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EDITORIAL

ΙΟΥΝΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ 2021

Αγαπητοί αναγνώστες,
καθώς μπαίνουμε σε μία
νέα φάση της παγκόσμιας οικονομίας και του
παγκόσμιου εμπορίου, ο
ενθουσιασμός και η αισιοδοξία, έδωσαν τη θέση
τους στη συγκρατημένη πλέον αισιοδοξία και
στην ανάγκη όλοι μας
να
συνειδητοποιήσουμε πώς οφείλουμε να
προχωρήσουμε σε πάρα
πολλές αλλαγές, τόσο σε
ατομικό, όσο και σε συλλογικό, κοινωνικό, προϊοντικό και επιχειρηματικό επίπεδο.

Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν μία νέα περίοδο
και η λέξη "κανονικότητα"
πρέπει να δώσει τη σκυτάλη στη λέξη "προσαρμοστικότητα". Η λήψη και
η ορθή επεξεργασία των
πληροφοριών, η χρήση
των βάσεων δεδομένων
και η αξιοποίηση των
πληροφοριών που λαμβάνουμε θα είναι τα απαραίτητα στοιχεία για την
επιβίωση, την ανάπτυξη
και την επιτυχία του μέλλοντος. Αναφορικά, όλοι

μας ακούμε για το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης
το οποίο έχει σχεδιαστεί
και αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση του.

Θα ήθελα να εκφράσω
την ανησυχία μου μελετώντας πώς νέα προβλήματα και νέες προκλήσεις
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με παλαιά συστήματα και παλαιές λύσεις.
Οφείλουμε άμεσα να εξελιχθούμε ταχύτατα. Σας
εύχομαι καλή ανάγνωση!

Δημήτρης Καραβασίλης,
CEO & Founder
DK CONSULTANTS GROUP

ΝΈΑ - ΕΙΔΉΣΕΙΣ
EY: Οι ελληνικές επιχειρήσεις
«βλέπουν» την κρίση
ως ευκαιρία για να
πραγματοποιήσουν
ένα άλμα προόδου

Ε

νώ περισσότερα από τα μισά ανώτατα στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων εκτιμούν ότι τα έσοδα
και τα κέρδη δεν θα επιστρέψουν
στα προ-COVID-19 επίπεδα πριν το 2022
ή και αργότερα, ποσοστό 76% πιστεύουν
ότι η επιχείρησή τους επέδειξε μεγαλύτερη λειτουργική σταθερότητα σε σχέση με
τους ανταγωνιστές της, κατά τη διάρκεια
της πανδημίας.
Την ίδια στιγμή, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις βλέπουν την κρίση ως ευκαιρία για
να πραγματοποιήσουν ένα άλμα προόδου.
Αυτά τα συμπεράσματα προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από τα ευρήματα της τελευταίας έκδοσης της παγκόσμιας έρευνας

12

Global Capital Confidence Barometer της
ΕΥ, η οποία συγκέντρωσε, μεταξύ άλλων,
και τις απόψεις Ελλήνων CEOs, CFOs και
άλλων ανώτατων στελεχών, ανάμεσα σε
ένα δείγμα περισσότερων από 2.400 στελεχών από 52 χώρες.
Η έκθεση της ΕΥ καταγράφει ένα υψηλό
επίπεδο εμπιστοσύνης των Ελλήνων ανώτατων στελεχών ως προς τις επιδόσεις και
την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεών τους
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Διαπιστώνει, παράλληλα, ότι τα στελέχη θέτουν
την καινοτομία και τους πελάτες στο επίκεντρο των αναπτυξιακών τους σχεδίων,
καθώς και των αναθεωρήσεων του χαρτοφυλακίου τους και της εταιρικής στρατηγικής τους.
=
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Σύμφωνα με την έκθεση, σε όλο το εύρος των δεικτών – από τη λειτουργική σταθερότητα, τον εντοπισμό και την ανταπόκριση σε κινδύνους σε πραγματικό χρόνο,
τη συνεργασία με τις κοινότητες, έως την
καινοτομία σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες – οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα εκφράζουν μια σαφή αίσθηση εμπιστοσύνης
στις επιδόσεις των επιχειρήσεών τους.
Καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις είχαν
ήδη υπομείνει μια δεκαετία διαταραχών,
φαίνεται ότι βρέθηκαν πιο προετοιμασμένες – ή τουλάχιστον πιο ανθεκτικές – όταν
κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μία καινούργια κρίση.
Παρά την εμπιστοσύνη που δείχνουν στις
επιδόσεις τους, οι ελληνικές επιχειρήσεις
αναγνωρίζουν ότι οι εξωτερικοί κίνδυνοι
παραμένουν. Εξαιτίας της θέσης της Ελλάδας σε ένα σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης,
Μέσης Ανατολής και Αφρικής, οι ελληνι=
ΝΈΑ - ΕΙΔΉΣΕΙΣ

κές επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο ευαίσθητες στους γεωπολιτικούς κινδύνους.
Παράλληλα με την πανδημία, το 2020
ήταν ένας χρόνος αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με τους πολιτικούς κινδύνους και την αβεβαιότητα σχετικά με τις
κυβερνητικές αποφάσεις, να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα επενδυτικά σχέδια του
70% των ελληνικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, ενώ οι μισοί Έλληνες συμμετέχοντες
στην έρευνα δήλωσαν ότι διέκοψαν μια
προγραμματισμένη στρατηγική επένδυση
ως αποτέλεσμα των γεωπολιτικών προκλήσεων, το 48% δήλωσαν ότι η απόφασή
τους αφορά μια προσωρινή παύση και όχι
μια πλήρη απόσυρση της επένδυσης.
Οι μακροοικονομικές προοπτικές και
οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ των μεγάλων αγορών, φαίνεται να οδήγησαν το
77% των στελεχών σε μια ολοκληρωμένη
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επανεξέταση της εταιρικής στρατηγικής
και σε μία αναθεώρηση των χαρτοφυλακίων τους μέσα στο 2020. Η επανεξέταση
του χαρτοφυλακίου αποτελεί ευκαιρία για
τα στελέχη στην Ελλάδα, να θέσουν ενεργά την καινοτομία και τους πελάτες στο
επίκεντρο των στρατηγικών αναπτυξιακών
τους σχεδίων.
Η πανδημία, επίσης, λειτούργησε ως
επιταχυντής των πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων –
ένας τομέας όπου υστερούσαν, παραδοσιακά, έναντι των ανταγωνιστών τους από
το εξωτερικό. Ως αποτέλεσμα, τα στελέχη
αναγνωρίζουν δύο βασικές στρατηγικές
επιταγές σε σχέση με την ανάπτυξη: τις
επενδύσεις στην ψηφιοποίηση της εμπειρίας του πελάτη και των επιχειρηματικών
διεργασιών, καθώς και την προσέλκυση,
αλλά και τη διατήρηση πελατολογίου.
Πριν καταφέρουν να επιτύχουν αυτούς
τους στόχους, ωστόσο, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσουν θέματα που αφορούν τη διαχείριση
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της αλλαγής, καθώς και την εσωτερική
αδράνεια, για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές που πυροδότησε η
πανδημία.
Τα στελέχη στην Ελλάδα αναμένουν ότι
το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξής τους
θα προέλθει οργανικά, από το εσωτερικό
της επιχείρησης, με μόλις το 30% των ελληνικών επιχειρήσεων να σκοπεύουν να
επιδιώξουν συγχωνεύσεις και εξαγορές
(Σ&Ε) τους επόμενους 12 μήνες – ποσοστό
που παρεκκλίνει σημαντικά από τον διαχρονικό μέσο όρο που καταγράφει η έρευνα για τη χώρα, ο οποίος κυμαίνεται στο
41%. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που εξετάζουν Σ&Ε, διαβλέπουν μια σαφή ευκαιρία
να αποκτήσουν ταχύτητα πρόσβασης στην
αγορά, σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο
περιβάλλον.
Ορισμένες ελληνικές επιχειρήσεις με
πρόθεση για Σ&Ε δηλώνουν ότι θα επικεντρωθούν σε εξαγορές που θα αυξήσουν
τις επιχειρησιακές δυνατότητές τους,
όπως η αποδοτικότητα της παραγωγής ή
=
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η βελτίωση της αλυσίδας διανομής, καθώς επιδιώκουν να ανταποκριθούν στις
κανονιστικές και εμπορικές προκλήσεις,
και να ενισχύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους. ‘Αλλες επιχειρήσεις δείχνουν
μια προτίμηση για συμφωνίες οι οποίες θα
τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν σε ένα νέο
επιχειρηματικό πεδίο παραπλήσιο του κύριου αντικειμένου τους.
Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των
στελεχών στην Ελλάδα που σχεδιάζουν
συμφωνίες, δηλώνουν ότι θα εξετάσουν,
κατά κύριο λόγο, στόχους εκτός συνόρων.
Ωστόσο, η ισχυρή τους προσδοκία ότι μεγάλο μέρος της ανάπτυξής τους τα επόμενα
τρία χρόνια θα προέλθει από την Ευρώπη,
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι πέντε
κορυφαίοι επενδυτικοί προορισμοί τους
είναι όλοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

=
ΝΈΑ - ΕΙΔΉΣΕΙΣ

(και του Ηνωμένου Βασιλείου), υποδηλώνει ότι η διασυνοριακή τους δραστηριότητα
θα περιοριστεί στα όρια της ηπείρου.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν
ότι θα πρέπει να μετασχηματίσουν τα υφιστάμενα λειτουργικά τους μοντέλα, προκειμένου να ηγούνται των αλλαγών στον
τομέα τους, αντί να τις δέχονται παθητικά.
Το 86% των στελεχών στην Ελλάδα αναμένουν ότι θα χρειαστεί να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους στο οικοσύστημά τους.
Παρόμοιο ποσοστό είναι θετικό σε συνεργασίες με ανταγωνιστές για τη δημιουργία
νέων λύσεων στο οικοσύστημα. Συγχρόνως, το 71% αναμένουν ότι ένας επιτυχημένος μετασχηματισμός που θα πυροδοτηθεί από το οικοσύστημα, θα απαιτήσει
την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων
που δεν αποδίδουν.

15
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Tο αυξανόμενο κόστος
των διεθνών θαλάσσιων
μεταφορών επηρεάζει
τις παγκόσμιες αλυσίδες
εφοδιασμού
"Η συμβολή των χονδρεμπόρων στην οικονομία της ΕΕ", ήταν
το θέμα της εκδήλωσης του EuroCommerce, καθώς, όπως
ανέφεραν οι ομιλητές υπάρχουν 1,8 εκατ. εταιρείες χονδρικής σε
ολόκληρη την ΕΕ, το 91% είναι μικροεπιχειρήσεις με λιγότερους
από 10 υπαλλήλους και απασχολούν 10,6 εκατ. ευρωπαίους και
παράγουν προστιθέμενη αξία 660 δισ. ευρώ.
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Ε

πιπλέον, υπογραμμίστηκε ότι,
όσοι εξαρτώνται από τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού
έχουν επηρεαστεί σοβαρά από τη
διαταραχή και το αυξανόμενο κόστος των
διεθνών θαλάσσιων μεταφορών και των
εμπορευματοκιβωτίων.
Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης
Κορκίδης, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει
πως η «EuroCommerce» διεξήγαγε, την
ετήσια ημερίδα WholesaleDay21 με σκοπό τη συνεργασία των εκπροσώπων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη
συμβολή των χονδρεμπόρων στην οικονομία της ΕΕ.

Εγκαινιάζοντας την εκδήλωση,
σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο
πρόεδρος του EuroCommerce
Régis Degelcke είπε:
«Ο τίτλος της εκδήλωσής μας σήμερα
λέει τη δική του ιστορία – ανυψώνοντας
το πέπλο που συχνά κρύβει από το κοινό
την άποψη του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζουν οι χονδρέμποροι στη λειτουργία
της οικονομίας μας. Οι σημερινές σύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού είναι όπως κάθε
μηχάνημα που χρησιμοποιούμε καθημερινά – δεν εξετάζουμε κάθε στοιχείο του
μηχανήματος: απλώς περιμένουμε να λειτουργήσει. Είναι το ίδιο με τους χονδρεμπόρους. Επειδή συνεργάζονται με ένα
ευρύ φάσμα βιομηχανικών και επαγγελματικών πελατών, εμείς, ο τελικός πελάτης, δεν βλέπουμε τι κάνουν για να κάνουν
την αλυσίδα εφοδιασμού αποτελεσματική
για εμάς. Από τους ομιλητές σήμερα, θα
ακούσουμε πολύ περισσότερα για το τι
κάνει ο εξαιρετικά διαφορετικός τομέας
=
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χονδρικής για σχεδόν όλα τα μέρη της οικονομίας της Ευρώπης και του κόσμου και
πώς αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της
μετάβασης στην ψηφιακή οικονομία και
την αειφορία».

Ο διευθύνων σύμβουλος του
"Νο1 χονδρέμπορου ηλεκτρικών
ειδών στον κόσμο", της Sonepar,
Philippe Delpech, συνόψισε το
όραμά του στην κεντρική ομιλία
ως εξής:

«Το χονδρικό εμπόριο είναι μια βασική
βιομηχανία που υπόκειται σε έναν μεγάλο
ψηφιακό μετασχηματισμό με μια ολοένα
αυξανόμενη ανάγκη για βιώσιμες λύσεις.
Χαίρομαι που μιλώ στη φετινή Ημέρα Χονδρικής και μοιράζομαι το φιλόδοξο πρόγραμμα μετασχηματισμού της Sonepar για
να γίνει ο πρώτος παγκόσμιος διανομέας
ηλεκτρικών συσκευών B-to-B που θα παρέχει μια πλήρως ψηφιακή και συγχρονισμένη εμπειρία omnichannel σε όλους
τους πελάτες. Μέσα από ένα πυκνό δίκτυο 100 παραρτημάτων σε 40 χώρες, η
Sonepar διευκολύνει τη ζωή των πελατών
της, χωρίς καθυστέρηση, μέσω επισκέψεων σε πελάτες. μέσω τηλεφώνου ή μέσω
διαδικτύου, όπου κι αν χρειαστεί».
Πληροφοριακά, υπάρχουν 1,8 εκατ. εταιρείες χονδρικής σε ολόκληρη την ΕΕ, που
συνεργάζονται στενά με βιομηχανίες σε
ένα ποικίλο φάσμα οικοσυστημάτων. Με
αυτόν τον τρόπο, απλοποιούν και μειώνουν
τον αριθμό των διεπαφών μεταξύ παραγωγών, επαγγελματιών πελατών και παρέχουν μια πλήρη γκάμα προϊόντων, συνο-
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δευόμενα από εξειδικευμένες υπηρεσίες
και προστιθέμενη αξία, για να επιτρέψουν
στους πελάτες τους να επικεντρωθούν στη
διαχείριση της επιχείρησής τους με επιτυχία. Το 91% των χονδρεμπόρων είναι
μικροεπιχειρήσεις με λιγότερους από 10
υπαλλήλους, και οι περισσότεροι από το
υπόλοιπο 9% είναι ΜμΕ. Απασχολούν 10,6
εκατ. ευρωπαίους και παράγουν προστιθέμενη αξία 660 δισ. ευρώ. Η κρίση της
πανδημίας επιτάχυνε την ανάγκη προσαρμογής της επιχείρησης και των εργαζομένων τους στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό και χρειάζονται υποστήριξη
για να πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις
για να το επιτύχουν. Οι χονδρέμποροι που
προμηθεύουν τον τομέα της «Horeca»
πλήττονται σκληρά από το κλείσιμο ξενοδοχείων, εστιατορίων και κυλικείων και η
πλειονότητα άλλων χονδρεμπόρων βλέπει
παραγγελίες από πελάτες να πέφτουν ή να
ακυρώνονται λόγω της κρίσης. Όσοι εξαρτώνται από τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού έχουν επίσης επηρεαστεί σοβαρά
από τη διαταραχή και το αυξανόμενο κόστος των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών
και των εμπορευματοκιβωτίων.

Στην Ελλάδα

σε απόλυτο μέγεθος, πριν τη πανδημία.
Επιπλέον, το εμπόριο συνεισέφερε κατά
24% την μεγαλύτερη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία με
11,8 δισ. ευρώ. Από τη πλευρά του κόστους προσωπικού, ο κλάδος του εμπορίου δαπάνησε τα μεγαλύτερα ποσά με 8,1
δισ. ευρώ ή 26,7%, αφού στα μεγέθη της
απασχόλησης κατέχει την πρώτη θέση με
749.823 απασχολούμενους ή 28,9%, εκ
των οποίων 527.896 ήταν μισθωτοί. Με
βάση τις τάξεις μεγέθους των επιχειρήσεων, προκύπτει ότι ο κλάδος με τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις από 0
έως 9 άτομα προσωπικό, είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 219.488 επιχειρήσεις και κύκλο εργασιών 42,2 δισ.
ευρώ. Τέλος, σημειώνεται ότι μέσα σε μια
τριετία οι μικρές επιχειρήσεις με 0-9 άτομα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου
μειώθηκαν κατά 11,2%, ενώ οι εμπορικές
επιχειρήσεις που απασχολούν 10-49 άτομα αυξήθηκαν κατά 37,7% και οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από
50 άτομα αυξήθηκαν κατά 28,3%. Αναμφισβήτητα το χονδρικό εμπόριο παίζει
σημαντικό ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα και σηκώνει σημαντικό βάρος τόσο
της ελληνικής, όσο και της ευρωπαϊκής
οικονομίας.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης σημειώνει πως στην χώρα μας
δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ
λιανικού και χονδρικού εμπορίου καθώς
πολλές επιχειρήσεις λιανικής δραστηριοποιούνται στη χονδρική και αντίστροφα.
Σύμφωνα μάλιστα με τα τελευταία επίσημα κοινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το χονδρικό και λιανικό εμπόριο στην Ελλάδα
είναι ο κλάδος με το πλήθος επιχειρήσεων (227.682) και κατέχει το μεγαλύτερο
μερίδιο στο συνολικό κύκλο εργασιών,
με ποσοστό 44,2% και 113,4 δισ. ευρώ
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Τελικά ο ανταγωνισμός μπορεί
να μην είναι τόσο αθέμιτος?

Ο

ι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έρχονται συνήθως αντιμέτωπες με
μεγάλες εταιρείες που κυριαρχούν στην αγορά και ενδέχεται να
γίνονται θύματα αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών με σκοπό την εκμετάλλευσή ή την
εκδίωξή τους από την αγορά.
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Αυτό σημειώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην ιστοσελίδα της, όπου έχει συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που
αφορούν στον ανταγωνισμό και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ επισημαίνει ότι
η επιχείρηση έχει δικαιώματα και ευθύνες
βάσει του Νόμου 3959/2011 για τον ελεύθερο ανταγωνισμό (ή βάσει των άρθρων
101 και 102 ΣΛΕΕ).

ρίων για τον ορισμό μιας επιχείρησης ως
ΜμΕ (δηλαδή, αριθμός εργαζομένων μικρότερος του 250 και ετήσιος κύκλος εργασιών κάτω από 50 εκατ. ευρώ+/- ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού κάτω από 43 εκατ.
ευρώ). Συνολικά δημιουργούν πάνω από το
μισό της προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία. Αποτελούν συνεπώς, ένα
ζωτικό κομμάτι της οικονομικής ζωής καθώς και τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής
κοινωνίας και πρέπει να γνωρίζουν πώς να
προστατευτούν από αντι-ανταγωνιστικές
πρακτικές οι οποίες έχουν αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξή τους και στους καταναλωτές, αλλά και πώς να αποφεύγουν
να συμμετέχουν σε αντι-ανταγωνιστικές
πρακτικές για τις οποίες μπορεί να τους
επιβληθεί πρόστιμο από την επιτροπή.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (περίπου 821.000). Ανήκουν δηλαδή στην κατηγορία των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων (ΜμΕ) βάσει και των κριτη-

Ενώ η Επιτροπή συνήθως δεν μπορεί να
εμπλακεί σε μεμονωμένες ιδιωτικές διαφορές, μπορεί ωστόσο να παρέχει την
κατάλληλη καθοδήγηση για τις πρακτικές
και καταστάσεις στην αγορά που ενδέχεται
να παραβιάζουν τον ανταγωνισμό.
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Είτε πρόκειται για μια απλή ενημέρωση
επί των θεμάτων που αφορούν τις επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους είτε για περαιτέρω, ειδικότερες, ερωτήσεις, η ιστοσελίδα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
(ΜμΕ) παρέχει τις απαραίτητες εκείνες
πληροφορίες για την ενημέρωση σε θέματα ανταγωνισμού για τις ΜμΕ. Με τον
τρόπο αυτό, ενισχύεται η αυτονομία και η
ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ, ενώ δίνονται
οι βασικές απαραίτητες πληροφορίες για
την χάραξη της εμπορικής πολιτικής τους
και της αντιμετώπισης των προκλήσεων
στη λειτουργία τους στην αγορά!
«Ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://
www.epant.gr/enimerosi/sme.html και
βρείτε τις πληροφορίες που αφορούν την
επιχείρησή σας, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας με την Επιτροπή Ανταγωνισμού,
άμεσα, από όποιο μέρος της Ελλάδας και
να βρίσκεστε, αλλά και ανώνυμα (σε περί-

=
ΝΈΑ - ΕΙΔΉΣΕΙΣ

πτωση που δεν επιθυμείτε να δώσετε τα
στοιχεία σας) μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας ανώνυμης παροχής πληροφοριών
της Επιτροπής Ανταγωνισμού», όπως υπογραμμίζεται.

Η επιχείρησή σου και οι μεγάλοι
της αγοράς
Οι ΜμΕ έρχονται συνήθως αντιμέτωπες
με μεγάλες εταιρείες που κυριαρχούν στην
αγορά και ενδέχεται να γίνονται θύματα
αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών με σκοπό
την εκμετάλλευσή ή την εκδίωξή τους από
την αγορά. Συνεπώς, οι ΜμΕ πρέπει να κατανοούν τη νομοθεσία για την κατάχρηση
δεσπόζουσας θέσης ώστε να εντοπίσουν
τις πρακτικές που εφαρμόζονται εις βάρος τους με σκοπό την εκμετάλλευση ή τον
αποκλεισμό τους.
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Το άρθρο 2 του ν.3959/2011 απαγορεύει
την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην
ελληνική αγορά, ιδίως:

α) στην άμεση ή έμμεση επιβολή μη

εύλογων τιμών αγοράς ή πωλήσεως
ή άλλων όρων συναλλαγής (π.χ. στην
υπερβολική τιμολόγηση προϊόντων/
υπηρεσιών ή στην τιμολόγηση κάτω
του κόστους),

β) στον περιορισμό της παραγωγής,

της διάθεσης ή της τεχνολογικής
ανάπτυξης
με
ζημία
των
καταναλωτών (π.χ. στον περιορισμό
της δυνατότητας χρήσης νέων
τεχνολογικών μέσων),

γ) στην εφαρμογή στο εμπόριο
άνισων όρων για ισοδύναμες
παροχές, ιδίως στην αδικαιολόγητη
άρνηση πώλησης, αγοράς ή άλλης
συναλλαγής,
με
αποτέλεσμα
να
περιέρχονται
ορισμένες
επιχειρήσεις
σε
μειονεκτική
θέση στον ανταγωνισμό (π.χ. στη
διακριτική μεταχείριση κλπ.),
δ)

στην εξάρτηση της σύναψης
συμβάσεων από την αποδοχή, εκ
μέρους
των
συναλλασσόμενων,
πρόσθετων παροχών, οι οποίες από
τη φύση τους ή σύμφωνα με τις
εμπορικές συνήθειες δεν συνδέονται
με το αντικείμενο των συμβάσεων
αυτών (π.χ. στη δεσμοποίηση 2
διαφορετικών προϊόντων μαζί για
την πώληση τους κλπ.).
Η λίστα των ανωτέρω πρακτικών
δεν είναι περιοριστική, καθώς και
άλλες πρακτικές μπορεί να είναι
καταχρηστικές.
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* Πότε υπάρχει η «δεσπόζουσα
θέση» που αναφέρει ο νόμος;
Μία εταιρεία κατέχει δεσπόζουσα θέση
συνήθως όταν έχει υψηλό μερίδιο αγοράς π.χ. μερίδιο αγοράς άνω του 40%, στη
«σχετική αγορά» όπου δραστηριοποιείται,
συνυπολογίζοντας και άλλα κριτήρια (π.χ.
μερίδια ανταγωνιστών). Η σχετική αγορά
περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων/
υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και
της χρήσης για την οποία προορίζονται.
Τις αναλύσεις πραγματοποιεί η ΕΑ βάσει
στοιχείων που συλλέγονται από την αγορά.

Τιμολογιακές πρακτικές
 Πώληση κάτω του κόστους των προϊόντων ή ενδεχομένως η υπερβολική τιμολόγηση τους (π.χ. μια αύξηση 200%).
 Διακριτική τιμολόγηση σε πελάτες ή
διακριτική έκπτωση προς ένα πελάτη.
 Έκπτωση πίστης και αποκλειστικότητας, χορηγούμενη ώστε οι πελάτες να
μην αγοράσουν από ανταγωνιστές.
 Έκπτωση για την αποφυγή εισαγωγής
προϊόντων από άλλες χώρες της ΕΕ.
 Έκπτωση για αγορές πλήρους γκάμας προϊόντων.

* Τι πρέπει να προσέχει η κάθε
ΜμΕ;

 Έκπτωση ομαδοποίησης προϊόντων,
με φτηνότερη πώληση πακέτου προϊόντων απ’ ότι για τα προϊόντα ξεχωριστά.

Οι ΜμΕ πρέπει να είναι προσεκτικές και
να αντιδρούν σε περιπτώσεις όπου στην
αγορά εμφανίζονται κάποιες από τις παρακάτω τιμολογιακές ή άλλες πρακτικές (χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι όλες αυτές
οι πρακτικές απαγορεύονται, αλλά ότι πρέπει να εξεταστούν οι επιπτώσεις τους στον
αποκλεισμό των ανταγωνιστών ή/και αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις στην αγορά):

 Αναδρομική έκπτωση ποσότητας,
που δίνεται για το σύνολο των αγορών
μιας χρονιάς στο τέλος του χρόνου.
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 Παροχές για αποκλεισμό ή μειονεκτική προβολή ανταγωνιστών στα ράφια καταστημάτων κλπ.
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Μη-τιμολογιακές πρακτικές
 Επιβολή όρων αποκλειστικότητας
στις εμπορικές σχέσεις (π.χ. αποκλειστική προώθηση, αποκλειστική προμήθεια, μη-ανταγωνισμός και αναφορά
ανταγωνιστικών προσφορών, αποκλειστική χρήση παροχών (ψυγεία κλπ.).
 Μείωση παραγωγής ή διάθεσης των
προϊόντων (π.χ. τεχνητή έλλειψη στην
αγορά) ή περιορισμός και αποφυγή
χρήσης νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη της αγοράς.
 Αδικαιολόγητη άρνηση προμήθειας ή
άρνηση πρόσβασης σε κάποια παροχή
(π.χ. πρόσβαση σε δίκτυο).
 Ορισμένοι αθέμιτοι όροι και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (π.χ. κακόβουλη άσκηση αγωγών κατά μιας ΜμΕ).

* Πώς μπορεί να αντιδράσει
μια ΜμΕ σε τέτοιες πρακτικές
στην αγορά;
Σε κάποιες περιπτώσεις οι ανωτέρω
πρακτικές μπορεί να δικαιολογούνται (π.χ.
άρνηση πώλησης σε όσους δεν πληρώνουν). Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις οι
πρακτικές εφαρμόζονται με σκοπό την εκδίωξη των ανταγωνιστών από την αγορά,
περιορίζοντας έτσι τον ανταγωνισμό και
ζημιώνοντας τους καταναλωτές.
Εάν έχετε πληροφορίες για την εφαρμογή τέτοιων πρακτικών στην αγορά από
κάποια ισχυρή εταιρεία, μπορείτε να ενη-
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μερώσετε την ΕΑ επώνυμα ή ανώνυμα χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Ανανέωση των κανόνων
λειτουργίας της αγοράς
Καθώς οι ΜμΕ αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, οι
απόψεις και η γνώση τους για τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, αλλά και
οι ιδέες και προτάσεις τους για τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών και αποφυγής αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών αποτελούν βασική πηγή πληροφόρησης της
Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Μέσω της ενεργής συμμετοχής των ΜμΕ,
αξιοποιώντας τις δυνατότητες παρέμβασης στις υπηρεσίες που παρέχονται και
στις έρευνες που ήδη έχουν εκκινήσει, οι
ΜμΕ συμβάλλουν στην ανανέωση της λειτουργίας της αγοράς!
Σε συνδυασμό με τις δρομολογηθείσες
κινήσεις της ΕΑ για την προστασία των
ΜμΕ (π.χ. ανανέωση της νομοθεσίας και
εισαγωγής της έννοιας της ασυμμετρίας
στη διαπραγματευτική ισχύ καθώς και των
εμπορικών οικοσυστημάτων), η συνδρομή
των ΜμΕ ενισχύει την ανανέωση και τον
πλουραλισμό στην ελληνική αγορά!

Δυνατότητες παρέμβασης για
την εξέλιξη της αγοράς:
* Κανονιστική παρέμβαση σε κλάδους
της οικονομίας: Μία σημαντική δυνατότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι η
διενέργεια κανονιστικής παρέμβασης σε
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κλάδους της οικονομίας με σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών ανταγωνισμού.
Κατόπιν της έρευνας, με αιτιολογημένη
απόφασή της, η ΕΑ μπορεί να λάβει κάθε
αναγκαίο μέτρο για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στο
συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας.
Η εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνει τη
διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στην
οποία κάθε ΜμΕ μπορεί να συμμετέχει
και να παραθέσει τις απόψεις της. Μετά
το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης και
εφόσον η ΕΑ διαπιστώνει ότι στο συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας δεν υπάρχουν
συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού,
ανακοινώνει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία
θεωρεί ότι είναι τα απολύτως αναγκαία,
πρόσφορα και σύμφωνα με την αρχή της
αναλογικότητας, για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού.
Η συμμετοχή των ΜμΕ στις διαδικασίες
της κανονιστικής παρέμβασης αποτελεί
σημαντικό συντελεστή ώστε να ληφθούν
υπόψη και να προστατευτούν και τα συμφέροντα τους! Επί του παρόντος η ΕΑ διενεργεί κανονιστικές παρεμβάσεις στον
κλάδο διανομής τύπουκαι στον κλάδο των
κατασκευών.
=
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* Γνωμοδοτήσεις: Η λειτουργία της αγοράς ενδέχεται να διέπεται από νόμους και
ρυθμίσεις που δεν βοηθούν στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας
ή/και προβλέπουν την ύπαρξη εμποδίων
στη διαδικασία ανταγωνισμού. Πολλοί από
τους νόμους και τις ρυθμίσεις αυτές είναι πλέον παρωχημένοι, ειδικά καθώς το
εμπόριο εξελίσσεται μέσω της ψηφιακής
τεχνολογίας.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι η αρμόδια Αρχή για να διατυπώνει γνώμη σχετικά
με σχέδια νόμων και λοιπών κανονιστικών
ρυθμίσεων που μπορούν να εισαγάγουν
εμπόδια στη λειτουργία του ελεύθερου
ανταγωνισμού.

Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια δυσλειτουργία στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείστε, τότε μπορείτε να ενημερώσετε την
ΕΑ και να αποστείλετε τα σχετικά στοιχεία
προκειμένου να εξετάσει την δυνατότητα
γνωμοδότησης σχετικά με τους κανόνες και
τις ρυθμίσεις εκείνες οι οποίες προκαλούν
αγκυλώσεις και δημιουργούν προβλήματα
στις ΜμΕ επιχειρήσεις.
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* Κλαδικές έρευνες αγοράς: Όταν η διαμόρφωση των τιμών ή άλλες περιστάσεις
δημιουργούν υπόνοιες για πιθανό περιορισμό ή στρέβλωση του ανταγωνισμού, η
Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να διεξαγάγει έρευνα σε συγκεκριμένο κλάδο της
οικονομίας ή σε συγκεκριμένους τύπους
συμφωνιών σε διάφορους κλάδους, εφόσον υπάγονται στην αρμοδιότητα της. Η
ΕΑ μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από
επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων
(π.χ. να καταστήσουν γνωστή οποιαδήποτε συμφωνία, απόφαση ή εναρμονισμένη
πρακτική) καθώς και να διενεργήσει κάθε
αναγκαίο προς τούτο έλεγχο.
Στις αρχές του 2021 ολοκληρώθηκε η
πρώτη μεγάλη κλαδική έρευνα που αφορά στον κλάδο παραγωγής, διανομής και
εμπορίας βασικών καταναλωτικών ειδών
και ιδίως ειδών διατροφής, καθώς και ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής, ενώ επί του παρόντος διενεργούνται
κλαδικές έρευνες στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), και στις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες (fintech).
Μέσω της συμμετοχής των ΜμΕ στις διαδικασίες των κλαδικών ερευνών, δίνεται η
άμεση δυνατότητα αποφασιστικής συνδρομής τους στη διαμόρφωση ανταγωνιστικών
συνθηκών στην αγορά.

Σχέσεις με τους ανταγωνιστές.
Ποιες απαγορεύονται και ποιες
όχι
Απαγορευμένες συμπράξεις (συμφωνίες,
καρτέλ κλπ.) Το άρθρο 1 του ν.3959/2011
για τον ελεύθερο ανταγωνισμό απαγορεύει
τις συμπράξεις, εναρμονισμένες πρακτικές ή/και αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό
ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην ελληνική Επικράτεια, και ιδίως:

α) στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό

των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων
όρων συναλλαγής (π.χ. οι έμποροι
Α και Β συμφωνούν να πουλάνε τα
ανταγωνιστικά τους προϊόντα στην
ίδια τιμή),

β) στον περιορισμό ή στον έλεγχο
της παραγωγής, της διάθεσης, της
τεχνολογικής ανάπτυξης ή των
επενδύσεων (π.χ. οι παραγωγοί
Α και Β συμφωνούν να μειώσουν
την παραγωγή και τη διάθεση των
προϊόντων ώστε να αυξηθεί η τιμή
τους λόγω τεχνητής έλλειψης),
γ) στην κατανομή των αγορών ή των

πηγών εφοδιασμού (π.χ. οι έμποροι
Α και Β συμφωνούν να μοιράσουν
τις περιοχές που θα πουλάνε τα
προϊόντα τους, καθώς και από που
θα αγοράζουν τα εμπορεύματά τους),

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Απαγορεύονται
στους ανταγωνιστές που λειτουργούν σε
μία «σχετική αγορά» (δηλαδή παρέχουν τα
ίδια ή μεταξύ τους εναλλάξιμα προϊόντα/
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υπηρεσίες) όλων των ειδών οι συμφωνίες
(προφορικές ή γραπτές, με συγκεκριμένο
τύπο ή χωρίς) ή εναρμονισμένες πρακτικές (μοτίβο συντονισμού κινήσεων/πρακτικών ανταγωνιστών χωρίς να υπάρχει
συμφωνία) που έχουν σκοπό ή αποτέλεσμα κάποια από τις ανωτέρω πρακτικές.
Η απαγόρευση ισχύει και για αποφάσεις
συνδέσμου/ένωσης προς τα μέλη του με
τέτοιο περιεχόμενο, δηλαδή εάν τέτοιου
είδους αποφάσεις προέρχονται από σύνδεσμο/ένωση επιχειρήσεων όπου ανήκει
η ΜμΕ, τότε οι αποφάσεις αυτές είναι παράνομες!
Επίσης, ενδέχεται να είναι αντι-ανταγωνιστικές
συμπράξεις, εναρμονισμένες
πρακτικές ή/και αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων με σκοπό ή αποτέλεσμα:

δ)

την εφαρμογή στο εμπόριο
άνισων όρων για ισοδύναμες
παροχές, ιδίως στην αδικαιολόγητη
άρνηση πώλησης, αγοράς ή άλλης
συναλλαγής, κατά τρόπο που
δυσχεραίνει τη λειτουργία του
ανταγωνισμού (π.χ. οι παραγωγοί Α
και Β συμφωνούν να μην εφοδιάζουν
μια
συγκεκριμένη
ομάδα
λιανοπωλητών),

ε)

στην εξάρτηση της σύναψης
συμβάσεων από την αποδοχή, εκ
μέρους
των
συναλλασσόμενων,
πρόσθετων παροχών, οι οποίες
από τη φύση τους ή σύμφωνα
με τις εμπορικές συνήθειες δεν
συνδέονται με το αντικείμενο των
συμβάσεων αυτών (π.χ. οι έμποροι Α
και Β συμφωνούν να πωλούν τα νέα
προϊόντα μόνο μαζί με παλιό στοκ).
=
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Τι πρέπει να προσέχει η κάθε ΜμΕ; Γενική αρχή για κάθε επιχείρηση, είναι να
εφαρμόζει μόνο τη δική της αυτόνομη
εμπορική πολιτική, ιδιαίτερα αναφορικά
με την τιμολόγηση και τις πωλήσεις της,
την παραγωγή και εμπορία και τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς!
Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να συντονίζει τις εμπορικές τις ενέργειες με άλλες επιχειρήσεις (π.χ. είτε αφορούν τιμές
αγοράς ή πώλησης προϊόντων, σε ποιους
πελάτες και σε ποιες περιοχές θα πουλάνε
προϊόντα, εάν θα μειώσουν την παραγωγή,
εάν θα γίνει μποϋκοτάζ άλλων επιχειρήσεων, εάν θα μοιράσουν διαγωνισμούς προμήθειας, τι είδους και πόσο έκπτωση θα
κάνουν κλπ.). Ούτε πρέπει να δίνει πληροφορίες σε ανταγωνιστές (άμεσα ή έμμεσα)
για αποφάσεις ή ποιοτικούς/ποσοτικούς
παράγοντες που διαμορφώνουν την εμπορική και τιμολογιακή πολιτική τώρα ή στο
μέλλον (π.χ. κόστος, τζίρους, πωλήσεις,
θέματα παραγωγής, σχέδια επενδύσεων,
εκπτώσεις, προωθητικές ενέργειες κλπ.).
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Μα είμαι μια πολύ μικρή επιχείρηση…
Όσο μικρή και να είναι μια επιχείρηση,
εφόσον εφαρμόζει τις προαναφερθείσες
πρακτικές, παραβιάζει τον νόμο!

Μία ΜμΕ μπορεί να έρθει σε συνεννόηση με ανταγωνιστές της για θέματα που
δεν έχουν αντικείμενο τον περιορισμό του
ανταγωνισμού ή δεν επηρεάζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό, εφόσον το συνολικό
μερίδιο που κατέχουν στη συγκεκριμένη
αγορά που δραστηριοποιούνται είναι <10%
(εάν αφορά συμφωνία μεταξύ μη-ανταγωνιστών τότε το ποσοστό είναι <15%).
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Ειδικές κατηγορίες συμφωνιών
* Στο πλαίσιο συμφωνιών κοινής προμήθειας (π.χ. ένας όμιλος αγορών μεταξύ ανταγωνιστών για κοινές προμήθειες), τα μέρη
μπορούν να συμφωνούν ως προς την τιμή της
κοινής προμήθειας/αγοράς από τους προμηθευτές τους.
* Ειδικές κατηγορίες συμφωνιών μεταξύ
επιχειρήσεων (π.χ. συμφωνίες εξειδίκευσης
και κοινής παραγωγής, συμφωνίες Έρευνας
& Ανάπτυξης (R&D), συμφωνίες μεταφοράς
τεχνολογίας) ενδέχεται να διαφέρουν ως προς
την αντιμετώπιση ορισμένων πρακτικών.
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Οι κινεζικές εισαγωγές
αυξήθηκαν με τον ταχύτερο
ρυθμό των τελευταίων 10 ετών
Οι κινεζικές εισαγωγές αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των
τελευταίων 10 ετών τον Μάϊο του 2021, χάρη στην αυξανόμενη
ζήτηση για πρώτες ύλες, αν και η αύξηση των εξαγωγών
επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο, εν μέσω
προβλημάτων που προκάλεσαν κρούσματα της COVID-19 στα
μεγάλα λιμάνια στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ε

νώ η γρήγορη ανάκαμψη στις ανεπτυγμένες αγορές ενίσχυσε τη
ζήτηση για κινεζικά προϊόντα, η
παγκόσμια έλλειψη ημιαγωγών,
το υψηλότερο κόστος πρώτων υλών και
μεταφορών, τα προβλήματα στην επιμελητεία και η ενίσχυση του γουάν, σκίασαν τις
προοπτικές για τη μεγαλύτερη στον κόσμο
εξαγωγική χώρα.

Η Κίνα κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα
45,53 δισεκ. δολαρίων, μεγαλύτερο από
το πλεόνασμα 42,86 δισεκ. δολαρίων του
Απριλίου αλλά λιγότερα από τα 50,5 δισεκ.
δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές.

Οι εξαγωγές της Κίνας με νόμισμα αναφοράς το δολάριο αυξήθηκαν κατά 27,9%
τον Μάιο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα,
λιγότερο από την αύξηση κατά 32,3% που
καταγράφηκε τον Απρίλιο και συγκριτικά
με 32,1% που ανέμεναν οι αναλυτές.
Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 51,1% σε
ετήσια βάση τον περασμένο μήνα με νόμισμα αναφοράς το δολάριο, η ταχύτερη
αύξηση από τον Ιανουάριο του 2011 αλλά
βραδύτερη από το 51,5% που ανέμεναν
αναλυτές σε έρευνα του Reuters.
=
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Οι γερμανικές εξαγωγές
αυξήθηκαν για ενδέκατο
συνεχή μήνα

Ο

ι γερμανικές επιχειρήσεις αψήφησαν την κρίση του κορονοϊού
και αύξησαν τις εξαγωγές τους
για 11ο συνεχή μήνα τον Μάρτιο
του 2021,, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η εθνική στατιστική υπηρεσία, με
την αύξηση των εξαγωγών να διαμορφώνεται στο 1,2%, διπλάσια συγκριτικά με τις
προβλέψεις των οικονομολόγων.
Οι εξαγωγές προς τη Βρετανία μειώθηκαν για τρίτο συνεχή μήνα από τότε που η
χώρα αποχώρησε οριστικά από την εσω-
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τερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
την 1η Ιανουαρίου 2021 και συρρικνώθηκαν περαιτέρω κατά 13,2% στα 6,5 δισεκ.
ευρώ. Ωστόσο, οι εισαγωγές από τη Βρετανία αυξήθηκαν οριακά, κατά 1,6% στα
3,1 δισεκ. ευρώ.
Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο
επίσης κατέγραψαν αύξηση, με την αξία
των αγαθών που εισήγαγε η Γερμανία τον
Μάρτιο να αυξάνεται κατά 6,5% συγκριτικά
με ένα μήνα νωρίτερα, πολύ περισσότερο
από την πρόβλεψη για αύξηση κατά 0,7%.
=
exportnews.gr

ΤΟΚΙΟ 2021
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΕΣΕΙΣ
ΤΙ ΑΛΛΟ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΙΑΠΩΝΙΑ?
Mάθετε περισσότερα στο επόμενο τεύχος

του Exportnews.gr

σε ένα αφιέρωμα για την Ιαπωνία
και την επιρροή της στις διεθνείς τάσεις!
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Οι ανατιμήσεις είναι
ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο
φαινόμενο
Α. Γεωργιάδης: «Ως Ελλάδα δεν μπορούμε να εξαιρεθούμε
των ανατιμήσεων που γίνονται στον πλανήτη. Δεν είναι
θέμα κυβερνητικής απόφασης. Είναι πιθανό ενδεχόμενο να
υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις σε όλη την ευρωζώνη».
Ο υπουργός πρόσθεσε: «Οι ανατιμήσεις
είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο πολύ μεγάλο, διότι μετά την πανδημία έχουμε τεράστια αύξηση στα ναύλα. Για ένα container
τα ναύλα έχουν ανέβει περίπου 500%. Και
έχουμε και αύξηση σχεδόν σε όλες τις
πρώτες ύλες σε όλο τον πλανήτη».
Στο μεταξύ, η επιμελητηριακή κοινότητα
έχει διαπιστώσει ότι καταγράφονται αυξήσεις σε πολλούς κλάδους και ιδιαίτερα
στα τρόφιμα και ο πρόεδρος της ΚΕΕ, Κ.
Μίχαλος, δηλώνει ότι: «Ορισμένοι θέλουν
να βγάλουν τα σπασμένα του τελευταίου
χρόνου σε βάρος των πολιτών».

Α

υτό ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε
ερώτηση σχετικά με την εξέλιξη
των διεθνών τιμών σε πρώτες ύλες και
βασικά αγαθά.
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Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του
ΚΕΠΕ Παναγιώτης Λιαργκόβας, σε δηλώσεις του υπογραμμίζει ότι: «Ενδεχόμενη
αύξηση του πληθωρισμού, θα επηρεάσει
την ελληνική οικονομία, αλλά ακόμη δεν
μπορούμε να πούμε εάν πρόκειται για δομικό πρόβλημα ή συγκυριακό φαινόμενο».
=
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Κ. Μίχαλος: Τεχνητή η αύξηση
τιμών σε βασικά είδη –
Κίνδυνος για τον πληθωρισμό
Για το «ράλι ανατιμήσεων» σε βασικά
είδη στην αγορά, μίλησε ο πρόεδρος της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του
του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Σημείωσε τον κίνδυνο για μια επερχόμενη «παγκόσμια πληθωριστική τάση που θα
δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία
Οικονομιών, όπως η ελληνική,στην οποία,
δυστυχώς έχουμε εξάρτηση στον εισαγωγικό τομέα, καθώς δεν έχουμε μετασχηματίσει την αγορά μας σε πιο παραγωγική βάση». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα
βρίσκεται σε ακόμη πιο δύσκολη θέση από
άλλους εταίρους της ΕΕ, διότι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, ο τουρισμός, βάλλεται λόγω της συγκυρίας με την πανδημία.
«Βλέπουμε ήδη το κύμα αυξήσεων στη
χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Περιορισμένα, αλλά το βλέπουμε ήδη», τόνισε,
λέγοντας πως ανατιμήσεις καταγράφονται σε πολλούς κλάδους, και ειδικότερα
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στα τρόφιμα.
Ανέφερε, για παράδειγμα, ότι οι διεθνείς
τιμές αυξήθηκαν το τελευταίο διάστημα
κατά 10,5% στο τυρί, 20,06% στο γάλα,
12,07% στη ζάχαρη, 26,5% στον καφέ,
35,6% στο καλαμπόκι και 8,65% στο βοδινό κρέας.
Ο κ. Μίχαλος έκανε λόγο για «μια τεχνητή αύξηση των τιμών, που έρχεται να
“παντρευτεί” και με μια ασφυκτική πίεση
που δημιουργείται στην ελληνική οικονομία, λόγω και της έκρηξης στα ναύλα μεταφοράς -της τάξης του 525% το τελευταίο
εξάμηνο- από την Ασία σε Ευρώπη και
ΗΠΑ». Όπως είπε, ένα κοντέινερ 20 ποδών που μεταφέρει πρώτες ύλες από την
Ασία, κόστιζε πριν 6 μήνες λιγότερο από
2.000 δολάρια, ενώ σήμερα η τιμή του έχει
εκτοξευτεί στις 10.000 δολάρια.
Πρόσθεσε δε, ότι οι αρμόδιοι επικαλούνται κενά στην εφοδιαστική αλυσίδα, μετά
τα lockdown λόγω πανδημίας, και όπως
σημείωσε «ορισμένοι θέλουν να βγάλουν
τα σπασμένα του τελευταίου χρόνου σε βάρος των πολιτών».
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Π. Λιαργκόβας: Ενδεχόμενη
αύξηση πληθωρισμού, θα
επηρεάσει την ελληνική
οικονομία
«Ανέλπιστα καλή έκπληξη, η ανακοίνωση
ύφεσης στο – 2,3% στο πρώτο τρίμηνο του
έτους» υπογράμμισε ο πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών (ΚΕΠΕ). Παναγιώτης Λιαργκόβας,
μιλώντας στον Αθήνα 9,84.
Ως παράγοντες θετικής επίδρασης στη
συγκράτηση της ύφεσης, κατέγραψε τη
ρευστότητα, τα μέτρα στήριξης της αγοράς
και τη σχετική αύξηση των επενδύσεων.
«Αποδείχθηκε κυρίαρχος ο ρόλος των παρεμβάσεων του κράτους στην οικονομία,
για την αποτροπή της μεγάλης ύφεσης που
περιμέναμε».
Επισήμανε πως «πρέπει να στηρίζονται
οι αδύναμοι, δηλαδή τομείς που όντως
χρειάζονται κρατική στήριξη, επειδή είχαν
προοπτική επιβίωσης και προ πανδημίας
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και όχι επιχειρήσεις που απλώς εκμεταλλεύονται την κατάσταση».
Σε ερώτηση για ενδεχόμενο αποτύπωμα
στον πληθωρισμό από το κύμα ανατιμήσεων έως και 5% σε αγαθά πρώτης ανάγκης,
ακόμα και στα οικοδομικά υλικά, όπως και
στην τιμή της βενζίνης, το απέδωσε «στην
διεθνή αύξηση των τιμών σε προϊόντα και
μεταφορικό κόστος, λόγω των ανατιμήσεων του πετρελαίου», εκτιμώντας πως «είναι συγκυριακό, καθώς ακόμα δεν είναι
ορατή κάποια μεγάλη ζήτηση, που θα οδηγήσει σε εκτίναξη τις τιμές».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο, «με την ανάκαμψη των οικονομιών από τα lockdown
λόγω πανδημίας, αναδύονται ανάγκες που
πρέπει να καλυφθούν και συγκυριακά καταγράφονται ελλείψεις σε ορισμένα αγαθά.
Ενδεχόμενη αύξηση του πληθωρισμού,
θα επηρεάσει την ελληνική οικονομία,
αλλά ακόμη δεν μπορούμε να πούμε εάν
πρόκειται για δομικό πρόβλημα ή συγκυριακό φαινόμενο».
=
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Κίνα: Οι αυξανόμενες τιμές
των πρώτων υλών ενδέχεται
να ασκήσουν πίεση
στις εμπορικές εταιρίες

Ο

ι αυξανόμενες τιμές των
πρώτων υλών θα μπορούσαν να ασκήσουν
πιέσεις στις εμπορικές
εταιρίες που αγοράζουν από τους
προμηθευτές και πωλούν στους
καταναλωτές, δήλωσε ο Φου Λινγκουί ένας εκπρόσωπος της Κινεζικής Στατιστικής Υπηρεσίας
(NBS), στη διάρκεια σημερινής
ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Πεκίνο.

Ωστόσο η Κίνα είναι ικανή να
κρατήσει τον πληθωρισμό των
τιμών καταναλωτή σταθερό αυτή
τη χρονιά, όπως είπε ο ίδιος.

Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στην Κίνα επιβραδύνθηκε τον Απρίλιο, μετά το άλμα
που κατέγραψε τον προηγούμενο
μήνα, ενώ οι πωλήσεις λιανικής
κινήθηκαν εκτός των προβλέψεων των αναλυτών, υποδεικνύοντας μεγαλύτερες πιέσεις στην
ανάκαμψη της κατανάλωσης.
=
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ΣΕΑΟΠ: Αλλάζει το ρυθμιστικό
πλαίσιο παραγωγής και
επισήμανσης
των αλκοολούχων ποτών
της Ευρώπης
«Οι διατάξεις του Κανονισμου (ΕΕ) 2019/787 σχετικά με την
παραγωγή την παρουσίαση την περιγραφή και την επισήμανση
των αλκοολούχων ποτών, την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, εφαρμόζονται, συνολικά,
στις 25 Μαΐου 2021, ημερομηνία από την οποία καταργείται
οριστικά ο κανονισμός (ΕΚ) 110/2008». Τα παραπάνω
επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ελλήνων
Παραγωγών Αποσταμάτων & Αλκοολούχων Ποτών.
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Γ

ια να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς αλκοολούχων
ποτών στο νέο νομικό πλαίσιο,
από την ημέρα που δημοσιεύτηκε
ο βασικός κανονισμός του κλάδου (στις 17
Μαΐου 2019), τα όργανα της ΕΕ έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται να εργάζονται, προκειμένου να θεσπιστούν οι εφαρμοστικοί
κανόνες που θα ρυθμίζουν/ απλουστεύουν, τα θέματα που σχετίζονται με αυτό το
νέο πλαίσιο των αλκοολούχων ποτών.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες
των κρατών μελών, κατέθεσε σχέδιο κανονισμού για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής
όσον αφορά τις αιτήσεις καταχώρισης των
γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων
ποτών, τη διαδικασία ένστασης, τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος,
την ακύρωση της καταχώρισης, τη χρήση
συμβόλου και τον έλεγχο. Στόχος του κανονισμού αυτού η απλούστευση ο εξορθολογισμός και η διαφάνεια της λειτουργίας
του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων
για τα αλκοολούχα ποτά. Αναγνωρίζοντας
ότι η προστιθέμενη αξία μιας γεωγραφικής ένδειξης βασίζεται στην εμπιστοσύνη
των καταναλωτών, προβλέπει ελέγχους
και ουσιαστική επαλήθευση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους.

μένεται να οριστικοποιηθεί καθώς είναι σε
εξέλιξη διαβούλευση κειμένων με ειδικές
τεχνικές διατάξεις για την επισήμανση των
αλκοολούχων ποτών, σχετικά με τις μνείες
και τους σύνθετους όρους. Στόχος τους είναι η σαφέστερη ενημέρωση του καταναλωτή, σχετικά με την πραγματική ονομασία του ποτού που προκύπτει.
Ο ΣΕΑΟΠ παρακολουθεί τις εξελίξεις
προκειμένου να καταθέσει τις προτάσεις
του κατά περίπτωση, υποστηρίζοντας ρυθμίσεις που θα είναι ουσιαστικές, χωρίς να
δημιουργούν πρόσθετες επιβαρύνσεις για
τους παραγωγούς π.χ. με τη μορφή αλλαγών στην ετικέτα που δεν έχουν σαφές
όφελος για τον καταναλωτή.
Σημειώνεται ότι τα αλκοολούχα ποτά που
δεν πληρούν τις απαιτήσεις του εν λόγω
κανονισμού αλλά τα οποία πληρούν τις
απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 110/2008
και παράγονταν πριν από την 25η Μαΐου
2021 μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά μέχρις εξάντλησης των
σχετικών αποθεμάτων.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προετοιμάζει σχέδιο με κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής των βασικών διατάξεων
επισήμανσης του κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά. Στόχος των οδηγιών είναι να
αποσαφηνίσουν με αναλυτικά παραδείγματα τις διατάξεις που ρυθμίζουν τις μνείες, τους σύνθετους όρους, τα μείγματα και
τα blends, διευκολύνοντας την εφαρμογή
τους από τους παραγωγούς αλκοολούχων
ποτών και από τις αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών. Ωστόσο, το σχέδιο δεν ανα=
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Έρευνα – Σχεδόν 1 στους 10
Ευρωπαίους έχει αγοράσει
προϊόντα-απομιμήσεις εν
αγνοία του, σύμφωνα με
μελέτη

Σχεδόν 1 στους 10 Ευρωπαίους έχει «παραπλανηθεί» για
να αγοράσει προϊόντα-απομιμήσεις, όπως ανακοίνωσε το
Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(EUIPO) σε έκθεση που δημοσίευσε.

38

=
exportnews.gr

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Σ

ύμφωνα με την έρευνα, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με τον
ΟΟΣΑ, τα προϊόντα-απομιμήσεις
αντιστοιχούν στο 6,8% των εισαγωγών της ΕΕ, δηλαδή 121 δισεκ. ευρώ προϊόντων, από ενδύματα και ηλεκτρονικά έως
παιχνίδια ή κρασί.
«Σχεδόν 1 στους 10 Ευρωπαίους (9%)
έχει δηλώσει ότι έχει ήδη παραπλανηθεί
για να αγοράσει προϊόντα απομιμήσεις»,
ανέφερε η EUIPO, αρμόδια υπηρεσία της
ΕΕ που εδρεύει στην ισπανική πόλη Αλικάντε, σχετική ανακοίνωση.
Το ποσοστό διαφοροποιείται ιδιαίτερα
μεταξύ των κρατών-μελών: από 2% στη
Σουηδία έως 19% στη Βουλγαρία, και
γύρω στο 9% στη Γαλλία.
«Σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο γνωρίζει άνθηση» λόγω
της πανδημίας, με το 70% των Ευρωπαίων
να έχει κάνει διαδικτυακά αγορές το 2020
σύμφωνα με τη Eurostat, «η ικανότητα να
διακρίνει κανείς προϊόντα - απομιμήσεις
παραμένει προβληματική για τους πολίτες
της ΕΕ», σημείωσε η EUIPO.

Σύμφωνα με άλλη μελέτη της EUIPO που
δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος, οι βασικές
χώρες προέλευσης των φαρμάκων-απομιμήσεων είναι η Κίνα και η Ινδία ενώ τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Χονγκ Κονγκ
και η Σιγκαπούρη λειτουργούν ως «διαμετακομιστικά» σημεία σε αυτό το παράνομο
εμπόριο που εκτιμάται στα 4 δισεκ. ευρώ
τον χρόνο.
Τα προϊόντα - απομιμήσεις ταξιδεύουν
κυρίως δια θαλάσσης, σύμφωνα με αυτή
την παλαιότερη έκθεση της EUIPO η οποία
υπογραμμίζει ότι το 80%, σε αξία, των κατασχεθέντων εμπορευματοκιβωτίων με
προϊόντα απομιμήσεις είναι στην Κίνα και
το Χονγκ Κονγκ.
Η υπηρεσία της ΕΕ εφιστά επίσης την
προσοχή στην «προσοδοφόρα» αγορά πειρατείας τηλεοπτικού περιεχομένου που
είναι προσβάσιμο στο Διαδικτύο και που
αντιπροσωπεύει κοντά ένα δισεκατομμύριο ευρώ κατ’ έτος.

Σύμφωνα με την μελέτη αυτή, το 33%
των Ευρωπαίων «ήδη έχουν αναρωτηθεί
για την αυθεντικότητα ενός προϊόντος που
έχουν αγοράσει».
Στο σημερινό πλαίσιο της πανδημίας, ο
εκτελεστικός διευθυντής της EUIPO, Κριστιάν Αρσαμπό τονίζει επίσης «την αύξηση του αριθμού φαρμάκων και ιατρικών
προϊόντων που είναι απομιμήσεις και που
αποτελούν επιβαρυντικό παράγοντα για
την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών».
=
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Τομέας πληρωμών: Καταλύτης
η πανδημία για μία σειρά
αλλαγών στη συμπεριφορά
των καταναλωτών
Η πανδημία επιτάχυνε τις αλλαγές που είχαν ξεκινήσει
στον τομέα των πληρωμών διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα,
αυξάνοντας τον αριθμό των ανέπαφων συναλλαγών αλλά
και τους τρόπους μέσω των οποίων πραγματοποιούνται.
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Ό

πως
αναφέρει
η
Country
Manager της Mastercard για την
Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, ‘Ασπα
Παλημέρη, η πανδημία αποτέλεσε καταλύτη για μία σειρά από αλλαγές
στη συμπεριφορά των καταναλωτών, σε
ό,τι αφορά στις πληρωμές τους. Στον δυτικό κόσμο, η ήδη μεγάλη διείσδυση των
ανέπαφων συναλλαγών ενισχύθηκε ακόμη
περισσότερο, φθάνοντας στο 92% επί του
συνόλου των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με κάρτα στον φυσικό κόσμο. Το
ποσοστό αυτό είναι αντιπροσωπευτικό και
για την Ελλάδα, με το 93% των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών σε φυσικό κατάστημα να γίνονται ανέπαφα. Στην ενίσχυση
του ποσοστού αυτού, «συνηγόρησε τόσο το
γεγονός ότι οι ανέπαφες συναλλαγές αποτελούν έναν ασφαλή τρόπο πληρωμής –
ακόμα και από υγειονομικής άποψης που
αποτελεί ζητούμενο πλέον, όσο και το ότι
καταφέραμε να διασφαλίσουμε στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης,
την αύξηση του ορίου ανέπαφων συναλλαγών χωρίς χρήση PIN, από τα 25 ευρώ στα
50 ευρώ», αναφέρει η κυρία Παλημέρη.

λογιού, οι οποίες παρουσιάζουν ήδη εξαιρετική δυναμική σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πιο συγκεκριμένα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
στο πλαίσιο συγκριτικών αξιολογήσεων, oι
καταναλωτές πραγματοποιούν ανέπαφες
πληρωμές μέσω mobile συσκευών όλο και
πιο συχνά για τις καθημερινές συναλλαγές
τους – από την πρόσβαση στις δημόσιες
συγκοινωνίες μέχρι και τις πληρωμές σε
καταστήματα, με έναν στους τρεις καταναλωτές να επιλέγει πλέον να πληρώνει ανέπαφα με τη mobile συσκευή του. Στη χώρα
μας η διείσδυσή τους είναι ακόμη μικρή
στην καθημερινότητα των καταναλωτών,
καθώς λιγότερο του 1% των ανέπαφων συναλλαγών πραγματοποιήθηκε με mobile
συσκευή το 2020.

Τρόποι πραγματοποίησης
ανέπαφων συναλλαγών
Ανέπαφες συναλλαγές είναι όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται χωρίς να
απαιτείται επαφή με το τερματικό, είτε με
τη χρήση κάρτας, είτε με τη χρήση συσκευής που έχει μετατραπεί σε μέσο πληρωμής, όπως το κινητό και το έξυπνο ρολόι
(smartwatch). Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ –
ΜΠΕ η κυρία Παλημέρη, ακόμη και σήμερα το συντριπτικό ποσοστό αυτών των συναλλαγών πραγματοποιείται με κάρτα. Τον
τελευταίο χρόνο εισήλθαν και στην ελληνική αγορά οι συναλλαγές με ηλεκτρονικά
πορτοφόλια, μέσω κινητού ή έξυπνου ρο=
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τελούν τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια που
παρέχονται από τις εκδότριες τράπεζες,
χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές (android
applications) των ίδιων τραπεζών, τα οποία
προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα
πραγματοποίησης ανέπαφων πληρωμών.
Τα X-Pays, αφορούν σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια που παρέχονται από εφαρμογές
τεχνολογικών κολοσσών, όπως η Apple και
η Google, ενσωματώνοντας στη συσκευή
τη δυνατότητα πραγματοποίησης ανέπαφων πληρωμών.

Η εμφάνιση του ψηφιακού
πορτοφολιού και στην ελληνική
αγορά
Με πολύ απλά λόγια, το ηλεκτρονικό πορτοφόλι, ψηφιοποιεί τη φυσική κάρτα του
κατόχου σε μία συσκευή – όπως το κινητό τηλέφωνο – μετατρέποντάς τη σε μέσο
πληρωμής, για την πραγματοποίηση ανέπαφων συναλλαγών μέσω της τεχνολογίας
NFC. Όπως αναφέρει η Country Manager
της Mastercard για την Ελλάδα, Κύπρο και
Μάλτα, στην αγορά συναντάμε δύο κατηγορίες λύσεων σε ό,τι αφορά στις ψηφιακές
πληρωμές, αυτή των issuer wallets και
αυτή των X-Pays. Τα issuer wallets απο-
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Στην Ελλάδα οι συστημικές τράπεζες
αλλά και άλλοι παίκτες της αγοράς, παρέχουν ήδη ή δρομολογούν σχετικές εφαρμογές (issuer wallets) για τους κατόχους
καρτών τους με συσκευή Android, ή Apple
Pay, για χρήστες με συσκευές Apple. Σε
ό,τι αφορά στη λύση του Google Pay, έχει
ήδη παρουσία στην ελληνική αγορά, με τη
διαθεσιμότητά της να αναμένεται να διευρυνθεί εντός του 2021. Στη χώρα μας, οι
κάτοχοι καρτών Mastercard έχουν ήδη τη
δυνατότητα να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της νέας γενιάς συναλλαγών μέσω
Apple Pay, Google Pay, αλλά και των ψηφιακών πορτοφολιών τραπεζών σε συσκευές
Android, υπογραμμίζει.
Όπως αναφέρει η κ.Παλημέρη, οι λύσεις
των mobile συναλλαγών απευθύνονται σε
όλους τους καταναλωτές που διαθέτουν
mobile συσκευές (Android ή iOs), παρέχοντας μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια
στις καθημερινές συναλλαγές τους. Πιο
απλά, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε
όλες τις καθημερινές μας συναλλαγές, τις
οποίες πραγματοποιούσαμε ανέπαφα με
την κάρτα μας, χρησιμοποιώντας τη συνδεδεμένη συσκευή μας. Σε ό,τι αφορά
στην ασφάλεια, μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας MDES της Mastercard, τα πραγ=
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ματικά στοιχεία της κάρτας αντικαθίσταται
ασφαλώς με ένα token (ένα μοναδικό κρυπτογραφημένο αριθμό), προκειμένου αυτά
να μην αποθηκεύονται στη συσκευή, ούτε
να μεταφέρονται κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, προφυλάσσοντας τα έτσι, από
οποιαδήποτε υποκλοπή.

Το μέλλον των ψηφιακών
πληρωμών
Σχετικά με την ευρωπαϊκή οδηγία PSD2,
αυτή ορίζει ότι από την αρχή του έτους, είναι υποχρεωτική, μεταξύ άλλων, η χρήση
της λεγόμενης Ισχυρής Ταυτοποίησης Πελατών – στη γλώσσα μας Secure Customer
Authentication (SCA). Στο πλαίσιο αυτό,
έχουμε συνεργαστεί στενά για ένα μεγάλο διάστημα, με τους αρμόδιους φορείς,
τις τράπεζες, τα ιδρύματα πληρωμών και
τους εμπόρους, με στόχο να επιτευχθεί
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αναβάθμιση της ασφάλειας αλλά και της
αγοραστικής εμπειρίας του καταναλωτή. Η
ενεργοποίηση της SCA ξεκίνησε στα τέλη
του 2020 και εντός του πρώτου τριμήνου
του 2021 είναι πλέον διαθέσιμη από όλες
τις τράπεζες και εμπόρους στην Ελλάδα.
Αυτό επέφερε βελτιωμένη ασφάλεια για
τους κατόχους καρτών, αλλά και αναβάθμιση της εμπειρίας που αφορά στις πληρωμές του χρήστη. Πέραν της εφαρμογής
της, αποφασίσαμε την υλοποίηση μίας
καμπάνιας επικοινωνίας με επίκεντρο
την SCA, με στόχο την ενημέρωση και την
εκπαίδευση των καταναλωτών, πάνω στις
διαδικασίες διαδικτυακών πληρωμών που
χρειάζεται να ακολουθήσουν, για να απολαύσουν την ενισχυμένη προστασία που
παρέχει η Υπηρεσία Ελέγχου Ταυτότητας
της Mastercard. Η καμπάνια προωθεί τη
νέα ροή που ακολουθεί η διαδικασία της
πληρωμής, εστιάζοντας στα κύρια στάδια
της, σύμφωνα με τα πρότυπα της ελληνικής αγοράς, αναφέρει η ‘Ασπα Παλημέρη.
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Πλαστικά: Η παγκόσμια
παραγωγή μειώθηκε
το 2020, για πρώτη φορά
μετά τη χρηματοοικονομική
κρίση του 2008
Μόλις για τρίτη φορά από την αρχή της βιομηχανικής εποχής, η
ετήσια παγκόσμια παραγωγή πλαστικού υποχώρησε το 2020,
κατά 0,3%, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, ανακοίνωσε,
η Ευρωπαϊκή Ένωση Παραγωγών Πλαστικού.
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Σ

την Ευρώπη, όπου 55 εκατομμύρια τόνοι νέων πλαστικών βγήκαν πέρυσι από τα εργοστάσια, η
υποχώρηση της παραγωγής φθάνει το 5,1% και το φαινόμενο της μείωσης είναι ακόμη πιο έντονο στη Γαλλία,
όπου η παραγωγή πλαστικού μειώθηκε
κατά 11% το 2020, ανακοίνωσε η ένωση
PlasticsEurope.

ξησης της παραγωγής πλαστικών στην Κίνα
(+1% το 2020), σύμφωνα με την ένωση.

Στη Γαλλία, η συνολική κατανάλωση καινούριου πλαστικού μειώθηκε πέρυσι κατά
7,5%, περισσότερο από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο (-4,7%) και από τη μείωση που
καταγράφηκε στη Γερμανία (-6,5%).

Εδώ και μερικά χρόνια, η Κίνα εξάγει
PVC για κατασκευές και άλλα βασικά πλαστικά, όμως εξακολουθεί να εισάγει εξειδικευμένα πλαστικά, κυρίως για την βιομηχανία του αυτοκινήτου.

Ο τομέας που επηρεάστηκε περισσότερο είναι αυτός του αυτοκινήτου, στον
οποίο η κατανάλωση πλαστικού μειώθηκε
κατά 18,1% στην Ευρώπη και κατά 28%
στη Γαλλία εξαιτίας των διακοπών που
σημειώθηκαν στην παραγωγή, σύμφωνα
με την ένωση.

Η Ευρώπη (οι 27 χώρες της ΕΕ μαζί με
το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και τη
Σουηδία), η οποία το 2010 παρήγε το 21%
του παγκόσμιου πλαστικού (56 εκατ. τόνους), δεν παράγει πλέον παρά το 15% (55
εκατ. τόνους).

Σε ολόκληρο τον πλανήτη, «με 367 εκατομμύρια τόνους πλαστικού να έχουν παραχθεί το 2020 έναντι 368 εκατ. τόνων το
2019, πρόκειται για την τρίτη παγκόσμια
μείωση που έχει καταγραφεί μεταπολεμικά, έπειτα από εκείνη που είχε σημειωθεί το 1973, κατά την περίοδο της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης, και από εκείνη
του 2008, κατά τη χρηματοοικονομική
κρίση των ενυπόθηκων δανείων υψηλού
κινδύνου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ερίκ Κενέ, γενικός διευθυντής της
PlasticsEurope.

Η Κίνα, η οποία το 2010 κατασκεύαζε το
ένα τέταρτο του παγκόσμιου πλαστικού,
παρέχει τώρα το ένα τρίτο, μετά το διπλασιασμό της παραγωγής της (117 εκατ. τόνοι το 2020 έναντι 64 εκατ. τόνων το 2010).

Η Βόρεια Αμερική, παρόλο που αύξησε την ποσότητα μέσα στη δεκαετία (70
εκατ. τόνοι το 2020 έναντι 53 εκατ. τόνων
το 2010), παραμένει αναλογικά στα ίδια
επίπεδα, με το 19% της παγκόσμιας παραγωγής το 2020 έναντι του 20% πριν από
10 χρόνια.

Η επιβράδυνση, «σημαντικός δείκτης του
αντίκτυπου της κρίσης που προκάλεσε η
Covid-19 στην παγκόσμια οικονομία», μετριάσθηκε εξαιτίας της συνέχισης της αύ=
ΝΈΑ - ΕΙΔΉΣΕΙΣ
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Γερμανία και Ισπανία
ανάγονται σε σημαντικούς
εταίρους της Ελλάδας
στις εξαγωγές

Σ

τα 845,6 εκατ. ευρώ η συνολική
αξία των εξαγωγών τροφίμων και
ποτών προς την Γερμανία ενώ, υποχώρησαν οι εισαγωγές μας από τη
χώρα. Σημαντική η αύξηση στις αποστολές
φρούτων, ελαίων και γαλακτοκομικών.
Αυξητικά, για δεύτερη συνεχή χρονιά,
κινήθηκαν πέρυσι οι ελληνικές εξαγωγές
τροφίμων και ποτών στη Γερμανία η οποία
αποτελεί σταθερά το δεύτερο μεγαλύτερο
«υποδοχέα» εγχώριων προϊόντων (μετά
την Ιταλία). Επίσης, η Ελλάδα ήταν από τις
λίγες χώρες, που κατάφεραν να αυξήσουν
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τις εξαγωγές τους προς την Ισπανία.

Τα νούμερα των εξαγωγών στη
Γερμανία
Συγκεκριμένα, η αύξηση των εξαγωγών τροφίμων και ποτών το 2020 ήταν
της τάξεως του 9,6% και διαμορφώθηκαν
σε αξία στα 845,6 εκατ. ευρώ έναντι 771
το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, σημαντική «συμμετοχή» σε αυτή την αύξηση, είχαν τα φρούτα που διεύρυναν το μερίδιο
=
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τους κατά 42,83% και ανήλθαν σε αξία
στα 167,366 εκατ. ευρώ από 117,173 εκατ.
ευρώ το 2019.
Αύξηση της τάξεως του 24,77% κατέγραψαν οι εξαγωγές ελαίων με 57,383 εκατ.
ευρώ, έναντι 45,991 εκατ. ευρώ, ενώ με
8,88% διευρύνθηκε το μερίδιο των γαλακτοκομικών (179,536 εκατ. έναντι 164,879
εκατ. ευρώ).
Ανοδικά με 5% κινήθηκαν οι εξαγωγές
λαχανικών (47,384 έναντι 45,116 εκατ.
ευρώ) ενώ με συν 5% «έτρεξαν» και οι
εξαγωγές παρασκευασμάτων φρούτων και
λαχανικών (178,081 έναντι 169,490 εκατ.
ευρώ το 2019).
Οι παραπάνω κατηγορίες προϊόντων
αντιστοιχούν στα 3/4 των συνολικών ελληνικών εξαγωγών τροφίμων και ποτών στη
Γερμανία.
Αντίθετα, μείωση ποσοστού 7,6% σημειώθηκε στα αλκοολούχα (69,942 εκατ.
ευρώ από 75,767), γεγονός που οφείλεται στη μη λειτουργία των εστιατορίων το
μεγαλύτερο μέρος του έτους εξαιτίας της
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πανδημίας. Τη μεγαλύτερη μείωση είχαν οι
εξαγωγές οίνου (19,567 από 27,467 εκατ.
ευρώ το 2019), ενώ αύξηση σημειώθηκε
στα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά (38,514
εκατ. από 35,78 εκατ. ευρώ το 2019).
Αξίζει να σημειωθεί, ότι εξαιτίας της
τρέχουσας υγειονομικής κρίσης παρατηρήθηκε ήδη από τη περασμένη άνοιξη
μια αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των Γερμανών. Συγκεκριμένα,
στράφηκαν σε υγιεινότερες επιλογές
και κυρίως σε φρούτα, ενώ άνοδο άρχισε
να σημειώνει και η ζήτηση βιολογικών
προϊόντων, η οποία προβλέπεται να συνεχιστεί και στο μέλλον.

Οι γερμανικές εξαγωγές στην
Ελλάδα
Σε ό,τι αφορά τις γερμανικές εξαγωγές
τροφίμων και ποτών προς την Ελλάδα το
προηγούμενο έτος, ανήλθαν σε 705,566
εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 6,3%
σε σύγκριση με το 2019, οπότε είχαν ανέλθει σε 753,041 εκατ. ευρώ. Τα κυριότερα
προϊόντα που εξάγει η Γερμανία στη χώρα
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μας είναι σταθερά τα γαλακτοκομικά και
το κρέας, που από κοινού αντιστοιχούν σε
πάνω από 50% των συνολικών γερμανικών
εξαγωγών Και το 2020 η κυριότερη κατηγορία εισαγόμενων στην Ελλάδα γερμανικών προϊόντων ήταν τα γαλακτοκομικά, η
αξία των οποίων ανήλθε σε 236,361 εκατ.
ευρώ από 228,630 εκατ. ευρώ το 2019,
που συνιστά αύξηση κατά 7,7%.
Αντίθετα, στις εισαγωγές κρέατος σημειώθηκε μείωση ποσοστού 20,53%, καθώς η αξία τους περιορίστηκε σε 130,3
εκατ. ευρώ από 164,090 εκατ. ευρώ ένα
έτος νωρίτερα.

Έσπασαν το φράγμα του 1,1 δισ.
οι ελληνικές εξαγωγές στην
Ισπανία
Η Ελλάδα πέρυσι ήταν από τις λίγες
χώρες, που κατάφεραν να αυξήσουν τις
εξαγωγές τους προς την Ισπανία, σε ποσοστό 13,69%, κατατάσσοντας τη χώρα
μεταξύ των κρατών που σημείωσαν τη
μεγαλύτερη ετήσια άνοδο την περασμένη χρονιά (πηγή: Ισπανικό Υπουργείο
Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού
DataComex).

λαμβάνοντας το 18,5% της αξίας του συνόλου των εξαγωγών, μειωμένα, όμως,
κατά 10,3%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε
η κατηγορία, Ιχθυηρά, η οποία σημείωσε
αύξηση εξαγωγών κατά 50,4%. Παρά τις
επιπτώσεις της πανδημίας στο παγκόσμιο
εμπόριο, οι περισσότερες κύριες κατηγορίες προϊόντων από Ελλάδα προς Ισπανία
σημείωσαν άνοδο. Αξιοσημείωτη αύξηση
σημειώθηκε στην κατηγορία Φρούτα, αφού
οι εξαγωγές αυτών αυξήθηκαν κατά 18,5
εκατ. ευρώ. Μεγάλη ποσοστιαία αύξηση
σημείωσαν και οι Μηχανές, συσκευές της
τάξης του 60%. Αντίθετα, η μεγαλύτερη
μείωση παρατηρήθηκε στις κατηγορίες
Ορυκτά καύσιμα και στα είδη ρούχων.
Μεγάλο μερίδιο επί του συνόλου στις
εξαγωγές της Ελλάδας προς την Ισπανία αποτέλεσαν οι Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (17% επί του συνόλου)
ενώ η αύξηση των ιχθυηρών, κατά 61%,
ανέβασε τη συγκεκριμένη κατηγορία στη
δεύτερη θέση, καταλαμβάνοντας ποσοστό 14% έναντι 8% το 2019. Σημαντική
αύξηση στο μερίδιό τους παρουσίασαν
και τα Φαρμακευτικά προϊόντα και τα
πετρελαϊκά προϊόντα.
Πηγή: Capital.gr, Euro2day

Μάλιστα, η Ελλάδα σκαρφάλωσε δέκα
θέσεις και είναι ο 48ος προμηθευτής
της Ισπανίας από τον 58ο που ήταν το
2019. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία διαφέρουν σημαντικά με αυτά της ΕΛΣΤΑΤ,
η οποία υπολογίζει εξαγωγές προς την
Ισπανία συνολικής αξίας μεγαλύτερης
του 1,1 δισ. ευρώ.
Κυρίαρχη θέση στον κατάλογο των ελληνικών εξαγωγών στην Ισπανία κατέχουν
και για το 2020 τα Μηχανήματα, κατα-
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Πρώτη δύναμη η Ευρώπη
στις εξαγωγές προϊόντων
αγροδιατροφής
Ανακατατάξεις στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακόμα δεν έχουν αποτυπωθεί σε
επίσημες στατιστικές αλλά εδραιώνουν τη θέση του μπλοκ ως
μια παγκόσμια υπερδύναμη εξαγωγών, έφερε η αποχώρηση
του Ηνωμένου Βασιλείου.

=
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Μ

άλιστα, φαίνεται πλέον ότι μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών, καλύπτεται από εμπορικές
συμφωνίες πιο συμφέρουσες
για την ΕΕ, σε σχέση με το παρελθόν, λόγω
των διαπραγματεύσεων με το Λονδίνο.

Μια αναπροσαρμογή των στοιχείων του
2019 σε επίπεδο Ευρώπης των 27, δείχνει
πλέον ότι η ΕΕ χτίζει την απόστασή της
από την δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική
δύναμη, ενώ ταυτόχρονα υποχωρεί κατά
δύο θέσεις στη λίστα των μεγαλύτερων
εισαγωγέων. Φαίνεται πλέον ότι τίθεται
εκτός πραγματικότητας η μέχρι σήμερα
κοινή διαπίστωση πως η Ευρώπη αποτελεί τον νούμερο 1 εισαγωγέα και εξαγωγέα
αγροτικών προϊόντων και αυτό αποδίδεται
στην απώλεια των μεγάλων εισαγωγών που
πραγματοποιεί διαχρονικά το Ηνωμένο
Βασίλειο.

Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει ο αγροτοοικονομολόγος από το Δουβλίνο, Άλαν
Μάθιους, με στοιχεία που επεξεργάστηκε
ο ίδιος, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας
μεγάλος καθαρός εισαγωγέας, επομένως
η αποχώρησή του υποδηλώνει ότι η ΕΕ των
27 γίνεται πλέον μεγαλύτερος εξαγωγέας
επειδή οι εξαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο
προστίθενται στις εξαγωγές εκτός ΕΕ και
ότι καθίσταται ένας μικρότερος εισαγωγέας, επειδή το ΗΒ οι εισαγωγές από τον
υπόλοιπο κόσμο δεν υπολογίζονται πλέον
ως μέρος των εισαγωγών της ΕΕ27.

πολύ μπροστά από τις ΗΠΑ ως τον πλησιέστερο ανταγωνιστή της. Πράγματι, οι
εξαγωγές της ΕΕ εξακολούθησαν να σημειώνουν πρόοδο τα τελευταία τρία χρόνια
που παρουσιάζονται στο γράφημα, ενώ οι
εξαγωγές από τους αντιπάλους της στην
καλύτερη θέση διατηρήθηκαν.

Ωστόσο, από την πλευρά των εισαγωγών,
η ΕΕ έχει πέσει από τον Νο.1 εισαγωγέα
στον κόσμο στην τρίτη θέση, πίσω από την
Κίνα, η οποία είναι πλέον αναμφισβήτητα
ο μεγαλύτερος εισαγωγέας, αλλά επίσης,
το 2019, είναι ακριβώς πίσω από τις ΗΠΑ
που την ωθεί στην τρίτη θέση. Σημαντικά,
το Ηνωμένο Βασίλειο από μόνο του είναι
πλέον ο πέμπτος μεγαλύτερος εισαγωγέας
γεωργικών τροφίμων στον κόσμο.

Η επίπτωση αυτών των αριθμών είναι ότι
η ΕΕ είναι πλέον πολύ πιο σημαντικός καθαρός εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων
διατροφής από ό, τι πριν από το Brexit και
ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών της καλύπτεται από μια προτιμησιακή
εμπορική συμφωνία από ό, τι πριν.

Πηγή: Agronews.gr

Με βάση αυτόν τον επαναπροσδιορισμό
της ΕΕ ως 27 κρατών μελών, η ΕΕ αναδεικνύεται πλέον ως ο κυρίαρχος μεγαλύτερος εξαγωγέας γεωργικών τροφίμων,
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Η Ολλανδία εξάγει
περισσότερο ελαιόλαδο
από την Ελλάδα
στο Ηνωμένο Βασίλειο
Μπορεί η Ολλανδία να μην έχει παράδοση στην παραγωγή
ελαιόλαδου, αυτό όμως δεν την εμπόδισε το πρώτο τρίμηνο της
φετινής χρονιάς να πάρει κεφάλι από την Ελλάδα, στις εξαγωγές
εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου στη Μεγάλη Βρετανία.

Α

πό τα στοιχεία του HM Revenue
and Customs που επεξεργάστηκε το Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο, προκύπτει
πως το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς
η Ολλανδία εξήγαγε διπλάσιες ποσότητες εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου στο
Ηνωμένο Βασίλειο απ’ ό,τι η Ελλάδα. Συ=
ΝΈΑ - ΕΙΔΉΣΕΙΣ

γκεκριμένα η Ελλάδα εξήγαγε μόλις 0,3
χιλιάδες τόνους και η Ολλανδία 0,6 χιλιάδες τόνους. Παρ’ όλα αυτά η αξία των ελληνικών εξαγωγών άγγιξε το 1 εκατ. λίρες
από 600.000 λίρες που ήταν η αξία των
εξαγωγών της Ολλανδίας, διότι η τιμή χονδρικής πώλησης του ελληνικού εξαιρετικά
παρθένου ελαιόλαδου ήταν πολλαπλάσια
από την τιμή του ολλανδικού. Το ελληνι-
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κό ελαιόλαδο είναι το δεύτερο ακριβότερο
μετά το ελαιόλαδο από τα Παλαιστινιακά
Εδάφη όπου η τιμή πώλησης χονδρικής
του ενός λίτρου άγγιξε τις 12,7 λίρες.
Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία ελαιόλαδου
που εισάγει το Ηνωμένο Βασίλειο είναι
αυτή των άλλων μη παρθένων ελαιόλαδων.
Και εδώ καταγράφηκε αύξηση εισαγωγών, σε ποσότητα και αξία, και μάλιστα για
πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια συνεχούς μείωσης (-45,5% μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής αξίας μεταξύ 2017-2019).
Η Ελλάδα, παραμένει με αμελητέο μερίδιο στην τέταρτη θέση το 2020 μετά Ισπανία, Ιταλία και Ιρλανδία, το οποίο πάντως
κατάφερε να το αυξήσει 231,9% σε όγκο
και 123,4% σε αξία.
Στην κατηγορία άλλα παρθένα ελαιόλαδα
οι εισαγωγές των οποίων αυξήθηκαν πέ-

ρυσι 17% σε όγκο και υποχώρησαν 8,1% σε
αξία, κυριαρχεί η Ισπανία και μάλιστα με
αυξημένο μερίδιο σε σχέση με το 2019, το
οποίο φαίνεται να κέρδισε από την Ιταλία
και την Γαλλία. Η Ελλάδα υπερδιπλασίασε
το μερίδιο της, παραμένοντας πάντως χαμηλά σε απόλυτους αριθμούς και μάλιστα
με αξία εξαγωγών χαμηλότερη από αυτήν
μη ελαιοπαραγωγών χωρών.
Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς
το Ηνωμένο Βασίλειο εισήγαγε 21% περισσότερο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο
σε σχέση με το 2019 αξίας 75,9 εκατ. λιρών.
Οι τρεις πρώτες χώρες - ελαιοπαραγωγοί
που προμηθεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο –
Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα – αύξησαν τον
όγκο των εξαγωγών τους, με την Ιταλία,
ηγέτη στον τομέα των επώνυμων ελαιόλαδων, να ελέγχει πλέον πάνω από το μισό
της αγοράς. Η Ισπανία, που κυριαρχεί
στον τομέα των ελαιόλαδων ιδιωτικής ετικέτας, με τη χαμηλότερη τιμή, κατέγραψε
τη μικρότερη αύξηση σε όγκο (6%), που
σε συνδυασμό με τη μείωση της τιμής σε
σχέση με το 2019, οδήγησε σε υποχώρηση
του μεριδίου της στην αξία (36,2%).
Η Ελλάδα παρέμεινε τρίτη στην κατάταξη
και πολύ μακριά από τους δύο πρώτους,
με μερίδιο 5,6% και με ένα από τα ακριβότερα προϊόντα διαχρονικά, παρά την
υποχώρηση της μέσης τιμής σε σχέση με
το 2019. Πάντως συγκριτικά με τους δύο
πρώτους, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών τόσο σε ποσότητα (43,3%), όσο και σε αξία (30,2%).
Πηγή: Capital.gr, της Αλεξάνδρας Γκίτση
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Τα αγροδιατροφικά προϊόντα
στην «προμετωπίδα» των
ελληνικών εξαγωγών

Τ

α ελληνικά προϊόντα αγροδιατροφής έχουν αποδείξει ότι αντέχουν και κρατούν τη θέση τους σε
απαιτητικές αγορές και σε περιόδους κρίσεων, ακόμα και σε πρωτόγνωρες συνθήκες όπως αυτή που βιώνουμε
εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Τα
αγροτικά προϊόντα αποτελούν τη δεύτερη
μεγαλύτερη κατηγορία εξαγομένων προϊόντων (αφαιρουμένων των πετρελαιοειδών) με εξαγωγές ύψους 1,8 δισ. ευρώ το
πρώτο τρίμηνο του 2021, δηλαδή ποσοστό
21% του συνόλου των εξαγωγών, σύμφωνα
με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου
Εξαγωγέων, επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.
=
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Η μεγαλύτερη κατηγορία είναι τα βιομηχανικά προϊόντα: 4,26 δισ. ευρώ ή 48,6%,
και ακολουθούν τα πετρελαιοειδή-καύσιμα 2,13 δισ. ευρώ ή 24,3%. Έπονται
οι πρώτες ύλες με εξαγωγές 456,7 εκατ.
ευρώ ή 5,2% και τα εμπιστευτικά προϊόντα με εξαγωγές 109,9 εκατ. ευρώ ή 1,3%.
Τα αγροτικά προϊόντα περιλαμβάνουν τις
κατηγορίες τρόφιμα και ζώντα ζώα, ποτά
και καπνός και λάδια – λίπη ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣΕ, εξετάζοντας το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου
του 2021, σημαντική άνοδο καταγράφουν
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οι κλάδοι των Χημικών (+21,7%), των Μηχανημάτων (+13,4%), των Πρώτων Υλών
(+33,7%) και του κλάδου Ποτά και Καπνός
(+14,9%). Μικρότερη αύξηση εξαγωγών
εμφανίζει η κατηγορία των Πετρελαιοειδών-Καυσίμων (+3,8%), των Βιομηχανικών (+8,2%), των Τροφίμων (+8,3%) και
των Διαφόρων Βιομηχανικών (+0,7%).
Στον αντίποδα, πολύ μικρή υποχήρηση σε
σχέση με τις εξαγωγές του πρώτου τριμήνου του 2020, σημείωσε ο κλάδος των
Λαδιών (-0,9%) και των χαμηλών σε αξία
όμως εξαγωγών των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-9,5%).

Τα αγροδιατροφικά προϊόντα
στην «προμετωπίδα» των
ελληνικών εξαγωγών
Τη σημασία των εξαγωγών, και μάλιστα
των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων, ως έναν από τους σημαντικότερους
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κρίκους στην αλυσίδα της ελληνικής οικονομίας υπογράμμισε, πρόσφατα, η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη στο πλαίσιο
της ενότητας «The Economy Of Filoxenia
& The Greek Diet» του 6ου Οικονομικού
Φόρουμ των Δελφών, όπου παρουσιάστηκε η Επιτροπή για την Οικονομία της Φιλοξενίας και τη σύνδεσή της με την Ελληνική Διατροφή από την πρόεδρο του ΕΟΤ,
‘Αντζελα Γκερέκου. Η κυρία Σακελλαρίδη,
η οποία είναι μέλος της Επιτροπής υπογράμμισε πως οι ελληνικές εξαγωγές
αποτελούν κινητήριο δύναμη της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας καταλυτικά
στην αύξηση των εισοδημάτων και στην
τόνωση της απασχόλησης διαχρονικά αλλά
και στη διάρκεια της πανδημίας, όπου η
οικονομική δραστηριότητα στην εσωτερική αγορά είχε «παγώσει». Υπολογίζεται
ότι οι ελληνικές εξαγωγές συνεισφέρουν
σε ετήσια βάση περίπου 33 δισ. ευρώ στο
εθνικό ΑΕΠ της χώρας μας.
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Χάρη στις ικανότητες των Ελλήνων εξαγωγέων, σημείωσε η κυρία Σακελλαρίδη,
τα ελληνικά προϊόντα κατάφεραν να διατηρήσουν τη δυναμική τους στη διεθνή αγορά
παρ’ όλες τις αντιξοότητες που αντιμετώπισαν οι ελληνικές επιχειρήσεις τα προηγούμενα δέκα χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα
να κατευθύνονται σε περισσότερες από 120
χώρες. Η πρόεδρος του ΠΣΕ, έκανε ειδική αναφορά στον κλάδο της αγροδιατροφής που αποτελεί έναν από τους μοχλούς
ανάπτυξης. Όπως είπε, μεγάλο μέρος της
αύξησης που παρουσίασαν τα ελληνικά
προϊόντα στο εξωτερικό στη διάρκεια της
πανδημίας οφείλεται σε αυτόν, αφού οι διεθνείς καταναλωτές και κυρίως οι Ευρωπαίοι έχουν αγαπήσει τους «καρπούς της
ελληνικής γης». Επεσήμανε πως η Ελλάδα
πλέον διαθέτει Εθνική Στρατηγική για την
Εξωστρέφεια, και παράλληλα, τόνισε πως
χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην κατά τόπους προβολή των ελληνικών προϊόντων,
μέσα από την χάραξη μιας ολοκληρωμένης
και στοχευμένης στρατηγικής σε περιοχές
του κόσμου που ενδιαφέρονται για την ποιότητα και τη διατροφική αξία των προϊόντων που καταναλώνουν.

 Αλλα λαχανικά, παρασκευασμένα ή
διατηρημένα αλλιώς παρά με ξύδι ή
οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα
 Φέτα
 Παρθένο λάδι
 Βερύκοκα, κεράσια και ροδάκινα
 Αλλα παρασκευάσματα διατροφής,
που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού
 Τσιγάρα που περιέχουν καπνό
 Γιαούρτι εμπλουτισμένο η μη που
περιέχει ζάχαρη η άρωμα η καρύδια η
φρούτα
 Φρούτα με κουκούτσια, μ.α.κ. νωπά
 ‘Αλλα φρούτα νωπά
 Πορτοκάλια, νωπά ή αποξηραμένα
 Καπνός βιομηχανοποιημένος,
εκχυλίσματα και βάμματα καπνού,
μ.α.κ.
 Καπνά χωρις αφαιρεση των μίσχων

Τα 15 σημαντικότερα ελληνικά
εξαγόμενα αγροτικά προϊόντα
Τα 15 σημαντικότερα ελληνικά εξαγόμενα αγροτικά προϊόντα στον κόσμο κατά
το δωδεκάμηνο του 2020 , σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΠΣΕ, ήταν οι κατηγορίες:
 Άλλα ψάρια, νωπά ή διατηρημένα με
απλή ψύξη (εκτός από συκώτια, αυγά
και σπέρματα)

=
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 Μείγματα και ζυμάρια για την
παρασκευή προϊόντων αρτοποιϊας,
ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιϊας της
υποδιαίρεσης 048.4
 Λαχανικά, καρποί και φρούτα
και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών,
παρασκευασμένα ή διατηρημένα με
ξύδι ή οξικό οξύ.
Στις τρεις πρώτες θέσεις με τη σημαντικότερη αύξηση, σε σχέση με το 2019
τοποθετούνται οι κατηγορίες: Πορτοκάλια, νωπά ή αποξηραμένα (44,9%), παρθένο λάδι (41,1%), Φρούτα με κουκούτσια,
μ.α.κ. νωπά (38,7%).
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Η ευελιξία του marketing
θα επαναπροσδιοριστεί
στην μετά COVID-19 εποχή
Οι παραδοσιακές αρχές του marketing δεν θα αλλάξουν στον
πυρήνα τους, αλλά η αβεβαιότητα που επικρατεί θα σημάνει την
αρχή μίας νέας εποχής για το χώρο. Οι οργανισμοί θα πρέπει να
είναι σε θέση να προσαρμόσουν τις καμπάνιες τους βάσει των
νέων δεδομένων που έρχονται στο προσκήνιο, από τις ολοένα
και περισσότερο μεταβαλλόμενες νοοτροπίες και απαιτήσεις
των καταναλωτών.
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Ο

ι εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν επηρεαστεί από την
πανδημία και προσμένουν την
στιγμή που θα αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, με τα οποία, πριν από ένα
χρόνο, δεν είχαν ιδέα ότι θα ήταν αντιμέτωποι σήμερα. Τα τμήματα marketing ανυπομονούν να επανεκκινήσουν τα project
που έχουν “παγώσει” και να κάνουν μια
νέα δημιουργική αρχή. Κάτι τέτοιο θα συνοδεύεται από την ανάγκη των επιχειρήσεων να επωφεληθούν από τις νέες καταναλωτικές τάσεις που έχουν δημιουργηθεί.
Βέβαια όσα σενάρια και να κάνουμε για το
πως θα είναι αυτή η νέα πραγματικότητα
που μας περιμένει, κανείς δεν μπορεί να
πει με βεβαιότητα πως θα είναι η “μετάCovid19” εποχή. Το μόνο που μπορούμε
να πούμε με σιγουριά, είναι ότι όλοι οι οργανισμοί πρέπει να κινούνται με ευελιξία
για να καταφέρουν να αφουγκραστούν τους
καταναλωτές, των οποίων η συμπεριφορά
θα συνεχίσει να αλλάζει αμέσως μόλις
νιώσουν ότι επικρατεί αβεβαιότητα και ότι
θα δημιουργηθούν νέα δεδομένα για την
καθημερινότητά τους.
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Αλλαγή στο περιεχόμενο των
μηνυμάτων, στο μέσο μετάδοσης
και στις δραστηριότητες των
επιχειρήσεων.
Η σημαντικότερη προσέγγιση που οφείλουν να υιοθετήσουν οι οργανισμοί είναι
ένας διακαναλικός τρόπος μετάδοσης των
μηνυμάτων τους, από πολλά διαφορετικά
μέσα και πλατφόρμες, τα οποία θα τους
δίνουν την δυνατότητα να αλλάζουν και το
περιεχόμενο των μηνυμάτων τους. Παρόλο
που η σημασία και τα θετικά της στροφής
προς αυτή την κατεύθυνση είναι πλέον ευρέως γνωστά, στην πράξη δεν λαμβάνονται
στα σοβαρά από τις επιχειρήσεις και δεν
επιτυγχάνονται οι στόχοι της.
Τώρα περισσότερο από ποτέ, κάθε τμήμα marketing πρέπει να συνειδητοποιήσει την επιρροή του κάθε καναλιού μετάδοσης, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να είναι σε
θέση να προσαρμόσει τη στρατηγική του
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στα ολοένα και περισσότερο μεταβαλλόμενα δεδομένα που επικρατούν. Το περιεχόμενο του μηνύματος πρέπει να μπορεί
να προσαρμοστεί βάσει των αναγκών και
του τρόπου σκέψης των καταναλωτών, που
είναι οι αποδέκτες του μηνύματος.
Για παράδειγμα, όπως έχουμε διαπιστώσει, ο τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας διαφέρει από χώρα σε χώρα. Κρίνεται
απαραίτητο λοιπόν, για μια εταιρεία που
δραστηριοποιείται σε διαφορετικές χώρες, να αλλάξει τα μηνύματα και τα μέσα
μετάδοσης τους και να τα διαμορφώσει
βάσει των εκάστοτε συνθηκών.
Πώς θα καταφέρουν λοιπόν οι οργανισμοί να αλλάξουν την στρατηγική τους σε
τοπικό επίπεδο; Πώς θα διαμορφώσουν
εκ νέου τις τακτικές τους; Πως θα μειώσουν ή θα αυξήσουν τoν προϋπολογισμό
τους για μία καμπάνια σε τόσο σύντομο
χρονικό διάστημα; Αυτήν ακριβώς την πολυπόθητη ευελιξία πρέπει να κυνηγήσουν
οι εταιρείες διαφοροποιώντας παράλληλα
τον στρατηγικό τους σχεδιασμό. Χάρη στην
διαδικτυακή πλατφόρμα Verizon Media, οι
έμποροι μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα σε όλα τα κανάλια.
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Οι εταιρείες πρέπει να εξισορροπήσουν
την επερχόμενη ανάκαμψη με τους προϋπολογισμούς για τις διαφημιστικές καμπάνιες, οι οποίοι πιθανώς να εξακολουθούν να είναι περιορισμένοι.
Παράδειγμα αποτελεί η καμπάνια που
διεξήχθη από την Playstation σε συνεργασία με την Doritos για να γιορτάσουν
την κυκλοφορία του νέου Playstation 5.
Χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά augmented
reality (επαυξημένης πραγματικότητας),
τα οποία διαφοροποιήθηκαν βάση της γεωγραφικής τοποθεσίας και προσκλήθηκαν
χρήστες από πέντε ευρωπαϊκές αγορές να
βρουν έναν αριθμό εικονικών αντικειμένων σε πραγματικές τοποθεσίες, προκειμένου να κερδίσουν βραβεία και δώρα.
Καθώς όμως υπήρχαν περιοριστικά μέτρα
στις μετακινήσεις λόγω της πανδημίας,
έπρεπε να επανεξεταστεί η καμπάνια και
η εμπειρία που θα αποκόμιζαν οι χρήστες.
Τηρώντας τις κυβερνητικές οδηγίες, ένα
παιχνίδι εκτελέστηκε όπως είχε αρχικά
σχεδιαστεί σε ολόκληρο το Βέλγιο και την
Ολλανδία, αλλά καθώς τα περιοριστικά μέτρα έπληξαν την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, έπρεπε να διαφο=
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ροποιηθεί εντελώς η χρησιμοποιούμενη
τεχνολογία και να επιτραπεί στους συμμετέχοντες να βρουν τα εικονικά αντικείμενα
μέσα στα σπίτια τους.
H εταιρεία κατάφερε να αναδιαμορφώσει την καμπάνια, παραμένοντας όμως
πιστή στην αρχική δημιουργική ιδέα και
στους πελάτες – στόχους, ενώ η εκτέλεση
της προσαρμόστηκε ώστε να ταιριάζει στις
νέες συνθήκες.
Επιπλέον έπρεπε να μεταδοθούν τα σωστά μηνύματα στα κοινωνικά και ψηφιακά
δίκτυα, για να γνωρίσουν οι χρήστες τις δυνατότητες του νέου Playstation 5, με αποτέλεσμα να εγγραφούν 165.000 παίκτες σε
όλη την Ευρώπη και να πραγματοποιηθούν
550.000 παιχνίδια!

Χρησιμοποιώντας τις
πληροφορίες σε πραγματικό
χρόνο

λητα, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα το
περιβάλλον και την νοοτροπία των καταναλωτών. Τι ενδιαφέρει λοιπόν περισσότερο
τους καταναλωτές να αγοράσουν σήμερα;
Μήπως ψάχνουν να αγοράσουν πράγματα
για να βγουν με φίλους και να συναντηθούν
με πολύ κόσμο; Ή μήπως αγοράζουν ακόμα
πράγματα που δείχνουν ότι εξακολουθούν
να σχεδιάζουν δραστηριότητες στο σπίτι;
Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι που βαδίζουν
διστακτικά και προσεκτικά προς την νέα
πραγματικότητα και οι εταιρείες πρέπει
να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες προς αυτούς
τους καταναλωτές.
Για να χρησιμοποιηθούν σωστά τα δεδομένα που προκύπτουν και να διασφαλιστεί
ότι από τις έρευνες προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες, που αφορούν το σωστό
άτομο , δεν πρέπει να γίνει απλώς μια υπόθεση ότι ολόκληρος ο πληθυσμός πρόκειται να σκέφτεται, να ενεργεί ή να ξοδεύει
με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη ενός ευρύτερου
φάσματος ψυχολογίας των καταναλωτών το
οποίο πρέπει να εξεταστεί από το τμήμα

Ένα χρόνο μετά από το πρώτο lockdown
το μόνο σίγουρο είναι ότι η πλειοψηφία
των ανθρώπων θέλουν να τρέξουν έξω από
τα σπίτια τους όσο πιο γρήγορα μπορούν,
καθώς οι περιορισμοί αρχίζουν να υποχωρούν, κάτι το οποίο βέβαια μπορεί να μην
ισχύει για όλες τις χώρες. Χρησιμοποιώντας δεδομένα που προέρχονται από διάφορες μετρήσεις, πρέπει να επιδιώξουμε
να συνδέσουμε το είδος και το περιεχόμενό των πληροφοριών που συνοδεύουν αυτά
τα δεδομένα. Αξιοποιώντας σε πραγματικό
χρόνο τα πρωτογενή δεδομένα της έρευνας, μπορούμε να συνδέσουμε ποιο είδος
περιεχομένου είναι το δημοφιλέστερο και
ποια προϊόντα τείνουν να είναι πιο ευπώ=
ΝΈΑ - ΕΙΔΉΣΕΙΣ
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marketing. Βάσει αυτής της προσέγγισης,
οι εταιρείες πρέπει να διαμορφώσουν καλύτερα τις καμπάνιες γύρω από τα προϊόντα και τα μηνύματα που μεταφέρουν,
επιδεικνύοντας παράλληλα απαράμιλλη
ευφυΐα σχετικά με το είδος των μηνυμάτων που πρέπει να περάσουν οι διαφημιζόμενοι, ώστε να έχουν τη μέγιστη επιτυχία μπροστά σε ορισμένα είδη κοινού.
Οι κλασικές αρχές της διαφήμισης που
αφορούν την νοοτροπία, το πλαίσιο και τη
χρονική στιγμή που διαδραματίζεται, δεν
έχουν αλλάξει – απλώς η νοοτροπία και το
περιβάλλον μπορεί να χρειαστεί να επαναξιολογούνται συνεχώς. Κατά τη διάρκεια
του περασμένου έτους, υπήρξαν πολλές
περιπτώσεις στις οποίες οι εταιρείες έκαναν μεν καμπάνιες, αλλά δεν κατάφερναν
να τις διαμορφώσουν βάσει του πνεύματος της εποχής, πράγμα που σημαίνει ότι
το τελικό προϊόν στην αγορά δεν ταυτιζόταν με τα συναισθήματα που βίωναν οι
καταναλωτές. Για παράδειγμα ο κλάδος
των τουριστικών επιχειρήσεων παγκοσμίως, δεν κατάφερε να ευθυγραμμίσει το τι
πραγματικά συνέβαινε με το περιεχόμενο
των μηνυμάτων του. Έτσι, ενώ υπάρχει μία
πληθώρα δεδομένων για να σχηματιστεί η
ακριβής εικόνα της ζήτησης σε αυτόν τον
κλάδο, δεν έχει προκύψει κάποια καμπάνια η οποία να έχει επιτύχει τον στόχο της.
Μένει να διαπιστωθεί εάν με την επανεκκίνηση του τουρισμού θα καταφέρουν οι
εταιρείες να πιάσουν και πάλι τον παλμό
των ταξιδιωτών. Καθώς οι ταξιδιωτικές
εταιρείες “φωνάζουν για να ακουστούν”
και να αντισταθμίσουν τις απώλειες του
περασμένου έτους, είναι δεδομένο ότι θα
κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για
να καταφέρουν και πάλι να προσεγγίσουν
ταξιδιώτες.

ελιξίας που επιδεικνύουν και της ικανότητας τους να προσαρμόζουν τις καμπάνιες
και τα μηνύματα που θέλουν να περάσουν,
στις ολοένα και περισσότερο μεταβαλλόμενες συνθήκες που γνωρίζει ο κόσμος
μας. Η ικανότητα των εταιρειών να δείξουν
προσαρμοστικότητα και να είναι σε ετοιμότητα να προβάλλουν τις καμπάνιες τους
σε μέσα που, μέχρι πρότινος δεν τους ήταν
γνωστά, θα τις επαναφέρει στον ανταγωνιστικό χάρτη. Οι εταιρείες δεν έχουν παρά
να ακολουθήσουν τον δρόμο της μάθησης
και της δοκιμής για να παραμείνουν ενημερωμένες και ανταγωνιστικές.
Πηγή: www.marketingweek.com

Το 2021 είναι μια χρονιά που θα καταδείξει νικητές και ηττημένους, βάσει της ευ-
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Επικύρωση Γεωγραφικής
Ένδειξης για το «Ούζο»
και το «Τσίπουρο/Τσικουδιά»
Εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς καταχώριση
στο διεθνές μητρώο της Πράξης της Γενεύης του Παγκόσμιου
Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας, (WIPO), οι Γεωγραφικές
Ενδείξεις (Γ.Ε.) για το «Ούζο» και το «Τσίπουρο/Τσικουδιά».
τευτικό πλεονέκτημα σε συνομιλίες της
ΕΕ με τρίτα κράτη για διμερείς αναγνωρίσεις Γεωγραφικών Ενδείξεων. Πλέον δεν
θα μπορούν εύκολα να εξαιρεθούν από
συνομιλίες και συμφωνίες» επισημαίνει
σε δήλωση του ο Νίκος Καλογιάννης, πρόεδρος του ΣΕΑΟΠ.

Σ

ύμφωνα με σχετική ανακοίνωση
του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Αποσταμάτων & Αλκοολούχων
Ποτών, η έγκριση επετεύχθη έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες του
ΣΕΑΟΠ, της ΕΝΑΠΑΠΕ και των Υπηρεσιών
του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Σημαντικό επίσης, σύμφωνα με τον ΣΕΑΟΠ, είναι ότι αναγνωρίζεται άμεσο έννομο
συμφέρον στην προστασία του «Ούζου» &
του «Τσίπουρου/Τσικουδιάς» των κλαδικών φορέων, γεγονός που διευκολύνει την
παράσταση τους ενώπιον κάθε αρμόδιας
Αρχής για ζητήματα που άπτονται των ενδείξεων αυτών.

«Τα προϊόντα μας “Ούζο” και “Τσίπουρο/
Τσικουδιά” ισχυροποιούνται πλέον ακόμη
περισσότερο στις διεθνείς αγορές κι αυτό
διότι θα μπορούν να απολαμβάνουν προστασίας στα συμβαλλόμενα στην Διεθνή
Συμφωνία της Λισαβόνας Κράτη ακριβώς
όπως ακριβώς προστατεύονται στην ΕΕ.
Επίσης αποκτούν σημαντικό διαπραγμα=
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Άρθηκε το εμπάργκο της
Αλβανίας για τις ελληνικές
εξαγωγές πουλερικών
Κανονικά εξάγονται πλέον τα ελληνικά πουλερικά στην Αλβανία,
μετά την ξαφνική απαγόρευση που επιβλήθηκε από την γειτονική
χώρα με πρόσχημα την ύπαρξη κρουσμάτων γρίπης των πτηνών.

Σ

υγκεκριμένα, το εμπάργκο επιβλήθηκε στις 4 Ιουνίου 2021 απαγορεύοντας φορτία με γαλοπούλες
να εισαχθούν στην αλβανική αγορά, φέρνοντας σε δύσκολη θέση χιλιάδες
εκτροφείς, εξαγωγικές επιχειρήσεις και
τοπικές οικονομίες.

στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος
(προληπτικής) παρακολούθησης της υγείας του πληθυσμού των πτηνών και έρχεται
σε πλήρη αντίθεση με τις κατευθυντήριες
οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού για
την Υγεία των Ζωών (ΟΙΕ), μέλος του οποίου είναι και η Αλβανία.

Έτσι, μετά από πρωτοβουλία της αρμόδιας υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Φωτεινής Αραμπατζή, η
υπουργός Γεωργίας της Αλβανίας, Milva
Ekonomi ανακάλεσε, την απόφασή της.

Μάλιστα, την ίδια ημέρα που κοινοποιήθηκε η απόφαση στις ελληνικές αρχές,
απέστειλε επιστολή στην Milva Ekonomi
ζητώντας την άμεση ανάκληση της απόφασης, η οποία, όπως επισήμανε «δεν δικαιολογείται από την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση της νόσου στην Ελλάδα,
καθώς αφορά «κρούσμα» της «γρίπης των
πτηνών» που εντοπίστηκε σε άγριο πτηνό
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Ο ΟΙΕ ορίζει με σαφήνεια, πως οι χώρες
μέλη δεν μπορούν να επιβάλουν μέτρα απαγόρευσης εμπορίου ως απάντηση για εντοπισμό κρούσματος σε άγριο πτηνό, όπως
αυτό που εντοπίστηκε στην Ελλάδα στις
20.04.2021», σημείωσε η κ. Αραμπατζή
προσθέτοντας με έμφαση πως «η Ελλάδα
τήρησε πλήρως τις υποχρεώσεις της, που
επισημαίνονται ρητά στο σχετικό άρθρο του
ΟΙΕ, ενημερώνοντας τον Οργανισμό για την
ύπαρξη του σχετικού κρούσματος σε άγριο
πτηνό και όχι σε πουλερικά».

Ταυτόχρονα, η κ. Φωτεινή Αραμπατζή
καθιστούσε σαφές ότι «η απόφαση παρα=
ΝΈΑ - ΕΙΔΉΣΕΙΣ

βιάζει ξεκάθαρα και την ενωσιακή νομοθεσία, από την οποία απορρέουν για την
Αλβανία συγκεκριμένες δεσμεύσεις καθώς έχει υπογράψει συμφωνία σύνδεσης
με την ΕΕ. Δεσμεύσεις που αναφέρουν
ρητά ότι δεν λαμβάνονται περιοριστικά του
ελεύθερου εμπορίου μέτρα για τον κλάδο
της πτηνοτροφίας, σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος σε άγριο πτηνό».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το
υπουργείο Εξωτερικών και ο αρμόδιος για
την εξωστρέφεια και την οικονομική διπλωματία υφυπουργός Κώστας Φραγκογιάννης,
προχωρώντας στις δέουσες ενέργειες.
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Έρευνα: Αισιόδοξη για το
μέλλον της η Generation Z,
παρά την πανδημία

Α

ισιόδοξοι για τις μελλοντικές
προοπτικές τους είναι οι νέοι
16-25 ετών (Generation Z), παρά
την πανδημία του κορονοϊο, σύμφωνα με έρευνα σε περισσότερους από
6.000 ενεργούς και πρώην συμμετέχοντες σε εκπαιδευτικά προγράμματα του JA
Worldwide, από 17 χώρες.

Η παγκόσμια έρευνα που διεξήχθη από
την EY, σε συνεργασία με το JA Worldwide,
στα τέλη του 2020, εξετάζει τις συμπεριφορές και τις απόψεις των νέων σχετικά
με την εκπαίδευση, το μέλλον της εργασίας και την καριέρα τους. Κύριο εύρημα
αποτελεί το 82% των συμμετεχόντων που
αισθάνονται αισιόδοξοι ότι θα έχουν κατα-
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φέρει να βρουν ουσιαστική εργασία και να
επιλύσουν σειρά παγκόσμιων προκλήσεων το 2030, παρά το γεγονός ότι βιώνουν,
αυτή τη στιγμή, μια παγκόσμια πανδημία
και βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πιθανή
οικονομική ύφεση.

Όταν ρωτήθηκαν για τα σχέδιά τους για
το μέλλον, το 53% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι ελπίζουν να διοικούν τη δική
τους επιχείρηση σε 10 χρόνια. Αυτό το
ποσοστό αυξάνεται για όσους συμμετέχοντες αποτελούν σήμερα μέρος του εργατικού δυναμικού, με 65% να εμφανίζονται
αισιόδοξοι ότι θα έχουν τη δική τους επιχείρηση το 2030.
=
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Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες επέδειξαν ακόμη μεγαλύτερες επιχειρηματικές
φιλοδοξίες, αναδεικνύοντας τη «δυνατότητα για αυθεντική σκέψη και ιδέες», τη
«διάδραση με ανθρώπους από όλο τον κόσμο» και τις «ευκαιρίες για επίλυση περίπλοκων προβλημάτων», ως τα τρία πολυτιμότερα γνωρίσματα για μία επιτυχημένη
καριέρα.

Ανεξάρτητα από το πόσο έτοιμοι νιώθουν
για τον εργασιακό κόσμο του αύριο, το 85%
της Gen Z δηλώνουν ότι έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους όσον αφορά τη
χρήση της τεχνολογίας. Η έρευνα διαπιστώνει, επίσης, ότι οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι τάσεις, όπως η αυτοματοποίηση της εργασίας, η παγκοσμιοποίηση και
οι μεταβαλλόμενες εργασιακές συνήθειες,
θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην εργασιακή
τους εμπειρία, με το 74% να αναφέρουν
ότι αισθάνονται «αισιόδοξοι» για την επίδραση που θα έχει η αυτοματοποίηση στις
επαγγελματικές προοπτικές τους.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι το 54% των
συμμετεχόντων θεωρούν ότι η εκπαίδευση που έχουν λάβει, τους έχει προετοιμάσει επαρκώς για να είναι επιτυχημένοι το
2030. Συγκεκριμένα, δηλώνουν ότι θέλουν
να επενδύσουν περισσότερο χρόνο, τόσο
σε εκπαιδευτικά αντικείμενα, όσο και σε
μεθοδολογίες που θα τους προετοιμάσουν
αποτελεσματικότερα για τις μελλοντικές
τους καριέρες και τον ρόλο τους ως πολίτες του κόσμου.

μετεχόντων ανέδειξαν τον περιβαλλοντικό
αλφαβητισμό και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ανάμεσα στα τρία σημαντικότερα, με τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, την αντίληψη του ενεργού πολίτη
του κόσμου, τον ψηφιακό αλφαβητισμό
και την επιχειρηματικότητα, να λαμβάνουν
εξίσου υψηλές βαθμολογίες.

Όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα, το 59% της Gen Z δηλώνουν ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη
έμφαση σε εμπειρίες που σχετίζονται με
τον χώρο εργασίας, και το 57% στην καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών από
επαγγελματίες. Αυτά τα ευρήματα καταδεικνύουν μία γενιά η οποία εκτιμά τις
πρακτικές εργασιακές εμπειρίες, ως μέσο
εξοικείωσης με τον μεταβαλλόμενο εργασιακό κόσμο.

Σύμφωνα με την έρευνα, παρότι το 60%
των συμμετεχόντων αντιλαμβάνονται το
εκπαιδευτικό σύστημα ως τον σημαντικότερο θεσμό που μπορεί να τους προετοιμάσει για το μέλλον, το 53% δηλώνουν ότι
αναμένουν από τις πολυεθνικές και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις να τους προετοιμάσουν για τις αναδυόμενες τάσεις, όπως
η αυτοματοποίηση, η παγκοσμιοποίηση
και οι νέες εργασιακές συνήθειες.

Όταν τους ζητήθηκε να ιεραρχήσουν τα
σχολικά μαθήματα κατά σειρά εκπαιδευτικής αξίας, η πλειοψηφία (77%) των συμ=
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Η Ελλάδα «κέρδισε»,
εν μέσω πανδημίας,
τρεις θέσεις στην
Παγκόσμια Επετηρίδα
Ανταγωνιστικότητας
του IMD για το 2021

Ά

νοδο τριών θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας για το 2021 σημείωσε, εν
μέσω πανδημίας, η Ελλάδα, ενώ
συνολικά στη διετία 2019-2020 βρέθηκε υψηλότερα κατά συνολικά 12 θέσεις,
σύμφωνα με τα στοιχεία του Institute for
Management Development (IMD) της Ελβετίας, που δημοσιοποιεί σήμερα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΙΝΣΒΕ).
Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην 46η
θέση της σχετικής κατάταξης, μεταξύ 64
χωρών, από την 49η, που κατείχε πέρυσι
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(σ.σ. τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σήμερα για την Παγκόσμια Επετηρίδα
Ανταγωνιστικότητας 2021 και η συνολική
αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας με
όρους ανταγωνιστικότητας, αφορούν τις
επιδόσεις της χώρας μας κατά την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2020).
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του IMD, η συνολική κατάταξη
μιας χώρας, μεταξύ των 64 οικονομιών
που συμμετέχουν στην αξιολόγηση για
την εξαγωγή της Παγκόσμιας Επετηρίδας
Ανταγωνιστικότητας, είναι αποτέλεσμα
της σύνθεσης των επιδόσεων που αυτή
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επιτυγχάνει στις τέσσερις επιμέρους κατηγορίες δεικτών, και συγκεκριμένα: στην
«Οικονομική Αποδοτικότητα» (η Ελλάδα
βρέθηκε στην 52η θέση στη λίστα του 2021
από την 55η πέρυσι), στην «Κυβερνητική
Αποτελεσματικότητα» (σταθερά στην 52η
θέση, που κατέκτησε πέρυσι), στην «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» (στην
44η θέση, έναντι τις 51ης πέρυσι) και στις
«Υποδομές» (σταθεροποίηση στην 39 η
θέση, «ανακόπτοντας μάλλον οριστικά την
πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών»).

Τρίτη μεταξύ 64 χωρών στη
μακροχρόνια ανάπτυξη της
απασχόλησης, αλλά 62η στο
χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ
Κατά το ΙΝΣΒΕ, οι τρεις δείκτες που παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και αποτελούν «δυνατά σημεία» για τη χώρα, όπως
προκύπτει από την αξιολόγηση του 2021,
είναι οι εξής: η «μακροχρόνια ανάπτυξη
της απασχόλησης» (3η θέση μεταξύ των 64

χωρών), η «προσαρμοστικότητα της κυβερνητικής πολιτικής» (11η θέση) και η «διαφάνεια» (19η θέση μεταξύ των 64 χωρών).
Αντίθετα, οι τρεις δείκτες οι οποίοι λειτουργούν αρνητικά στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας είναι: ο «Σχηματισμός ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου»
(63η θέση), το «χρέος της χώρας ως ποσοστό του ΑΕΠ» (62η) και η «πιστοληπτική
ικανότητα της χώρας» (57η).

Η Ευρώπη πρωτοστάτησε μέσα
στην πανδημία
Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης του 2020, η
Ευρώπη έδειξε τις δυνατότητές της, με την
πρώτη τετράδα της παγκόσμιας κατάταξης
να καταλαμβάνεται από ευρωπαϊκές χώρες και με τις πρωτοπόρους ευρωπαϊκές
οικονομίες να μοιράζονται τρία κοινά χαρακτηριστικά: αυξημένες επενδύσεις στην

"Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην 46η
θέση της σχετικής κατάταξης, μεταξύ 64
χωρών, από την 49η, που κατείχε πέρυσι."
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καινοτομία, διαφοροποίηση των οικονομικών τους δραστηριοτήτων και κατάλληλες
δημόσιες πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.
Για το 2021, στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε η Ελβετία,
βελτιώνοντας την περσινή της κατάταξη
κατά δύο θέσεις. Την «έκπληξη» για εφέτος την έκανε η Σουηδία, η οποία από την
6η θέση πέρυσι, εκτινάχθηκε στη δεύτερη,
ενώ ακολουθούν η Δανία στην τρίτη θέση
και η Ολλανδία στην τέταρτη. Στην πέμπτη
βρέθηκε η Σιγκαπούρη, έχοντας απωλέσει
όχι μόνο την πρωτιά που κατείχε, αλλά συνολικά τέσσερις θέσεις, σε σχέση με την
κατάταξη του 2020.

Πώς πέτυχε την πρωτιά η
Ελβετία, γιατί την έχασε η
Σιγκαπούρη
Η Ελβετία πέτυχε την «πρωτιά» βελτιώνοντας την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και αυξάνοντας την απασχόληση.
Επιπλέον, βρέθηκε στην κορυφή και λόγω
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της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας». Η συγκεκριμένη χώρα έχει ακόμα
επιτύχει να είναι πρώτη στη διαχείριση
των δημόσιων οικονομικών και στο θεσμικό πλαίσιο.
Επίσης, η Ελβετία αποτελεί «κορυφαίο
παράδειγμα» στις βελτιώσεις που πέτυχε μέσα στην πανδημία σε τομείς όπως:
παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα, αγορά εργασίας, πρακτικές διοίκησης
επιχειρήσεων, στάσεις και αξίες από τους
managers (οι επιδόσεις αυτές προέρχονται από την κατηγορία των δεικτών της
«Επιχειρηματικής
Αποτελεσματικότητας»). Η Ελβετία είναι επίσης πρώτη στον
παράγοντα «Εκπαίδευση» και τρίτη στην
«Υγεία και Περιβάλλον».
Η Σουηδία, η οποία από την 6η θέση
πέρυσι, βρέθηκε φέτος στη 2η, υλοποίησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο πεδίο
της «Οικονομικής Αποδοτικότητας» και
ειδικότερα στη διαχείριση των δημόσιων
οικονομικών και της αύξησης της απασχόλησης. Επίσης, η συγκεκριμένη χώρα
σημείωσε αξιοσημείωτες προόδους στην
=
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Αθ.Σαββάκης: Ο ιδιωτικός
τομέας άντεξε τη σφοδρή
πίεση και στήριξε τη διεθνή
ανταγωνιστικότητα της χώρας

«Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα» και
στην «Αγορά Εργασίας». Ακόμη, παραμένει στην κορυφή της κατάταξης στον τομέα
της «Υγείας και του Περιβάλλοντος», ενώ
σημειώνει σημαντικά υψηλές επιδόσεις
στην «Εκπαίδευση».
Παρά το γεγονός ότι η Δανία κατέγραψε
σημαντικές επιδόσεις στο «Διεθνές Εμπόριο», και παρά το ότι στην «Οικονομική
Αποδοτικότητα» και στην «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» κατατάσσεται πρώτη, εντούτοις έχασε μια θέση στη
γενική κατάταξη και από δεύτερη πέρυσι, φέτος κατατάσσεται τρίτη. Γιατί συνέβη αυτό; Σύμφωνα με το ΙΝΣΒΕ, η πτώση
της συγκεκριμένης χώρας προέρχεται από
τις σχετικά «φτωχές» επιδόσεις της στην
«Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα» και
στο κριτήριο «Υποδομές».
Η δε Σιγκαπούρη έχασε τέσσερεις θέσεις και από την 1η θέση πλέον βρίσκεται
στην 5η . Αυτό οφείλεται στην απώλεια
θέσεων εργασίας, στο έλλειμμα παραγωγικότητας και στις οικονομικές επιπτώσεις λόγω της πανδημίας.
=
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Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος του ΣΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης,
δήλωσε πως «παρά την πρωτόγνωρη κρίση λόγω της πανδημίας και των σκληρών
lockdowns, ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας, και ειδικά η βιομηχανία και η μεταποίηση, άντεξαν στις σφοδρές πιέσεις από
το περιβάλλον δραστηριοποίησής τους,
προσαρμοζόμενες ταχύτατα στα νέα δεδομένα, ενισχύοντας έτσι τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας».

Όπως είπε, οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και οι ορθές
αποφάσεις της για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, υποβοηθούν επίσης καταλυτικά στην επάνοδο της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. «Όμως, για
την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, αποτελεί αδήριτη ανάγκη να επανέλθει στην προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής η
μεταποίηση και η βιομηχανία» σημείωσε
και πρόσθεσε ότι, στην προτεραιότητα του
κυβερνητικού έργου ώς το τέλος του 2021,
θα πρέπει -μεταξύ άλλων- να βρεθούν τα
εξής: περαιτέρω μείωση φορολογικών
συντελεστών και εργοδοτικών εισφορών,
αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου με
αυξημένα ποσοστά άμεσων ενισχύσεων,
ειδικά για τις μικρομεσαίες μεταποιητικές
επιχειρήσεις με έδρα την ελληνική περιφέρεια, λειτουργικές ενισχύσεις για τη βιομηχανία και μείωση τελών και αναίτιων
επιβαρύνσεων για το σύνολο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
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DBRS: Προβλέπει ρυθμό
ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας 5% για το 2021
και για το 2022
"Στις αναπτυγμένες οικονομίες που ηγούνται της παγκόσμιας
ανάκαμψης, οι περιορισμοί στη διαθεσιμότητα εργατικού
δυναμικού και οι διαταραχές στην παγκόσμιες εφοδιαστικές
αλυσίδες δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις."

Ο

DBRS αναφέρει ότι η παγκόσμια
οικονομία είναι σε τροχιά ανάκαμψης, με αιχμή τις αναπτυγμένες οικονομίες που έχουν κάνει
σημαντική πρόοδο στον εμβολιασμό του
πληθυσμού τους και έχουν μειώσει τους
περιορισμούς στις μετακινήσεις. «Ωστόσο,
η παγκόσμια πανδημία δεν έχει τελειώσει
και συνεχίζει να θέτει κινδύνους για την
ανάκαμψη», σημειώνει ο οίκος.

εμβολιασμών σε ορισμένες περιοχές εξακολουθούν να αποτελούν πηγές κινδύνων.

Τα βασικά στοιχεία της εκτίμησης του
οίκου για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας είναι τα εξής:

 Στις αναπτυγμένες οικονομίες που
ηγούνται της παγκόσμιας ανάκαμψης, οι
περιορισμοί στη διαθεσιμότητα εργατικού
δυναμικού και οι διαταραχές στην παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις. Αν και αυτό
φαίνεται να είναι προσωρινό φαινόμενο,
παρατεταμένοι περιορισμοί της προσφοράς μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω τον
δομικό πληθωρισμό και να προκαλέσουν
προσδοκίες αύξησης του πληθωρισμού
στο μέλλον.

 Οι εμβολιασμοί έχουν αποδειχθεί γενικά αποτελεσματικοί στη μείωση της μετάδοσης και της έντασης της COVID-19.
Αυτό είναι θετικό για την ανάκαμψη της
οικονομίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2021
και το 2022. Ωστόσο, η εμφάνιση μεταλλάξεων της COVID-19 και τα χαμηλά ποσοστά
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 Η ανεργία και η στεγαστική αγορά
έχουν εξελιχθεί καλύτερα από το αναμενόμενο. Οι ισολογισμοί των νοικοκυριών
είναι σε καλή κατάσταση, καθώς στηρίχτηκαν από τις επεκτατικές δημοσιονομικές
και νομισματικές πολιτικές.
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Η Κίνα ξεκινά διαδικασία κατά
της Αυστραλίας στον ΠΟΕ για
τα μέτρα κατά του ντάμπινγκ

Η

Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι
ξεκινά διαδικασία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ)
έναντι των μέτρων κατά του ντάμπινγκ που έλαβε η Αυστραλία για τις εξαγωγές ανεμογεννητριών και άλλων προϊόντων του τομέα μεταποίησης.

σειρά αυστραλιανά προϊόντα, μεταξύ των
οποίων τελωνειακούς δασμούς σε αγροτικά προϊόντα, τον άνθρακα ή τα κρασιά.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα ύστερα από την
προσφυγή που κατατέθηκε στον ΠΟΕ από
την Καμπέρα έναντι των τελωνειακών δασμών του Πεκίνου στο αυστραλιανό κρασί.

Η Καμπέρα είχε ήδη προσφύγει κατά του
Πεκίνου στον ΠΟΕ για τους τελωνειακούς
δασμούς στις εξαγωγές κριθαριού.

Η Αυστραλία ήταν έως τότε η βασική
χώρα εξαγωγής κρασιών προς την Κίνα.

Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ‘παγώσει’ εδώ και ένα χρόνο, ύστερα από τα αιτήματα της Αυστραλίας για έρευνα για την
προέλευση της επιδημίας του κορονοϊού,
που ξεκίνησε από την Κίνα το 2019.
Στο πλαίσιο αυτής της διαμάχης, το Πεκίνο επέβαλε οικονομικές κυρώσεις σε μια
=
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Ποιοι κλάδοι συγκεντρώνουν
τις περισσότερες νεοφυείς
επιχειρήσεις

Ο

ι βιοεπιστήμες κατέχουν τα πρωτεία μεταξύ των τομέων δραστηριότητας του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Σύμφωνα
με τα στοιχεία του Elevate Greece που παρουσίασε σε εκδήλωση για τη διεξαγωγή
των πρώτων Εθνικών Βραβείων Νεοφυούς
Επιχειρηματικότητας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας:
Στην πρώτη θέση είναι οι βιοεπιστήμες
με 14,1%, ακολουθεί ο τουρισμός με 9,1%,
το περιβάλλον με 9,1%, η αγροτεχνολογία
με 7,1%, η διαφήμιση 7%, τα μεγάλα δεδομένα (6%), η χρηματοοικονομική τεχνολογια (5%), η μεταποίηση (4,3%), το ηλεκτρονικό εμπόριο (4%), τα ναυτιλιακά και
το ανθρώπινο δυναμικό (3% το καθένα),
η διασκέδαση (2,3%), η εκπαίδευση (2%)
και τέλος υπάρχουν και οι άλλοι τομείς
(24%).

Αριθμός εργαζόμενων
Στη λίστα που αφορά στον αριθμό των
εργαζομένων που απασχολούνται στο οικοσύστημα καινοτομίας και ειδικότερα
στις νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως είπε ο
υφυπουργός, πάλι κυριαρχούν οι βιοεπι-
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στήμες έχοντας το 11%, η διαφήμιση με
8,3%, το ηλεκτρονικό εμπόριο με 7,4%, τα
μεγάλα δεδομένα με 7% και ο τουρισμός με
6,4%. Ακολουθούν τα ναυτιλιακά με 4,8%,
η διασκέδαση με 4,4%, η αγροτεχνολογία,
το περιβάλλον και η εκπαίδευση με 4,3%
ο κάθε τομέας, η χρηματοοικονομική τεχνολογία με 4,1%, η μεταποίηση με 2,2%
το ανθρώπινο δυναμικό με 2,1% και τέλος
υπάρχουν και οι άλλοι τομείς με 29,4%.
«Ένα πρώτο ασφαλές συμπέρασμα είναι
ότι οι βιοεπιστήμες στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας κυριαρχούνε. Και αυτό
είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το στηρίξουμε. Το γνωρίζαμε, το υποπτευόμασταν
όλοι μας αλλά είναι κάτι τώρα που έχουμε
επίσημα στοιχεία» τόνισε ο υφυπουργός.

Ποσοστά νεοφυών
επιχειρήσεων ανά περιφέρεια
Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα ποσοστά
των νεοφυών επιχειρήσεων ανά διοικητική περιφέρεια στην χώρα. Όπως εξήγησε
ο υφυπουργός, έχουμε τις 13 διοικητικές
περιφέρειες της χώρας και από τα συγκεντρωτικά στοιχεία προκύπτει ότι:
=
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 2 στις 3 νεοφυείς επιχειρήσεις βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής.
 Ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας με 14,7%.
 Η Κρήτη με 6,5%.
 Και η Δυτική Ελλάδα με 4,2%.
Ο κ. Δήμας εξήγησε ότι στόχος είναι να
δημιουργηθούν περισσότερες νεοφυείς
επιχειρήσεις εκτός μεγάλων αστικών κέντρων. Όπως είπε: «Το πρώτο συμπέρασμα
από τα στοιχεία, πέραν του 0% στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ειδικά την
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εποχή που η απολιγνιτοποίηση κυριαρχεί
στην συζήτηση, είναι ένα ζήτημα το οποίο
μας έχει απασχολήσει και έχουμε ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με τους περιφερειάρχες και ειδικότερα με τους περιφερειάρχες
στις περιφέρειες όπου τα ποσοστά είναι
πάρα πολύ χαμηλά -είναι κάτω 1%- για να
δούμε πως μπορούμε μαζί να δημιουργήσουμε οικονομικά κίνητρα ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.
Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν γίνεται σε όλους τους τομείς, διότι σε πολλές
περιπτώσεις χρειάζεται να υπάρχουνε
ακαδημαϊκά ιδρύματα εκεί πέρα, όμως σε
κάποιες περιπτώσεις θα σας πω ότι υπάρχουνε και καλύτερες προϋποθέσεις».
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Εξαγωγές: Πόσο εξωστρεφείς
είναι οι ελληνικές
επιχειρήσεις
Σήμερα μόνο το 15% των ελληνικών επιχειρήσεων εμφανίζει
εξαγωγική δραστηριότητα και μάλιστα η συντριπτική πλειονότητα
των εξαγωγών προέρχεται από μόλις 250 εταιρείες.

Σ

χεδόν 50% αυξήθηκαν οι εξαγωγές ελληνικών αγαθών τον Απρίλιο, δείγμα του ότι η παγκόσμια
οικονομία επανέρχεται στην κανονικότητα και οι «πληγές» της πανδημίας
επουλώνονται μέρα με τη μέρα. Ακόμη και
χωρίς τα πετρελαιοειδή που έχουν ειδικό
βάρος στη διαμόρφωση των εξαγωγικών
επιδόσεων, οι εξαγωγές των υπόλοιπων
προϊόντων αυξήθηκαν κατά 37%, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική
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των ελληνικών εξαγωγών. Η ουσία όμως
είναι να σταματήσουμε να μιλάμε κάποτε
για «δυναμική» και να κάνουμε λόγο για
μια παγιωμένη κατάσταση διεύρυνσης του
αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων,
του όγκου των προϊόντων αλλά και των
αγορών προορισμού.
Σήμερα μόνο το 15% των ελληνικών επιχειρήσεων εμφανίζει εξαγωγική δραστη=
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ριότητα και μάλιστα η συντριπτική πλειονότητα των εξαγωγών προέρχεται από μόλις
250 εταιρείες. Στα χρόνια της κρίσης, η
Πορτογαλία που ήταν στην ίδια κατηγορία
με την Ελλάδα (υψηλό δημόσιο χρέος, επιβολή μνημονίων) στην κυριολεξία σώθηκε
από τις εξαγωγές αφού ξεπέρασαν τα 90
δισ. σε αξία. Στην Ελλάδα αντιθέτως κάποιες εταιρείες υποχρεώθηκαν να διακόψουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα
ενώ κάποιες άλλες ανέπτυξαν εξωστρέφεια ως λύση ανάγκης, χωρίς προπαρασκευή και πλάνο.
Το ποσοστό των εξαγωγών μας το 2020
ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο
18% (30 δισ. εξαγωγές με ΑΕΠ 168 δισ.),
όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται από 40% έως
80%(!). Επίσης, η συμμετοχή της βιομη-
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χανίας και της γεωργίας στο σύνολο των
εξαγωγών είναι υποτονική ενώ υπάρχουν
οι προοπτικές, καθώς τα προϊόντα της μεταποίησης και της πρωτογενούς παραγωγής είναι ιδιαίτερα ποιοτικά.
Η δυναμική υπάρχει, και το brand Ελλάδα κερδίζει πόντους. Το μυστικό για να
αποδειχθούν οι εξαγωγές σωτήριες και
για την Ελλάδα είναι η δημιουργία συνασπισμών στις μικρές επιχειρήσεις ώστε
να σχηματιστεί κρίσιμη εξαγωγική μάζα, η
μείωση του κενού των τεχνολογικών επενδύσεων σε σχέση με τους ανταγωνιστές
και η περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων
στους υφιστάμενους προορισμούς αλλά
και σε νέους.
ΠΗΓΗ: www.tanea.gr
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Δ.Τ. – H Epson σας ξεναγεί
στο πρώτο υβριδικό
τεχνολογικό κέντρο
νέων τεχνολογιών
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Epson είναι μια εταιρεία τεχνολογίας παγκόσμιας εμβέλειας
που συμβάλει στην διάδοση και
την προώθηση των νέων τεχνολογιών και προωθεί σύγχρονες τεχνικές
ανάπτυξης πωλήσεων.
Αν και οι φυσικές και επαγγελματικές
επαφές παραμένουν δύσκολες, η Epson
δημιούργησε ένα υβριδικό κέντρο επίδειξης νέων τεχνολογιών, που ενσωματώνει
μια εικονική και φυσική εγκατάσταση σε
έναν χώρο 500m2.
Οι ενδιαφερόμενοι, μέσω του υπολογιστή τους, μπορούν να επισκεφθούν εικονικά την εγκατάσταση, επικοινωνώντας
ταυτόχρονα με έμπειρους τεχνικούς της
εταιρείας, οι οποίοι θα τους ξεναγήσουν
στο υβριδικό κέντρο επίδειξης και είναι
πρόθυμοι να συζητήσουν, να αναπτύξουν
και να προτείνουν λύσεις σχετικά με
κάθε ζήτηση.
Η εγκατάσταση αυτή, με καινοτόμο τρόπο,
προσφέρει στους συνεργάτες, τους αντιπροσώπους και τους πελάτες της Epson
πρόσβαση σε όλη την γκάμα των παρεχόμενων ρομποτικών λύσεων και εξειδικευμένων βιομηχανικών προϊόντων της.

Η επίσκεψη είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν
με την εταιρεία PROVIK μέσω email στο
info@provik.gr για τον προγραμματισμό
της ξενάγησής τους στο υβριδικό εκθεσιακό περίπτερο της Epson.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
PROVIK –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Website: http://www.provik.gr
Τατοΐου 47, 13672, Αχαρνές, Αττική
Τηλέφωνο: 210 2402974
E-mail: info@provik.gr
=
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5ο Ελληνογερμανικό
Οικονομικό Φόρουμ –
Νέες συμφωνίες
διαβουλεύτηκαν 122 εταιρίες
από Ελλάδα και Γερμανία

Τ

α περιθώρια σύναψης νέων εμπορικών, επιχειρηματικών ή και
επενδυτικών συμφωνιών διερεύνησαν 122 επιχειρήσεις από την
Ελλάδα και τη Γερμανία, συμμετέχοντας
σε 53 e-Β2Β συναντήσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χθες στο πλαίσιο του 5ου Ελληνογερμανικού Οικονομικού Φόρουμ, με
τίτλο «Όραμα Ανάπτυξης – Εμβληματικές
Επενδύσεις», που διοργάνωσε, ψηφιακά,
το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Εμπορικών και
Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας
(DIHK) και την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Πρόκειται για εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε βασικούς κλάδους της
οικονομίας, όπως η ενέργεια και οι ΑΠΕ,
η διαχείριση απορριμμάτων, η τεχνολογία
πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών (ICT),
ο τουρισμός και η αγροδιατροφή.
Οι διαδικτυακές συναντήσεις διενεργηθήκαν μέσω e-πλατφόρμας που αναπτύ-
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χθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό και υποστηρίχθηκαν από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 5ο Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ, στο
οποίο τοποθετήθηκαν 27 πολιτικοί, διπλωμάτες, εκπρόσωποι φορέων της αγοράς και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων
από την Ελλάδα και τη Γερμανία, παρακολούθησαν συνολικά περισσότεροι από
650 ενδιαφερόμενοι.
Χορηγοί του 5ου Ελληνογερμανικού
Οικονομικού Φόρουμ ήταν οι εταιρίες:
ACCENTURE, ADAPTIT, ALLIANZ, BASF,
BOEHRINGER INGELHEIM, ROBERT
BOSCH, ΕRGO, EUROBANK, RWE, WRE
και PRO EVENTS.
Networking Partners του Φόρουμ:
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Ντύσσελντορφ, Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Άαχεν και ΚΑΠΕ.
Το Φόρουμ υποστήριξαν ως Χορηγοί Επικοινωνίας το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,
το kathimerini.gr, το moneyreview.gr και
η Griechenland Zeitung.
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Ελληνογερμανικό
Επιμελητήριο: Σε υβριδική
μορφή, από 9 έως 13
Οκτωβρίου, η Anuga 2021
Με νέα, υβριδική, μορφή θα ανοίξει τις πύλες της, από 9 έως
13 Οκτωβρίου 2021, στο Εκθεσιακό Κέντρο της Κολωνίας, η
Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών Anuga 2021, δίνοντας
τη δυνατότητα σε εκθέτες και επισκέπτες να έχουν φυσική και
ψηφιακή παρουσία στη διοργάνωση.

Η

απόφαση αυτή του Εκθεσιακού
Οργανισμού της Κολωνίας, τον
οποίο στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ελήφθη, προκειμένου η μεγαλύτερη διεθνώς
έκθεση τροφίμων και ποτών να επιστρέψει
μερικώς στην προ–covid κανονικότητα,
εφαρμόζοντας κάθε προβλεπόμενο πρωτόκολλο προστασίας της δημόσιας υγείας.
Ο συνδυασμός της δια ζώσης και της ψηφιακής συμμετοχής στην Anuga 2021, πρόκειται να δημιουργήσει ένα ιδανικό πλαίσιο
ανάπτυξης νέων εργασιών, ενίσχυσης της
εξωστρέφειας και δικτύωσης, σε διεθνές
επίπεδο, όσων επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στην αγορά τροφίμων και ποτών.
Στο πλαίσιο αυτό, παράλληλα με τη δι=
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οργάνωση της έκθεσης σε φυσικό περιβάλλον, θα λειτουργήσει, από 11 μέχρι
13 Οκτωβρίου κι η ψηφιακή εκδοχή της
Anuga 2021, ως Anuga @home.
Κύριο θέμα της φετινής Anuga θα είναι ο
«Μετασχηματισμός», ενώ στο πλαίσιο της
διοργάνωσης θα εξεταστεί και το ζήτημα
της εξέλιξης της ίδιας της εμπορικής έκθεσης στη διάρκεια της ψηφιακής εποχής.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο,
στο τηλ. 210 64 19 027 και στο E–Mail:
koelnmesse@ahk.com.gr ή να ανατρέχει
στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις www.german–fairs.gr
καθώς και στην ιστοσελίδα της έκθεσης
www.anuga.com.

79

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την επόμενη μέρα του
εξαγωγικού επιχειρείν
ανέδειξε το Export Summit VIII
με θέμα:
Awareness: A Key Factor to Success

Υψηλή επισκεψιμότητα στο τρισδιάστατο εκθεσιακό κέντρο
του ΣΕΒΕ

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 17
Ιουνίου 2021 το συνέδριο με
τίτλο «Export Summit VIII Awareness: A Key Factor to Success» του
ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων, ο οποίος
πρωτοπόρησε διοργανώνοντας για πρώτη
φορά στην Ελλάδα συνέδριο σε τρισδιάστατο εκθεσιακό κέντρο, το SEVE LiveOn
Expo Complex.
To 8ο Export Summit υλοποιήθηκε σε
υβριδική μορφή με την πλειοψηφία των
ομιλητών να συμμετέχει με φυσική παρουσία και περισσότερους από 1500 σύνεδρους να παρακολουθούν ψηφιακά και
να περιηγούνται στο τρισδιάστατο εκθεσιακό κέντρο. Παράλληλα, οι επισκέπτες του
SEVE LiveOn Expo Complex είχαν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με άλλους επι-
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σκέπτες (δικτύωση "peer-to-peer") που
εμφανίζονταν πως ήταν live και online, να
περιηγηθούν στα περίπτερα των χορηγών
στο Sponsors Hall, όπου μπορούσαν να
συλλέξουν το ψηφιακό ενημερωτικό τους
υλικό και να πραγματοποιήσουν μαζί τους
προγραμματισμένες B2B επιχειρηματικές
συναντήσεις σε ειδικά σχεδιασμένους ψηφιακούς χώρους, με video call ή/και chat
και να δημιουργήσουν την προσωπική τους
ψηφιακή ενημερωτική τσάντα.
Το Συνέδριο ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του Προέδρου του ΣΕΒΕ, Δρ. Γιώργου
Κωνσταντόπουλου, ο οποίος εστίασε στην
«ενσυναίσθηση» που πρέπει να αναπτύξουν οι Έλληνες εξαγωγείς προκειμένου να
αντιληφθούν έγκαιρα τις εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο και να ενισχύσουν τη διεθνή
τους ανταγωνιστικότητα. Όπως τόνισε χα=
exportnews.gr
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ρακτηριστικά «Αν θέλουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί πρέπει να έχουμε αυξημένη «αντίληψη» ώστε να αξιοποιούμε τις
ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται και να
έχουμε «επίγνωση» των προβλημάτων που
θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε». Στη
συνέχεια, ο κ. Κωνσταντόπουλος σκιαγράφησε τη δομή του συνεδρίου και στάθηκε
στην καινοτομία που εισήγαγε για πρώτη
φορά ο ΣΕΒΕ διοργανώνοντας για πρώτη
φορά στην Ελλάδα συνέδριο σε τρισδιάστατο εκθεσιακό κέντρο, προσαρμοζόμενος
στις επιταγές της πανδημίας και στις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία.
Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών,
Ιωάννης Σμυρλής, απηύθηνε χαιρετισμό
=
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στο Export Summit VIII εστιάζοντας στην
εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας στην μετα-COVID εποχή. Ο κ. Σμυρλής στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην
αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών, η
οποία είναι η αναμόρφωση της οικονομικής διπλωματίας στα πρότυπα των ανεπτυγμένων οικονομιών, ενώ αναφέρθηκε
εκτενώς στην «Ενιαία Πύλη Εξωστρέφειας», μία νέα ενιαία και συνεκτική δομή
του Υπουργείου που ενσωματώνει όλες τις
οργανικές μονάδες που έχουν την ευθύνη
της οικονομικής εξωστρέφειας και στους
δύο αμιγώς εξωστρεφείς οργανισμούς που
βρίσκονται υπό την εποπτεία της Γενικής
Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου
Εξωτερικών, την Enterprise Greece και
τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).
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Keynote Speaker του Συνεδρίου ήταν ο
Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος Δ.Σ.
της Τράπεζας Πειραιώς και της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών, ο οποίος αναφέρθηκε
εκτεταμένα στη σημασία της εξωστρέφειας για την ελληνική οικονομία, τονίζοντας
ότι οι εξαγωγές ήταν ο μοναδικός κλάδος
που αντιστάθηκε στην περίοδο της κρίσης
και της πανδημίας και εμφανίζει παράλληλα ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης για το
μέλλον. Ακολούθως, μίλησε για το Ταμείο
Ανάκαμψης και τη σημασία του ψηφιακού
και του πράσινου μετασχηματισμού για την
ελληνική οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι
η Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει ουσιαστικά τον εξαγωγικό προσανατολισμό των
πελατών της και σ’ αυτό το πλαίσιο αναμένεται να χορηγήσει δάνεια ύψους 22 δις
ευρώ μέχρι το 2024.
Ομιλητές στο Panel 1 - CORPORATE
GOVERNANCE-SUCCESSION-FAMILY
BUSINESS AWARENESS ήταν οι: Ζωή Παλατιανά, Διεύθυνση Marketing και Διεθνών
Πωλήσεων της PALAPLAST ΑΕ, Βαγγέλης
Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος της KPMG
στην Ελλάδα, Πάνος Μενεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της DRYFO-ΑΦΟΙ
ΜΕΝΕΞΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ. Η κα. Παλατιανά
αναφέρθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση Palaplast, επιδίωξη της οποίας είναι
η επέκταση της παρουσίας της σε νέες
αγορές, ενώ σε ό,τι αφορά στην υπόθεση
διαδοχής των οικογενειακών επιχειρήσεων, το κλειδί είναι ο καταμερισμός των θέσεων και των ευθυνών. Ο κ. Αποστολάκης
μίλησε για τις οικογενειακές επιχειρήσεις
και το πλάνο διαδοχής που αποτελεί ένα
στοίχημα για τις εν λόγω επιχειρήσεις, καθώς, όπως ανέφερε, το 70% των εν ενεργεία ηγετών των οικογενειακών επιχειρήσεων δεν έχουν πλάνο διαδοχής. Τέλος, ο
κ. Μενεξόπουλος δήλωσε ότι η περίοδος
της κρίσης ανάγκασε την εταιρεία Dryfo-
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Αφοί Μενεξόπουλοι ΑΒΕΕ να ψάξει νέες
διεξόδους και αγορές και να μην στηριχθεί
στη τοπική κοινότητα και υποστήριξε ότι η
μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι η νέα γενιά να διαχειριστεί με τον ίδιο
ζήλο, αγάπη και προοπτική την επιχείρηση και τις δραστηριότητες της. Το πάνελ
συντόνισε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
του ΣΕΒΕ Παναγιώτης Χασάπης.

Ομιλητές στο Panel 2 - FINANCIAL
PRODUCT AWARENESS ήταν οι: Γιώργος
Καραγιαννόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος
της Eurobank Factors και Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Factoring, Κωνσταντίνος
Χριστοδούλου, Διευθύνων Σύμβουλος της
Πειραιώς Factoring Α.Ε, Μαρία Ράϊκου,
Διευθύνουσα Σύμβουλος της ABC Factors
και Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ένωσης
Factoring, Αλέξανδρος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνική Factors
Α.Ε. Με επίκεντρο το factoring και τη συμμετοχή όλων των Διευθύνοντων Συμβούλων
των εταιρειών factoring των τεσσάρων συστημικών τραπεζικών ομίλων πραγματοποιήθηκε το 2ο πάνελ του Export Summit
VIII. Ο κ. Καραγιαννόπουλος ξεκίνησε την
εισήγησή του αναφερόμενος στο factoring,
το οποίο αποτέλεσε πολύτιμο αρωγό των
επιχειρήσεων στα χρόνια της οικονομικής
κρίσης λέγοντας ότι «η ομαλή μετάβαση
σε μια οικονομία χωρίς μεταχρονολογημένες επιταγές, η έμφαση στον τομέα των
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και
η τεχνολογική καινοτομία είναι οι βασικές προκλήσεις του factoring». Μάλιστα,
ο κ. Καραγιαννόπουλος παρέθεσε κάποια
απαραίτητα στοιχεία βάσει των οποίων ο
τζίρος του factoring στη χώρα μας ανήλθε από 12,9 δις ευρώ το 2015 σε 15 δις
ευρώ το 2019, ενώ η πανδημία προκάλεσε
μία μικρή κάμψη το 2020 με αποτέλεσμα
=
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τη μείωση του τζίρου σε 14,4 δις ευρώ.
Το γεγονός αυτό ανέδειξε τη χρησιμότητα
και την ανθεκτικότητα του εργαλείου του
factoring στις εξαγωγές. Το λόγο πήρε στη
συνέχεια ο κ. Χριστοδούλου, ο οποίος είπε
ότι «οι εταιρείες Factoring στην Ελλάδα
αποτελούν σταθερό πυλώνα ρευστότητας
για τις επιχειρήσεις και παραμείναμε κοντά στους πελάτες μας, στηρίζοντας τις
έκτακτες ανάγκες χρηματοδότησης που
προέκυψαν λόγω των αλλαγών στην εφοδιαστική αλυσίδα και στη συμπεριφορά των
καταναλωτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς
εστιάζουμε στην υποστήριξη του εξαγωγικού τομέα της οικονομίας, θεωρώντας ότι
η εξωστρέφεια είναι κύριος άξονας βιώσιμης ανάπτυξης». Η κα. Ράϊκου εστίασε
και εκείνη στην εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης μέσω του
factoring, υπογραμμίζοντας ότι «η χρησιμότητα του Factoring στην στρατηγική
εξωστρέφειάς των επιχειρήσεων είναι καθοριστική ιδιαίτερα σε ένα απαιτητικό και

=
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μεταβαλλόμενο περιβάλλον των εμπορικών συναλλαγών. Σύμφωνα με την κα. Ράϊκου: «ο Έλληνας εξαγωγέας που αξιοποιεί
το factoring, το οποίο χρηματοδοτεί το 7%
της ετήσιας ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς, τον τοποθετεί στο επίκεντρο μίας μεγάλης αγοράς 259.000 επιχειρήσεων στην
Ευρώπη». Το πάνελ ολοκληρώθηκε με τον
κ. Κοντόπουλο, ο οποίος μίλησε για τις τάσεις του διεθνούς εμπορίου που δείχνουν
αύξηση των συναλλαγών με «ανοικτούς λογαριασμούς» και μείωση της χρήσης τραπεζικών εγγυήσεων (εγγυητικές επιστολές
και ενέγγυες πιστώσεις). Έτσι, σύμφωνα
με τον κ. Κοντόπουλο, ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων κάνει χρήση του factoring για πρόσβαση σε άμεση
ρευστότητα, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία
που παρέθεσε στο παρελθόν το 48% των
πιστώσεων παρέχονταν χωρίς ασφάλιση,
ενώ τώρα το ποσοστό των πιστώσεων που
παρέχονται με παράλληλη ασφάλιση φθάνει το 70%. Τον συντονισμό έκανε ο Χρήστος Κώνστας, Δημοσιογράφος.
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Ομιλητές στο Panel 3 - CREDIT
INSURANCE AWARENESS ήταν οι: Γρηγόρης Σταματόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων-ΟΑΕΠ, Γεράσιμος Τζέης,
Managing Director της Atradius Hellenic
Branch, Γιώργος Βελιζιώτης, Εμπορικός
Διευθυντής της Euler Hermes Hellas. Ο
κ. Σταματόπουλος τόνισε ότι σκοπός του
ΟΑΕΠ είναι να αποκτήσει παρόμοια οργάνωση με αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Κρατικούς Οργανισμούς που διαπρέπουν και
υπογράμμισε ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
στην παροχή όσο το δυνατόν ευνοϊκότερων
όρων στις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς
ο ΟΑΕΠ διευκολύνει τους εξαγωγείς και
σε επίπεδο operations. Σύμφωνα με τον
κ. Σταματόπουλο, στα επόμενα πέντε έτη
ο ΟΑΕΠ αναμένεται να υποστηρίξει εξαγωγές ύψους 8,7 δις ευρώ, οι οποίες θα
δημιουργήσουν παραγόμενο προϊόν ύψους
21,6 δις ευρώ και προστιθέμενη αξία 8,1
δις ευρώ. Αντίστοιχα, ο κ. Τζέης ανέφερε
ότι: «Όλα δείχνουν ότι βαίνουμε στη μετά
COVID-19 εποχή, παρόλα αυτά οι απειλές
για τη διεθνή οικονομία παραμένουν υπολογίσιμες. Η ασφάλιση των εξαγωγικών
πιστώσεων είναι ο σύμμαχος του Έλληνα
επιχειρηματία, αφού μπορεί να του εξασφαλίσει ασφαλή ανάπτυξη στις ξένες
αγορές, πρόληψη επισφαλειών, έγκαιρη
αποζημίωση, καθώς και πρόσβαση σε εύκολη και φθηνή χρηματοδότηση». Στη συνέχεια ο κ. Βελιζιώτης μίλησε για το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου, το οποίο
σύμφωνα με τις προβλέψεις της Euler
Hermes αναμένεται να αυξηθεί κατά 7,7%
σε όγκο και 15,9% σε αξίες, ενώ αναφέρθηκε και στην ενθουσιώδη επανεκκίνηση
της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία ανάκαμψη ωστόσο αναμένεται να έχει πολλές
όψεις. Τον συντονισμό στο τρίτο πάνελ του
συνεδρίου έκανε ο CEO της Ethos Group,
Κωνσταντίνος Ουζούνης.
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Ομιλητές στο Panel 4 - GREEN
SUSTAINABILITY AWARENESS ήταν οι:
Δημήτρης Δημητριάδης, Αντιπρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, Θεόδωρος Υφαντίδης, Διευθυντής
Εξαγωγών της ISOMAT ΑΕ., Μάνος-Νικόλαος Παπαδάκης, Applications Executive
Standards and Solutions Department της
GS1 Association Greece, Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου, Partner της DELOITTE.
Ο κ. Δημητριάδης αναφέρθηκε στην υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα που
βρίσκεται στον πυρήνα της προστασίας
του περιβάλλοντος και υπογράμμισε ότι
στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός έχουν
σχεδιάσει και εφαρμόσει ένα από τα πιο
ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη. Ο
κ. Υφαντίδης αναφέρθηκε στη βιωσιμότητα, η οποία αποτελεί προτεραιότητα για
την ISOMAT ΑΕ και στη συνέχεια ανέπτυξε
τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από
την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, παραθέτοντας συγχρόνως στοιχεία κατανομής της κατανάλωσης
ενέργειας στην Ελλάδα. Το λόγο πήρε στη
συνέχεια ο κ. Μάνος-Νικόλαος Παπαδάκης με επίκεντρο της ομιλίας του την κυκλική οικονομία που συνιστά πλέον μία
διεθνή στρατηγική, τονίζοντας παράλληλα
ότι στόχος της Ε.Ε. είναι οι μηδενικοί ρύποι και γι’ αυτό προσπαθεί να οδηγήσει τις
οικονομίες των κρατών-μελών σε ένα αειφόρο μονοπάτι. Το πάνελ έκλεισε ο κ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος έθεσε ως επιτακτική ανάγκη την ανάπτυξη στρατηγικών
βιωσιμότητας από τις επιχειρήσεις, καθώς
προσφέρει πολλαπλά οφέλη όπως διαφοροποίηση της επωνυμίας (brand), προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, καινοτομία,
αποτελεσματικότητα λειτουργιών, κ.α. Ο
συντονισμός έγινε από τον Δημήτριο Βλάχο, Πρόεδρο ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας
Logistics Βορείου Ελλάδος (EELBE).
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Ομιλητές στο Panel 5 - INTERNATIONAL
DEVELOPMENT AWARENESS ήταν οι:
Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, Εντεταλμένη
Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της
Enterprise Greece, Σέρκο Κουγιουμτζιάν,
Executive Director Sales & Marketing
της ICAP, Ιωάννης Μικρογιαννάκης, Ιδρυτής της MIND ITHACA, Γιώργος Μοσχοβάκης, Εμπορικός Διευθυντής του Ομίλου
KLEEMANN, Γιάννης Λιβιτσάνος, Διευθυντής Εξαγωγών της Πυραμίς Μεταλλουργία
Α.Ε. Με πρώτη ομιλήτρια την κα. Αλεξανδροπούλου ξεκίνησε το πέμπτο πάνελ του
Export Summit, η οποία αναφέρθηκε στην
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Σύμφωνα
με την κα. Αλεξανδροπούλου, η εξωστρέφεια προϋποθέτει πως οι επιχειρήσεις
έχουν πρόσβαση σε τρεις βασικούς πυλώνες: πρόσβαση σε πληροφορία, ευκαιρίες
και δυνατότητες προβολής και δικτύωσης
και συνεχή εκπαίδευση στελεχών, καθώς
και προσωποποιημένη συμβουλευτική
από ανθρώπους της αγοράς. Ο κ. Κουγιουμτζιάν αναφέρθηκε στη δύναμη και
την αξία που έχουν τα δεδομένα, καθώς η
στρατηγική εξαγωγών μπορεί να βελτιστοποιηθεί με χρήση μοντέρνων υπηρεσιών
που βοηθούν στην λήψη γρήγορων και σωστών αποφάσεων. Η ομιλία του κ. Μικρογιαννάκη είχε τίτλο «Η τριλογία του νέου
ηγέτη» και αφορούσε στα χαρακτηριστικά
που πρέπει να έχει ένας ηγέτης ώστε να
αντιμετωπίσει τους κινδύνους και τις αλλαγές που έρχονται σε επίπεδο τεχνολογιών, καταλήγοντας ότι ο νέος ηγέτης «με
την οργάνωση θα διοικήσει την πραγματικότητα, με το digital θα διοικήσει τις προοπτικές και με τη φωνή θα διοικήσει τη
φωνή των άλλων». Στη συνέχεια ο κ. Μοσχοβάκης τοποθετήθηκε για τα βήματα διαθνοποίησης της Kleemann αναφέροντας
ως χαρακτηριστικό παράδειγμα πρόκλησης την Ρωσία, όπου η εταιρεία κατάφερε
να έχει ένα μεγάλο μερίδιο αγοράς μέσω
δημιουργίας γραφείων στην τοπική αγορά,
=
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τμήμα ρωσόφωνων στη μητρική γλώσσα
και πιστοποιώντας τα προϊόντα της. Το πάνελ ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του κ.
Λιβιτσάνου που αφορούσε στην εξαγωγική στρατηγική της Πυραμίς Μεταλλουργία
Α.Ε. , βάσει της οποίας η εταιρεία πραγματοποιεί εξαγωγές σε περισσότερες από
82 χώρες έχοντας αναπτύξει ένα ισχυρό
brand name παγκοσμίως. Το πάνελ συντόνισε η Δημοσιογράφος και Γενική Διευθύντρια του GRTimes.gr Μαρία Σαμολαδά.
Ομιλητές στο Panel 6 - GLOBAL
NETWORKING
AND
SYNERGY
AWARENESS ήταν οι: Γιώργος Φιλιόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise
Greece, Ευστάθιος Κουτσοχήνας, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νίκος Ευθυμιάδης, Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος του Τεχνολογικού
Κέντρου Thess INTEC και Πρόεδρος της
REDESTOS Efthymiadis Agrotechnology
Group, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης,
CEO της PELOPAC ΑΕ και Πρόεδρος του
Agrotech Export Cluster. Με θεματολογία
που αφορούσε την αφύπνιση στις διεθνείς
συνέργειες και στη διεθνή δικτύωση, το 6ο
πάνελ του Export Summit ξεκίνησε με την
τοποθέτηση του κ. Φιλιόπουλου, ο οποίος
είπε «Η έκτακτη κατάσταση που βιώνουμε από το Μάρτιο του περασμένου έτους,
απαιτεί νέα εργαλεία, αλλά και ευελιξία,
ταχύτητα, προσαρμογή και διαφοροποίηση, για να προσελκύσει ο επιχειρηματίας το
ενδιαφέρον ενός καταναλωτή που εκτίθεται σε πληθώρα ερεθισμάτων, πληροφοριών, αλλά και καθημερινών προκλήσεων».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα επενδυτικά σχέδια που υποστηρίζει η Enterprise
Greece και στις βασικές της υπηρεσίες
όπως είναι το matchmaking ελληνικών και
ξένων επιχειρήσεων και κεφαλαίων. Το
λόγο στη συνέχεια πήρε ο κ. Κουτσοχήνας
και μίλησε για τα πλεονεκτήματα του συλ-
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λογικού branding στη σύγχρονη αγορά και
συγκεκριμένα του συλλογικού σήματος της
Ε.Ε. με γεωγραφική ένδειξη, θέτοντας ως
χαρακτηριστικό παράδειγμα το συλλογικό
σήμα του ΣΕΒΕ «M Macedonia the Great».
Το πάνελ συνεχίστηκε με τον κ. Ευθυμιάδη, ο οποίος αναφέρθηκε στα οφέλη που
προκύπτουν από το πρώτο Τεχνολογικό
Πάρκο της χώρας, Thess INTEC, τόσο για
την εθνική όσο και για την τοπική οικονομία και απασχόληση, ενώ παρουσίασε και
τα έργα που αναμένεται να πραγματοποιηθούν. Ο κ. Κωνσταντινίδης έκλεισε το 6ο
πάνελ του συνεδρίου με την τοποθέτησή
του να αφορά στο Agrotech Export Cluster,
τους στρατηγικούς άξονες ανάπτυξης, τα
σχέδια δράσης και τα εν γένει πλεονεκτήματα που προκύπτουν από συνεργατικούς
σχηματισμούς. Ο Γιάννης Χατζηδημητρίου, Καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Διεθνείς
Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, Τμήμα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έκανε το
συντονισμό.
Ομιλητές στο Panel 7 - DIGITAL
TRANSFORMATION AWARENESS-CYBER
SECURITY AWARENESS ήταν οι: Στέλλα Αγγελοπούλου, Principal-Head of
Technology Intelligence & Performance
της Grant Thornton Greece, Γιάννης Ποταμίτης, Applications Director της PwC
Ελλάδας, Άρης Σφακιανάκης, Διευθυντής
Ελληνικής Περιφέρειας της DHL EXPRESS
HELLAS, Πολυμάχη Συμεωνίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της AGRO APPS, Δημήτρης Λακασάς, Πρόεδρος της Olympia
Electronics AE και ο Mανής Όθωνας, Διευθυντής Ψηφιοποίησης Παραγωγής & Διαχείρισης Δεδομένων της ΤΙΤΑΝ ΑΕ. Το τελευταίο πάνελ του συνεδρίου ξεκίνησε με
την ομιλία της κας Αγγελοπούλου, η οποία
τόνισε ότι «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
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οφείλει να είναι ένα ταξίδι για την επιχείρηση, και όχι απλά ένας προορισμός. Προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία ο εν λόγω
μετασχηματισμός, η επιχείρηση θα πρέπει
να έχει σαφώς προσδιορισμένα τα δεδομένα της εκκίνησής της, ώστε να σχεδιάσει
τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει
στην πορεία της προς τον στρατηγικό της
στόχο. Αυτή η προσέγγιση θα την οδηγήσει
με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στην
επόμενη ημέρα». Ο κ. Ποταμίτης εστίασε
στη συμβολή των Enterprise Resource
Planning (ERPs) στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, αναφέροντας
ότι τα ERP συστήματα οδηγούν τους οργανισμούς σε πρότυπες διαδικασίες βελτιστοποίησης.
Στη συνέχεια του Export Summit VΙΙI Awareness: A Key Factor to Success το
λόγο πήρε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο οποίος
ανέφερε μεταξύ άλλων: «H ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτόν συμμετέχουμε
ενεργά στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού
διασυνοριακού μηχανισμού προσαρμογής
άνθρακα για την προστασία των επιχειρήσεων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από
χώρες εκτός Ε.Ε. Ο στόχος του μηχανισμού
είναι να αντισταθμίσει το αυξημένο κόστος
παραγωγής στην Ευρώπη λόγω των μέτρων
μείωσης διοξειδίου του άνθρακα και θα
αφορά σε σειρά προϊόντων που παράγονται
σε τρίτες χώρες, όπως το τσιμέντο, ο χάλυβας, το αλουμίνιο, ο ηλεκτρισμός και τα
λιπάσματα. Έχουμε επιμείνει στην ανάγκη
όχι μόνο για αντιμετώπιση του μειωμένου
κόστους άνθρακα των εισαγωγών αλλά και
εξίσου στήριξης των εξαγωγών, ενδεχομένως με την παροχή δωρεάν δικαιωμάτων ή κάποιου ισοδύναμου αποτελέσματος
συστήματος. Παράλληλα, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για τη διατήρηση του
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ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων
σε προσιτά επίπεδα, ενώ για πρώτη φορά
δρομολογούμε ένα πρόγραμμα “Εξοικονομώ” για την ενεργειακή τους αναβάθμιση
με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης».
Ακολούθως, το 7ο πάνελ συνεχίστηκε με
τον κ. Σφακιανάκη, ο οποίος μίλησε για το
ηλεκτρονικό εμπόριο τόσο μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) όσο και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C), τονίζοντας
την έντονα ανοδική τάση των τελευταίων
χρόνων με τις προβλέψεις για το B2C ecommerce στο διάστημα 2020-2026 να
«δείχνουν» τετραπλασιασμό του τζίρου
από 1,2 τρις δολάρια σε 4,8 δις δολάρια και
τις προβλέψεις για το B2B e-commerce να
κάνουν λόγο για μία αγορά αξίας 20,9 τρις
δολαρίων το 2027. Το λόγο πήρε στη συνέχεια η κα. Συμεωνίδου, η οποία αναφέρθηκε στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών,
όπως τα drones, οι σένσορες, το διαδίκτυο
των πραγμάτων (IoT) και η ρομποτική στον
πρωτογενή τομέα και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους σε κοινωνικό
επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικής, εντός της
παραγωγής, αλλά και εκτός αυτής. Ακολούθησε ο κ. Λακασάς, ο οποίος μίλησε
για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, τις
τεχνολογίες που την απαρτίζουν και την
αφύπνιση που απαιτείται από πλευράς
πολιτών, επιχειρήσεων και κρατών για
τις νέες συνθήκες που δημιουργεί. Στη
συνέχεια και στο πλαίσιο του προσφάτως
εκδοθέντος βιβλίου του με τίτλο «Άνθρωπος 4.0», αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις
του μέλλοντος και εστίασε στη σημασία
της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (cyber
security). Τελευταίος ομιλητής στο 7ο πάνελ του Export Summit VIII ήταν ο κ. Μανής, ο οποίος αναφέρθηκε στον ψηφιακό
μετασχηματισμό της ΤΙΤΑΝ που ξεκίνησε το 2017 σε πιλοτική μορφή χτίζοντας
υποδομές και δυνατότητες, με το όραμα
της εταιρείας να αφορά στην αξιοποίηση
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μία ιδιόκτητης ψηφιακής πλατφόρμας με
σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους
παραγωγής, του κόστους εξυπηρέτησης
και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του
πελάτη. Συντονιστής του τελευταίου πάνελ του Export Summit VIII ήταν ο Αντιπρόεδρος Έρευνας και Καινοτομίας του
CITY College, University of York Europe
Campus Παναγιώτης Κετικίδης.
Το φετινό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν: Gold - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, DELOITTE, PALAPLAST.
Silver - DHL EXPRESS, EULER HERMES,
ΟΑΕΠ, ATRADIUS. Bronze - ENTERPRISE
GREECE, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ – OLYMP,
Kleemann, ICAP, GS1 Association Greece,
Pelopac, ΑΛΟΥΜΥΛ, ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Εθνική Factors,
PwC Ελλάδας, ABC FACTORS. Standard
- EUROBANK FACTORS, KPMG, ΑΚΡΙΤΑΣ, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, ISOMAT, Grant
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Micro Living - Gig Economy Ghost Kitchens: 3 trends

που αλλάζουν την καθημερινότητα
και τον τρόπο διαβίωσης των ανθρώπων

Το 2020 αποτέλεσε ένα έτος σταθμό για την ανθρωπότητα
και μας οδήγησε στην αναθεώρηση κάθε πτυχής των
δραστηριοτήτων μας, λόγω του ξεσπάσματος της νέας
πανδημίας COVID-19. Το γεγονός αυτό έχει σημαντικό
αντίκτυπο στην οικονομική διάσταση της παγκόσμιας
συνοχής, καθώς οι περισσότερες εθνικές οικονομίες
διέρχονται μία από τις βαθύτερες υφέσεις όλων των εποχών.
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ι επιχειρήσεις, όπως και ο άνθρωπος, προκειμένου να ορθοποδήσουν και να ξεπεράσουν
ακέραια αυτήν την δύσκολη κατάσταση, αναζητούν διαφορετικές διεξόδους. Έτσι, σε συνδυασμό με πλήθος παραγόντων που είχαν κάνει την εμφάνισή
τους μερικά χρόνια πριν, νέες τάσεις και
δεδομένα εμφανίζονται σε όλο το φάσμα
της οικονομικής δραστηριότητας.

Η τάση του micro living, της GIG Economy
και των Ghost Kitchens, είναι μόνο μερικές από αυτές τις τάσεις, παρουσιάζοντας
σημαντική ένδειξη ανάπτυξης σε οικονομίες όπως αυτή των ΗΠΑ. Η μεταβολή των
δημογραφικών στοιχείων αποτελεί έναν
από τους σημαντικότερους παράγοντες, η
οποία, σε συνδυασμό με την επιρροή της
πανδημίας, οδήγησαν στην ώθηση των
συγκεκριμένων τάσεων προς τα επάνω.
Στη συγκεκριμένη μελέτη, επιχειρείται η
ανάλυση και η επισήμανση της σημαντικότητας των τάσεων που αναφέρθηκαν,
μέσα από την ανάλυση των παραγόντων
που τις προκαλούν.

Micro Living Trend
Τα μικρά, εύχρηστα και προσιτά σπίτια
φαίνεται να αναπτύσσονται όλο και πιο
γρήγορα. Η τάση αυτή ονομάζεται micro
living ή micro apartments και αναφέρεται σε πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα,
ενός δωματίου, μεγέθους από 20 έως 45
τετραγωνικά μέτρα. Τα έπιπλά τους είναι
συνήθως ενσωματωμένα, συναρμολογούμενα, πολυλειτουργικά και κάνουν έξυπνη
χρήση κάθε εκατοστού τού διαμερίσματος.

Ο όρος Micro Living εμπεριέχει τρεις
κατηγορίες καταλυμάτων:

1.Compact Living – αυτόνομα μικρά
σπίτια που ενσωματώνουν ένα ευρύ
φάσμα παγκόσμιων όρων για τα καταλύματα συμπεριλαμβανομένων των
micro, nano, tiny και compact.
2.Co-Living – ειδικά σχεδιασμένα καταλύματα, συχνά με την μορφή cluster
rooms, που περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό προσωπικού και κοινόχρηστου χώρου. Οι κοινόχρηστοι χώροι
είναι συνήθως το σαλόνι, η βεράντα, ο
χώρος του πλυντηρίου, ενώ οι συγκεκριμένες κατοικίες έχουν προσωπική
τουαλέττα, κουζίνα και κρεβάτι.
3.Shared Living – μεγάλα σπίτια που
μετατρέπονται ή υποδιαιρούνται με
σκοπό την συγκατοίκηση και τον διαμοιρασμό των εξόδων. Οι περισσότεροι χώροι του σπιτιού είναι κοινόχρηστοι (εκτός από τα υπνοδωμάτια).
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Αρχικά οι έννοιες αυτές περιέγραφαν
χώρους διαβίωσης οι οποίοι λαμβάνονταν
υπ’ όψη κυρίως ως συνώνυμα της φοιτητικής κατοικίας. Το γεγονός αυτό όμως
φαίνεται να έχει αλλάξει και πρόκειται
να τροποποιηθεί περαιτέρω στο άμεσο
μέλλον, κυρίως λόγω της επιρροής του
σύγχρονου τρόπου ζωής και της μεταβολής των δημογραφικών στοιχείων και
της αγοράς εργασίας στις αναπτυγμένες
οικονομίες, με αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό διαμερισμάτων micro living να διατίθενται για σκοπούς διαφορετικούς από
την φοιτητική στέγαση.
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Σημαντικό ποσοστό ζήτησης φαίνεται να
αντλείται και από την πλευρά των επαγγελματικών ταξιδιών και του τουρισμού.
Παράγοντες ανάδυσης του Micro Living
 Αύξηση του πληθυσμού και αστικοποίηση: Ο ΟΗΕ προβλέπει ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός πρόκειται να αυξηθεί από 7,7 δισεκατομμύρια το 2019,
σε 11,2 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος
του 21ου αιώνα.
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 Αύξηση των single person νοικοκυριών: Ο αριθμός των single
person νοικοκυριών έχει αυξηθεί
ταχύτατα την τελευταία δεκαετία,
καθώς την περίοδο 2010-2019 μεγεθύνθηκε κατά 18,1%, προσεγγίζοντας τα 75 εκατομμύρια νοικοκυριά. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις
ατομικών νοικοκυριών παρατηρούνται στα πολυπληθή αστικά κέντρα
όπως το Βερολίνο, το Παρίσι, το
Λονδίνο κλπ. Παρόμοιο φαινόμενο
παρατηρείται και στις ΗΠΑ, όπου το
ποσοστό των ατομικών νοικοκυριών
έφτασε το 28,3% το 2019

 Η άνοδος των τιμών και των
ενοικίων των ακινήτων: Η ραγδαία
αύξηση ζήτησης για ακίνητα, κυρίως σε πολυπληθείς πόλεις λόγω της
αστικοποίησης, έχει οδηγήσει σε
εκτόξευση των τιμών/ενοικίων παγκοσμίως.

 Ο σύγχρονος τρόπος ζωής: Οι
Millennials και οι Gen Z εισέρχονται
σιγά σιγά στην αγορά εργασίας, με
αποτέλεσμα να αποκόπτονται από
τις οικογένειές τους και στρέφονται
σε όσο το δυνατόν οικονομικότερες
λύσεις κατοικίας όπως είναι τα all
inclusive πολύ μικρά διαμερίσματα
(micro apartments) ή τα διαμερίσματα Co-Living και Shared-Living.
Το 75% των ανθρώπων που μετακομίζουν σε μεγάλες πόλεις σήμερα προέρχεται από τη γενιά των
Millennials.
=
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 H κρίση στα προσιτά ακίνητα και στον
τομέα της φιλοξενίας: Η στενότητα προσφοράς στην αγορά κατοικίας έχει οδηγήσει στα ύψη τις τιμές των ακινήτων, στην
αγορά των ΗΠΑ το 96% των κατοικιών είναι
κατειλημμένο. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την κρίση που υφίσταται ο τομέας της φιλοξενίας, λόγω της πανδημίας
και των περιοριστικών μέτρων που έχουν
ληφθεί προς την αντιμετώπισή της, φέρνουν στο προσκήνιο μία νέα τάση για τους
επενδυτές και τους κατασκευαστές ακινήτων. Οι επενδυτές εκμεταλλευόμενοι τις
ευκαιρίες που δημιουργεί η κρίση του ξενοδοχειακού τομέα, αγοράζουν σε χαμηλές
τιμές τα μη βιώσιμα ξενοδοχεία που έχουν
υποστεί μεγάλο πλήγμα και τα μετατρέπουν σε μικρά, προσιτά διαμερίσματα.
Φαίνεται ότι δεδομένων των υψηλών τιμών των ακινήτων που υπάρχουν στην αγορά, οι νέες γενιές των ΗΠΑ δεν έχουν τη
δυνατότητα να ενοικιάσουν ή να αγοράσουν
μεγάλα και κοστοβόρα ακίνητα και έτσι
στρέφονται σε μικρά διαμερίσματα, που θα
τους προσφέρουν δυνατότητα πρόσβασης
στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Τα οφέλη του Micro Living
 Μικρή αρχική επένδυση
 Μείωση του κόστους διαβίωσης
 Σχεδόν μηδενικό κόστος επίπλωσης και
διακόσμησης
 Διαμονή στην καρδιά της πόλης
 Μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα
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What’s next?
Οι τιμές των ακινήτων και τα ενοίκια για
διαμερίσματα συνεχίζουν να αυξάνονται
στις μεγάλες πόλεις ακόμη και κατά τη διάρκεια του COVID-19. Κύριος παράγοντας
του φαινομένου αυτού είναι η περαιτέρω αύξηση των νοικοκυριών ενός ατόμου
(single person households) που ενισχύθηκε από τα περιοριστικά μέτρα εξάπλωσης της πανδημίας και τις εκκλήσεις για
παραμονή στο σπίτι.
Οι πολλές ώρες παραμονής σε κοινό
χώρο διαμονής δημιουργούν εντάσεις με
αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να επιλέγουν να ζήσουν μόνοι τους, με τις micro
living κατοικίες να επικρατούν στις επιλογές τους. Επιπλέον, η τηλεργασία, που έχει
εφαρμοστεί και φαίνεται να καθιερώνεται
ως η νέα πραγματικότητα στην εργασία,
δημιουργεί νέες ευκαιρίες κυρίως στον
ταξιδιωτικό και τουριστικό τομέα. Λόγω
της τηλεργασίας, πολλοί εργαζόμενοι εκμεταλλεύονται την ευκαιρία και ταξιδεύουν
σε διαφορά μέρη, δουλεύοντας απομακρυσμένα. Έτσι, επιλέγουν μικρά ευέλικτα και
all inclusive καταλύματα ή διαμερίσματα
προκειμένου να συνδυάσουν την εργασία
τους με την εξερεύνηση νέων προορισμών.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω στοιχεία, συμπεραίνουμε ότι τα micro living διαμερίσματα αποτελούν μία από τις κύριες επιλογές κατοικίας, τόσο σε βραχυπρόθεσμο
όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με
τις νέες γενιές άλλα και τις παλαιότερες
που επιλέγουν την μοναχική ζωή να είναι τα συνηθέστερα target groups ενοίκων τους. Η προτεραιότητα στην τοποθεσία της κατοικίας σε σχέση με το μέγεθός
της, οδηγούν τους υποψήφιους αγοραστές/
ενοίκους των ακινήτων να αυξάνουν την
προτίμησή τους προς τα μικρο-διαμερίσματα. Παράλληλα, τα νέα δεδομένα τής
=
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τηλε-εργασίας που υιοθετήθηκαν κατά την
διάρκεια του COVID-19, πρόκειται να επηρεάσουν την μελλοντική συμπεριφορά των
εργαζομένων, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στο micro living, στο πλαίσιο του τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού.

GIG Economy Trend
Στην GIG Economy, πολλές από τις μόνιμες θέσεις εργασίας αντικαθίστανται και
αντ’ αυτών προσλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα ανεξάρτητοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Η συμφωνία μεταξύ των δύο
πλευρών επιτυγχάνεται συνήθως μέσω
διαδικτυακών πλατφορμών ή εφαρμογών
έξυπνων συσκευών.

Κλάδοι GIG Economy
 Υπηρεσίες ενοικίασης
 Υπηρεσίες μεταφοράς
 Επαγγελματικές Υπηρεσίες
 Χειροποίητα αγαθά και διάφορες
οικιακές υπηρεσίες
Αναφορικά με του κλάδους που ανήκουν
στη GIG Economy, οι υπηρεσίες μεταφοράς παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα έσοδα,
καθώς κατέχουν το 57,8% της συνολικής
αγοράς, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου €120 δις. Ακολουθούν οι υπηρεσίες ενοικίασης με μερίδιο αγοράς 30,3%.
Τέλος, οι επαγγελματικές υπηρεσίες κατέχουν το 8,2% της αγοράς, ενώ οι πλατφόρμες παροχής οικιακών αγαθών και
διαφόρων υπηρεσιών αποδίδουν μόλις
το 3,8%.
COVID-19 και GIG Economy
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, ο COVID-19 θα οδηγήσει σε πρόσκαιρη συρρίκνωση της GIG Economy. Το
γεγονός αυτό λαμβάνει χώρα κυρίως λόγω
του παγώματος των υπηρεσιών μεταφοράς
και ενοικίασης που προέρχεται από τα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας τα οποία εφαρμόστηκαν σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Ωστόσο, ο αντίκτυπος της πανδημίας στη
βιομηχανία πρόκειται να αντισταθμιστεί εν
μέρει, λόγω της ανόδου που παρατηρείται
στις επαγγελματικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της πανδημίας πολλοί εργαζόμενοι που είτε βρέθηκαν
χωρίς δουλειά είτε τέθηκαν σε καθεστώς
αναστολής εργασίας, στράφηκαν σε εναλλακτικές πηγές εισοδήματος ως εξωτερικοί συνεργάτες.
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Τάσεις και παράγοντες μεγέθυνσης
της GIG Economy
 Αύξηση της απομακρυσμένης εργασίας: Η καθιέρωσή της πρόκειται να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της GIG Economy,
καθώς από την πλευρά των εταιρειών θα
προτιμάται η επιλογή πιο οικονομικών λύσεων εργασίας όπως είναι οι εξωτερικοί
συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχολούνται
απομακρυσμένα.
 Ραγδαία ανάπτυξη και υιοθέτηση
της ψηφιοποίησης: Η τάση αυτή ενθαρρύνεται περαιτέρω από την πανδημία του
COVID-19 που αναγκάζει όλο και περισσότερους ανθρώπους να αποκτήσουν τριβή
με τα ψηφιακά μέσα.
 Υιοθέτηση κοινωνικής ασφάλισης:
Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα
της GIG Economy είναι η έλλειψη παροχής κοινωνικής ασφάλισης στους εργαζομένους της. Το γεγονός αυτό ωστόσο πρόκειται να μετριαστεί μελλοντικά,
ωθώντας περαιτέρω ανοδικά την τάση του
GIG Economy.
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 Τάση αναζήτησης ισορροπίας εργασιακής-προσωπικής ζωής: Ο κύριος
λόγος της συγκεκριμένης επιλογής είναι
ότι τους παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στη
δόμηση του εργασιακού και ελεύθερου
τους χρόνου.
 Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και
μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Η αδιάκοπη ανάπτυξη των διαδικτυακών εφαρμογών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
που αποσκοπούν στην διασύνδεση ελευθέρων επαγγελματιών με υποψήφιους πελάτες και εταιρείες, συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάδυση της GIG Economy.

GIG Economy & Real Estate
Η ραγδαία εξάπλωση του GIG Economy
που ανατρέπει τα μέχρι πρότινος εργασιακά δεδομένα, επηρεάζει και την αγορά
των ακινήτων. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιρροής της GIG
Economy στην αγορά ακινήτων είναι η
αναξιοπιστία των εργαζομένων της λόγω
της μη σταθερής εργασίας. Έτσι, οι δανειστές θέτουν αυστηρές προϋποθέσεις
στους υποψήφιους δανειζόμενους της GIG
Economy, όπως για παράδειγμα η παρου-
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σίαση βιώσιμης κερδοφορίας των ατόμων
για τουλάχιστον δύο έτη. Ως αποτέλεσμα,
προκύπτει η αδυναμία αγοράς ακινήτου.
Από την πλευρά των εταιρειών η μείωση
του προσωπικού πλήρους απασχόλησης,
οδηγεί τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση
μικρότερων και πιο ευέλικτών χώρων εργασίας. Έτσι πολλές εταιρείες στρέφονται
σε Co-working χώρους. Είναι γεγονός ότι
μεταξύ των ετών 2012 και 2017, ο αριθμός των Co-working χώρων παγκοσμίως
αυξήθηκε περισσότερο από έξι φορές σε
13.800 τοποθεσίες.
Τέλος, η ανάγκη των GIG εργαζομένων
για ευέλικτους και εξυπηρετικούς χώρους, αποτελεί έναν παράγοντα ανάπτυξης
των έξυπνων κατοικιών και κατ’ επέκταση
των έξυπνων πόλεων.

Opportunities
 Ισότιμες ευκαιρίες για όλους
 Στενή σχέση GIG Economy –
Τεχνολογίας
 Αυξανόμενη αποδοχή νέων
μεθόδων εργασίας
 Ανάπτυξη των συνεργατικών
οικονομιών

Threats
 Έλλειψη κανόνων και κανονισμών
 Υψηλή φορολογία
 Δυσκολία εναρμόνισης τεχνολογιών σε τεχνολογικά μη αναπτυγμένες οικονομίες
=
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Ghost Kitchen Trend
Η πανδημία του COVID-19 έχει μεταβάλει αισθητά κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, δημιουργώντας -μεταξύ άλλων- αβεβαιότητα στον κλάδο των εστιατορίων. Εξ
αιτίας των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν παγκοσμίως, τα συγκεκριμένα
καταστήματα εστίασης αναγκάστηκαν είτε
να κλείσουν προσωρινά είτε να προσαρμοστούν σε ένα μοντέλο διανομής (delivery &
take away). Η πρακτική αυτή αποτελεί την
βάση λειτουργίας των Ghost Kitchens.
Πρόκειται για εστιατόρια που έχουν διαδικτυακή παρουσία και το προϊόν τους
μπορεί να παραγγελθεί μέσω πλατφορμών
διανομής φαγητού ή μέσω της εφαρμογής
του εστιατορίου, ενώ δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις για δείπνο εντός του καταστήματος. Μερικά εξ αυτών ενδέχεται επίσης
να παρέχουν υπηρεσίες take away στους
πελάτες τους. Με άλλα λόγια, τα ghost
kitchens βασίζονται αποκλειστικά στην
παράδοση φαγητού και δεν υπάρχει φυσικός χώρος για τους πελάτες.
Τα ghost kitchens διακρίνονται σε πέντε
επί μέρους κατηγορίες, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:
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 Hub and Spoke Model: Μία κεντρική κουζίνα προετοιμάζει το φαγητό και εν
συνεχεία τα ημι-μαγειρεμένα πιάτα αποστέλλονται σε μικρότερα τελικά καταστήματα όπου πρέπει να μαγειρευτούν πριν
από την παράδοση στον πελάτη.

 Pod Kitchens: Πρόκειται για μικρά
containers που μπορούν να τοποθετηθούν
σε οποιαδήποτε τοποθεσία όπως χώρους
στάθμευσης. Λόγω του μεγέθους και της
κινητής τους φύσης, καθίσταται εύκολη η
λειτουργία τους.

 Commissary (Aggregator) Kitchens:
Αποτελούν τις κουζίνες που ανήκουν σε
τρίτους. Πολλά εστιατόρια τις χρησιμοποιούν σε κοινόχρηστη βάση, από τον χώρο
της κουζίνας έως τον χώρο του ψυγείου.

 Outsourced Model: Όλες οι ενέργειες, από την προετοιμασία φαγητού μέχρι
τις λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών,
πραγματοποιούνται από εξωτερικούς συνεργάτες. Ο σεφ απλώς είναι υπεύθυνος
για την τελευταία πινελιά πριν στείλει το
φαγητό για παράδοση. Η παρούσα κατηγορία δεν προτιμάται ιδιαίτερα.

 Independent Kitchens: Είναι αυτόνομες κουζίνες, οι οποίες μπορούν να παραδώσουν το προϊόν μόνες τους.
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Η συνολική αξία της βιομηχανίας πρόκειται να ανέλθει μέχρι τα τέλη του 2020
στα €42,53 δις, ενώ το 2019 έφτασε τα
€34,99 δις. Η πορεία τής αγοράς στο μέλλον βαίνει αύξουσα, δεδομένου του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των επενδύσεων.
Οι υπηρεσίες που αφορούν το “eat-in”,
είναι αυτές που αποκτούν το μεγαλύτερο
μερίδιο αγοράς των Ghost Kitchens με
ποσοστό 45%. Ακολουθούν το “takeaway”
με 25% και τα συσκευασμένα snacks και
συστατικά μαγειρικής με 20%. Τέλος η
μέθοδος παράδοσης “Drive thru” κατέχει
7%, ενώ τα έτοιμα γεύματα μόλις το 3%
της συνολικής αγοράς.
Τάσεις και παράγοντες μεγέθυνσης των
Ghost Kitchens
 Η επίδραση του COVID-19: Οι εκκλήσεις για παραμονή στο σπίτι και οι περιορισμοί κυκλοφορίας, μετέτρεψαν το food
delivery και το take away ως την μοναδική
επιλογή για έτοιμο δείπνο - και όχι μόνο.
Έτσι προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε
αυτήν την δύσκολη περίοδο, πολλά εστιατόρια μετατράπηκαν σε Ghost Kitchens.

 Αύξηση ζήτησης
για delivery food: Είναι δεδομένο ότι η
εξάπλωση του food
delivery αποτελεί το
επιστέγασμα της άνθησης του φαινομένου των
Ghost Kitchens, καθώς
η διανομή φαγητού βρισκεται σε ραγδαία μεγέθυνση, συγκεκριμένα, η αγορά του delivery
food σημείωσε αύξηση
παραγγελιών κατά 77%
από έτος σε έτος, από
το 2013 έως και το 2019
 Ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφορμών
delivery food: Οι συγκεκριμένες εφαρμογές ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να
εγκαταλείψουν το μαγείρεμα στο σπίτι ή να
δειπνήσουν σε ένα εστιατόριο, προσφέροντας πλήθος προσφορών ή άλλων υπηρεσιών όπως δωρεάν παράδοση.
 Γρήγοροι ρυθμοί ζωής: O ολοένα και
πιο πολυάσχολος τρόπος ζωής των σύγχρονων ανθρώπων, με τις πολλές ώρες
εργασίας και τους γρήγορους ρυθμούς
ζωής, οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης για
γρήγορες και εύκολες λύσεις γεύματος,
τόσο εντός όσο και εκτός σπιτιού.
 Μεγάλος όγκος επενδύσεων: Η ραγδαία αναγνωρισιμότητα που έχουν λάβει
οι Ghost Kitchens, σε συνδυασμό με την
αύξηση της ζήτησης για delivery food,
οδηγούν στην άνθηση των επενδύσεων
στους τομείς αυτούς. Συγκεκριμένα, οργανισμοί κολοσσοί (π.χ. Amazon, Google)
επενδύουν σε επιχειρήσεις που συνδέονται στενά με τις Ghost Kitchens.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
=
ΕΡΕΥΝΕΣ-ΤΑΣΕΙΣ
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 Μικρότερο απαιτούμενο μέγεθος
μαγαζιών
 Χαμηλότερα λειτουργικά κόστη
 Χαμηλό κόστος δημιουργίας προϊόντων
και αρχικού κεφαλαίου
 Αυτοματοποίηση διαδικασιών
 Χαμηλό κόστος εξοπλισμού μαγαζιού
 Χαμηλότερος χρόνος επεξεργασίας
φαγητού

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 Αυξημένο κόστος διανομής φαγητού
 Κίνδυνος αλλοίωσης της ποιότητας του
φαγητού
 Δύσκολη ανάπτυξη customer
experience για την δημιουργία ισχυρού
brand loyalty
 Δυσκολία ανάπτυξης brand awareness

 Γρηγορότερη παράδοση των
παραγγελιών
 Αποφυγή εργασιακού κόστους
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Συνοψίζοντας τα παραπάνω, γίνεται
αντιληπτό ότι η αγορά των εστιατορίων
εξελίσσεται και μεταβάλλεται διαρκώς,
ακολουθώντας τις τάσεις της σύγχρονης
εποχής. Ως αποτέλεσμα, τα τελευταία έτη
παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη των ghost
kitchens.
H αύξηση της παράδοσης έτοιμου φαγητού, η ανάπτυξη των διαδικτυακών πλατφορμών παραγγελίας και παράδοσης φαγητού και ο σύγχρονος τρόπος ζωής, σε
συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα που παρέχουν τα ghost kitchens, συντελούν στην
εδραίωση και στην περαιτέρω μεγέθυνση
της παρούσας αγοράς. Βέβαια, η εμφάνιση
της πανδημίας του COVID-19 διευκόλυνε
σε μεγάλο βαθμό την εδραίωση αυτών των
εστιατορίων.
Επομένως, όπως όλα δείχνουν τα ghost
kitchens φαίνεται να καθιερώνονται ως
μια νέα πραγματικότητα στην αγορά των
εστιατορίων, αποτελώντας την σανίδα σωτηρίας ενός κλάδου, ο οποίος έχει υποστεί
τεράστιο πλήγμα κατά το 2020.

=
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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
στη 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
εταιρειών μέσα από την ανάδειξη των
ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων
και την ανάπτυξη μοναδικών concepts,
ιδεών και επιχειρηματικών μοντέλων.
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Oι

Ghost
Kitchens

Συνέντευξη του Δ. Καφχίτσα,
Προέδρου και CEO, Jet Set Capital LLM

ήρθαν
για να μείνουν
σε μακροπρόθεσμο
διάστημα
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 Ποιες γεωγραφικές περιοχές του
πλανήτη επηρεάζει περισσότερο η τάση
της αύξησης των GHOST KITCHENS και
για ποιους λόγους κατά την γνώμη σας;
Οι Ghost Kitchens αναπτύσσονται κυρίως στις μεγαλύτερες και πιο προηγμένες πόλεις του κόσμου, με τις πόλεις των
ΗΠΑ να δείχνουν τον δρόμο.
Συγκεκριμένα, το κλίμα θεωρείται ένας
καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη των Ghost Kitchens, όπως επίσης και
οι κοινωνικές συνθήκες, το είδος της πόλης που αναπτύσσονται κλπ.
Στις πόλεις με ζεστό ή βροχερό κλίμα,
με έντονη ρύπανση ή έντονη κίνηση δημιουργούνται διαφορετικές συνθήκες από
τις πόλεις με κρύο, με χαμηλότερες ευκαιρίες για νυχτερινή ζωή, ή τις πόλεις
που διαθέτουν αρκετά πανεπιστήμια.

=
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Οι μεγάλες περιοχές που διαθέτουν μετρό παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά,
όπως ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας,
υψηλότερο κόστος στα ακίνητα και στη
διαβίωση, υπερσυγκέντρωση πληθυσμού,
εκτεταμένη χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, έντονο ρυθμό ζωής, αγχώδη
εργασιακά περιβάλλοντα, οικογένειες με
λίγα μέλη, οικογένειες που μαγειρεύουν
λίγο ή και καθόλου, άτομα που ζουν σε
καταλύματα χωρίς πρόσβαση σε κουζίνα,
υψηλό κόστος φαγητού έξω, νοοτροπία
προμήθειας έτοιμου φαγητού «delivery”
στο χώρο κατοικίας κλπ.
Οι Ghost Kitchens αναπτύσσονται εύκολα σε τέτοια περιβάλλοντα, προσφέροντας ποικιλία επιλογών (που παράγονται
στην ίδια κουζίνα), οι οποίες προωθούνται στο διαδίκτυο και φέρνουν πρόσθετα έσοδα καθώς απαντούν στην εκάστοτε
«δημοφιλή» ζήτηση κάποιας κουζίνας,
ενώ παράλληλα εξυπηρετούν τις διάφορες απαιτήσεις των καταναλωτών.
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Εφόσον τα γενικά έξοδα των επιχειρήσεων αυτών έχουν ήδη καλυφθεί ή κατανεμηθεί αναλογικά (οι Ghost Kitchens
μπορούν να πουλήσουν μέσω διαφορετικών ιστοτόπων διανομής είτε BBQ, είτε
μεσογειακή, ιταλική, ή ασιατική κουζίνα,
με δυνατότητα κατανάλωσης επί τόπου σε
πρόχειρο περιβάλλον, παραλαβής ή παράδοσης του φαγητού), φαίνεται πως οι
Ghost Kitchens είναι μια αρκετά κερδοφόρα πρόταση για τον επιχειρηματία και,
μέρα με τη μέρα, υποστηρίζονται όλο και
περισσότερο ως μια νέα επιχειρηματική
τάση παγκοσμίως.
 Οι GHOST KITCHENS απευθύνονται
στο κοινό της "παραδοσιακής" μορφής
εστίασης ή και σε άλλες κατηγορίες
καταναλωτών;
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το προσωπικό του εστιατορίου, να αναγνωρίζεται, να νιώθει ότι τον εκτιμούν και
ότι τον αντιμετωπίζουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο και φυσικά να απολαμβάνει το
καλό φαγητό. Επιπλέον, το ίδιο συμβαίνει ακόμα και αν ο προϋπολογισμός είναι μικρός. Ακόμα και η έννοια του “fast
food” προσφέρει παρόμοια ικανοποίηση,
είναι ένα διάλειμμα από τη ρουτίνα, μια
ευκαιρία για συνάντηση, μια πρόσθετη
ευχαρίστηση σε μια δύσκολη μέρα. Επίσης, προσφέρει και την ικανοποίηση του
νόστιμου φαγητού σε χαμηλό κόστος. Τέλος, το παραδοσιακό φαγητό στο σπίτι είναι ένα ακόμη τελετουργικό και μια πολύ
ευπρόσδεκτη στιγμή της ημέρας!

Ο παραδοσιακός πελάτης όταν βγαίνει
για φαγητό παρατείνει τη διαδικασία.

Οι Ghost Kitchens προσφέρουν όλα τα
παραπάνω και αποτελούν μια εναλλακτική λύση όταν κάποιος αναζητά οποιαδήποτε από τις παραπάνω παραδοσιακές
μεθόδους, στην ιδιωτικότητα του σπιτιού,
του γραφείου ή οποιουδήποτε χώρου.

Συγκεκριμένα, του αρέσει να ντύνεται,
να κοινωνικοποιείται, να αλληλεπιδρά με

Για τους μη παραδοσιακούς καταναλωτές, που ζουν σε πόλεις με γρήγορο
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ρυθμό, που προτιμούν τις πολυτελείς
επιλογές φαγητού, την αναβαθμισμένη
μαγειρική, τα σπάνια φαγητά και επιδιώκουν αλλαγή του status quo, η συγκεκριμένη “εφαρμογή” μπορεί να κάνει όνειρο
τους πραγματικότητα. Οι Ghost Kitchens
λειτουργούν οποτεδήποτε, οπουδήποτε,
για τον σωστό προϋπολογισμό, ή για κάθε
προϋπολογισμό.
Οι Ghost Kitchens είναι μια ταχέως
αναπτυσσόμενη τάση. Λόγω της ευέλικτης επιχειρηματικής ιδέας, μία Ghost
Kitchen μπορεί να εξυπηρετεί πολλές
γειτονιές από μία τοποθεσία, ως εκ τούτου, η ανάπτυξη τους είναι εκθετική.
Μπορούμε να συγκρίνουμε αυτήν την
τάση με τις “υπηρεσίες cloud” για τη βιομηχανία εστιατορίων (φάτε ό, τι θέλετε,
με οποιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε
στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε!)

=
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 Η μείωση του λειτουργικού κόστους
στα GHOST KITCHENS μπορεί να
λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης
ή υποβάθμισης της ποιότητας της
παρεχόμενης υπηρεσίας;
Όπως σε οποιοδήποτε άλλο επιχειρηματικό μοντέλο εστίασης, η ποιότητα του
προϊόντος εξαρτάται από τα πρότυπα της
εταιρείας, καθώς και από το πόσο καλά
εφαρμόζονται αυτά τα πρότυπα από το
προσωπικό.
Καλά πρότυπα + σωστή εφαρμογή προτύπων = προϊόντα υψηλής ποιότητας και
αξίας, με ικανοποίηση και πίστη πελατών
(ως στόχο).
Τα Ghost Kitchens δεν διαφέρουν. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό, λόγω του χρόνου
παραμονής του φαγητού κατά την παρασκευή του (παράδοση, συσκευασία κ.λπ.),
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το φαγητό να μην έχει την αναμενόμενη
ποιότητα. Αυτό όμως σπάνια γίνεται αποτρεπτικός παράγοντας για να παραγγείλει
κάποιος από το σπίτι ή για να παραλάβει
το φαγητό του, δεδομένου ότι συνυπολογίζεται στις παραμέτρους των προσδοκιών του καταναλωτή.
Ας μην ξεχνάμε ότι οι Ghost Kitchens
ίσως λειτουργούν έξω από ένα εστιατόριο όπου ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να
δειπνήσει στο χώρο, αντί να παραγγείλει
ή να παραλάβει το φαγητό του! Το γεγονός
ότι ο πελάτης μπορεί εύκολα να έχει την
ίδια εμπειρία φαγητού μέσω παραλαβής,
ενισχύει τις Ghost Kitchens.

 Η ανάπτυξη των GHOST KITCHENS
αναμένεται να διαφοροποιήσει τις
αγορές της εστίασης σε επίπεδο REAL
ESTATE;
Δεν πιστεύω ότι η ζήτηση ακινήτων ως
χώρων εστίασης θα επηρεαστεί πολύ,
αλλά αυτό εξαρτάται επίσης από τις περιοχές που η τάση των Ghost Kitchens είναι
ισχυρότερη.
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Σε γενικές γραμμές, δεν πιστεύω ότι τα
Ghost Kitchens θα αντικαταστήσουν το
παραδοσιακό εστιατόριο, αλλά είναι μια
αυξανόμενη τάση με ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ζήτησης όταν πρόκειται για ακίνητα. Δεν ταιριάζει κάθε
ακίνητο σε αυτήν τη λειτουργία και σίγουρα όχι σε κάθε τοποθεσία. Εξαρτάται
επίσης από το πώς θα εξελιχθεί η αντίληψη του κοινού για την τάση τα επόμενα
χρόνια, αλλά δεν αναμένεται σημαντική
αναταραχή. Τα κατάλληλα ακίνητα για τον
κλάδο έχουν ήδη υποστεί μια σημαντική
ύφεση λόγω του COVID-19.
 Μπορούμε να θεωρήσουμε τις GHOST
KITCHENS ως αντίπαλο δέος στο ρεύμα
του Slow Cooking και του Fine Dining,
τα οποία τα τελευταία χρόνια (προ
COVID-19) γνώρισαν ιδιαίτερη ανάπτυξη;
Οι Ghost kitchens δεν ανταγωνίζονται
ένα επίσημο γεύμα ή το φαγητό έξω σε
οποιαδήποτε μορφή, είναι μια εντελώς
διαφορετική ιδέα.
Η διαφορά εδώ είναι ότι οι Ghost
Kitchens μπορούν να προσφέρουν διά=
exportnews.gr
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φορα είδη κουζίνας online, μαγειρεμένες
από μία μόλις κουζίνα έναντι ενός εστιατορίου σε πραγματικό χώρο με ένα μόνο
είδος κουζίνας. Για παράδειγμα, μπορεί
κάποιος να μην είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα brick-and-mortar steak house
και στην ίδια εγκατάσταση να λειτουργεί
ένα κινέζικο εστιατόριο ή μια ιταλική πιτσαρία. Σε μια Ghost Κitchen μπορούν
δημιουργηθούν τρία ή περισσότερα καταστήματα online, όπου ο καθένας μπορεί
να παραγγείλει οτιδήποτε από τα online
μενού και όλα θα προετοιμάζονται και θα
παραδίδονται από την ίδια κουζίνα.
Ωστόσο, η κουζίνα Steak House θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως Ghost Κitchen
για να προετοιμάσει μπάρμπεκιου, ψητά ή
ακόμη και μαγειρευτά για παράδοση ή παραλαβή. Οι δύο διαφορετικές ιδέες απαιτούν διαφορετικό σχεδιασμό, ροές λειτουργίας και εφοδιαστική αλυσίδα.
Με βάση τα παραπάνω, υπάρχει μια αυξανόμενη τάση ανεξάρτητων εστιατορίων
που μπορεί να ζημιωθούν η ακόμη και να
κλείσουν εάν δεν εναρμονιστούν με την
έννοια του delivery ή εάν δεν μπορούν
να αντέξουν οικονομικά έξοδα παράδοσης από εταιρείες όπως Uber Eats ή
Doordash κλπ.

Οι καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται από
πού προέρχεται το φαγητό τους όταν χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες (Deliveroo,
Grabhub κλπ.), αρκεί να βρουν αυτό που
θέλουν και το λάβουν το συντομότερο!
 Πιο είναι το σημείο, σύμφωνα με
την άποψή σας, που θα έπρεπε να
προσέξουν οι σύγχρονες κοινωνίες
αναφορικώς με την συγκεκριμένη τάση;
Νομίζω ότι οι Ghost Kitchens ήρθαν για να
μείνουν σε μακροπρόθεσμο διάστημα. Δεν
υπάρχουν ανησυχίες που μπορώ να προβλέψω από την κοινωνική πτυχή του θέματος.
Αυτή είναι μια εξιδανικευμένη παράδοση τρόπου λειτουργίας, πολύ βελτιωμένη και ενισχυμένη από τη ζήτηση όπου
προκαλείται και από το υψηλό εναρκτήριο κόστος για ένα εστιατόριο εξαιτίας
των lockdowns. Στο κοινό αρέσει πάντα η
ευκολία του να παραγγείλει και είμαι βέβαιος ότι, η ίδια τάση θα αναπτυχθεί και
θα βελτιωθεί με την προστιθέμενη πολυτέλεια και ευελιξία των προσφορών όπου
θα καθίστανται διαθέσιμες στο μέσο καταναλωτή.
Δεν βλέπω κάποιον αποτρεπτικό παράγοντα στην τάση αυτή. Αντιθέτως, πιστεύω στην ευκολία και στην ευελιξία της
ιδέας για προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή και της επιχειρηματικής αξίας
για τον επενδυτή, με στόχο έναν πιο καινοτόμο τρόπο αύξησης των εσόδων τους.
Ας μην ξεχνάμε ότι οποιαδήποτε κουζίνα θα μπορούσε να μετατραπεί σε Ghost
Kitchen, στην περίπτωση που ο επενδυτής κατέχει την τεχνογνωσία του μάρκετινγκ και τα Logistics το επιτρέπουν!

=
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« Η πανδημία αλλάζει… τις
Διατροφικές Τάσεις ».
Της Σεβίνας Μαστρογιάννη

Η περίοδος της πανδημίας αποτελεί μια σημαντική αλλαγή και
ευκαιρία για την καθιέρωση ενός καλύτερου πρότυπου διατροφής
τόσο για τους καταναλωτές αλλά και τις βιομηχανίες τροφίμων.

Η

πανδημία έφερε αλλαγές στον
τρόπο Διατροφής του ανθρώπου, καθώς επηρέασε γενικότερα τον τρόπο ζωής σε θέματα
που σχετίζονται με την υγεία του. Παρατηρήθηκε αλλαγή στην κατανάλωση και
ποιότητα των τροφών διαμορφώνοντας
νέες τάσεις στην διατροφή. Το ολοένα
αυξανόμενο ενδιαφέρον για κατανάλωση
τροφίμων που μπορούν να επηρεάσουν
την υγεία λόγω του σημαντικού αντίκτυ-
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που του COVID-19 στη σωματική και ψυχική ευεξία, είναι πλέον εμφανές.
Η θετική εξέλιξη αυτή της κατάστασης είναι ότι μπορεί να επιφέρει θετικές
επιρροές στην υγεία του ανθρώπου. Οι
βιομηχανίες τροφίμων μπορούν να έχουν
την ευκαιρία να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του καταναλωτή και ταυτόχρονα να
τους οδηγήσουν σε πιο σωστές διατροφικές πεποιθήσεις.
=
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Σύμφωνα με έρευνα αγοράς, πάνω από
το 50% των καταναλωτών, ανέφεραν ότι
έλαβαν περισσότερα συμπληρώματα για
να υποστηρίξουν την ανοσολογική τους
υγεία το 2020. Η βιομηχανία τροφίμων θα
λάβει πληροφορίες από τη βιομηχανία συμπληρωμάτων δημιουργώντας προϊόντα
με πρόσθετα θρεπτικά συστατικά που θα
μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία
του ανοσοποιητικού συστήματος και τη γενική υγεία, όπως ψευδάργυρος, σελήνιο,
βιταμίνη C και βιταμίνη D.

Συμπληρώματα και Εμπλουτισμένα
Τρόφιμα
Η ανάγκη για πρόληψη στην υγεία του
ανοσοποιητικού θα συνεχίσει να αποτελεί
κορυφαίο επίκεντρο της βιομηχανίας υγείας και ευεξίας τα επόμενα έτη. Το μέλλον
των τροφίμων και ποτών θα πάρει στοιχεία
από την αγορά συμπληρωμάτων, εφιστώντας την προσοχή στους ρόλους που παίζουν συγκεκριμένα συστατικά στη βελτίωση της συνολικής υγείας και ευεξίας.

= ΥΓΕΙΑ
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Αν και μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν αποδεδειγμένα τρόφιμα, θρεπτικά συστατικά,
βότανα ή άλλα συμπληρώματα που θα αποτρέψουν ή θα θεραπεύσουν μια ασθένεια,
όπως το COVID-19 οι εταιρείες τροφίμων
θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή
στο πως θα προωθήσουν τέτοια προϊόντα
,γιατί πολύ απλά υστερούν σε ερευνητικό επίπεδο και θα ήταν λάθος να δίνονται
ψευδείς ισχυρισμοί σε θέματα υγείας προς
τους καταναλωτές.
Διατροφή για Ψυχική Υγεία
Ενώ η τροφή από μόνη της δεν μπορεί
να θεραπεύσει την κατάθλιψη, το άγχος, η
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κατανάλωση μη επεξεργασμένων τροφών
και μιας διατροφής πλούσιας σε θρεπτικά συστατικά μπορεί να συμβάλλει θετικά
στην ψυχική και σωματική υγεία.
Διατροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές ίνες, υγιή
λίπη και άλλες βιοδραστικές ενώσεις,
όπως τα προβιοτικά, έχουν συνδεθεί με
καλύτερη ψυχική διάθεση.Το 2021 παρατηρήθηκε σε πολλές εταιρείες τροφίμων
και ποτών να παράγουν προϊόντα που περιέχουν αυτά τα συστατικά με έμφαση στη
μείωση του στρες και στη βελτίωση του
ύπνου, η οποία συνδέεται επίσης με την
καλύτερη ψυχική υγεία.
Επιλογή Τοπικών Τροφίμων
Οι καταναλωτές θα αναζητούν τοπικά
προϊόντα και θα υποστηρίζουν τοπικές
εταιρίες με ολοένα τον αριθμό αυτών των
καταναλωτών να αυξάνεται. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το βαρόμετρο
COVID-19 του Kantar , το 52% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δίνουν μεγαλύτερη
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προσοχή στην προέλευση των προϊόντων
τους, με έμφαση στην τοπική αγορά. Η
φάση της πανδημίας έκανε πολλούς ανθρώπους να εκτιμήσουν την τοπική τους
κοινότητα, ειδικά, προμηθευτές τροφίμων - παντοπωλεία, αγρότες, εστιατόρια.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι στο μέλλον, θα
υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την
αγορά και την κατανάλωση τοπικών τροφίμων. Η στροφή των καταναλωτών στην
τοπική αγορά, γίνεται τόσο για οικονομική στήριξη όσο και για την διατήρηση του
περιβάλλοντος.
Επιλογή Τροφίμων με Ιστορία
Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για την
ιστορία που κρύβεται πίσω το προϊόν το
λεγόμενο company’s backstory. Αν για παράδειγμα μια εταιρία παράγει ένα προϊόν
,με μια οικογενειακή συνταγή που έχει περάσει από γενιά σε γενιά, ο καταναλωτής
έχει θετική επιρροή σε μια τέτοια προτίμηση. Oι εταιρίες θα πρέπει να προωθούν
με τέτοιο τρόπο τα προϊόντα τους ώστε να
προσελκύουν και με αυτό τον τρόπο το ενδιαφέρον των καταναλωτών.
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Η Άποψη της Διατροφολόγου
Οι διατροφικές τάσεις μπορεί να αλλάζουν και να προσαρμόζονται στο σύγχρονο
τρόπο ζωής, αυτό όμως που έχει σημασία
είναι η εξέλιξη οποιασδήποτε κατάστασης
να έχει θετικό αντίκτυπο στο τρόπο ζωής
και στην διατροφική αντίληψη του ανθρώπου. Μετά την πανδημία προβλέπονται τεράστιες αλλαγές στις διατροφικές τάσεις
που θα καθιερωθούν από τους καταναλωτές αλλά και τις βιομηχανίες τροφίμων.
Αυτές οι αλλαγές δείχνουν να είναι ένα
βήμα προς τη σωστή διατροφική κατεύθυνση που θα πρέπει να έχει ο κάθε καταναλωτής. Ο κόσμος θα επιδιώκει να έχει
μια πιο ενσυνείδητη στάση απέναντι στην
διατροφή σε όλα τα επίπεδα. Το γεγονός
αυτό, μόνο αισιόδοξο κι ελπιδοφόρο, μπορεί να δείχνει.

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 δραστηριοποιείται 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, εφημερίδες 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.
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Το Σωματείο GS1 Association -Greece, στηρίζοντας τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, γιατί είναι οι Ελληνικές Επιχειρήσεις, αποφάσισε, κατά την
ετήσια τακτική του Γενική Συνέλευση 2020, ακόμη μεγαλύτερη μείωση
των ετήσιων συνδρομών του με εφαρμογή 01/06/2020 έως
31/05/2021 μειωμένες κατά 10%, έναντι της προηγούμενης πολιτικής
συνδρομών του 2019, όπου επίσης είχε ήδη εφαρμοστεί 10% ,
σε μια προσπάθεια στήριξης και ανταπόδοσης σε αυτή τη δύσκολη
περίοδο που διανύουμε, αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα ότι:

Είμαστε ΜΑΖΙ σε κάθε κίνηση!

