χων, ο κ. Σμυρλής ανέφερε ότι στον το-
μέα των εξαγωγών, προσδιορίζονται οι 
κλάδοι που παρουσιάζουν δυνατότητες 

αύξησης εξαγωγών ανά χώρα – στόχο, 
βάσει συγκεκριμένων εργαλείων λογι-
σμικού, τη στιγμή που προβλέπεται και 
η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Εξα-
γωγικών Επιχειρήσεων σε συνεργασία 
με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε 
να καταγράφονται, σε επίπεδο Περι-
φέρειας, όχι μόνον εκείνες που ήδη 
εξάγουν, αλλά και όσες δυνητικά θα 
μπορούσαν να ξεκινήσουν εξαγωγική 
δραστηριότητα. Στον τομέα των επεν-
δύσεων επιχειρείται συντονισμός των 
εργαλείων προσέλκυσης επενδύσεων, 
ώστε να προβάλλεται μια ενιαία εικό-
να της χώρας για τους επενδυτές και τα 
ξένα funds.



=82 exportnews.gr

ΝΈΑ - ΈΙΔΉΣΈΙΣ
Enterprise Greece: Στόχος 
η ανάπτυξη της εξαγωγικής 
δυναμικής των Περιφερειών με 
καινοτόμο τρόπο

Η προστιθέμενη αξία του εμπο-
ρίου και των εξαγωγών στην 
άμβλυνση των ανισοτήτων που 
παρατηρούνται στις ευρωπαϊκές 

περιφέρειες, ήταν το αντικείμενο της ψη-
φιακής εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν 
σήμερα η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσε-
ων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise 
Greece) και ο ομόλογός της, γαλλικός 
Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών, 
Business France, με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Οργανισμών Προώ-
θησης Εξαγωγών (ETPOA).

Στην εκδήλωση με θέμα «Ενδυνάμω-
ση της ανθεκτικότητας, της προόδου και 
της ανάπτυξης στις περιφέρειες της ΕΕ» 
επισημάνθηκε ότι παρά τις προσπάθει-
ες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής, για την επίτευξη 
σύγκλισης μεταξύ των ευρωπαϊκών πε-
ριφερειών, συνεχίζουν να παρατηρούνται 

μεγάλες αναπτυξιακές ανισότητες.

Αφορμή στάθηκε το πρόγραμμα «Προώ-
θηση των Εξαγωγών Plus», το οποίο χρη-
ματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και συγχρηματοδοτήθηκε από το γερμανι-
κό υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, 
ενώ υλοποιήθηκε από την GIZ, σε συνεργα-
σία με τη γενική διεύθυνση Στήριξης Διαρ-
θρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΓΔ REFORM) 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όπως 
αναφέρει ανακοίνωση, έγινε αναφορά στις 
κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
ευρωπαϊκές περιφέρειες, αλλά και στις 
εθνικές και περιφερειακές πολιτικές που 
εφαρμόζονται για την άμβλυνση του αντί-
κτυπου της άνισης ανάπτυξης, η οποία 
είχε παρατηρηθεί και καταγραφεί τα τε-
λευταία χρόνια από αρκετούς διεθνείς 
οργανισμούς. Έμφαση όμως συγκεκριμέ-
να δόθηκε στο πώς οι εθνικοί Οργανισμοί 
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Προώθησης Εξαγωγών, όπως οι συνδιορ-
γανωτές Enterprise Greece και Business 
France, μπορούν να συμβάλουν αποτελε-
σματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Επι-
πλέον, δόθηκε η ευκαιρία και σε άλλους 
Οργανισμούς Προώθησης Εξαγωγών, πέ-
ραν των συνδιοργανωτών, να μοιραστούν 
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και τις 
δικές τους εμπειρίες και επιτυχημένες 
πρακτικές: στους Οργανισμούς Προώθη-
σης Εξαγωγών της Πορτογαλίας (AICEP), 
της Ισπανίας (ICEX) και της Ιταλίας (ITA).\

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης, η εντεταλμένη σύμβουλος της 
Enterpise Greece, Μπέττυ Αλεξανδρο-
πούλου, σημείωσε ότι: «Η μεταρρύθμιση 
που γίνεται στο πεδίο της εξωστρέφειας 
είναι σημαντική, συγκεντρώνοντας όλα τα 
εργαλεία κάτω από ένα φορέα, το υπουρ-
γείο Εξωτερικών. Η Enterprise Greece, 
έκανε την τελευταία χρονιά πολλές μεταρ-
ρυθμίσεις στην οργάνωσή της, με αποτέ-
λεσμα να λειτουργεί ακόμα πιο πελατοκε-
ντρικά, να μετατρέπει άμεσα τις υπηρεσίες 
τις σε ψηφιακές και να συνάπτει στρατη-
γικές συμμαχίες με παίκτες παγκόσμι-
ας εμβέλειας, προκειμένου να διευρύνει 
και να ενισχύσει την ελληνική εξαγωγική 
βάση. Την επόμενη χρονιά, προτεραιότη-
τα έχει να εστιάσουμε στις Περιφέρειες, 
αναδεικνύοντας την εξαγωγική τους δυ-
ναμική με καινοτόμο τρόπο. Η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας με τους αντίστοιχους οργα-
νισμούς προώθησης εξαγωγών της ευρω-
παϊκής οικογένειας και η στήριξη της DG 
REFORM είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία για 
το σχεδιασμό και υλοποίηση στοχευμένων 
και βιώσιμων πρωτοβουλιών».

Ο Henri Baissas, COO Team France 
Export της Business France επεσήμανε 
πως η στρατηγική εγγύτητας που εφαρμό-
στηκε το 2018, έχει δώσει μία νέα οπτική 
στην προώθηση των εξαγωγών των γαλλι-

κών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πράγμα-
τι, το δίκτυο συμβούλων εξαγωγών (Team 
France Export) μέσα από τη συνέργεια με 
τα εμπορικά επιμελητήρια και την αναπτυ-
ξιακή τράπεζα BPIFrance, έχει αποδειχθεί 
εξαιρετικά αποτελεσματικό, εστιάζοντας 
στις ανάγκες των εξαγωγικών επιχειρήσε-
ων και προσφέροντάς τους τις κατάλληλες 
λύσεις. Έδωσε επίσης έμφαση στη σπου-
δαιότητα της σημερινής εκδήλωσης, επει-
δή λειτουργεί ως πλατφόρμα ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών για τους ευρωπαίους 
εταίρους, που μπορούν έτσι να μοιραστούν 
τις εμπειρίες τους και να οικοδομήσουν μια 
κοινή βάση γνώσης που θα συμβάλει στην 
ανάπτυξη όλων των περιφερειών.

Από την πλευρά του ο Mario Nava, γε-
νικός διευθυντής της γενικής διεύθυνσης 
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
(ΓΔ REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, υπογράμμισε ότι «για τη διασφάλιση 
μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής 
ανάκαμψης, η υποστήριξη των περιφερει-
ών είναι ζωτικής σημασίας. Η ποιότητα 
διακυβέρνησης, καθώς και των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων 
θα αποτελέσει κύριο μοχλό υλοποίησης 
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.». Τόνι-
σε επίσης ότι «με βάση την εμπειρία μας 
σε περισσότερα από 1.000 έργα τεχνικής 
υποστήριξης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καταδεικνύεται ότι στη διαδικασία 
μιας μεταρρύθμισης, η ενεργός συμμετοχή 
των  ενδιαφερομένων μερών είναι καθο-
ριστικής σημασίας για την επιτυχία της.». 
Ο κ. Nάva αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα 
παραδείγματα υποστήριξης των εξαγω-
γών και επενδύσεων από την πλευρά της 
γενικής διεύθυνσης REFORM. Σε αυτά 
συγκαταλέγονται και τα έργα προώθησης 
εξαγωγών στην Ελλάδα που οδήγησαν στη 
δημιουργία εργαλείων για τις εξαγωγικές 
επιχειρήσεις, όπως π.χ. το Help Desk 
στην Enterprise Greece.
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ΥΠ. ΕΞ.: Η πανδημία επηρέασε 
τις ελληνικές εξαγωγές

Η πορεία τόσο της παγκόσμιας οι-
κονομικής δραστηριότητας, όσο 
και αυτή του όγκου των παγκό-
σμιων εμπορικών συναλλαγών 

για το 2021 και 2022, θα εξαρτηθεί σε με-
γάλο βαθμό από την αποτελεσματικότητα 
των οικονομικών ενισχύσεων, τα διαρθρω-
τικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής 
και χώρας, την πολυμερή συνεργασία, την 
οικουμενική εξασφάλιση και επιτάχυνση 
της διανομής των εμβολίων καθώς και από 
το βαθμό αντιμετώπισης του ίδιου του ιού 
σε συνδυασμό με τις μεταλλάξεις του.

Ο υψηλός βαθμός συσχέτισης 
μεταξύ της παγκόσμιας 
οικονομικής δραστηριότητας 
και του παγκόσμιου όγκου 
εμπορίου δεν άφησε 
ανεπηρέαστη την Ελλάδα.

Οι αυξημένες επιδόσεις που εμφάνισαν 
οι ελληνικές εξαγωγές την περίοδο 2017 
– 2019, υποχώρησαν κατά 9,3% το 2020 
σε σχέση με το 2019. Όμως, η μεγαλύτε-

Η μακροχρόνια εξέλιξη των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων, 
όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση των εμπορικών 
συναλλαγών της Ελλάδας με τους εμπορικούς της εταίρους, 
παρουσιάζεται αρκετά ικανοποιητική σε σχέση με τη 
μακροχρόνια εξέλιξη της παγκόσμιας ζήτησης των εισαγωγών
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ρη υποχώρηση των εισαγωγών κατά 12,9% 
το ίδιο διάστημα, είχε ως αποτέλεσμα το 
εμπορικό ισοζύγιο της χώρας να υποχω-
ρήσει κατά 4,1 δισ. ευρώ (ή 18,5%), δη-
λαδή, από 21,980,4 δισ. ευρώ που ήταν 
το 2019 να διαμορφωθεί σε 17,916,4 δισ. 
ευρώ το 2020.

Η μακροχρόνια εξέλιξη των εξαγωγών 
ελληνικών προϊόντων, όπως αναφέρεται 
στην εισηγητική έκθεση των εμπορικών 
συναλλαγών της Ελλάδας με τους εμπορι-
κούς της εταίρους, της Διεύθυνσης Εξα-
γωγικής Πολιτικής και Παρακολούθησης 
Διμερών Οικονομικών Σχέσεων (ΕΠΠΔΟΣ) 
του υπουργείου Εξωτερικών, παρουσιά-
ζεται αρκετά ικανοποιητική σε σχέση με 
τη μακροχρόνια εξέλιξη της παγκόσμιας 
ζήτησης των εισαγωγών. Ωστόσο, σημει-

ώνεται ότι, σε ετήσια βάση, είναι αρκετά 
περιορισμένος ο αριθμός των χωρών εκεί-
νων που απορροφούν πάνω από το 1 δισ. 
ευρώ των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων 
με προορισμό την παγκόσμια αγορά.

Η συγκέντρωση των ελληνικών εξαγω-
γών επικεντρώνεται, κυρίως, στη Γηραιά 
Ήπειρο με τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να απορροφούν των μεγαλύτερο 
μέρος των ελληνικών εξαγωγών με προο-
ρισμό την παγκόσμια αγορά. Ο βαθμός αλ-
ληλεξάρτησης μεταξύ της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εμπορικές 
συναλλαγές είναι αντίστροφα ανάλογος 
προς το βαθμό της παγκόσμιας οικονο-
μικής ανάπτυξης. Όταν το παγκόσμιο ΑΕΠ 
υποχωρεί, η γεωγραφική συγκέντρωση 
των ελληνικών εξαγωγών αυξάνεται στις 
αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντί-
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θετα, όταν το παγκόσμιο ΑΕΠ αυξάνεται 
η γεωγραφική συγκέντρωση των ελληνι-
κών εξαγωγών υποχωρεί από τις αγορές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυξάνεται σε 
άλλες γεωγραφικές περιοχές του κόσμου 
κυρίως αυτή της Ασίας.

Από τους 69 κλάδους της 2ψήφιας κα-
τηγορίας της Τυποποιημένης Ταξινόμησης 
του Διεθνούς Εμπορίου (ΤΤΔΕ) των ελλη-
νικών εξαγωγών, οι 31 εξ αυτών παρουσί-
ασαν ευνοϊκές επιδόσεις στην παγκόσμια 
αγορά, σε σχέση με τις επιδόσεις του το-
μέα που υπάγονται την περίοδο 2010 – 
2020. Εννέα προήλθαν από τον αγροτικό 
τομέα, 4 από των τομέα των πρώτων υλών, 
1 από τον τομέα της ενέργειας και οι υπό-
λοιποι 17 από τον τομέα της βιομηχανίας.

Τη μεγαλύτερη μέση ετήσια συμμετοχή 
των εξαγωγών από τους 69 κλάδους, ως 

προς το σύνολο των εξαγωγών της Ελλά-
δας την περίοδο 2010 – 2020, τη σημεί-
ωσαν τα φρούτα και λαχανικά, τα ψάρια 
παρασκευασμένα, το πετρέλαιο και προ-
ϊόντα πετρελαίου που είχε και το μερίδιο 
του λέοντος 31%, τα ιατρικά και φαρμα-
κευτικά, ο σίδηρος και χάλυβας, τα μη 
σιδηρούχα μέταλλα, τα ηλεκτρικά μη-
χανήματα συσκευές και μέρη αυτών, τα 
είδη ενδυμασίας και αξεσουάρ ένδυσης 
και τέλος τα διάφορα βιομηχανικά είδη 
μη κατονομαζόμενα.

Σε ό,τι αφορά στο παγκόσμιο ενδοκλαδι-
κό εμπόριο της Ελλάδας γεωγραφικά και 
διαχρονικά, αυτό, κυμαίνεται σε υψηλό 
επίπεδο σχεδόν με όλες τις γεωγραφικές 
περιοχές του κόσμου, με τις βασικές κα-
τηγορίες των εξαγωγών αγροτικών προϊό-
ντων και πρώτων υλών να καταλαμβάνουν 
τις πρώτες θέσεις.
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Το δυνητικό συγκριτικό πλεονέκτημα 
ανά κατηγορία ή κλάδο εξαγωγικής δρα-
στηριότητας (τρόφιμα και ζώα ζωντανά, 
ποτά και καπνός, πρώτες ύλες μη εδώ-
διμές εκτός από καύσιμα, ορυκτά καύσι-
μα και λιπαντικά, λάδια και λίπη ζωικής 
ή φυτικής προέλευσης, βιομηχανικά είδη 
ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη 
κλπ.) παρουσιάζεται θετικό, έστω και εάν 
η πλειονότητα των κλάδων αυτών παρου-
σιάζουν ελλείμματα στο εμπορικό ισοζύ-
γιο, έναντι των αντίστοιχων εισαγωγών.

Τα προϊόντα που επιφέρουν θετικές 
συναλλαγματικές εισπράξεις στο 
εμπορικό ισοζύγιο.

Τα προϊόντα που επιφέρουν θετικές συ-
ναλλαγματικές εισπράξεις στο εμπορικό 
ισοζύγιο περιλαμβάνονται στην κατηγορία 
των προϊόντων πρωτογενούς παραγω-
γής. Η αξία σε ευρώ των προϊόντων αυτών 
ανέρχεται σχεδόν στα 2/3 επί του συνόλου 
των εξαγωγών της Ελλάδας στην παγκό-
σμια αγορά.

Παράλληλα, τα προϊόντα αυτά καλύπτουν 
(εξαγόμενο προϊόν προς εισαγόμενο προϊ-
όν) το 15% επί του συνόλου της αξίας σε 
ευρώ των εισαγωγών, δηλαδή ένα μικρό 
μέρος της αξία των εισαγόμενων προϊόντων 
στην ελληνική αγορά. Αυτό, όπως σχολιά-
ζεται, δημιουργεί περιορισμούς στην εξέ-
λιξη της ανάπτυξης των εξαγωγών.

Όμως, σχεδόν όλα τα εξαγόμενα προϊό-
ντα που επιφέρουν θετικές συναλλαγμα-
τικές εισπράξεις στο εμπορικό ισοζύγιο 
έχουν χαμηλούς συντελεστές εξειδίκευ-
σης στις παραγωγικές τους βάσεις σύμφω-
να με το δείκτης Balassa – Lafay. Επίσης, 
από το σύνολο αυτών των προϊόντων, ελά-
χιστος είναι ο αριθμός των βιομηχανοποιη-
μένων προϊόντων εντάσεως υψηλής τεχνο-
λογίας με προορισμό την παγκόσμια αγορά.

Ο βαθμός δυσκολίας για τις εξαγωγές 
ελληνικών προϊόντων να διατηρήσουν τα 
μερίδια που καταλαμβάνουν σε διάφορες 
αγορές του κόσμου, ανάγεται περισσότερο 
στην ανάπτυξη της εξειδίκευσης προϊό-
ντων και αγορών (product specialization 
and geographical specialization or 
market distribution), και λιγότερο στο 
βαθμό που συμβάλει η ανταγωνιστικότητα 
και η εξέλιξη της παγκόσμιας ζήτησης για 
τα ελληνικά προϊόντα.

Το ερώτημα που τίθεται σε σχέση με τις 
εξελίξεις στο εμπορικό ισοζύγιο είναι, 
ποια είναι τα προϊόντα αυτά που εισάγει 
η Ελλάδα, ώστε να διατηρούν τόσο την ει-
σοδηματική ελαστικότητα των εισαγωγών, 
όσο και την οριακή ροπή των εισαγωγών 
σε υψηλά επίπεδα και παράλληλα να αυ-
ξάνουν τις συσσωρευμένες απαιτήσεις 
των εμπορικών εταίρων στο εμπορικό ισο-
ζύγιο της χώρας.

Οι βασικές κατηγορίες των 
εξαγωγών ελληνικών προϊόντων

 Εξετάζοντας τις βασικές κατηγορίες των 
εξαγωγών ελληνικών προϊόντων με προο-
ρισμό τις 49 χώρες διαπιστώθηκαν τα ακό-
λουθα:

 Οι ελληνικές εξαγωγές των πρώτων 
υλών καταλαμβάνουν τα μικρότερα μερί-
δια συμμετοχής, ως προς το σύνολο των 
εξαγωγών ελληνικών προϊόντων με προο-
ρισμό την κάθε μία από τις 49 χώρες.

 Τα μερίδια συμμετοχής για τις πρώτες 
ύλες επί του συνόλου των εξαγωγών της 
Ελλάδας, είναι μεγαλύτερα στις χώρες αυ-
τές που η γεωγραφική τους απόσταση από 
την Ελλάδα είναι μεγαλύτερη, σε σχέση 
με άλλες χώρες μικρότερης γεωγραφικής 
απόστασης. Στην ομάδα των μεγάλων γε-
ωγραφικών αποστάσεων από την Ελλάδα 
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περιλαμβάνονται η Κίνα, η Ινδία, η Ταϊλάν-
δη, το Βιετνάμ, η Μαλαισία, το Πακιστάν, 
το Μπαγκλαντές και η Ινδονησία.

 Η σχέση των εξαγωγών πρώτων υλών 
με προορισμό τις αναφερόμενες χώρες εί-
ναι αντιστρόφως ανάλογη προς την οικο-
νομική τους δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει 
ότι όταν το ΑΕΠ αυξηθεί στις χώρες αυτές 
αυξάνεται και η ζήτηση για τις ελληνικές 
εξαγωγές των πρώτων υλών.

Παρόμοια εικόνα σε σχέση με τις εξαγω-
γές των πρώτων υλών, παρατηρούμε και 
με τα μερίδια συμμετοχής των ελληνικών 
εξαγωγών καυσίμων, για τις χώρες Κίνα, 
Σαουδική Αραβία, Αργεντινή, Ινδία, Σιγκα-
πούρη, Βραζιλία, Φιλιππίνες και Ιρλανδία. 
Εξαίρεση αποτελούν η Τουρκία και η Αί-
γυπτος.

Στην περίπτωση της Αιγύπτου, οι ελλη-
νικές εξαγωγές καυσίμων στην εκεί αγο-
ρά κατέλαβαν το 84,2% και 76,1% επί του 
συνόλου των ελληνικών εξαγωγών το 2018 
και 2019 αντίστοιχα, έναντι 21% κατά μέσο 
όρο την περίοδο 2013- 2018. Αντίθετα, τα 
μερίδια συμμετοχής των εξαγωγών για τα 
αγροτικά, πρώτες ύλες και βιομηχανικά 
προϊόντα ως προς το σύνολο των ελληνι-

κών εξαγωγών ήταν αρκετά περιορισμένα.

Εξαγωγές αγροτικών και 
βιομηχανικών προϊόντων

Όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές 
αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων, 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι χώ-
ρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης 
(Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Γερμανία, Δα-
νία, Νορβηγία, Πολωνία, Αυστρία κ.ο.κ.) 
απορροφούν σημαντικά μερίδια σε αγρο-
τικά προϊόντα από το σύνολο των ελλη-
νικών εξαγωγών. Επίσης, διαπιστώνεται 
ότι, χώρες με μεγαλύτερες γεωγραφικές 
αποστάσεις σε σχέση με τις ευρωπαϊκές 
(Αυστραλία, Ιαπωνία, Ταϊλάνδη, Καναδάς, 
ΗΠΑ) έχουν αυξημένη προτίμηση για τα 
ελληνικά αγροτικά προϊόντα όπως φαίνε-
ται από το βαθμό απορρόφησής τους, σε 
σχέση με άλλες βασικές κατηγορίες των 
ελληνικών εξαγωγών. Αυτό οφείλεται σε 
σημαντικό βαθμό στην οικονομική διπλω-
ματία της Ελλάδας και κυρίως:

 Στις προσπάθειές που καταβάλει να 
προωθήσει τις ελληνικές εξαγωγές αγρο-
τικών προϊόντων και όχι μόνο στις διεθνείς 
αγορές.

 Στις προσπάθειες της οικονομικής δι-
πλωματίας να προστατέψει, τόσο το βαθ-
μό διείσδυσης από δασμολογικά και μη 
εμπόδια, όσο και τα μερίδια των ελληνι-
κών προϊόντων στις διάφορες αγορές του 
κόσμου, από αθέμιτες πρακτικές εμπορί-
ου που συχνά διαπιστώνουμε τα τελευταία 
έτη στις διεθνείς αγορές σε βάρος των ελ-
ληνικών εξαγωγών.

Οι εξελίξεις των εξαγωγών μας στην πα-
γκόσμια αγορά και ο κορονοιός

Η πορεία των ελληνικών εξαγωγών στην 
παγκόσμια αγορά ακολουθεί, τόσο την 
εξέλιξη του παγκόσμιου ΑΕΠ, όσο και 
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αυτή του όγκου των παγκόσμιων εμπορι-
κών συναλλαγών. Η μέση ετήσια αύξηση 
των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην 
παγκόσμια αγορά την περίοδο 1998 – 2019 
ήταν της τάξεως του 6,4%. Αυτή η αύξηση, 
αντιστοιχούσε σε ένα μέσο ετήσιο μερίδιο 
συμμετοχής επί της συνολικής παγκόσμι-
ας ζήτησης των εισαγωγών της τάξεως του 
0,14%, πριν ανέλθει στο 0,15% το χρονικό 
διάστημα 2010-2019. Παράλληλα, την πε-
ρίοδο 1998 – 2019 η αύξηση των παγκό-
σμιων εισαγωγών αγαθών ήταν της τάξεως 
του 4,7%, μικρότερη σε σχέση με αυτήν 
των ελληνικών εξαγωγών αγαθών.

Ωστόσο, σε αντίθεση με την ανωτέρω 
μακροχρόνια ευνοϊκή πορεία των εξαγω-
γών, η εξέλιξη των επιδόσεων ελληνικών 
προϊόντων στην παγκόσμια αγορά το 2020, 
ήταν εντελώς διαφορετική, τόσο σε σχέση 
με την αναφερόμενη μακροχρόνια εξέλι-
ξη (1998-2019), όσο και με τις αυξημένες 
επιδόσεις των τελευταίων ετών.

Η υποχώρηση της παγκόσμιας οικονομι-
κής δραστηριότητας σε συνδυασμό με αυ-
τήν του παγκόσμιου όγκου εμπορίου κατά 

το δεύτερο εξάμηνο το 2019, επιταχύνθη-
κε σημαντικά το 2020, ως αποτέλεσμα της 
εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19 σε 
όλα τα μήκη και πλάτη της γης.

Οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων υπο-
χώρησαν ραγδαία το 2020, με μεγαλύτερη 
αυτή του Μαΐου 30,5% σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2019. Ωστόσο, η επι-
βράδυνση της υποχώρησης των εξαγωγών 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 είχε ως 
αποτέλεσμα η μείωση των εξαγωγών το 
2020 σε σχέση με το 2019 να ανέλθει στο 
9,3%, στα ίδια επίπεδα με την υποχώρηση 
του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας.

Ο δείκτης εξωστρέφειας παρέμεινε στο 
ίδιο επίπεδο με αυτό του 2019

Από τις τέσσερεις βασικές κατηγορίες 
των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην 
παγκόσμια αγορά, τα καύσιμα και οι πρώ-
τες ύλες υπέστησαν σημαντικές υποχω-
ρήσεις της τάξεως του 37,1% και 14,6% 
αντίστοιχα το 2020, σε σχέση με το 2019. 
Παράλληλα, περιορίστηκαν και τα μερίδια 
συμμετοχής των καυσίμων και των πρώτων 
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υλών στο σύνολο των εξαγωγών και από 
31,5% και 4,3% που ήταν το 2019, διαμορ-
φώθηκαν στο 21,9% και 4,1% αντίστοιχα 
το 2020. Αντίθετα, οι εξαγωγές αγροτικών 
και βιομηχανικών προϊόντων σημείωσαν 
αύξηση της τάξεως του 11,7% και 2,0% 
αντίστοιχα το 2020 ως προς το 2019, με 
τις δύο αυτές κατηγορίες των εξαγωγών να 
αυξάνουν τα μερίδια συμμετοχής τους στο 
σύνολο των εξαγωγών.

Σημειωτέον ότι, το μερίδιο συμμετοχής 
για τις εξαγωγές των βιομηχανικών προϊό-
ντων επί του συνόλου των ελληνικών εξα-
γωγών, κατέλαβε το 2020 για πρώτη φορά 
μετά από έντεκα συνεχόμενα χρόνια, πάνω 
από το 50%. Το 2009 το αντίστοιχο μερίδιο 
συμμετοχής για τα βιομηχανικά προϊόντα 
επί του συνόλου των εξαγωγών ήταν της 
τάξεως του 51,7%.

Οι επιδόσεις του αγροτικού και του βιο-
μηχανικού τομέα

Από τις τέσσερεις βασικές κατηγορίες 
των εξαγωγών την περίοδο 2016-2019 οι 
πρώτες ύλες και τα καύσιμα σημείωσαν 
τις μεγαλύτερες αυξήσεις, η μέση ετήσια 
αύξηση και για τις δύο αυτές κατηγορίες 
ήταν της τάξεως του 7,5% και 7,1%. Τα βι-
ομηχανικά προϊόντα ακολούθησαν με 6%, 
ενώ τα αγροτικά προϊόντα περιόρισαν την 
εξαγωγική τους δραστηριότητα στο 2,4%. 
Ωστόσο, παρά τη μικρότερη αύξηση του 
αγροτικού τομέα σε σχέση με τις άλλες 
τρεις κατηγορίες των εξαγωγών, τα αγρο-
τικά προϊόντα παρουσίασαν σημαντικές 
επιδόσεις τόσο όσον αφορά το βαθμό εξα-
γωγιμότητας τους (εξαγωγές αγροτικών 
προϊόντων ως προς την ακαθάριστη προ-
στιθέμενη αξία), όσο και στο βαθμό κάλυ-
ψης (cover ratio) των εισαγωγών από τις 
αντίστοιχες εξαγωγές. Αντίθετα, η απα-
σχόληση στον αγροτικό τομέα την τελευ-
ταία δεκαετία παραμένει κατά μέσο όρο 
σταθερή στο 12,6%. Όμως, η τάση τείνει 
να είναι φθίνουσα (12,4% το 2010, 12,1% 
το 2017 και 11,6% το 2019). Επίσης, η 
συμβολή των εξαγωγών αγροτικών προϊό-
ντων στο ΑΕΠ της χώρας, αν και έχει αυξη-
θεί ελαφρά την τελευταία δεκαετία εξακο-
λουθεί να περιορίζεται σε αρκετά χαμηλά 
επίπεδα, αντικατοπτρίζοντας τους περι-
ορισμούς των παραγωγικών δυνατοτήτων 
που καταλαμβάνουν τον εν λόγω τομέα της 
εγχώριας παραγωγής.

Η εικόνα του βιομηχανικού τομέα των εξα-
γωγών δεν διαφέρει και πολύ σε σχέση με 
αυτήν του αγροτικού τομέα. Ο βαθμός εξα-
γωγιμότητας του βιομηχανικού τομέα από 
το 2010 μέχρι και σήμερα έχει παρουσιά-
σει σημαντική αύξηση και από 31,6% που 
ήταν το 2010 διαμορφώθηκε στο 53,3% και 
66,3% το 2017 και 2019 αντίστοιχα. Παρό-
μοια πορεία παρουσιάζει και ο δείκτης κά-
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λυψης των εισαγωγών βιομηχανικών προϊ-
όντων από τις αντίστοιχες εξαγωγές, αλλά 
σε μικρότερο βαθμό έναντι του αγροτικού 
τομέα, 35,6% το 2010, 48,1% και 49,9% το 
2017 και 2019 αντίστοιχα. Αντίθετα, η συμ-
μετοχή του βιομηχανικού τομέα στο σύνολο 
των εξαγωγών δείχνει να είναι σταθερή χω-
ρίς σημαντική μεταβολή, αλλά περιορισμέ-
νη σε σχέση με τις δυνατότητες παραγωγής 
εξαγώγιμων προϊόντων του τομέα. Αυτό 
αντανακλά και τη σταδιακή υποχώρηση των 
τελευταίων ετών της απασχόλησης στο βιο-
μηχανικό τομέα.

Σε περίπτωση που εξετάσουμε το βιομη-
χανικό τομέα των εξαγωγών από μία άλλη 
οπτική γωνία και ομαδοποιήσουμε όλα τα 
εξαγόμενα βιομηχανοποιημένα προϊόντα 
ανάλογα με το βαθμό έντασης τεχνολογίας, 
διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

 Τα βιομηχανοποιημένα προϊόντα έντα-
σης τεχνολογίας την περίοδο 2016-2019 
κατά μέσο όρο κατέλαβαν το 33,8% επί 
του συνόλου των εξαγωγών. Από το 33,8% 
το 11,0% αντιστοιχούσε σε βιομηχανοποι-
ημένα προϊόντα χαμηλής εξειδίκευσης και 
έντασης τεχνολογίας, ενώ το 13,1% και 
9,7% αντίστοιχα σε βιομηχανοποιημένα 
προϊόντα μεσαίας και υψηλής εξειδίκευ-
σης και εντάσεως τεχνολογίας

 Το 2020, η συμμετοχή των βιομηχανο-
ποιημένων προϊόντων έντασης τεχνολογί-

ας στο σύνολο των εξαγωγών της Ελλάδας 
αυξήθηκε στο 41%, σε σχέση με το 35,6% 
του 2019. Αυτό οφείλεται στις ραγδαίες 
αυξήσεις των εξαγωγών φαρμάκων (περι-
λαμβάνονται και τα κτηνιατρικά φάρμακα) 
και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, 
εξαρτήματα και μέρη αυτών.

 Οι εξαγωγές φαρμάκων και τηλεπι-
κοινωνιακού εξοπλισμού αυξήθηκαν κατά 
50,1% και 25,6% το 2020 σε σχέση με το 
2019, ενώ τα μερίδια συμμετοχή τους στο 
σύνολο των εξαγωγών από 5,6% και 0,7% 
που ήταν το 2019 διαμορφώθηκαν στο 
9,3% και 1,0% αντίστοιχα το 2020. Επί-
σης, αύξηση των εξαγωγών παρουσίασαν 
οι σωλήνες και τα εξαρτήματα σωληνώσε-
ων από σίδηρο ή χάλυβα της τάξεως του 
29,7% το 2020 σε σχέση με το 2019.

Η γεωγραφική συγκέντρωση των 
Ελληνικών εξαγωγών

Το μερίδιο συμμετοχής των εξαγωγών 
ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγο-
ρές, την περίοδο 2010-2020, αντιστοιχούσε 
κατά μέσο όρο σχεδόν στο 0,2% επί του συ-
νόλου των παγκόσμιων εξαγωγών αγαθών.
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Σύμφωνα με αυτό το μερίδιο συμμετο-
χής και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, το 
70,6% είχε προορισμό τις χώρες της Γη-
ραιάς Ηπείρου, από το οποίο το 51,7% τις 
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
το 35,4% εξ αυτού να έχει προορισμό την 
Ευρωζώνη, το 13,4% τις χώρες της Ασίας, 
το 7,0% τις χώρες της Αφρικής, το 6,1% 
τις χώρες της Βορείου και Νοτίου Αμερι-
κής και το 2,5% τις υπόλοιπες χώρες του 
κόσμου.

Το 2020, ο συντελεστής γεωγραφικής 
συγκέντρωσης των εξαγωγών ελληνικών 
προϊόντων με προορισμό τη Γηραιά Ήπειρο 
ανήλθε στο 73,6%, σε σχέση με το 71,0% 
του 2019 και μεγαλύτερος σε σχέση με το 
μέσο όρο 70,6% την περίοδο 2010 – 2020.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες γεωγραφικές 
περιοχές του κόσμου για το 2020, το 13,1% 
επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών 
είχε προορισμό την Ασία (14,6% το 2019), 
το 5,7% τις χώρες της Βορείου και Νοτί-
ου Αμερικής (6,3% το 2019), το 6,2% τις 
χώρες της Αφρικής (6,9% το 2019) και το 
1,0% την Ωκεανία και τις λοιπές χώρες του 
κόσμου (1,0% το 2019).

Οι κλάδοι και τα προϊόντα με 
τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις 
εξαγωγές

Η εγχώρια παραγωγή προϊόντων με προ-
σανατολισμό τις διεθνείς αγορές, ομαδο-
ποιείται σε δέκα μονοψήφιες κατηγορίες 
σύμφωνα με την Τυποποιημένη Ταξινόμη-
ση του Διεθνούς Εμπορίου (ΤΤΔΕ). Ήτοι, τα 
τρόφιμα και ζώα ζωντανά (0), τα ποτά και 
ο καπνός (1), οι πρώτες ύλες μη εδώδιμες 
εκτός από τα καύσιμα (2), τα ορυκτά καύ-
σιμα και λιπαντικά (3), τα λάδια και λίπη 
ζωικής ή φυτικής προέλευσης (ελαιόλα-
δο) (4), τα χημικά προϊόντα και συναφή (5), 
τα βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως 
κατά πρώτη ύλη (6), τα μηχανήματα και 
υλικό μεταφορών (7), τα διάφορα βιομηχα-
νικά είδη (8) και οι συναλλαγές μη ταξινο-
μημένες (9).

Από τις πιο πάνω μονοψήφιες κατηγο-
ρίες οι (0), (1) και (4) είναι κατηγορίες ή 
κλάδοι του αγροτικού τομέα. Η κατηγορία 
(3) είναι κλάδος του τομέα ενέργειας, ενώ 
οι κατηγορίες (5), (6), (7), (8) και (9) είναι 
κλάδοι του βιομηχανικού τομέα. Στη συ-
νέχεια οι δέκα αυτές κατηγορίες των εξα-
γωγών υποδιαιρούνται σε 69 κλάδους, από 
τους οποίους οι 31 κατηγορίες ή κλάδοι εξ 
αυτών, εμφάνισαν στις εξαγωγικές τους 
δραστηριότητες θετικές επιδόσεις την πε-
ρίοδο 2010-2020 στην παγκόσμια αγορά.

Τη μεγαλύτερη μέση ετήσια συμμετοχή 
των εξαγωγών από τους 69 κλάδους ως 
προς το σύνολο των εξαγωγών της Ελλάδας 
την περίοδο 2010 – 2020, τη σημείωσαν τα 
φρούτα και λαχανικά, τα ψάρια παρασκευ-
ασμένα, το πετρέλαιο και προϊόντα πετρε-
λαίου που είχε και το μερίδιο του λέοντος 
31,0%, τα ιατρικά και φαρμακευτικά, ο σί-
δηρος και χάλυβας, τα μη σιδηρούχα μέ-
ταλλα, τα ηλεκτρικά μηχανήματα συσκευές 
και μέρη αυτών, τα είδη ενδυμασίας και 



= 95

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΝΈΑ - ΈΙΔΉΣΈΙΣ

αξεσουάρ ένδυσης και τέλος τα διάφορα 
βιομηχανικά είδη μη κατονομαζόμενα.

Ο βαθμός ανταγωνιστικότητας των 
Ελληνικών εξαγωγών

Από τις 4 βασικές κατηγορίες των εξα-
γωγών ελληνικών προϊόντων σύμφωνα με 
το δείκτη Balassa, ο βαθμός ανταγωνιστι-
κότητας για τις εξαγωγές των πρώτων υλών 
στην παγκόσμια αγορά, μετά από σειρά 
ετών αρνητικής εξέλιξης, εξελίχθηκε θετι-
κά από το 2017 και μετά. Ωστόσο, το 2020 
οι εξαγωγές των πρώτων υλών οριακά συ-
γκράτησαν τη θετική τους θέση στην πα-
γκόσμια αγορά, καθώς υπέστησαν μείωση 
των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων.

Η σταδιακή βελτίωση της ανταγωνιστι-
κής θέσης των ελληνικών εξαγωγών αγρο-
τικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά 
από το 2013 και μετά, είχε ως αποτέλεσμα 
να πάρει την πρωτιά από τις πρώτες ύλες, 
το 2020. Όσον αφορά την ανταγωνιστική 
θέση των εξαγωγών ελληνικών καυσίμων 
στην παγκόσμια αγορά, από το 2017 μέ-
χρι και το 2020 υποχώρησε σταδιακά. Η 
σταδιακή υποχώρηση της ανταγωνιστικής 

θέσης των καυσίμων σχεδόν συνέκλινε με 
αυτήν του συνόλου των εξαγωγών ελληνι-
κών προϊόντων. Σημειωτέον ότι, τα καύσι-
μα συμβάλουν σημαντικά τόσο στο σύνολο 
των εξαγωγικών επιδόσεων, όσο και στη 
συνολική προστιθέμενη αξία της εγχώριας 
παραγωγής.

Η ανταγωνιστική θέση των ελληνικών 
εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων στην 
παγκόσμια αγορά, κατέλαβε την τελευταία 
θέση σε σύγκριση με τις άλλες τρεις βα-
σικές κατηγορίες των εξαγωγών. Η πορεία 
του δείκτη ανταγωνιστικότητας των εξαγω-
γών ελληνικών βιομηχανικών προϊόντων 
ήταν αρκετά περιορισμένη και μπορεί να 
συγκριθεί μόνο με αυτήν του συνόλου των 
εξαγωγών, αν και το εύρος μεταξύ των δύο 
είναι αρκετά ανοικτό. Τέλος, η ανταγωνι-
στικότητα για το σύνολο των εξαγωγών ελ-
ληνικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά 
σχεδόν παρέμεινε αμετάβλητη και οριζό-
ντια την περίοδο αναφοράς

Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών – Διεύθυνση 
Εξαγωγικής Πολιτικής και Παρακολούθησης 
Διμερών Οικονομικών Σχέσεων
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Εντυπωσιακή αύξηση
των Κρητικών εξαγωγών
για το 2020

Θετικό πρόσημο κατέγραψαν οι 
Κρητικές εξαγωγές κατά το 2020, 
μετά την επεξεργασία των στοιχείων 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής από 
τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης, 
για πρώτη φορά μετά το 2015.
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Το σύνολο των εξαγωγών της Κρή-
της έφτασαν το ποσό των 463,2 
εκ. ευρώ και τους 420.925 τό-
νους, έναντι των 406,9 εκ. ευρώ 

και 385.513 τόνους το αντίστοιχο περυσινό 
διάστημα, παρουσιάζοντας αύξηση ίση με 
13,8% σε αξία και 9,2% σε ποσότητα.

Στα παραπάνω νούμερα δεν περιλαμ-
βάνεται μία εξαγωγή κατά το 2020, αξίας 
70,8 εκ. ευρώ στην κατηγορία «Επιβατι-
κά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά 
(φέρρυ-μποτ), φορτηγά πλοία, φορτηγίδες 
και παρόμοια», με την οποία οι εξαγωγές 
της Κρήτης φτάνουν τα 534 εκ. ευρώ και 
η αύξηση διαμορφώνεται σε 31,2%. Στα 
παραπάνω νούμερα δεν περιλαμβάνονται 
επίσης τα πετρελαιοειδή.

Να σημειωθεί επίσης ότι το 2015, που 
αποτέλεσε χρονιά – ρεκόρ, οι Κρητικές 
εξαγωγές είχαν φτάσει τα 486 εκ. ευρώ.

Κλάδοι

Ο κλάδος των Τροφίμων και Ποτών, ο 
οποίος αποτελεί το 52,4% του συνόλου των 
Κρητικών εξαγωγών με 242,5 εκ. ευρώ, 
παρουσιάζει αύξηση ίση με 16,6%.  Ο κλά-
δος των Χημικών & Πλαστικών έρχεται 
δεύτερος, με μερίδιο περίπου 28,2% επί 
του συνόλου των εξαγωγών της Κρήτης και 
αύξηση της τάξεως του 8,4%. Ακολουθούν 
οι κλάδοι του Αγροτικού Εξοπλισμού (με-
ρίδιο 6,1% και αύξηση 17,4%), της Κλω-
στοϋφαντουργίας & Ένδυσης (5,7% και 
αύξηση 23,8%) και με μικρότερα μερίδια 
οι Μηχανές & Συσκευές, τα Δομικά Υλικά 
και τα λοιπά βιομηχανικά προϊόντα.
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Τρόφιμα & Ποτά

Στον αγροδιατροφικό 
τομέα, το Ελαιόλαδο 
έφτασε τα 147,5 εκ. 
ευρώ, παρουσιάζοντας 
αύξηση 24,2%, τα 
Κηπευτικά τα 47,8 
εκ. ευρώ με αύξηση 
2,8% και τα Φρούτα 
τα 22,3 εκ. ευρώ 
και αύξηση 20,5%. 
Μικρότερα ποσοστά 
καταλαμβάνουν τα 
Ψάρια & Θαλασσινά, η 
κατηγορία των Νερών 
– Αναψυκτικών 
– Χυμών, τα 
Γαλακτοκομικά, 
το Μέλι, το Κρασί 
και το Κρέας & 
Παρασκευάσματά του.
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Βιομηχανία

Από τα προϊόντα εκτός αγροδιατροφικού τομέα, σημαντικές είναι 
οι εξαγωγές πλαστικών μεμβρανών και φύλλων, ειδών συσκευ-
ασίας από πλαστικές ύλες, διχτυών αγροτικής χρήσης και χρω-
στικών υλών.

Αγορές

Σχετικά με τις αγορές, οι κυριότεροι αγοραστές των Κρητικών 
προϊόντων είναι η Γερμανία (μερίδιο 20,3%), η Ιταλία (17%), η Γαλ-
λία (6,1%), η Ολλανδία (5,7%) και η Πολωνία (4,3%). Τη δεκάδα 
των κυριότερων αγοραστών κλείνουν οι Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασί-
λειο, η Κύπρος, η Ισπανία και η Αυστρία.
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Για τον κλάδο των Τροφίμων & Ποτών, 
τους κυριότερους αγοραστές αποτελούν 
η Ιταλία, με τις εξαγωγές να φτάνουν τα 
66,1 εκ. ευρώ, η Γερμανία με 65 εκ. ευρώ, 
οι Η.Π.Α. με 12,2 εκ. ευρώ, η Αυστρία με 
12 εκ. ευρώ  και στην πέμπτη θέση το Ην. 
Βασίλειο με 9,1 εκ. ευρώ.

Για τον κλάδο των Χημικών & Πλαστι-
κών, οι κυριότεροι αγοραστές είναι η 
Γερμανία με 16,6 εκ. ευρώ, η Γαλλία με 
15,3 εκ. ευρώ, η Κίνα με 9,7 εκ. ευρώ, 
η Ολλανδία με 9,3 εκ. ευρώ και τέλος η 
Ισπανία, με 7,9 εκ. ευρώ.

Το 2020 αποτέλεσε μια πολύ καλή χρονιά 
για τις εξαγωγές της Κρήτης, με αύξηση 

μεγαλύτερη από την αύξηση του συνόλου 
των ελληνικών εξαγωγών, η οποία οριακά 
άγγιξε το 3%.  Μέσα σε ένα πολύ δύσκο-
λο επιχειρηματικό περιβάλλον, με συνθή-
κες παγκοσμίως πρωτόγνωρες λόγω της 
πανδημίας, οι Κρήτες εξαγωγείς κατά-
φεραν να ανταπεξέλθουν και σημείωσαν 
σημαντικότατες εξαγωγικές επιδόσεις, 
τοποθετώντας την Κρήτη και τα προϊόντα 
της σε δυναμικές αγορές. Η εντυπωσιακή 
αυτή πορεία, που είχε φανεί ήδη από τα 
στοιχεία που λαμβάναμε κατά τη διάρκεια 
του έτους, αποτελεί καθοριστικό παράγο-
ντα για την ανάκαμψη της τοπικής οικο-
νομίας και αναδεικνύει την Κρήτη για το 
2020 ως μία από τις πιο δυναμικές εξα-
γωγικές Περιφέρειες της Ελλάδας.
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ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Μείωση 21,7%
για τις εξαγωγές στην Ελλάδα 
το 2020

Καλύτερα του αναμενόμενου ήταν τα στοιχεία για την ύφεση 
πέρυσι, καθώς η μείωση του ΑΕΠ ανήλθε σε 8,2%, με το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν να διαμορφώνεται σε 168,5 δισ. 
ευρώ έναντι 183,6 δισ. ευρώ το 2019.
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Το δ’ τρίμηνο πέρυσι σε σχέση με το 
αντίστοιχο του 2019, το ΑΕΠ μειώ-
θηκε κατά 7,9%, ενώ σε σχέση με 
το γ’ τρίμηνο 2020 παρουσίασε αύ-

ξηση κατά 2,7%.

Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνι-
κούς λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ, το 2020 
σε σχέση με το 2019:

* Η συνολική τελική καταναλωτική δα-
πάνη μειώθηκε 3,4% (η κατανάλωση των 
νοικοκυριών μειώθηκε 5,2%, ενώ αυτή της 
Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκε 2,7%).

*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες 
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 
4,9%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
μειώθηκαν 21,7%.

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
μειώθηκαν 6,8%.

Το δ’ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το 
αντίστοιχο του 2019:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δα-
πάνη παρουσίασε μείωση 2,2% (η κατανά-
λωση των νοικοκυριών μειώθηκε 4,7% και 
αυτή της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκε 
7,3%).

*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες 
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 
1,6%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
παρουσίασαν μείωση 13,4% (οι εξαγωγές 
αγαθών αυξήθηκαν 13,6%, ενώ οι εξαγω-
γές υπηρεσιών μειώθηκαν 55,4%).

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
παρουσίασαν μείωση 9,5% (οι εισαγωγές 
αγαθών μειώθηκαν 2% και οι εισαγωγές 
υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 30,9%).

Ενώ, το δ’ τρίμηνο πέρυσι σε σχέση με 

το γ’ τρίμηνο του 2020:

*Η συνολική τελική καταναλωτική δα-
πάνη μειώθηκε 1,4%.

*Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κε-
φαλαίου αυξήθηκαν 1%.

*Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
παρουσίασαν αύξηση 31,8% (οι εξαγωγές 
αγαθών αυξήθηκαν 4,9%, ενώ οι εξαγωγές 
υπηρεσιών αυξήθηκαν 10,3%).

*Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
παρουσίασαν μείωση 3,6% (οι εισαγωγές 
αγαθών μειώθηκαν 1,2%, ενώ οι εισαγω-
γές υπηρεσιών μειώθηκαν 9,9%).

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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«Η αγωνία των επιχειρήσεων 
για τον κίνδυνο πτωχεύσεων»

Ο προβληματισμός στρέφεται στη 
διάρκεια εφαρμογής των μέτρων 
δημοσιονομικής χαλάρωσης και 
στήριξης των επιχειρήσεων, κα-

θώς ελλοχεύει ο κίνδυνος πρωτοφανούς 
εκτίναξης των πτωχεύσεων σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ. Στην τελευταία συνεδρίαση 
του Eurogroup οι υπουργοί Οικονομικών 
έκαναν μια πρώτη εκτίμηση του κινδύνου 
εκτίναξης των χρεοκοπιών στο 40% των 
ΜμΕ επιχειρήσεων στις χώρες τους. Ταυ-
τόχρονα συζήτησαν για το πότε θα είναι σε 
θέση οι κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε 
σταδιακή άρση των μέτρων στήριξης των 
επιχειρήσεων, ενώ εξέτασαν σειρά μέτρων 
και πολιτικών που σχεδιάζονται προκειμέ-
νου να αποφευχθούν χρεοκοπίες βιώσι-
μων επιχειρήσεων. Η αγωνία των χειμα-
ζομένων από την πανδημία επιχειρήσεων 
αφορά στα μέτρα στήριξης, τα οποία δεν 
είναι εφικτό να έχουν ημερομηνία λήξης 
πριν από το τέλος του 2021.

Πέρα από την κατάρρευση της ζήτησης, 
οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν 
περιπτώσεις ελλείψεις στην προμήθεια 
εξοπλισμού και κυρίως την εκτίναξη του 
κόστους των πρώτων υλών και των μετα-
φορικών δαπανών. Αντιμετωπίζουν επί-
σης δυσκολίες στη διαχείριση του εργατι-
κού δυναμικού, που προκύπτουν από τους 

αυστηρούς υγειονομικούς κανόνες στους 
χώρους εργασίας. Οπως ανέφερε στους 
ευρωπαίους ομολόγους του ο Έλληνας 
υπουργός Οικονομικών, η παράταση των 
περιοριστικών μέτρων, η οποία ήταν απα-
ραίτητη στα περισσότερα ευρωπαϊκά κρά-
τη-μέλη προκειμένου να προστατευθεί η 
δημόσια υγεία, καθιστά αναγκαία τη συνέ-
χιση της δημοσιονομικής χαλάρωσης. Επί-
σης τόνισε ότι η ανάγκη είναι ακόμη μεγα-
λύτερη σε χώρες των οποίων η οικονομία 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα 
των υπηρεσιών και ειδικά από τον τουρι-
σμό. Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία 
της γρήγορης εκταμίευσης πόρων από τον 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας (RRF), καθώς και τη σημασία της αξιο-
ποίησης του συνόλου της χρηματοδότησης 
που έχει προβλεφθεί για το πρόγραμμα 
SURE για τη στήριξη της απασχόλησης.

Αναφορικά με το σημείωμα της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής για τη φερεγγυότητα των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η θέση της 
Αθήνας είναι ότι πρέπει να διατηρηθεί το 
«δίχτυ προστασίας» των επιχειρήσεων για 
όσο χρόνο απαιτηθεί.

Τα μέτρα τόνωσης της ρευστότητας θα 
χρειαστεί να γίνουν ακόμη πιο στοχευμέ-

Η Κομισιόν και τα εθνικά κυβερνητικά οικονομικά επιτελεία 
προετοιμάζονται πλέον για την επόμενη μέρα της πανδημίας

Toυ Β. Κορκίδη,
Προέδρου Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς
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να, στηρίζοντας βιώσιμες επιχειρήσεις να 
ξεπεράσουν την κρίση και να επανεκκι-
νήσουν, με τις καλύτερες δυνατές προο-
πτικές, στη φάση της ανάκαμψης της οι-
κονομίας. Στο πλαίσιο αυτό προκρίνεται η 
επιδότηση των παγίων δαπανών λειτουρ-
γίας των επιχειρήσεων, η οποία πρόκειται 
να αντικαταστήσει το μέτρο της ενίσχυσης 
της ρευστότητας μέσω των «επιστρεπτέων 
προκαταβολών», που απευθύνθηκαν ουσι-
αστικά σε επιχειρήσεις που είτε παραμέ-
νουν κλειστές, είτε έχουν σημαντική μείω-
ση του τζίρου τους.

Η αγωνία της αγοράς και της κυβέρνη-
σης, επί του παρόντος, είναι η επαναλει-
τουργία του λιανικού εμπορίου, που όσο 
παραμένει κλειστό δημιουργεί εβδομαδι-

αίες απώλειες 500 εκ. ευρώ και μηνιαίο 
δημοσιονομικό κόστος 2 δις ευρώ. Σημει-
ωτέον, πως η αγωνία της πτώχευσης δεν 
περιορίζεται μόνο στις βαριά πληττόμενες 
επιχειρήσεις, αλλά μοιράζεται στις συ-
νεργαζόμενες, σε δημόσιο και τράπεζες. 
Η κανονική λειτουργία του λιανεμπορίου, 
όταν βεβαίως επιτραπεί, με μόνο περιορι-
σμό ένα SMS, σε συνδυασμό με τη παρά-
ταση των εκπτώσεων μέχρι τέλος Μαρτίου 
είναι μια σωστή απόφαση, αφού σίγουρα 
θα δώσει ανάσα, τόσο στην αγορά, όσο και 
στο οικονομικό επιτελείο.

Πηγη: Ε.Β.Ε.Π. / Δημοσιεύθηκε στο Axia News
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Οι δέκα επιπτώσεις
της πανδημίας στην 
καταναλωτική συμπεριφορά

Καθώς διανύουμε ήδη το δεύτερο 
έτος της πανδημίας, κάθε πλευ-
ρά της οικονομικής δραστηριότη-
τας έχει υποστεί και συνεχίζει να 

υφίσταται πολύ σοβαρές συνέπειες. Όπως 
εξηγεί μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γεώργι-
ος Μπάλτας, καθηγητής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτωρ του 
Warwick Business School και Διευθυ-
ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μάρ-
κετινγκ & Επικοινωνίας, οι επιπτώσεις 
της πανδημίας στην πραγματική οικονο-
μία αποτυπώνονται στα αποτελέσματα των 
επιχειρήσεων, αλλά η ρίζα του προβλήμα-
τος εντοπίζεται στη μητέρα όλων των οικο-
νομικών φαινομένων, που δεν είναι άλλη 
από την καταναλωτική συμπεριφορά». 

Σύμφωνα με τον κ. Μπάλτα, η καταναλω-
τική συμπεριφορά δεν συγκεντρώνει την 
προσοχή που της αναλογεί στον δημόσιο 
διάλογο, κυρίως επειδή η μέτρηση και η 
κατανόηση της είναι πολύ σύνθετη υπόθε-
ση. Συχνά δεν είναι επίσης αντιληπτό ότι η 
βαθύτερη δύναμη που κινεί τις εξελίξεις 
στο οικονομικό και επιχειρηματικό πεδίο 
είναι οι συμπεριφορές των ατόμων όταν 
λειτουργούν ως καταναλωτές και διαμορ-
φώνουν εντέλει συλλογικά την αγοραία ζή-
τηση για προϊόντα και υπηρεσίες.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Μπάλτας 
αναλύει πώς η πανδημία επιδρά στην κα-
ταναλωτική συμπεριφορά εντοπίζοντας 
δέκα σημαντικές επιπτώσεις.
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Ι. Ξεκινώντας με τον κρίσιμο ψυχολογικό 
παράγοντα. Η ίδια η πανδημία προκαλεί εύ-
λογη ανησυχία και συχνά αίσθημα φόβου. 
Επιπλέον, τα υγειονομικά μέτρα περιορι-
σμού της διάδοσής της αναπόφευκτα επι-
βαρύνουν περαιτέρω τον ψυχολογικό πα-
ράγοντα στον πληθυσμό. Για παράδειγμα, 
συνθήκες όπως ο εγκλεισμός σε εσωτε-
ρικούς χώρους, η απομόνωση από συγγε-
νείς και φίλους, ο περιορισμός των κοινω-
νικών επαφών, η τηλεργασία από το σπίτι 
και ο πολύ αυξημένος χρόνος μπροστά σε 
οθόνες ψηφιακών συσκευών επιβαρύνει 
πολύπλευρα την ψυχολογική κατάσταση 
των ατόμων. Αυτό σημαίνει ότι αίρεται μία 
βασική προϋπόθεση για τη λήψη πολλών 
αγοραστικών αποφάσεων, που αφορά στην 
καλή ψυχολογία του καταναλωτή. 

ΙΙ. H μεγάλη απώλεια εισοδήματος για 
πολλές κατηγορίες καταναλωτών περιο-
ρίζει τις αγοραστικές δυνατότητες. Αυτό 
αποτυπώνεται περισσότερο στη ζήτηση 
για αγαθά που δεν ικανοποιούν βασικές 
ανελαστικές ανάγκες ή δεν συνδέονται με 
τις έκτακτες συνθήκες ζωής της πανδη-
μίας. Για παράδειγμα, ο όγκος πωλήσεων 
του Νοεμβρίου 2020 σημείωσε μείωση 
σχεδόν 55% στην ένδυση και την υπόδη-
ση, και 15% σε πολλά διαρκή καταναλω-
τικά αγαθά. Το καταναλωτικό ενδιαφέρον 
στρέφεται αναγκαστικά σε προϊόντα και 
υπηρεσίες που απαντούν στις συνθήκες 
διαβίωσης που επιβάλει η πανδημία και 
τα υγειονομικά μέτρα. Δεν είναι τυχαία η 
αυξημένη ζήτηση για είδη σούπερ μάρκετ, 
είδη φαρμακείου, παράδοση έτοιμου φα-
γητού, και υπηρεσίες οικιακής ψηφιακής 
ψυχαγωγίας. Είναι επίσης αξιοσημείωτο 
ότι καταγράφεται άνοδος στις τιμές των 
κατοικιών, καθώς η τηλεργασία αυξάνει 
τη ζήτηση για κατοικίες και μειώνει τη 
ζήτηση για γραφεία και επαγγελματικούς 
χώρους. Οι εξελίξεις αυτές σημειώνο-

νται παρά την πτώση των εισοδημάτων και 
υποδηλώνουν μία ριζική αναδιάταξη των 
προτεραιοτήτων και των μοτίβων συμπερι-
φοράς των ατόμων, με επίκεντρο το σπίτι 
και τη ζωή σε αυτό.

ΙΙΙ. Οι καταναλωτές δεν είναι σε θέση, 
ακόμα και εάν έχουν τη ρευστότητα, να 
απολαύσουν διάφορες υπηρεσίες (π.χ., 
ταξίδια, θεάματα, γυμναστήρια, εστίαση), 
οι οποίες δεν μπορούν να προσφερθούν 
και να καταναλωθούν σε συνθήκες εγκλει-
σμού και κοινωνικής αποστασιοποίησης. 
Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η δαπάνη 
αυτή θα διατεθεί εν μέρει σε υλικά προ-
ϊόντα, είτε ως διαδικασία υποκατάστασης 
(π.χ., αγορά εξοπλισμού για άσκηση στο 
σπίτι διότι τα γυμναστήρια έχουν κλείσει), 
είτε ως συνέπεια της απελευθέρωσης 
χρηματικών πόρων (π.χ., τα χρήματα του 
ταξιδιού που δεν έγινε διοχετεύονται σε 
αγορά νέου υπολογιστή). 

ΙV. Συντελούνται αλλαγές στον τρόπο που 
οι καταναλωτές επιλέγουν σημεία λιανικής 
πώλησης για τις αγορές τους. Η βασική 
αλλαγή που έφερε η πανδημία στο λιανικό 
εμπόριο είναι βέβαια ότι οι καταναλωτές 
στρέφονται σε ηλεκτρονικά καταστήματα 
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και ψωνίζουν μέσω διαδικτύου. Θα πρέπει 
όμως να σημειωθεί ότι οι καταναλωτές που 
ψωνίζουν σε φυσικά καταστήματα προτι-
μούν τώρα τα τοπικά, γειτονικά σημεία λια-
νικής πώλησης, η μετάβαση στα οποία δεν 
χρειάζεται ιδιωτικά και κυρίως δημόσια 
μεταφορικά μέσα. Οι εξελίξεις αυτές ωφε-
λούν αφενός τις επιχειρήσεις με επιτυχη-
μένα ηλεκτρονικά καταστήματα και αφε-
τέρου τις επιχειρήσεις που έχουν φυσικό 
κατάστημα πολύ κοντά στους πελάτες τους.

V. H αγοραστική συμπεριφορά των ατό-
μων γίνεται αναγκαστικά περισσότερο 
προγραμματισμένη και πολύ λιγότερο πα-
ρορμητική για τρεις λόγους. Πρώτον, στις 
συνθήκες της πανδημίας, υπάρχουν λιγό-
τερες ευκαιρίες και φυσικά ερεθίσματα 
για την αυθόρμητη πραγματοποίηση αγο-
ρών και τη λήψη παρορμητικών, στιγμιαίων 
αγοραστικών αποφάσεων. Είναι γνωστό από 
την επιστήμη της συμπεριφοράς του κατα-

ναλωτή ότι οι παρορμητικές αγοραστικές 
αποφάσεις προκαλούνται κυρίως από την 
πρόσληψη ερεθισμάτων από το περιβάλλον 
της αγοράς. Δεύτερον, η λήψη γρήγορων 
αγοραστικών αποφάσεων προάγεται από 
την καλή ψυχολογική διάθεση του ατόμου. 
Τρίτον, ο προγραμματισμός της καταναλω-
τικής συμπεριφοράς εντείνεται από τα οι-
κονομικά προβλήματα, με την έννοια ότι τα 
άτομα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τους 
εισοδηματικούς περιορισμούς με αυστηρό-
τερο προγραμματισμό και προϋπολογισμό 
των δαπανών τους. 

VI. Oι υγειονομικοί περιορισμοί και 
τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης 
φρενάρουν προς το παρόν την ανάπτυξη 
της αποκαλούμενης «οικονομίας του δι-
αμοιρασμού» (sharing economy), όπου η 
πρόσβαση μέσω κάποιας ψηφιακής πλατ-
φόρμας υποκαθιστά την ιδιοκτησία ορι-
σμένων υλικών αγαθών, όπως τα οχήματα 
και τα καταλύματα. Τα συστήματα διαμοι-
ρασμού υποστηρίχθηκαν από την ψηφια-
κή τεχνολογία και απευθύνθηκαν κυρίως 
σε καταναλωτές που δεν μπορούσαν ή δεν 
επιθυμούσαν να είναι ιδιοκτήτες των σχε-
τικών αγαθών.

VII. Η ψυχολογική και οικονομική πίεση 
καθιστά τους καταναλωτές λιγότερο πρό-
θυμους να αναλάβουν ρίσκο και να αντι-
μετωπίσουν αβέβαιες εκβάσεις στις αγο-
ραστικές αποφάσεις τους. Δεν υπάρχει 
προθυμία για πειραματισμούς και δοκιμές, 
καθώς οι καταναλωτές γίνονται περισσότε-
ρο επιφυλακτικοί και προσεκτικοί. Η τάση 
αυτή ενισχύεται από δύο αλληλένδετους 
παράγοντες: α) το γεγονός ότι το διαδίκτυο 
διευκολύνει την αναζήτηση πληροφοριών 
και τη σύγκριση των εναλλακτικών προϊό-
ντων πριν την αγορά, και β) το γεγονός ότι 
οι έγκλειστοι καταναλωτές περνούν πολύ 
περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο.
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VIII. Τα προϊόντα πολυτελείας που συν-
δέονται με την επιδεικτική κατανάλωση 
(conspicuous consumption) υφίστανται 
αναπόφευκτα μείωση πωλήσεων για τρεις 
βασικούς λόγους: α) ο εγκλεισμός και ο 
περιορισμός των κοινωνικών επαφών ακυ-
ρώνει τον ρόλο αυτών των προϊόντων ως 
συμβόλων κύρους και οικονομικής δύνα-
μης, στερώντας προς το παρόν τις ευκαι-
ρίες για δημόσια χρήση τους, β) σημαντικό 
τμήμα της κατανάλωσης πολυτελών προϊ-
όντων οφείλεται σε αγορές από τουρίστες 
σε φυσικά καταστήματα λιανικής πώλη-
σης, γ) η μείωση των εισοδημάτων πλήτ-
τει περαιτέρω τις πωλήσεις των πολυτε-
λών ειδών, οι οποίες στην πραγματικότητα 
προέρχονται από μία αρκετά ετερογενή 
πελατεία, χαρακτηριστικό της οποίας είναι 
περισσότερο η ροπή προς την επιδεικτική 
κατανάλωση και λιγότερο η ακλόνητη οι-
κονομική ισχύς.

ΙΧ. Όπως αναφέρεται στο Harvard 
Business Review (τεύχος 9/10 του 2020), 
η πανδημία προκάλεσε αναταράξεις στη 
διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα. Αυξάνονται 
οι πολιτικές και ανταγωνιστικές πιέσεις 
στις επιχειρήσεις για μεγαλύτερη εγχώ-
ρια παραγωγή και μικρότερη εξάρτηση 
από αβέβαιες και ευάλωτες πηγές εφοδι-
ασμού. Σε στρατηγικό επίπεδο αναζητεί-
ται η χωρική προσέγγιση της παραγωγής 
στην κατανάλωση, δηλαδή να παράγονται 
περισσότερο προϊόντα στην ευρύτερη γε-
ωγραφική περιοχή που θα καταναλωθούν. 
Οι εξελίξεις αυτές στην πλευρά της προ-
σφοράς συναντούν και ενισχύουν μία ήδη 
διαμορφωμένη προτίμηση των καταναλω-
τών για εγχώρια και τοπική παραγωγή, η 
οποία προϋπήρχε της πανδημίας. Εδώ 
εντοπίζεται μία συγκεκαλυμμένη ευκαιρία 
για την παραγωγική ανασυγκρότηση της 
χώρας καθώς και επιμέρους περιοχών της 
Ελλάδας που αντιμετωπίζουν αποσύνθεση 

της παραγωγικής βάσης και είναι κρίσιμο 
να ανακτήσουν ρόλο στην αγροτική και βι-
ομηχανική παραγωγή.

Χ. Κλείνοντας, επιστρέφουμε στον ψυ-
χολογικό παράγοντα που είναι καθοριστι-
κός για την καταναλωτική και οικονομική 
συμπεριφορά των ατόμων. Το τέλος της 
πανδημίας και των υγειονομικών μέτρων 
θα προκαλέσει ραγδαία βελτίωση της κα-
ταναλωτικής ψυχολογίας και εμπιστοσύ-
νης και θα επαναφέρει το ενδιαφέρον των 
καταναλωτών στις αγορές που επλήγησαν 
περισσότερο και συνδέονται με εξωτερι-
κές και κοινωνικές δραστηριότητες. Και 
ενώ η επιθυμία των καταναλωτών για επι-
στροφή στον προηγούμενο τρόπο ζωής θα 
είναι πολύ μεγάλη, η ζημιά που θα έχει 
συντελεστεί συσσωρευτικά στην οικονο-
μία θα είναι εμπόδιο για την αποκατάστα-
ση της ζήτησης στις αγορές.
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Φάκελος Logistics:
Προκλήσεις και ευκαιρίες
στην post COVID-19 εποχή

Τα lockdown σε πολλές χώρες επη-
ρέασαν σημαντικά την ικανότητα 
των επιχειρήσεων να φέρουν εις 
πέρας τις υποχρεώσεις τους. Η 

Κίνα ο μεγαλύτερος εξωτερικός προμη-
θευτής, με το καθολικό lockdown, ανά-
γκασε την πλειονότητα των βιομηχανιών 

που βασίστηκαν στο φθηνό εργατικό δυνα-
μικό της να στραφεί αλλού για την παρα-
γωγή αγαθών.

Οι λιμένες και οι αεροπορικές εταιρείες 
έκλεισαν, εμποδίζοντας ουσιαστικά τις με-
γάλες μεταφορές φορτίων, οι οποίες επη-

Η επιχειρηματικότητα στην αγορά λειτουργούσε ομαλά το 2019. 
Ο Μάρτιος του 2020 ήταν αυτός που διέγραψε όλα τα κέρδη που 
είχε επιτύχει η οικονομία λόγω του COVID-19.
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ρέασαν αρνητικά τις επιχειρήσεις. Οι άν-
θρωποι πανικοβλήθηκαν και έμειναν στα 
σπίτια τους, με αποτέλεσμα το κλείσιμο 
πολλών επιχειρήσεων όπως εστιατόρια, 
κέντρα διασκέδασης και θεματικά πάρκα 
που στηρίζονταν σε άτομα που βγαίνουν 
έξω. Οι περισσότερες επιχειρήσεις διέκο-
ψαν την εργασία πολλών εργαζομένων, με 
αποτέλεσμα η οικονομία να έχει χαμηλή 
απόδοση, καθώς οι περισσότεροι άνθρω-
ποι δεν είχαν τίποτα να ξοδέψουν.

Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο ξεκίνη-
σαν με τον περιορισμό των αεροπορικών 
και θαλάσσιων ταξιδιών για να αποφύγουν 
την είσοδο και τη διάδοση των λοιμώξεων 
στην επικράτειά τους. Αυτό αποδείχθηκε 
ζημιογόνο για τα αεροδρόμια και τους θα-
λάσσιους λιμένες, δεδομένου ότι το μεγα-
λύτερο μέρος των εσόδων τους εξαρτάται 
από τη μεταφορά ατόμων. Επιπλέον, ξε-
κίνησαν οι υποψίες ότι τα πακέτα από την 
Κίνα μεταφέρουν τον ιό, οπότε σταμάτησαν 
οι θαλάσσιες μεταφορές. Αυτό οδήγησε 
την αερομεταφορά να αναλάβει το βάρος 
της μεταφοράς των εμπορευμάτων σε όλο 
τον κόσμο. Τα αεροδρόμια προσπαθούν 
τώρα να ανακτήσουν τα κέρδη που χάθη-

καν κατά τη διάρκεια της επίθεσης του 
COVID-19. Ωστόσο, ακόμη και όταν η αε-
ρομεταφορά γίνεται δημοφιλής, η ζήτηση 
είναι τόσο υψηλή που τα αεροπλάνα αντι-
μετωπίζουν προβλήματα με την εκπλήρω-
ση της ζήτησης.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που 
αντιμετώπισε ο επιχειρηματικός 
κλάδος όταν χτύπησε ο COVID-19, 
ήταν η διακοπή της εφοδιαστικής 
αλυσίδας.

Αυτό επηρέασε τις μεγάλες επιχειρήσεις 
των οποίων η αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί 
να διέσχιζε διαφορετικές περιοχές ή χώ-
ρες. Πιο επηρεασμένες αποδείχθηκαν οι 
εταιρείες που συνεργάζονταν με τους κα-
τασκευαστές της Κίνας για να φτιάξουν τα 
προϊόντα τους. Οι περισσότερες επιχειρή-
σεις έχασαν προμηθευτές για διάφορους 
λόγους που προκλήθηκαν από τον κορονο-
ϊό γεγονός που τους οδήγησε να ξεκινή-
σουν την αναζήτηση νέων προμηθευτών 
ώστε να ικανοποιήσουν το αίτημα για με-
τριασμό αυτής της διαταραχής.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν 
πλέον συνειδητοποιήσει πόσο ευάλωτες 
είναι οι αλυσίδες εφοδιασμού τους και 
ήδη προσπαθούν να διαφοροποιηθούν, να 
μετακινηθούν από την Κίνα και να βρουν 
νέους προμηθευτές κοντά τους. Επίσης, 
οι εταιρείες logistics έχουν ξαναδεί την 
ίδια ιστορία από αυτές τις εταιρείες που 
θέλουν μεγαλύτερη προβολή της αλυσίδας 
εφοδιασμού τους για να αποφύγουν μελ-
λοντικές διαταραχές.

Η τεχνολογία υπήρξε σημαντικός σω-
τήρας για τις εταιρείες κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου. Οι μεγάλες αποθήκες 
χρησιμοποιούν τώρα ρομπότ για να τους 
βοηθήσουν στην συσκευασία και στην με-
τακίνηση πακέτων στη θέση εργαζομένων 
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που δεν μπορούν να βρίσκονται οι ίδιοι 
εκεί λόγω του Covid-19. Η ρομποτική για 
την παροχή εργασίας γύρω από τα εργο-
στάσια και η τεχνητή νοημοσύνη για την 
πρόβλεψη, την ανάλυση και τη διαχείριση 
διαφορετικών διαδικασιών στις επιχειρή-
σεις βοήθησε τις εταιρείες να επιβιώσουν 
από την πανδημία. Οι εταιρείες logistics 
θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να βοηθή-
σουν τις εταιρείες να αξιοποιήσουν την τε-
χνολογία για να επιτύχουν ένα πλεονέκτη-
μα στον κλάδο.

Μία ακόμη μεγάλη αλλαγή 
παγκοσμίως είναι η εστίαση στην 
πώληση κατευθείαν στους πελάτες.

Καθίσταται για τις επιχειρήσεις ευκολό-
τερο και πλεονεκτικότερο να πωλούν κα-
τευθείαν στους πελάτες σε αντίθεση με 

την χρήση αλυσίδων διανομής, στις οποίες 
βασίζονταν παλαιότερα. Η μοντέρνα τεχνο-
λογία, η ρομποτική, το λογισμικό Saas, τα 
συστήματα ERP, όπως και η τεχνητή νο-
ημοσύνη, έχουν απλουστεύσει, απλοποιή-
σει και καταστήσει την  βιομηχανοποίηση 
αποτελεσματικότερη. Αυτή η αλλαγή εί-
ναι επωφελής τόσο για τους πελάτες όσο 
και για τους κατασκευαστές.  Οι πελάτες, 
πλέον, μπορούν να προμηθεύονται νέα 
εμπορεύματα κατευθείαν από τις βιομη-
χανίες πολύ φθηνά, λόγω της εξάλειψης 
των επιπλέον χρεώσεων που πρόσθεταν οι 
αλυσίδες διανομής. Επιπρόσθετα, oι επι-
χειρήσεις, θα απολαμβάνουν περισσότε-
ρα κέρδη, ελέγχοντας καλύτερα το brand 
τους. Έτσι, μπορούν να διαχειριστούν το 
brand visibility και να αναπτύξουν σχέσεις 
με τους πελάτες, κάτι που θα τους δώσει 
την δυνατότητα  να εισπράξουν feedback.
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Οι διαδικτυακές αγορές σχεδόν εξερρά-
γησαν τους πρώτους μήνες μετά το χτύπη-
μα του κοροναϊού – Μάρτιος, Ιούνιος και 
Ιούλιος. Αυτό οφείλεται σε μια μεγάλη αλ-
λαγή στις συνήθειες των καταναλωτών που 
προκλήθηκε από την ανάγκη να παραμεί-
νουμε στο σπίτι για την ασφάλεια της υγεί-
ας και την ανάγκη να ψωνίζουμε εύκολα. 
Η ζήτηση στο διαδίκτυο ήταν τόσο υψηλή 
που οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν 
μπορούσαν να την ικανοποιήσουν. Τώρα 
κάθε εταιρεία εργάζεται για την παρουσία 
της στο διαδίκτυο και για τον τρόπο απο-
τελεσματικής πώλησης μέσω διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού 
μάρκετινγκ και του διαδικτυακού περιεχο-
μένου για την προσέλκυση αγοραστών.

Λόγω των μαζικών αλλαγών σε κάθε 
τομέα των επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει τώρα 
να βελτιστοποιήσουν τις δραστηριότητές 
τους. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι 
είναι αποτελεσματικές στην εκτέλεση των 
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. 
Ένα παράδειγμα είναι η ανάπτυξη των δι-
αδικτυακών αγορών κάτι που σημαίνει ότι 
αναμένεται να γίνουν πολλές παραδόσεις. 
Ωστόσο, οι μεταφορικές εταιρίες είναι λί-
γες , πράγμα που σημαίνει ότι μια επιχεί-
ρηση πρέπει να βελτιστοποιήσει αυτήν τη 
λειτουργία για να βεβαιωθεί ότι υπάρχουν 
αρκετοί οδηγοί για να ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις των πελατών.

Οι εταιρείες με γνώμονα την αποδοτι-
κότητα βασίζονται σε αισθητήρες για να 
διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των 
παραδόσεων τους. Τα πακέτα λαμβάνουν 
τώρα αισθητήρες, ώστε να μπορούν να πα-
ρακολουθούνται από το εργοστάσιο / την 
αποθήκη έως το σημείο παράδοσης στον 
πελάτη. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί 
ότι το πακέτο φτάνει ασφαλές και δεν πα-

ραβιάστηκε κατά τη διάρκεια της διαδρο-
μής. Τα δεδομένα από αυτούς τους αισθη-
τήρες χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν 
την παράδοση αλλά και για να αναλύσουν 
τους χρόνους παράδοσης των πακέτων.

Οι αποτελεσματικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες σε πολλές επιχειρήσεις 
οφείλονται πλέον σε πλατφόρμες Saas οι 
οποίες προσφέρονται για επιχειρήσεις 
όλων των ειδών, επιτρέποντας μεγά-
λη και μικρή πρόσβαση σε εφοδιαστική 
αλυσίδα που είναι ευέλικτη και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εξ αποστάσεως στην ίδια 
εταιρεία από πολλούς εργαζόμενους. Επί-
σης, η AI βοηθά παρέχοντας προβλέψεις 
και αναλύσεις αγορών για να παρέχει στις 
επιχειρήσεις πληροφορίες που μπορούν 
να τους βοηθήσουν να τροποποιήσουν ή 
να προσαρμόσουν τις λειτουργίες σε περί-
πτωση αλλαγής της αγοράς. Για παράδειγ-
μα, η Amazon γνωρίζει τώρα ότι η ζήτηση 
θα κορυφωθεί κατά τη black Friday και θα 
προσαρμόσει τις λειτουργίες εν αναμονή 
αυτών των γεγονότων.

Το καλύτερο πράγμα που συνέβη 
κατά τη διάρκεια αυτής της 
πανδημίας είναι η υιοθέτηση της 
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ανέπαφης παράδοσης.

Οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι τα 
πακέτα φτάνουν στους πελάτες τους με 
ασφάλεια, χωρίς καμία επαφή, ώστε να 
μετριαστεί η εξάπλωση του ιού και να δια-
σφαλιστεί ότι τα πακέτα φτάνουν σε άριστη 
κατάσταση. Οι εταιρείες logistics θα πρέ-
πει λοιπόν να διασφαλίσουν ότι τα περισ-
σότερα πακέτα παραδίδονται με ασφάλεια 
για τον πελάτη.

Επίσης, οι εταιρείες logistics θα πρέπει 
τώρα να προσφέρουν σε εταιρείες ψηφια-
κές λύσεις για τη διαχείριση των σχέσεων 
με τους πελάτες της εκάστης εταιρείας.

Οι περισσότερες εταιρείες συνειδητο-
ποιούν τώρα ότι για να μειώσουν τα σοκ 
στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, θα 
πρέπει να αλλάξουν τις αλυσίδες εφοδια-
σμού και διανομής. Η καλύτερη λύση είναι 
να μειώσετε τις αλυσίδες εφοδιασμού, να 
τις φέρετε πιο κοντά στην βάση σας και να 
μειώσετε τους χρόνους παράδοσης.

Ο COVID-19 προσφέρει αρκετές ευκαιρί-
ες βοηθώντας τις επιχειρήσεις να ανακάμ-
ψουν από την πανδημία και να αντισταθμί-
σουν τις απώλειες που έχουν σημειωθεί.

Πηγή: Globaltrademag.com



= 115

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΑΡΘΡΑ

Τι είναι το «Clean Eating»
Η δημοφιλής και Διαχρονική 
τάση Διατροφής

Τι είναι το «Clean Eating»;

Σε μια ολοένα αυξανόμενη κακή διατρο-
φική στάση, που επικρατεί πλέον στο σύγ-
χρονο τρόπο ζωής και σχετίζεται άμεσα 
με την υγεία του ανθρώπου, η δημιουργία 
μιας τέτοιας τάσης θα ήταν αναπόφευκτη. 
Η ανάγκη των καταναλωτών για μια πιο 
προσεγμένη επιλογή τροφίμων και κατ' 

επέκταση ενός καλύτερου τρόπου ζωής 
θα γίνεται συνεχώς απαραίτητη μιας και οι 
αρνητικές συνέπειες των επεξεργασμένων 
τροφίμων είναι πλέον επιστημονικά απο-
δεδειγμένες στην υγεία τους. Η τάση αυτή 
δεν στοχεύει στην απώλεια βάρους και στο 
αδυνάτισμα. Κύριος στόχος της καθαρής 
διατροφής, είναι η προσέγγιση ενός καλύ-
τερου τρόπου ζωής που θα έχει επιρροή 
κυρίως στην σωματική αλλά και ψυχική 
υγεία των καταναλωτών.

Το «Clean Eating» βασίζεται στην κα-
τανάλωση αληθινών τροφών. Δηλαδή, 
τρόφιμα τα οποία δεν είναι καθόλου επε-
ξεργασμένα ή έχουν υποστεί λιγότερη επε-
ξεργασία και βρίσκονται όσο το δυνατόν 
πιο κοντά στην φυσική τους μορφή. Η βα-
σική έννοια του "clean eating" περιστρέ-
φεται γύρω από μια διατροφή που κυρίως 
βασίζεται στην κατανάλωση μη επεξεργα-
σμένων τροφών. Πιο συγκεκριμένα, συ-
στήνονται τρόφιμα που δεν έχουν υποστεί 
επεξεργασία ώστε να αλλάξει η σύσταση 
τους ή τρόφιμα που περιέχουν προσθετι-
κές ουσίες με αρνητικές συνέπειες στην 
υγεία των καταναλωτών.

Η φράση "Clean Eating" (καθαρή διατροφή) ολοένα και 
περισσότερο θα εμφανίζεται ως μια διαχρονική τάση καλύτερης 
διατροφικής προσέγγισης. 
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Η Διατροφική στάση του

«Clean Eating» 

Για να ακολουθήσει ή να προσεγγίσει ένα 
άτομο την τάση αυτή σημαίνει ότι :

 Θα πρέπει να τηρεί τους βασικούς κα-
νόνες διατροφής δηλαδή να επιλέγει  και 
από τις τρεις κατηγορίες μακροθρεπτικών 
συστατικών στα γεύματα του (π.χ. πρωτεΐ-
νη, υδατάνθρακα και καλά λιπαρά.)

 Δεν επηρεάζεται τόσο από τις θερμι-
δική αξία αλλά από την σύσταση των τρο-
φίμων χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα κατα-
λήξει σε διατροφικες υπερβολές.   

 Να επιλέγει κυρίως στην διατροφή του  
«μη επεξεργασμένα» τρόφιμα 

όπως φρούτα, λαχανικά, σπόρους, ξη-
ρούς καρπούς, έλαια, βότανα ,όσπρια, και 
γενικά οποιοδήποτε τρόφιμο είναι πιο κο-

ντά στην φυσική του σύσταση ακόμα και 
από τις κατηγορίες γαλακτοκομιών, κρέα-
τος και ψαριού.

 Να ελέγχει την περιεκτικότητα ζάχα-
ρης αλατιού και κορεσμένων λιπαρών που 
καταναλώνει σε ημερήσια βάση, με ιδιαί-
τερη προσοχή των συσκευασμένων τρο-
φών που αγοράζει.

 Να καταναλώνει καθημερινά τρία κύ-
ρια γεύματα και δύο ενδιάμεσα σνακ.

Άποψη Διατροφολόγου 

Για πολλά άτομα είναι δύσκολο να τηρη-
θεί 100% μια τέτοια στάση γιατί δε μπο-
ρούν να αποφευχθούν τελείως τα επεξερ-
γασμένα τρόφιμα από την διατροφή στο 
σύγχρονο τρόπο ζωής. Για αυτό το λόγο, τα 
άτομα που θέλουν να προσεγγίσουν αυτή 
την τάση στην διατροφή τους, θα πρέπει 
να καταναλώνουν σε λιγότερη συχνότη-
τα, τρόφιμα τα οποία έχουν υποστεί επε-
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ξεργασία ή περιέχουν πρόσθετα χημικά, 
συντηρητικά, χρωστικά ή αρωματικά κ.α. 
Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 
για οποιαδήποτε τάση διατροφής επιθυ-
μεί να επιλέξει ένα άτομο καλό θα ήταν να 
συμβουλεύεται έναν ειδικό προς αποφυγή 
οποιασδήποτε λανθασμένης προσέγγισης 
τόσο για την σωματική αλλά και την ψυχική 
του ευεξία. Άλλωστε σε καμία περίπτωση 
πολλές από τις επεξεργασμένες τροφές 
δεν επιβαρύνουν την υγεία και εννοείται 
ότι μπορούν να ενταχθούν σε μια ισορρο-
πημένη διατροφή.

Η τάση «Clean Eating»
ως διαχρονική τάση 

Η «καθαρή διατροφή» δεν θα σταμα-
τήσει ποτέ να είναι δημοφιλείς και όσο 

περνάει ο καιρός θα αποκτάει ολοένα και 
περισσότερο κοινό και αυτό γιατί η ευαι-
σθητοποίηση των καταναλωτών σε θέματα 
υγείας δεν θα σταματήσει ποτέ.

Οι  τάσεις για υγιεινές επιλογές επηρε-
άζονται σημαντικά από τους επιστήμονες 
υγείας, οι οποίοι, παροτρύνουν τους κατα-
ναλωτές να ελέγχουν τις ετικέτες τροφί-
μων, ώστε να έχουν ένα καλύτερο έλεγχο 
των τροφών που καταναλώνουν με σκοπό 
να αποκτήσουν καλύτερη διατροφική αντί-
ληψη και σεβασμό στην υγεία τους.

Σημαντική επιρροή αυτή της τάσης γί-
νεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
οπού η φράση του «clean eating» εμφα-
νίζεται με πάνω από 80εκκατομύρια χρή-
στες να έχουν κάνει hushtags προωθώντας 
τρόφιμα ή γεύματα. Αναμφισβήτητα αυτής 
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Η Σεβίνα Μαστρογιάννη είναι πτυχιούχος της σχολής Διατροφής και Διαιτολογίας του Ανώτατου 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης από το έτος 2006.  Από το 2006 έως τώρα δραστη-
ριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο της Διατροφής.

Έχει ασχοληθεί με την ενημέρωση του κοινού μέσω της τηλεόρασης , του ραδιοφώνου και WEBTV  
σε διάφορα κανάλια καθώς διατηρούσε και μόνιμη παρουσία στο ΤVCRETA κατά τα έτη 201O-2014, 
στην εκπομπή «Πρώτη Θέση». 

Έχει συμμετάσχει σε πολλές εθελοντικές δραστηριότητες ενημερώσεις, δράσεις και δράσεις με 
θέμα την διατροφή.  Έχει αρθρογραφήσει και εξακολουθεί να αρθρογραφεί σε περιοδικά, εφημερί-
δες και επιστημονικά site υγείας. Επίσης  επιδιώκει  επαγγελματικές  συνεργασίες  με  ο,τι  σχετίζεται  
στον κλάδο της  διατροφής  (εστιατόρια, σουπερ μαρκετ, εταιρίες τροφίμων κ.α) με απώτερο στόχο 
την προώθηση για  μια  καλύτερη  διατροφική  στάση  στο  τρόπο ζωής.

Έχει πραγματοποιήσει  μιλίες  εκπαιδευτικού  χαρακτήρα  σε  αθλητικούς ομίλους, σχολεία, 
και τηλεόραση  καθώς  έχει ασχοληθεί  και  με  την  παρουσίαση  Ημερίδας  του  πανελλήνιου  
συλλόγου  Διατροφής. Παράλληλα παρακολούθησε και εξακολουθεί να παρακολουθεί πλήθος 
σεμιναρίων που αφορούν τη  διατροφή  παιδιών  και  ενηλίκων.  Τα  τελευταία  χρόνια  μέσα  από  
τα  μέσα  κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί στοχεύει στην σωστή και έγκυρη ενημέρωση σε 
θέματα δίαιτας και διατροφής.

Διατηρεί το  διαιτολογικό  της  γραφείο στο  γυμναστήριο  ROYAL FITNESS  από  το 2009 έως και  
σήμερα  με  αίσθημα ευθύνης  απέναντι στον  διαιτώμενο-ασθενή.

η νέα τάσης για υγιεινά τρόφιμα μπορεί 
να γίνει από τους πιο αποτελεσματικούς 
τρόπους για την εμπορία και προώθηση 
τέτοιων προϊόντων, ιδίως μέσω του μάρ-
κετινγκ που επηρεάζει. Αναμφίβολα μια 
τόσο διαχρονική τάση διατροφής μπορεί 
να αποτελέσει πηγή ευκαιριών για πολλές 
βιομηχανίες τροφίμων ,που όσο πάει θα 
επεκτείνεται διαρκώς. 

Αυτό που θα πρέπει να κάνουν σαφές 
οι βιομηχανίες τροφίμων είναι να ενθαρ-
ρύνουν τους καταναλωτές στην υιοθέτηση 
ενός υγιεινού τρόπου ζωής και διατροφής 
με την επιλογή των προϊόντων τους. Οι βι-
ομηχανίες τροφίμων μπορούν να προσελ-
κύσουν τους καταναλωτές, με στόχο την 
αξιοπιστία των προϊόντων τους, ως ιδανι-
κές, έχοντας ειδικές πιστοποιημένες ση-
μάνσεις πάνω στα προϊόντα τους. 

Τα τελευταία χρόνια, έχει ξεκινήσει από 
διάσημες και μη εταιρίες τροφίμων η πα-
ραγωγή και προώθηση τέτοιων προϊόντων. 

Σημαντικό για τις εταιρίες να αδράξουν 
την ευκαιρία επενδύοντας στην τάση του 
«Clean Eating» δημηγορώντας ή αξιοποι-
ώντας τα ήδη προϊόντα τους, σε προϊόντα 
που θα προάγουν την υγεία του καταναλω-
τή. Αν για παράδειγμα μια εταιρία παρά-
γει μπισκότα με ζάχαρη μπορεί να φτιάξει 
μπισκότα με την ένδειξη χωρίς προσθήκης 
ζάχαρης ή χωρίς συντηρητικά. Είναι αρ-
κετά μεγάλο το φάσμα για την δημιουργία 
τέτοιον προϊόντων, που θα μπορούσε να 
επηρεάσει θετικά τις εταιρίες τροφίμων 
τόσο σε κέρδη όσο και σε αξιοπιστία.



ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ
ΣΤΟN ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

COVID-19
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Οι επιπτώσεις της πανδημίας 
στον παγκόσμιο και ελληνικό 
τομέα τουρισμού και ταξιδιών
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η νέα πανδημία οδηγεί τον παγκόσμιο  τουρισμό σε 
ιστορικά χαμηλά επίπεδα, καταγράφοντας απώλειες €4 
τρις, δηλαδή πτώση κατά 53% σε σχέση με το 2019. Την ίδια 
τύχη έχει και τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας, όπου τα 
έσοδα της από τον τουρισμό και τα ταξίδια συρρικνώθηκαν 
συνολικά το 2020 κατά 76,3%.

Ο κλάδος του τουρισμού και των 
ταξιδιών αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους τομείς για τις 
περισσότερες οικονομίες του κό-

σμου. Τα κύρια στοιχεία που τονίζουν την 
τεράστια σημασία του είναι η προσφορά 
στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και ο 
τεράστιος όγκος θέσεων εργασίας που πα-
ρέχει. Πέρα από την συνεισφορά του στην 
παγκόσμια οικονομία (10.4% στο συνολι-
κό παγκόσμιο ΑΕΠ) , δημιουργεί και έμ-
μεσα οφέλη, όπως για παράδειγμα η συμ-
βολή του στο παγκόσμιο εμπόριο από την 
δημιουργία δεσμών αλυσίδων διανομής. 

Ωστόσο, η εμφάνιση της νέας πανδημίας 
COVID-19, η οποία τροποποίησε τα μέχρι 
πρότινος δεδομένα και επηρέασε κάθε 

κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα, 
ανάγκασε τους ασκούντες πολιτικής να λά-
βουν άνευ προηγουμένου αποφάσεις και 
μέτρα. Το κλείσιμο των συνόρων, οι αυστη-
ροί έλεγχοι και οι περιορισμοί κυκλοφο-
ρίας είναι μόνο μερικά από αυτά τα μέτρα 
που ώθησαν τον τουρισμό σε ιστορικά χα-
μηλά επίπεδα και όπως ήταν λογικό είχαν 
ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της οι-
κονομικής αβεβαιότητας. 

Η αναταραχή του παγκόσμιου τουρισμού 
και των ταξιδιών διείσδυσε και στην ελλη-
νική οικονομία. Πάρα τις προσπάθειες της 
κυβέρνησης για στήριξη και προώθηση του 
τουρισμού στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα 
δεν ήταν τα αναμενόμενα. Ως συνέπεια, η 
κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονο-
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μίας βρίσκεται αντιμέτωπη με μία πρωτο-
φανή συγκυρία. Όχι μόνο οι αφίξεις και 
οι ταξιδιωτικές εισπράξεις παρουσιάστη-
καν δραματικά μειωμένες σε σχέση με τις 
προσγειωμένες προσδοκίες των προηγού-
μενων μηνών, αλλά και οι πρωτοφανείς, 
λόγω της πανδημίας, κανόνες λειτουργίας 
δημιούργησαν και δημιουργούν τεράστιες 
προκλήσεις σε ξενοδοχεία, αερομεταφο-
ρές, ακτοπλοΐα, όπως και στις επιχειρή-
σεις εστίασης και διασκέδασης.

Τη παρούσα χρονική στιγμή, και δεδο-
μένων των γεγονότων, η Ελλάδα καλείται 
να θωρακίσει και να αναπτερώσει έναν 
από τους σημαντικότερους οικονομικούς 
της κλάδους, που επί μία δεκαετία οικο-
νομικής ύφεσης ήταν αυτός που απέδιδε 
άμεσα απτά αποτελέσματα στην οικονο-
μία της χώρας.

Για το λόγο αυτό, η παρούσα έκθεση στο-
χεύει στην καταγραφή και εξέταση της 
υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστα-
σης του τομέα, αποσκοπώντας στην ανά-
δειξη της αναγκαιότητας για θέσπιση και 
εφαρμογή ορθών πολιτικών και στρατηγι-
κών αποφάσεων. Έτσι, μέσω της εξέτασης 
του παγκόσμιου και ελληνικού τουρισμού, 
λαμβάνοντας υπ’ όψη τις επικρατέστερες 
τάσεις, η μελέτη καταλήγει σε στοχευμέ-
νες προτάσεις που αποσκοπούν στην ανά-
καμψη και αλλά και στην ενίσχυση του ελ-
ληνικού τουρισμού.

Παγκόσμιος Τουρισμός

Οι επιπτώσεις του COVID-19 στον 
Παγκόσμιο Τουρισμό και στα Ταξίδια 

Όπως προαναφέρθηκε ο τουρισμός και 
τα ταξίδια είναι ένας σταθερά αναπτυσσό-
μενος κλάδος με σημαντική συνεισφορά 
στην οικονομική δραστηριότητα σε εθνικό 
και παγκόσμιο επίπεδο. Μεταξύ άλλων, η 
συγκεκριμένη βιομηχανία συμβάλλει στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, διαμορφώ-
νει έσοδα από εξαγωγές και ενισχύει την 
εγχώρια προστιθέμενη αξία. Σύμφωνα με 
την Statista , o παγκόσμιος τομέας του-
ρισμού και ταξιδιών αντιπροσωπεύει το 
10,4% του παγκόσμιου ΑΕΠ για το 2019, 
σημειώνοντας ανοδική πορεία τα τελευ-
ταία χρόνια. 

Ωστόσο, το ξέσπασμα της πανδημίας του 
COVID-19 είναι βέβαιο ότι επηρέασε αρ-
νητικά τον κλάδο για το τρέχον έτος και 
δημιουργεί ανησυχία για το μέλλον της 
βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμ-
φωνα με το WTTC , o παγκόσμιος τουρι-
στικός και ταξιδιωτικός κλάδος απώλεσε 
μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου (2020),  συ-
νολικά €3,24 τρις, σημειώνοντας πτώση 
κατά 43% σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. Η μη βελτίωση των δύο τελευταί-
ων μηνών του 2020, οδήγησε σε περαιτέ-
ρω αύξηση των απωλειών του κλάδου, με  
αποτέλεσμα αυτές να υπολογίζονται περί-

1 https://www.statista.com/statistics/1099933/travel-and-tourism-share-of-gdp/
2 https://www.statista.com/statistics/1099933/travel-and-tourism-share-of-gdp/
3 Global Recovery, The Economic Impact from COVID-19, WTTC (2020)
4 Accelerating Travel Innovation After Coronavirus, Euromonitor (2020)
5 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σενάρια:
https://blog.euromonitor.com/introducing-euromonitors-coronavirus-global-economic-scenarios/
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που στα €4 τρις. Έτσι, η τουριστική βιομη-
χανία, το 2020 γνώρισε συρρίκνωση κατά 
53% συγκριτικά με το 2019.

Ο κλάδος παρέχει εργασία σε 330 εκα-
τομμύρια άτομα (10,4% της παγκόσμιας 
απασχόλησης), ενώ αξίζει να σημειωθεί 
ότι κατά την τελευταία πενταετία, μία στις 
τέσσερις καθαρές νέες θέσεις εργασίας 
που δημιουργήθηκαν σε όλο τον κόσμο, 
σχετίζονται με την βιομηχανία του τουρι-
σμού. Παρόλα αυτά,  ο αντίκτυπος της κρί-
σης όπως είναι αυτονόητο, πλήττει σημα-
ντικά και την  απασχόληση που προέρχεται 
από τον τουριστικό και ταξιδιωτικό κλάδο. 
Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει ο WTTC, 
μέχρι τα τέλη του 2020 , έχουν χαθεί πα-
γκοσμίως από την αρχή του έτους 174,4 

εκατ. θέσεις εργασίας, δηλαδή 53% λιγό-
τερες σε σχέση με το 2019.

Για να γίνει πιο κατανοητή η σοβαρότητα 
της κατάστασης του κλάδου, είναι σημαντι-
κή η αναφορά στις διεθνείς τουριστικές 
αφίξεις. Σύμφωνα με την Euromonitor , η 
οποία λαμβάνει υπ’ όψη τέσσερα σενάρια, 
η μείωση των διεθνών αφίξεων πρόκειται 
να κινηθεί από -50% έως -60%. 

Τα σενάρια ανάκαμψης των ταξιδιωτικών 
ροών βασίζονται κυρίως στην διάρκεια 
των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίη-
σης, την αποτελεσματικότητα της εφαρ-
μογής τους, αλλά και από τον συνολικό 
οικονομικό αντίκτυπο που θα αφήσει στο 
πέρασμά της η πανδημία.

Πηγή: Euromonitor International – Travel Forecast Model (2020)
Επεξεργασία: DK Market Research & Business Analysis Dpt. (2021)

Copyright © 2021 by DK Marketing. All rights reserved
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Δεδομένης της κατάστασης στο παγκό-
σμιο οικονομικό στερέωμα και με το δεύ-
τερο και τρίτο κύμα της πανδημίας να εί-
ναι σε ορισμένες περιπτώσεις πιο σοβαρό 
από το αντίστοιχο της άνοιξης, τα δύο σε-
νάρια που φαίνονται ως τα επικρατέστερα 
είναι τα δύο πιο απαισιόδοξα. Σύμφωνα με 
αυτά, οι διεθνείς αφίξεις θα είναι μειωμέ-
νες κατά περίπου 60%, ενώ η ανάκαμψη 
των ταξιδιωτικών ροών θα διαρκέσει από 
4 έως 5 χρόνια.

Οι απώλειες λόγω της συρρίκνωσης του 
τουρισμού και των ταξιδιών, διαφέρουν από 
οικονομία σε οικονομία όπως παρουσιάζε-
ται στο παρακάτω γράφημα. Η βασικότερη 
παράμετρος που καθορίζει το μέγεθος της 
ζημίας που δέχεται η εκάστοτε οικονομία, 
είναι το μέγεθος της συνεισφοράς του του-
ρισμού σαν ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς και η 
εξάρτηση που έχουν οι υπόλοιποι κλάδοι 
της οικονομίας με τον τουρισμό.

Ελληνικός Τουρισμός 
Οι επιπτώσεις του COVID-19 στον 
Ελληνικό Τουρισμό και στα Ταξίδια 

Όπως προαναφέρθηκε, ο τουρισμός απο-
τελεί διαχρονικά την κινητήριο δύναμη της 
ελληνικής οικονομίας, καθώς όπως κατα-
δεικνύεται και στην συνέχεια προσφέρει 
πλήθος πλεονεκτημάτων στην οικονομία 
της χώρας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται 
η δημιουργία θέσεων εργασίας. Παρόλο 
που πρόκειται για έναν κλάδο που χαρακτη-
ρίζεται από μεγάλα επίπεδα εποχικότητας, 
ο τουρισμός προσφέρει στην Ελλάδα κατά 
μέσο όρο 3,5 με 4 εκατομμύρια θέσεις ερ-

γασίας ετησίως. Οι αριθμοί αυτοί αντιστοι-
χούν στο 8% - 10% των συνολικών θέσεων 
απασχόλησης της ελληνική οικονομίας .

Επιπλέον, σημαντική είναι και η συμ-
βολή του κλάδου στην διαμόρφωση του 
ΑΕΠ της χώρας καθώς πρόκειται για τον 
τρίτο σημαντικότερο τομέα, πίσω από τις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και το 
λιανεμπόριο . Γενικότερα, ο εισερχόμε-
νος τουρισμός θεωρείται η βασική πηγή 
τουριστικών εσόδων για την Ελλάδα, κα-
θώς επιφέρει το 75,9% εξ αυτών, ενώ η 
εγχώρια δαπάνη και οι μεταφορές-κρου-
αζιέρα ακολουθούν με 13,1% και 11,1%, 
αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τον SETE  και το ΚΕΠΕ , η 
συμβολή του τουρισμού στο συνολικό ΑΕΠ 
έφτασε το 33,1% το 2019, ποσό που αντι-
στοιχεί σε €62,12 δις. Παρατηρείται πως η 
πορεία της συνολικής συμβολής αλλά και 
του ποσοστού ως προς το ΑΕΠ της χώρας 
είναι ανοδική, καθώς από €44,73 δις και 
25,1% που ήταν το 2014, έφτασε σε €62,12 
δις και 33,1% το 2019. 

Ωστόσο, η αναταραχή του παγκόσμιου 
τουρισμού και των ταξιδιών διείσδυσε και 
στην ελληνική οικονομία. Πάρα τις προ-
σπάθειες της κυβέρνησης για στήριξη και 
προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα 
τους καλοκαιρινούς μήνες, τα αποτελέ-
σματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Στη συ-
νέχεια, η θέσπιση νέων lockdown και πε-
ριοριστικών μέτρων κατά τη διάρκεια του 
φθινοπώρου ώθησαν τον κλάδο του τουρι-
σμού και των ταξιδιών σε ακόμα χαμηλό-
τερα επίπεδα.  

6 https://bit.ly/37Vc93Q
72020 Annual Research: Greece, IWTTC (2020)
8 https://bit.ly/2HKMOyX
9 https://www.kepe.gr/index.php/el/
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Ως συνέπεια, η κινητήρια δύναμη της 

ελληνικής οικονομίας βρίσκεται αντιμέ-
τωπη με μία πρωτοφανή συγκυρία. Όχι 
μόνο οι αφίξεις και οι ταξιδιωτικές ει-
σπράξεις παρουσιάστηκαν δραματικά μει-
ωμένες σε σχέση με τις προσγειωμένες 
προσδοκίες των προηγούμενων μηνών, 
αλλά και οι πρωτοφανείς, λόγω της πανδη-
μίας, κανόνες λειτουργίας δημιούργησαν 
και δημιουργούν τεράστιες προκλήσεις σε 
ξενοδοχεία, αερομεταφορές, ακτοπλοΐα, 
όπως και στις επιχειρήσεις εστίασης και 
διασκέδασης.

Αναφορικά με τους καλοκαιρινούς μήνες, 
όπως προαναφέρθηκε η έγκαιρη παρέμ-
βαση της ελληνικής κυβέρνησης με την 
λήψη δραστικών μέτρων, δεν ήταν απο-
τελεσματική για την αρμονική διενέργεια 
της θερινής τουριστικής περιόδου. Αν και 
η πανδημία εξασθένησε, η χώρα παρουσι-
άστηκε έτοιμη να υποδεχθεί τον τουρισμό 
στις 15 Ιουνίου. Πάρα ταύτα, η διάχυτη 
αβεβαιότητα, ο φόβος μετάδοσης, οι οι-
κονομικές δυσκολίες, καθώς και άλλοι 
πολλοί παράγοντες, εμπόδισαν την ορθή 
διεξαγωγή της καλοκαιρινής τουριστικής 
περιόδου. 

Αερομεταφορές
Όσον αφορά τις αερομεταφορές, οι διε-

θνείς πτήσεις ανήλθαν σε 123.248 μειω-
μένες κατά 61,5% σε σχέση με το 2019. 
Οι αφίξεις επιβατών στα αεροδρόμια της 
χώρας έφτασαν μόλις τους 6,38 εκατ., ενώ 
ο αριθμός αυτό για το 2019 ήταν 23,6 εκατ. 
(μείωση κατά 45%). Επιπρόσθετα αξίζει 
να σημειωθεί ότι, οι εγχώριες πτήσεις 
μειώθηκαν κατά 41,6% ενώ ο αριθμός των 
επιβατών κατά 59,6%.

Αναλυτικά, αυτές μειώθηκαν κατά 73,4% 
σε σχέση με το εννιάμηνο Ιανουάριος – Σε-

πτέμβριος του 2019. Αν και το καλοκαιρι-
νό τρίμηνο υπήρξε μια ισχνή προσπάθεια 
ανάκαμψης, οι επιδόσεις δεν κατάφεραν 
να αγγίξουν τους αριθμούς του 2019, κα-
θώς η προσέλευση ταξιδιωτών ήταν μειω-
μένη κατά 73,75%. 

Αναφορικά με τα αεροδρόμια ανα περι-
φερειακή ενότητα, τα περιφερειακά αερο-
δρόμια ήταν αυτά που δέχτηκαν το μεγαλύ-
τερο πλήγμα, καθώς οι αφίξεις μειώθηκαν 
κατά 75,7%, δηλαδή 10.345 εκατ. λιγότε-
ρες αφίξεις. Ακολουθούν τα αεροδρόμια 
της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, όπου 
οι αφίξεις ήταν μειωμένες κατά 3,1 εκα-
τομμύρια και 2,6 εκατομμύρια, αντίστοιχα.

Την ίδια πορεία φαινεται πως ακολούθη-
σαν και οι αφίξεις τουριστών από τις οδι-
κές πύλες εισόδου της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι εισροές ταξιδιωτών 
από τις οδικές πύλες της χώρας μειώθη-
καν κατά 76,1% σε σχέση με το εννιάμηνο 
του 2019. Οι μήνες με την μεγαλύτερη μεί-
ωση προσέλευσης ήταν το καλοκαιρινό τρί-
μηνο όπου σημειώθηκε συρρίκνωση κατά 
83,79%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μήνες 
Απρίλιος και Μάιος 2020 είναι μηδενικοί, 
λόγω της απαγόρευσης εισόδου στην χώρα 
που ίσχυε κατά την περίοδο εκείνη.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, γίνεται 
ευκόλως αντιληπτό ότι ο τομέας του ελλη-
νικού τουρισμού και των ταξιδιών, βρίσκε-
ται αντιμέτωπος με μία πρωτόγνωρη κρίση, 
όπως συμβαίνει άλλωστε γενικώς στην πα-
γκόσμια οικονομία. Το γεγονός αυτό προ-
μηνύει την ανάγκη για αλλαγή του τουρι-
στικού μοντέλου, αλλά και την υποστήριξη 
του τομέα, ώστε να ξεπεράσει αλώβητος τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει. 
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Παγκόσμιες τάσεις στον 
τουρισμό και τα ταξίδια

Σημαντική παράμετρος προς εξέταση 
πριν το σχεδιασμό προτάσεων και τρόπων 
αντιμετώπισης, είναι οι παγκόσμιες τά-
σεις που επικρατούν στον τουρισμό και τα 
ταξίδια, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τα νέα 
δεδομένα που έχει επιβάλλει η πανδημία 
του COVID-19.

Δεδομένης της κατάστασης, όλα δείχνουν 
ότι πολλές τουριστικές δραστηριότητες 
πρόκειται να αλλάξουν ριζικά στο άμεσο 
μέλλον. Η ημερομηνία επιστροφής στην 
κανονικότητα δεν δύναται να προβλεφθεί 
και για τον λόγο αυτό διαφαίνεται η δημι-
ουργία μιας νέας κανονικότητας, πολλά 
στοιχεία της οποίας θα μείνουν σταθερά. 
Αναμφίβολα, δεδομένης της κατάστασης, 
το βασικό αντίδοτο για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων του COVID-19 στον τομέα, 
είναι οι καινοτομίες και η προσαρμογή στα 
νέα δεδομένα. Επιγραμματικά, οι τάσεις 
που υπερισχύουν και πρόκειται να προκύ-
ψουν στο μέλλον είναι οι ακόλουθες:

 Ασφάλεια και υγιεινή

Η υγιεινή θεωρείται πλέον ζωτικής ση-
μασίας σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότη-
τα. Είναι γεγονός πως η ασφάλεια και οι 
κανόνες υγιεινής που διατηρεί κάθε επι-
χείρηση, αντικατοπτρίζουν την αξιοπιστία 
που επικοινωνεί προς τους υποψήφιους 
πελάτες της. Επίσης, αποτελεί το κύριο 
θέμα προς αξιολόγηση των επιχειρήσε-
ων στις διαδικτυακές πλατφόρμες, ένας 

παράγοντας που καθορίζει σε σημαντικό 
βαθμό την τελική απόφαση των μελλοντι-
κών υποψήφιων πελατών.

Σύμφωνα με το Booking.com , το 79% 
των ταξιδιωτών αναμένεται να λάβει πε-
ρισσότερες υγειονομικές προφυλάξεις, 
ενώ το 70% θα οδηγηθεί σε κράτηση κα-
ταλύματος, εφ’ όσον είναι ξεκάθαρες οι 
πολιτικές ασφάλειας και υγιεινής που 
ακολουθούνται. Παράλληλα, το 75% του 
ταξιδιωτικού κοινού έχει ξεκάθαρη προτί-
μηση σε χώρους διαμονής με αντιβακτη-
ριακά και προϊόντα απολύμανσης. 

 Υποχρεωτική χρήση μάσκας

Η πανδημία του COVID-19 φαίνεται πως 
θα επηρεάσει τα ταξίδια και θα αναγκάσει 
τις αεροπορικές εταιρίες να ορίσουν νέους 
απαράβατους κανονισμούς.  Συγκεκριμέ-
να, η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, ωστόσο 
είναι βέβαιο πως θα υπάρξουν επιβάτες 
που θα προσπαθήσουν να το αποφύγουν, 
αναγκάζοντας με αυτόν τον τρόπο τους αε-
ροσυνοδούς να εφαρμόσουν κυρώσεις και 
να επιβάλλουν πρόστιμα. 

Όσον αφορά στα ταξίδια και στην πρό-
σβαση σε μία χώρα, θα είναι επίσης υπο-
χρεωτικό το αρνητικό COVID-19 τεστ, 
τόσο για τους τουρίστες, όσο και για τους 
μόνιμους κατοίκους της χώρας. 

Με τις παραπάνω διαδικασίες θα κατα-
φέρουν τα κράτη, ίσως όχι να εξαλείψουν 
εντελώς την πανδημία, αλλά να περιορί-
σουν την εξάπλωσή της. 

10 https://partner.booking.com/en-gb/click-magazine/bookingcom-predicts-top-trends-future-travel
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 Υποχρεωτικότητα ιατρικών εγγρά-
φων για τις διεθνείς πτήσεις 

Η ένδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού 
ή πρόσφατου τέστ Covid-19 των ταξιδιω-
τών αναμένεται να είναι απαραίτητη για 
την πραγματοποίηση των διεθνών αεροπο-
ρικών ταξιδιών. Γίνεται κατανοητό λοιπόν 
ότι η είσοδος σε πολλές χώρες του κόσμου 
θα απαιτεί αρκετή γραφειοκρατία, ωστό-
σο θα δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας 
στους ταξιδιώτες. 

Άλλωστε, όπως διαπιστώθηκε ότι τα αε-
ροπορικά ταξίδια συμβάλλουν σημαντι-
κά στην εξάπλωση του ιού και για αυτό το 
λόγο τα ιατρικά έγγραφα πρόκειται να πα-
ραμείνουν υποχρεωτικά και αρκετά ακόμη 
χρόνια μετά το τέλος της πανδημίας. 

 Από τον μαζικό στον ποιοτικό τουρισμό

Η συγκεκριμένη μετάβαση προκύπτει 
από τις οικονομικές δυσκολίες που προ-
καλεί η κρίση του COVID-19, όσο και λόγω 
της απαραίτητης αλλαγής προς αποφυγή 
συνωστισμών στις τουριστικές περιοχές. 

Μέσω της στροφής στον ποιοτικό του-
ρισμό και δεδομένης της κατάστασης, οι 
τουριστικές επιχειρήσεις δύναται να αυ-
ξήσουν την μέση δαπάνη ανά τουρίστα, 
προσφέροντας πιο ακριβές και υψηλότε-
ρου επιπέδου υπηρεσίες.

 Από τον παγκόσμιο στον εγχώριο 
τουρισμό

Σύμφωνα με έρευνα του WTTC, το 58% 
των ταξιδιωτών θα προτιμήσουν εξορμή-

σεις στη χώρα τους, μέχρις ότου υπάρξει 
βελτίωση της κατάστασης. Άρα, τουλάχιστον 
βραχυπρόθεσμα και δεδομένων των περιο-
ρισμών και των απαιτήσεων που χρειάζεται 
να πληρούν οι ταξιδιώτες ώστε να μετακινη-
θούν από χώρα σε χώρα, αυτοί φαίνεται να 
στρέφονται στους εγχώριους προορισμούς 
για τα ταξίδια αναψυχής τους. 

Κατά συνέπεια, έως ότου εξαλειφθεί 
πλήρως η πανδημία και αρθούν οι αυστη-
ρότεροι περιορισμοί, οι επιχειρηματίες του 
τουρισμού καλούνται να προσαρμοστούν 
και να στραφούν στον εγχώριο τουρισμό, 
προκειμένου να αποκομίσουν όσο το δυνα-
τόν περισσότερα οφέλη.

 Διακυμάνσεις στις τιμές 

Η βιομηχανία του τουρισμού και του τα-
ξιδιού αναμένεται να παρουσιάσει εκτενή 
διακύμανση των τιμών, εξαιτίας της ρευ-
στής κατάστασης που επικρατεί με τα πε-
ριοριστικά μέτρα της πανδημίας. Γενικότε-
ρα, το τρέχον έτος οι τιμές των εισιτηρίων 
αναμένεται να είναι χαμηλές στις αρχές 
του χρόνου, ενώ τους καλοκαιρινούς μή-
νες οπού η ζήτηση πρόκειται να ενισχυθεί, 
οι τιμές των εισιτηρίων θα βρίσκονται σε 
υψηλά επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα, οι αεροπορικές εται-
ρίες ενδέχεται να αυξήσουν τα ναύλα των 
εισιτηρίων λόγω της αυξημένης ζήτησης 
που πρόκειται να παρατηρηθεί κατά τους 
θερινούς μήνες. Τα ξενοδοχεία που βρί-
σκονται σε προνομιακούς προορισμούς θα 
αυξήσουν τις τιμές τους και θα θεωρού-
νται υπερβολικά ακριβά, ενώ τα ξενοδο-
χεία που φιλοξενούν κυρίως ταξιδιώτες 
για επαγγελματικούς σκοπούς θα διατηρή-
σουν τις τιμές τους σχετικά χαμηλά.
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 Οικογενειακά ταξίδια
και ιδιωτικότητα

Είναι δεδομένο ότι η πλειοψηφία του 
τουριστικού κοινού θα επιλέξει να αξιο-
ποιήσει χρόνο διακοπών με κοντινά πρό-
σωπα και όχι με μεγάλες ομάδες αγνώ-
στων, διασφαλίζοντας την ελαχιστοποίηση 
της επαφής με ξένα άτομα. Οι ιδιωτικές 
εκδρομές αναμένεται να δώσουν στις οι-
κογένειες την ευκαιρία να περάσουν χρό-
νο μαζί και να αναπληρώσουν αναμνήσεις 
που χάθηκαν εξ αιτίας των περιορισμών 
που υπήρξαν κατά το τρέχον έτος.

 Ανέπαφος τουρισμός

Ένα περιβάλλον που θα αποφεύγει τις 
μη αναγκαίες επαφές πρόκειται να γίνει ο 
κανόνας των ταξιδιών καθώς συνεχίζεται 
η πανδημία. Παρά τα αυστηρά πρωτόκολλα 
υγείας, η διάδοση του COVID-19 παραμέ-

νει πιθανή σε τουριστικούς χώρους και σε 
μέρη διεξαγωγής ταξιδιών, αφού οι άν-
θρωποι αγγίζουν συχνά διάφορες επιφά-
νειες κατά την διάρκεια του ταξιδιού και 
της διαμονής τους.

Έτσι, η χρήση τεχνολογιών που θα δη-
μιουργήσουν ένα ανέπαφο περιβάλλον σε 
κάθε ταξιδιωτική διαδικασία καθίσταται 
απαραίτητη. Στο πλαίσιο αυτό, οι οργα-
νισμοί και οι επιχειρήσεις χρειάζεται να 
εφαρμόσουν συστήματα ανέπαφων πλη-
ρωμών και σάρωσης εγγράφων, φωνη-
τικών εντολών και αισθητήρες κίνησης 
(π.χ. για το άνοιγμα θύρας), προκειμένου 
να αποφευχθούν οι πιθανότητες μετάδο-
σης του ιού.

 Ψηφιοποίηση του ταξιδιού

Η ψηφιοποίηση αποτελεί μια αναδυ-
όμενη τάση στον τομέα του τουρισμού 
και των ταξιδιών τα τελευταία χρόνια. Το 
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lockdown και οι περιορισμοί κυκλοφο-
ρίας που επέβαλαν οι κυβερνήσεις τους 
προηγούμενους μήνες, είχαν ως αποτέ-
λεσμα μία ψηφιακή επιτάχυνση, με το 
μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών να 
εξοικειώνεται όλο και περισσότερο με την 
χρήση τεχνολογικών λύσεων στην καθημε-
ρινή του ζωή, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικτυακών αγορών και των εικονικών 
συναντήσεων.

Σε αυτήν την ψηφιακή επανάσταση, οι 
καταναλωτές βασίζονται όλο και περισ-
σότερο στην τεχνολογία μέσω της χρήσης 
διαδικτυακών ταξιδιωτικών πλατφορ-
μών και smartphone εφαρμογών για την 
άντληση συστάσεων και τον σχεδιασμό 
μελλοντικών ταξιδιών. Συγκεκριμένα, μια 
πρόσφατη έρευνα  αποκάλυψε ότι το 44% 
των ταξιδιωτών αύξησε το χρόνο περιήγη-
σης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ 
μία άλλη  τόνισε ότι το 81% των ταξιδιω-
τών θα ήταν πρόθυμο να χρησιμοποιήσει 
εφαρμογή κινητού τηλεφώνου ενός ξενο-
δοχείου, για να κάνει κράτηση. 

 Βιωσιμότητα

Οι τουριστικές τάσεις επηρεάζονται σε 
μεγάλο βαθμό από τις ανησυχίες και τα 
«πιστεύω» των καταναλωτών. Καθώς μια 
νέα γενιά καθίσταται όλο και πιο βασική 
στην αγορά, τα ιδανικά της οδηγούν τις 
αποφάσεις της αγοράς και δημιουργούν 
νέες τουριστικές τάσεις. 

Τα οικολογικά ταξίδια είναι ένα μόνο πα-
ράδειγμα αυτών των τουριστικών τάσεων, 
γεγονός που αντικατοπτρίζει την αυξανό-
μενη ανησυχία των σημερινών ταξιδιωτών 
για ηθικές και βιώσιμες τουριστικές επι-
λογές. Η έρευνα του Booking.com , απο-
καλύπτει ότι το 73% των καταναλωτών θα 
επέλεγαν brands που κάνουν την διαφο-
ρά κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης 
περιόδου και δεν αποσκοπούν μόνο στην 
μείωση του κόστους τους. Κατά συνέπεια, 
οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν ως γνώ-
μονα την βιωσιμότητα, την αειφορία και 
την συνεισφορά τους στην κοινωνία, την 
δύσκολη αυτή περίοδο.

 Ταξίδια ευεξίας

Καθώς η ανθρωπότητα διανύει την κατα-
στροφική πανδημία του COVID-19, οι δια-
κοπές που εστιάζουν στην ευεξία και που 
επιτρέπουν στους ταξιδιώτες να επιστρέ-
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11 How virtual reality could be key to the return of tourism, June 2020, Hotelier Middle East
12 Fuel COVID-19 consumer sentiment study volume 5: Guests’ safety will dictate new tech needs, 
June 2020, Fuel Travel
13 https://globalnews.booking.com/bookingcom-reveals-key-findings-from-its-2019-sustainable-
travel-report/
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ψουν στα σπίτια τους πραγματικά αναζωο-
γονημένοι, γίνονται πιο ζωτικής σημασί-
ας από ποτέ. 

Επίσης, το άγχος, η ανασφάλεια της επο-
χής, αλλά και το ενδιαφέρον των ανθρώ-
πων να ενισχύσουν την υγεία τους απέναντι 
στον νέο ιό πρόκειται να στρέψουν μεγάλο 
κομμάτι του τουρισμού σε μέρη και κατα-
λύματα που παρέχουν υπηρεσίες ευεξίας. 
Έτσι, οι ταξιδιώτες φαίνεται να επιλέγουν 
all-inclusive τουριστικές εγκαταστάσεις 
που θα τους προσφέρουν τις προαναφερ-
θείς ανέσεις.  

 Εναλλακτικές δράσεις και 
προορισμοί κοντά στην φύση

Για να αποφύγουν τον συνωστισμό, οι 
ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα και περισ-
σότερο υπαίθριους και κοντά στην φύση 
προορισμούς και δραστηριότητες. Πιο συ-
γκεκριμένα, όπως προκύπτει από σχετική 
έρευνα , σχεδόν το 40% των ταξιδιωτών 
δήλωσε ότι η νέα πανδημία τούς έκανε 
να ξανασκεφτούν τους προορισμούς που 
θα επιλέξουν για μελλοντικό ταξίδι, με το 
38,2% να απαντάει πως θα επέλεγε μι-
κρές απομονωμένες παραλίες, ενώ το 
30% πως θα πήγαινε σε μικρές πόλεις ή 
αγροτικές περιοχές. 

Η τάση αυτή συνδυάζεται με την συμ-
μετοχή των ταξιδιωτών σε εναλλακτικές 
δράσεις όπως πεζοπορία στην φύση, δι-
ακοπές ποδηλασίας, παραδοσιακά γα-
στρονομικά ταξίδια κλπ. Μεγάλη ζήτηση 
πρόκειται να γνωρίσουν και οι παραδοσια-
κές δραστηριότητες με τους τουρίστες να 
συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις του τοπι-

κού πολιτισμού. Από την εξερεύνηση της 
τοπικής κουζίνας έως την συμμετοχή σε 
δραστηριότητες καλλιέργειας-συγκομι-
δής καρπών της γης ή στη διαδικασία πα-
ραγωγής τοπικών προϊόντων (π.χ. κρασί, 
τυρί, τσίπουρο κλπ.), οι τοπικές εμπειρίες 
αναμένεται να λάβουν θέση ανάμεσα στις 
κορυφαίες τουριστικές τάσεις στο άμεσο 
μέλλον. 

 Αξιοποίηση επαγγελματικών 
ταξιδιών για αναψυχή 

Η τηλε-εργασία αποτελεί μια νέα πραγ-
ματικότητα, καθώς πολλές επιχειρήσεις 
παγκοσμίως υιοθετούν το συγκεκριμένο 
μοντέλο εργασίας. Είναι σίγουρο ότι όλο 
και περισσότεροι άνθρωποι θα προσπα-
θήσουν να πραγματοποιήσουν μεγαλύτερα 
σε διάρκεια ταξίδια στο μέλλον, συνδυά-
ζοντας την εργασία με την αναψυχή. 

Σύμφωνα με το Boutique Hotelier , ήδη 
το 37% των ταξιδιωτών έχει εξετάσει το 
ενδεχόμενο κράτησης σε κάποια τοπο-
θεσία για εργασιακό σκοπό, ενώ το 52% 
δηλώνει ότι θα επιδιώξει να επεκτείνει 
χρονικά τα επαγγελματικά ταξίδια, αφι-
ερώνοντας περισσότερο ελεύθερο χρόνο 
στον προορισμό.

Προτάσεις για ενίσχυση του 
ελληνικού τουρισμού

Έχοντας εξετάσει την πορεία του τουρι-
σμού και των ταξιδιών, σε συνδυασμό με 
τις συνέπειες που προκάλεσε και αναμέ-
νεται να επιφέρει η νέα πανδημία σε πα-
γκόσμιο και ελληνικό επίπεδο, και λαμβά-

14 To Recovery & Beyond, The Future of Travel & Tourism in the wake of COVID-19, WTTC (2020)
15 https://www.boutiquehotelier.com/need-to-know-top-8-booking-trends-for-travel-in-2021/
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νοντας υπ’ όψη τις τάσεις που κυριαρχούν, 
η συγκεκριμένη ενότητα είναι το κατάλλη-
λο σημείο για να θεσπιστούν και να εξετα-
στούν οι προτάσεις που αποσκοπούν στην 
ανάκαμψη και την θωράκιση του κλάδου.

Καθώς ο τομέας απέχει κατά πολύ από 
την επιστροφή στην κανονικότητα, η εξέ-
ταση και η εφαρμογή διαφορετικών πολι-
τικών είναι καθοριστικής σημασίας για την 
στήριξη του τομέα. Η προσαρμογή του του-
ρισμού και των ταξιδιών στην “νέα πραγμα-
τικότητα”, καθιστά αναγκαία την εξέταση 
πολιτικών που θα ενθαρρύνουν τα ταξίδια, 
θα αντιμετωπίζουν περιπτώσεις ενδεχό-
μενου συνωστισμού και θα βελτιώσουν τον 
χώρο εργασίας του κλάδου, μεταξύ άλλων. 
Επιπλέον, σημαντικός παράγοντας αποτε-
λεί ο τρόπος λειτουργίας και προώθησης 
των επιχειρήσεων του κλάδου κατά την 
διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. 
Για να επιτευχθούν όλα αυτά, απαιτείται η 
αρμονική συνεργασία του ιδιωτικού με τον 
δημόσιο τομέα. Στην συνέχεια παρατίθενται 

οι προτάσεις, τόσο προς τα αρμόδια όργανα 
άσκησης πολιτικής, όσο και προς τις επι-
χειρήσεις και τους οργανισμούς τουρισμού 
και ταξιδιών. Αρχικά, για τους ασκούντες 
πολιτικής προτείνονται τα κάτωθι:

 Ορισμός κοινών προτύπων υγείας και 
ασφάλειας

 Υιοθέτηση και ανάδειξη τοπικής ταυ-
τότητας για τον εμπλουτισμό της τουριστι-
κής εμπειρίας 

 Κίνητρα εγχώριου ταξιδιού 

 Δημιουργία COVID-19 – free zone  

 Ενίσχυση συστήματος στήριξης 
εργοδοτών και εργαζομένων

 ασφάλεια και υγιεινή γίνεται το Α 
και το Ω

 Προσήλωση στη ποιότητα και όχι 
στη ποσότητα των τουριστών
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 Ανέπαφη εξυπηρέτηση πελατών

 Ενσωμάτωση ευέλικτων μεθόδων 
λειτουργίας

 Στροφή στον εγχώριο τουρισμό

 Ψηφιοποίηση λειτουργειών 
τουριστικών επιχειρήσεων

 Ενσωμάτωση πρακτικών αειφορίας

Προτεινόμενο μοντέλο 
ανάπτυξης του τουρισμού

Σύμφωνα με τις παραπάνω προτάσεις 
το μοντέλο που θα συμβάλει στην ουσιώ-
δη και βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής 
τουριστικής και ταξιδιωτικής βιομηχανίας 
βασίζεται στην ουσιαστική βελτίωση του 
παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος και 
την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών ανά γεωγραφικό τόπο. Επιγραμματι-
κά για την επίτευξη του προαναφερθέντος 
μοντέλου σημαντική είναι η υλοποίηση 
των παρακάτω ενεργειών:

 Η σύνδεση του τουρισμού με τον 
Πολιτισμό και η ανάδειξη και προβολή  
πολιτιστικών μνημείων της Ελλάδας 
και η προώθηση με σύγχρονες 
πρακτικές marketing (π.χ. σύγχρονα 
εργαλεία ψηφιακού marketing). 

 Προβολή των ελληνικών 
τουριστικών περιοχών, όχι μόνο ως 
προορισμοί ήλιου και θάλασσας, αλλά 
και προορισμών πλούσιας φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς,

 Δημιουργία χώρων και παραλιών 
κατάλληλων για τη διεξαγωγή 
συναυλιών και άλλων πολιτιστικών 
γεγονότων,

 Απαγκίστρωση από το μοντέλο του 
μαζικού τουρισμού και στόχευση στους 
ταξιδιώτες-τουρίστες που έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να διαθέσουν 
κάτι παραπάνω,

 Η ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας 
και αειφορίας,

 Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του 
τουριστικού προϊόντος,

 Η πραγματική επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου, μέσω 
υιοθέτησης και προώθησης 
εναλλακτικών δράσεων τουρισμού,

 Ουσιαστική ανάδειξη της 
ελληνικής γαστρονομίας και της 
μεσογειακής διατροφής,

 Σύνδεση του τουρισμού με την 
ύπαιθρο, και την αγροδιατροφή

 Ανάπτυξη του τουρισμού 
Campervan και ελεγχόμενου 
τουρισμού Camping 

 Yιοθέτηση και ανάδειξη τοπικής 
ταυτότητας για τον εμπλουτισμό της 
τουριστικής εμπειρίας:

Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορού-
σε να θεωρηθεί η Κως, η οποία αποτελεί 
destination brand ταυτισμένο με τον Ιππο-
κράτη ή η Λέρος που πρόκειται για προ-
ορισμός κατάλληλο για ποδηλατικό τουρι-
σμό, η Λήμνος για Kite Surf κ.α. Βέβαια, 
είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να υπάρχει η 
κατάλληλη προώθηση απο τους αρμόδιους 
εθνικούς και τοπικούς φορείς. 

Copyright © 2021 by DK Marketing. All rights reserved



=132 exportnews.gr

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΡΕΥΝΑ
Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, το πρώτο που γίνεται αντι-
ληπτό είναι πως τίποτα δεν είναι όπως προ-
ηγουμένως. Η νέα πανδημία έχει μεταβά-
λει όλα τα δεδομένα του τουρισμού και των 
ταξιδιών, όπως άλλωστε έχει κάνει και σε 
κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα τους τελευ-
ταίους μήνες. 

Το πλήγμα που υπέστη τόσο ο παγκόσμιος 
τουρισμός, όσο και ο τουρισμός στην Ελλά-
δα είναι πρωτοφανές. Το κλείσιμο των συ-
νόρων, οι αυστηροί έλεγχοι και οι περιορι-
σμοί κυκλοφορίας είναι μόνο μερικά από τα 
μέτρα που λήφθηκαν προκειμένου να αντι-
μετωπιστεί η εξάπλωση της πανδημίας και 
που οδήγησαν τις επιδόσεις του κλάδου σε 
ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, ο τομέας του τουρισμού και 
των ταξιδιών που αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους κλάδους για την πλειο-
ψηφία των χωρών παγκοσμίως, ενδέχεται 
να απωλέσει συνολικά €1,03 τρισεκατομ-
μύρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,5% του 
παγκόσμιου ΑΕΠ. Χώρες υπερδυνάμεις του 
κλάδου όπως οι ΗΠΑ, η Ισπανία, η Γαλλία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο κλπ., δέχθηκαν ρα-
γδαία μείωση των εσόδων τους. Την ίδια 
μοίρα είχε και ο ελληνικός τουριστικός και 
ταξιδιωτικός τομέας. 

Πιο αναλυτικά, ο τρίτος σημαντικότερος 
οικονομικός κλάδος της ελληνικής οικονο-
μίας σημείωσε μείωση εσόδων κατά 76,36% 
το 2020, σε σχέση με το 2019. Η καλοκαιρι-
νή περίοδος διαδραμάτισε τον πιο καθορι-
στικό ρόλο, με τα έσοδα να μειώνονται κατά 
80,56% στο τρίμηνο αυτό, σε σχέση με το 
αντίστοιχο του προηγούμενου έτους. 

Η δυσμενής κατάσταση με την οποία βρί-
σκεται αντιμέτωπος ο τομέας του τουρισμού 
και των ταξιδιών, προμηνύει την ανάγκη για 
αλλαγή του τουριστικού μοντέλου, αλλά και 

την υποστήριξη του τομέα, ώστε να ξεπε-
ράσει αλώβητος τις προκλήσεις που αντι-
μετωπίζει. Όπως προκύπτει από τη μελέτη, 
οι τουριστικές τάσεις μεταβάλλονται ριζι-
κά, με το ταξιδιωτικό κοινό να στρέφεται 
σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, επι-
λέγοντας εγχώριες τοποθεσίες που θα το 
κρατήσουν μακριά από τον συνωστισμό και 
θα του προσφέρουν ασφάλεια απέναντι στο 
COVID-19. 

Από την άλλη πλευρά, οι δημόσιες αρχές 
και οι τουριστικές και ταξιδιωτικές επι-
χειρήσεις και οργανισμοί, καλούνται να 
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα υιοθετώ-
ντας τα πρωτόκολλά υγείας και ασφάλειας, 
εφαρμόζοντας εκσυγχρονισμένα συστήματα 
ανέπαφης εξυπηρέτησης πελατών και ψη-
φιοποίησης των λειτουργιών τους.

Έτσι, μέσω της υιοθέτησης σωστών πρακτι-
κών και στοχευμένων στρατηγικών δράσεων 
και έχοντας ως γνώμονα την αρμονική συνερ-
γασία των δημόσιων αρχών και του ιδιωτι-
κού τομέα, ο τουριστικός και ταξιδιωτικός 
κλάδος της χώρας, θα περάσει όσο το δυνατό 
λιγότερο αλώβητος από την πρωτοφανή κρίση 
που αντιμετωπίζει στις μέρες μας.

Προτείνεται, η πραγματοποίηση ενδελε-
χής μελέτης ανά Τουριστική Περιοχή σε όλη 
την Επικράτεια, που θα καταγράφει και θα 
συγκεντρώνει όλα τα υλικά και άυλα στοι-
χεία που διαθέτει ο εκάστοτε τόπος. Στη 
συνέχεια να εκπονηθεί στρατηγικός σχεδι-
ασμός με άμεσες και μεσοπρόθεσμες ενέρ-
γειες, όπου θα περιγράφεται αναλυτικά ένα 
συγκεκριμένο πλάνο δράσης και τέλος να 
δημιουργηθεί Εθνικό Τουριστικό Αρχείο που 
θα περιλαμβάνει απαραίτητο υλικό προώθη-
σης που έχει πραγματοποιηθεί στο παρελ-
θόν(δήμοι, ΕΟΤ, Περιφέρειες κ.α) με σκοπό 
να ομογενοποιηθεί και να αναπτυχθούν σύγ-
χρονα επικοινωνιακά μηνύματα.
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Η DK Marketing δραστηριοποιείται από το 1999 στην παροχή εξειδικευμένων 

συμβουλευτικών υπηρεσιών marketing, στηρίζοντας ουσιαστικά την ανάπτυξη 

διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Χρησιμοποιώντας προηγμένα και 

καινοτόμα εργαλεία, εστιάζουμε στην διεξοδική διερεύνηση των δυνατοτήτων των 

επιχειρήσεων και στην βελτιστοποίησή τους, στην ενδελεχή έρευνα αγοράς και 

καταναλωτικής συμπεριφοράς, καθώς και στον σχεδιασμό προϊόντων/υπηρεσιών 

μοναδικής προστιθέμενης αξίας που ανταποκρίνονται στις τάσεις των καταναλωτών 

και των διεθνών αγορών. Διαθέτουμε παρουσία σε 7 μεγάλες πόλεις του εξωτερικού 

και εγγυόμαστε την επιτυχία της εξαγωγικής δραστηριότητας των εταιριών μέσα από 

την ανάδειξη των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων και την ανάπτυξη μοναδικών 

concepts, ιδεών και επιχειρηματικών μοντέλων.
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