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Editorial
Αγαπητοί αναγνώστες,

Γιώργος
Φιλιόπουλος

Η Ελλάδα φηµίζεται για τα εξαιρετικά προϊόντα της
και καθώς ανακάµπτει, το αναξιοποίητο δυναµικό των
ελληνικών εξαγωγών θα συνεχίσει να αποτελεί
βασική κινητήρια δύναµη ανάπτυξης. Ο Οργανισµός
Enterprise Greece αποσκοπεί στην προώθηση των
ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς
αγορές, στηρίζoντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να
προσεγγίσουν νέες αγορές και να εντοπίσουν νέους
εταίρους.
Στο πλαίσιο αυτό, έχοντας θέσει του εξαγωγείς στο
επίκεντρο των δράσεών µας, αποφασίσαµε να εγκαινιάσουµε από σήµερα άλλο ένα εργαλείο επικοινωνίας, το µηνιαίο ελληνικό news2know και ελπίζουµε ότι
θα αποδειχθεί εύχρηστο και χρήσιµο. Για τον λόγο
αυτό, κάθε έκδοση, θα φιλοξενεί Συνέντευξη φορέα ή
εταιρείας που θα πραγµατεύεται θέµατα εξαγωγικού
ενδιαφέροντος, θέµατα της Επικαιρότητας, Αφιέρωµα σε κλάδο ή αγορά, το Ηµερολόγιο των δράσεων
που προγραµµατίζουµε για το αµέσως επόµενο
διάστηµα και φυσικά τα Νέα της ΕΕ.
Καλώς ήρθατε και καλή ανάγνωση!
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Πώς συμβάλλει ο Οργανισμός στην ενίσχυση της
εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας;

Γρηγόριος
Σταµατόπουλος
Γεν. ∆ιευθυντής &
Μέλος ∆.Σ. ΟΑΕΠ

Ασφάλεια για
κάθε έλληνα
εξαγωγέα
Η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων θα είναι
ακόµη πιο αναγκαία στο µέλλον, όπως τονίζει ο
Γενικός ∆ιευθυντής του ΟΑΕΠ, Γρηγόριος Σταµατόπουλος και ο ρόλος του Οργανισµού αναµένεται να ενισχυθεί, καθώς προωθώντας και
διασφαλίζοντας τις ελληνικές εξαγωγές, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας και την τόνωση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών.
Ο Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, ο οποίος διαθέτει εγγυοδοτικό κεφάλαιο
1,47 δισ. ευρώ και εµπειρία 30 ετών λειτουργίας, στηρίζει την εξαγωγική δραστηριότητα,
µειώνοντας την έκθεση σε κινδύνους µη πληρωµής, ενώ παράλληλα δίνει την δυνατότητα
στα ελληνικά προϊόντα να φτάσουν σε κάθε
αγορά του πλανήτη µε ασφάλεια.

Ο Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων έχει ως σκοπό την υποστήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων. Υπό τις τρέχουσες συνθήκες, όπου η Ελληνική οικονοµία είναι σε τροχιά ανάκαµψης, η
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων εξακολουθεί να
είναι µία δύσκολη υπόθεση. Η µέση εξαγωγική
εταιρεία του σήµερα, κυρίως οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας και αδυνατούν να καλύψουν
την εξωτερική ζήτηση µεγάλων αγορών. Ο
ρόλος του Οργανισµού είναι να υποστηρίζει τις
επιχειρήσεις αυτές, παρέχοντας τους προϊόντα
ασφάλισης πιστώσεων και διασφαλίζοντας τον
κίνδυνο µη πληρωµής από ξένους αγοραστές.
Ταυτόχρονα, ενδέχεται να αυξηθεί ο πιστωτικός
κίνδυνος, λόγω της µείωσης του ρυθµού ανάπτυξης της Ευρωζώνης. Είναι σαφές ότι η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων θα είναι ακόµη πιο
αναγκαία στο µέλλον.
Στις περιπτώσεις δύσκολων αγορών πως υποστηρίζει ο ΟΑΕΠ τις επιχειρήσεις;
Ο ΟΑΕΠ µέσα από την ασφάλιση των πιστώσεων, προσπαθεί να βοηθήσει τους εξαγωγείς να
προσεγγίσουν αναπτυγµένες αγορές, αλλά και
αναπτυσσόµενες, οι οποίες είναι και υψηλότερου πολιτικού κινδύνου. Παρέχουµε συµπληρωµατικά µε τα προγράµµατα ασφάλισης και
έλεγχο φερεγγυότητας του εκάστοτε παραλήπτη του εµπορεύµατος. ∆ύσκολη χώρα δεν
αποτελεί µόνο µια αναπτυσσόµενη, αλλά και µια
Ευρωπαϊκή η οποία δύναται να έχει κρυφούς
κινδύνους, όπως για παράδειγµα, το φαινόµενο
απάτης από εικονικές παραγγελίες, φαινόµενο
που παρατηρήθηκε έντονα σε χώρες της ∆υτικής Ευρώπης τα προηγούµενα έτη.

Θεωρείται ότι ο Οργανισμός έχει δυνατότητα
περαιτέρω διείσδυσης και πως αυτή θα επιτευχθεί;

Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις καλύπτει σήμερα
και τι είδους προγράμματα προσφέρει;
Ο ΟΑΕΠ καλύπτει κάθε είδους επιχείρηση µε
εξαγωγική δραστηριότητα, είτε αυτό αφορά
εµπορεύµατα είτε υπηρεσίες. Παρέχει ένα
φάσµα υπηρεσιών ασφάλισης και αυτό διότι οι
ανάγκες του κάθε εξαγωγέα είναι διαφορετικές,
ανάλογα µε τον κλάδο και την χώρα που θέλει
να εξάγει. ∆ιαθέτουµε προγράµµατα ασφάλισης βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων πιστώσεων, όπου µπορεί κανείς να ασφαλίσει από
µία µεµονωµένη φόρτωση έως και το σύνολο
του εξαγωγικού του τζίρου. Στα πλαίσια ενηµέρωσης των επιχειρήσεων µε εξαγωγικό χαρακτήρα, έχουµε ειδικά προγράµµατα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και όλη
την απαραίτητη πληροφόρηση που χρειάζεται ο
εξαγωγέας για να νιώσει ασφάλεια, επιδιώκοντας την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών.
Πώς ο ΟΑΕΠ θα στηρίξει τους Έλληνες εξαγωγείς να επανέλθουν στα επίπεδα προ κρίσης;
Ένα βασικό πρόβληµα της κρίσης ήταν και είναι
η έλλειψη πηγών χρηµατοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ο ΟΑΕΠ παρέχει έναν συνδυασµό ασφάλισης & χρηµατοδότησης εξαγωγικών πιστώσεων σε συνεργασία µε τις Ελληνικές τράπεζες. Αναφέροµαι στο πρόγραµµα
«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», το οποίο ενισχύει τη ρευστότητα των εξαγωγέων µε τη χρηµατοδότηση των
ασφαλισµένων τιµολογίων τους, και εξασφαλίζει άµεση χρηµατοδότηση προεξοφλώντας
µέχρι και το 95% της αξίας των ασφαλισµένων
τιµολογίων, µε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο. Ο Οργανισµός έχει συνάψει ειδικές συµφωνίες µε τις τράπεζες και τηρεί σε αυτές δεσµευµένα κεφάλαια που χρησιµοποιούνται για την
χρηµατοδότηση του προγράµµατος.

Τα τελευταία έτη παρατηρήθηκε αύξηση των
εξαγωγών. Όµως τα προσδοκώµενα κέρδη,
δεν ήταν ανάλογα της αύξησης του όγκου των
παραγγελιών, κυρίως λόγω του διεθνούς ανταγωνισµού. Το µεγάλο στοίχηµα είναι η χάραξη
µιας πετυχηµένης στρατηγικής εξωστρέφειας.
Απαιτείται πολύ προσπάθεια και χρόνος µέχρι
να υλοποιηθεί αυτό και εκτιµάµε πως µέσο-µακροπρόθεσµα θα αυξηθεί το ποσοστό των
ασφαλίσεων των εξαγωγικών πιστώσεων.
Μέχρι σήµερα ένα πολύ µικρό ποσοστό των
Ελλήνων εξαγωγέων χρησιµοποιεί ασφάλιση.
Στόχος µας είναι να επεκτείνουµε την δράση
του ΟΑΕΠ και να προσφέρουµε στην αγορά
νέα προϊόντα που θα συµβαδίζουν µε το µεταβατικό στάδιο της οικονοµικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζει η ασφάλιση
στον ΟΑΕΠ, έναντι άλλων φορέων εξαγωγικών
πιστώσεων;
Ο ΟΑΕΠ έχει την δυνατότητα ασφάλισης και
για πολιτικούς κινδύνους. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό, αν λάβουµε υπόψη µας τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, καθώς, στρατηγική του ΟΑΕΠ
είναι να βοηθάει τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και γι' αυτό εξετάζει όλα τα αιτήµατα
Ελλήνων εξαγωγέων ανεξαρτήτως ύψους
ποσού ασφάλισης ή χώρας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ιστορικό ρεκόρ το
2019 για τις εξαγωγές

Κέρδη 30% από τα
ελληνικά ομόλογα

Νέο ιστορικό ρεκόρ, 33,80 δισ. ευρώ,
παρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές για ακόµη µία χρονιά, συµβάλλοντας καταλυτικά στην ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας, σύµφωνα µε
τα στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσµου Εξαγωγέων.

Η ελληνική αγορά κρατικών οµολόγων χαρακτηρίστηκε
ως η πλέον επικερδής για το 2019, καθώς η απόδοση του
δείκτη σηµείωσε έντονη αποκλιµάκωση από το 4,07%
το 2018 στο 1,31% στα τέλη του 2019, σύµφωνα µε την Τρ.
Πειραιώς.

Παρά τις αντιξοότητες και τα εµπόδια που παρουσιάστηκαν στο διεθνές εµπόριο (δασµοί, BREXIT) την περσινή χρονιά, κατάφερε να διατηρήσει τη δυναµική του πορεία και να κρατήσει το θετικό πρόσηµο το 2019. Μάλιστα, τον ∆εκέµβριο ύστερα από δυο
διαδοχικούς µήνες πτώσης επέστρεψε σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας
σηµαντική άνοδο άνω του 10%.

«Παγκόσμιος
πρωταθλητής»
αποδόσεων το ΧΑ

Η κίνηση της Fitch στις 24 Ιανουαρίου για αναβάθµιση
της πιστοληπτικής διαβάθµισης του ελληνικού αξιόχρεου κατά µια βαθµίδα στο BB αλλά και των προοπτικών
από σταθερές σε θετικές, εξέπληξε τις αγορές µε το
YtM της ελληνικής 10ετίας να καταγράφει κέρδη της
τάξης των 8 µβ στο 1,12% το διάστηµα µετά την αναβάθµιση. Η αµέσως επόµενη προγραµµατισµένη απόφαση
πιστοληπτικής διαβάθµισης θα γίνει από την Scope
Ratings στις αρχές Μαρτίου ενώ ενδιαφέρον θα έχουν
οι αποφάσεις των οίκων S&P, DBRS και Moody’s τον
Απρίλιο και Μάιο αντίστοιχα.

Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσµου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), το ∆εκέµβριο του 2019 αυξήθηκαν κατά 276,2 εκατ. ευρώ ή κατά 10,7% και διαµορφώθηκαν στα 2,87 δισ. ευρώ από 2,59 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο µήνα του 2018.

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης κατέγραψε σηµαντικά κέρδη
της τάξης του 29,6% φτάνοντας τις 635 µονάδες.

Απόδοση που ξεπέρασε το 48% κατέγραψε ο Γενικός ∆είκτης του Χ.Α.
κατά το 2019 καταλαµβάνοντας
έτσι την 1η θέση στην παγκόσµια
κατάταξη όλων των χρηµατιστηρίων, ανεπτυγµένων και αναδυοµένων. Η πρωτιά του ΧΑ, αποτυπώνει
την εµπιστοσύνη που επιστρέφει όχι µόνο στην χρηµαταγορά αλλά κυρίως
στην ελληνική οικονοµία και στις επιχειρήσεις.
Στη χρονιά που πέρασε ο τραπεζικός δείκτης σηµείωσε άνοδο κατά 98%, ο
δείκτης (FTSE-25) αυξήθηκε κατά 42% και ο δείκτης (FTSEM -40) κατέγραψε κέρδη κατά 23%.
Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία των µετοχών και συγκεκριµένα 137, σηµείωσαν θετικές επιδόσεις, ενώ, η µέση αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 66,8
εκατ. ευρώ έναντι 55,8 εκατ. ευρώ το 2018, σηµειώνοντας άνοδο κατά 20%

Διεθνή Έκθεση GULFOOD 2020
Η φετινή παρουσία της Ελλάδας στην 25η
GULFOOD 2020, ήταν η πιο δυναµική από
ποτέ και χαρακτηρίστηκε από ρεκόρ Ελληνικών συµµετοχών. Στο Εθνικό Περίπτερο που
οργάνωσε ο Enterprise Greece, 75 από τους
δυναµικότερους Έλληνες εξαγωγείς παρουσίασαν τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα
τους και πέτυχαν την σύναψη επιχειρηµατικών συµφωνιών για την επέκταση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, αξιοποιώντας

Η Χρυσή Βίζα μοχλός
προσέλκυσης επενδύσεων
στα ακίνητα
Το πρόγραµµα Χρυσή Βίζα συνεχίζει να κερδίζει το στοίχηµα προσέλκυσης επενδυτών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ.
Έτσι τα κεφάλαια που έχουν εισρεύσει στην χώρα µας
µέσω του προγράµµατος της χορήγησης αδειών παραµονής υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ.
Μέχρι το τέλος του 2019 δόθηκαν 6.304 άδειες από την
έναρξη του προγράµµατος το 2014 µε το 2019 να σηµειώνει άνοδο κατά 22% σε σχέση µε το 2018.

το κορυφαίο γεγονός του κλάδου τους στην ευρύτερη
περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Με την υποστήριξη του Enterprise Greece, οι Έλληνες
εκθέτες πραγµατοποίησαν περισσότερες από 10.000
επιχειρηµατικές επαφές.

Αφιέρωμα
Συζητήσεις στην Ιαπωνία µε στελέχη της
κυβέρνησης, φορέων και επιχειρήσεων
- κολοσσών για την νέα αναπτυξιακή δυναµική της Ελλάδας, η οποία προσφέρεται για επενδύσεις και συνεργασία, είχε
η κυβερνητική αποστολή της χώρας µας
που πραγµατοποιήθηκε υπό τον υφυπουργό Εξωτερικών για την Οικονοµική ∆ιπλωµατία, Κώστα Φραγκογιάννη,
µεταξύ 26-29/1/2020.
Στην αποστολή στο Τόκιο συµµετείχαν
επίσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Ενέργειας, Γεράσιµος Θωµάς, ο οικονοµικός
σύµβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης
Πατέλης και ο Γενικός Γραµµατέας ∆ιεθνούς Οικονοµικής ∆ιπλωµατίας Γρηγόρης ∆ηµητριάδης που είναι και Πρόεδρος του Enterprise Greece.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψης στην
Ιαπωνία συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν στη συνεργασία των δύο χωρών
στον τουρισµό, την ναυσιπλοΐα αλλά
και την διοργάνωση των Ολυµπιακών
Αγώνων του 2020 που θα γίνουν το καλοκαίρι στο Τόκιο.

Σημαντικές επαφές στην
Ιαπωνία με στόχο νέες
επενδύσεις
Παράλληλα, η ελληνική αποστολή είχε
επαφές µε στελέχη
της Sumitomo Mitsui
Banking Corporation,
ενώ παρευρέθησαν σε
εκδήλωση της Japan
Bank of International
Cooperation µε πελάτες της που εκπροσωπούν τις µεγαλύτερες
βιοµηχανίες
στους
τοµείς ενέργειας, κατασκευών, ανανεώσιµων πηγών και διαχείρισης απορριµµάτων.
Τις επαφές µε την KEIDANREN, που αποτελεί την οµοσπονδία των Ιαπωνικών επιχειρήσεων, αλλά και µε την JETRO, που
είναι ο Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών και Εµπορίου της Ιαπωνίας, παρουσιάστηκε η αναπτυξιακή δυναµική της

Ελλάς – Γαλλία συµµαχία
και στις επενδύσεις
Συνάντηση µε εκπροσώπους από 24
γαλλικές πολυεθνικές εταιρείες στους
τοµείς της ενέργειας, της άµυνας, των
κατασκευών, της διαχείρισης απορριµµάτων, της τεχνολογίας, της ασφάλισης,
του τουρισµού, των ποτών και του
φαρµάκου είχε κατά την διάρκεια της
επίσκεψής του στο Παρίσι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
αµέσως µετά τη συνάντησή του µε τον
Γάλλο πρόεδρο Εµανουέλ Μακρόν.
Την ίδια στιγµή περισσότερες από 180
γαλλικές εταιρείες παρακολούθησαν

στο Παρίσι το φόρουµ του Ελληνογαλλικού Εµπορικού & Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου, µε θέµα «Ελλάδα,
Στρατηγικός παράγοντας στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εµπιστοσύνη ξαναγεννιέται».
Σε ένα ακροατήριο 300 στελεχών
επιχειρήσεων ο υπουργός Οικονοµικών
της Γαλλίας Μπρούνο Λε Μερ, ενθάρρυνε τους Γάλλους επιχειρηµατίες και
τους κάλεσε να επενδύσουν τώρα στην
Ελλάδα, ενώ πραγµατοποιήθηκαν
συναντήσεις µε πάνω από 80 στελέχη
γαλλικών εταιρειών.
Επικεφαλής των γαλλικών επιχειρήσεων
L’OREAL, NAVAL, VINCI και THALES

χώρας µας µετά την αλλαγή κυβέρνησης και συζητήθηκε η διοργάνωση επίσκεψης Ιαπωνικών επιχειρήσεων στην
Ελλάδα υπό την αιγίδα της Οµοσπονδίας KEIDANREN.

εξέφρασαν στο panel που συµµετείχαν
την εµπιστοσύνη τους στην ελληνική
αγορά και το ενδιαφέρον τους να
επεκτείνουν τις επενδύσεις τους.
Στο πλαίσιο του ελληνογαλλικού
φόρουµ υπεγράφη «κοινή δήλωση
προθέσεων για την ενίσχυση συνεργασίας στον οικονοµικό τοµέα», που φέρει
τις υπογραφές του Γάλλου υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Bruno Le
Maire και των Ελλήνων υπουργών,
Οικονοµικών, Χρήστου Σταϊκούρα και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνη
Γεωργιάδη, Η ∆ήλωση Προθέσεων
περιλαµβάνει 13 δράσεις που στοχεύουν στην ενδυνάµωση των επενδύσεων
στην Ελλάδα, ιδίως στους τοµείς:
ενέργεια, αγροδιατροφική βιοµηχανία,
τουρισµός και υποδοµές, µέσα και από
το πρόγραµµα των αποκρατικοποιήσεων και παραχωρήσεων.
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ΙΙ. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Γερµανία, Βερολίνο: International Hotel Investment Forum
2019, 2-4/3/2020

Ι. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Α. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Κίνα, Ξιαµέν: CHINA XIAMEN INTERNATIONAL STONE
FAIR, 6-9/6/2020, www.stonefair.org.cn/

ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
Ιταλία, Μιλάνο: SALONE DI MOBILE, 21-26/04/20,
www.salonemilano.it

ΚΛΑ∆ΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΟΜΟΡΦΙΑΣ
Ιταλία, Μπολώνια: COSMOPROF BOLOGNA, 12-16/3/2020,
www.cosmoprof.com

ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΝ∆ΥΣΗ - ΓΟΥΝΑ - ΚΟΣΜΗΜΑ
ΗΠΑ, Λας Βέγκας: JCK LAS VEGAS, 2-5/6/2020,
www.lasvegas.jckonline.com

Γαλλία, Κάννες: MIPIM (εθνικό περίπτερο), 10-13/3/2020
Γαλλία, Παρίσι: SITL (Logistics) 2020, 17-20/3/2020
Ινδία, Νέο ∆ελχί: Uglobal, Μάρτιος 2020

Ημερολόγιο δράσεων
του Οργανισμού
ΙΙΙ.∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΘΕΣΜΙΚΗ
∆ΙΚΤΥΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Βέλγιο: 03/03/2020 - 03/03/2020, Agriffod Promotion
Committee (APC) - ETPOA, APC ETPOA
Σερβία, 05/03/2020 - 05/03/2020: Επιχειρηµατική Αποστολή
στο Βελιγράδι, ENTERPRISE GREECE-ΕΒΕΑ
Αζερµπαϊτζάν, 01/04/2020 - 03/04/2020: Επιχειρηµατική
Αποστολή στο Μπακού, ENTERPRISE GREECE-ΣΕΒ
Ισπανία, 07/04/2020 - 08/04/2020: ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
ΑΝΙΜA Investment Network

ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Βέλγιο, 22/04/2020 - 24/04/2020: Γενική Συνέλευση ETPOA &
συνάντηση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γερµανία, Ντίσελντορφ: PROWEIN, 15/03/20 - 17/03/20,
www.prowein.com

Μαλαισία - Φιλιππίνες, 27/04/2020 - 01/05/2020: Επιχειρηµατική Αποστολή σε Μαλαισία/Φιλιππίνες, ENTERPRISE
GREECE-ΣΕΒ-ΣΕΒΕ

Ολλανδία, Άµστερνταµ: PLMA΄S WORLD
OF PRIVATE LABEL, 26/05/20 - 03/06/20,
www.plmainternational.com/trade-show/exhibiting/gener
al-information
ΗΠΑ, Νέα Υόρκη: SUMMER FANCY
FOOD SHOW, 28/06/20 - 30/06/20,
www.specialtyfood.com/shows-events/summer-fancy-fo
od-show/

Ελλάδα, 13/05/2020 - 15/05/2020: ETPO Working Group of
Information Professionals, Συνάντηση Εργασίας

Τα νέα της

ΕΕ
Σε ισχύ η συμφωνία εμπορίου Βιετνάμ -ΕΕ
Τις συµφωνίες ελεύθερου εµπορίου
και προστασίας επενδύσεων µεταξύ
ΕΕ και Βιετνάµ ενέκρινε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο.. .

Κοινός φορτιστής για
όλες τις συσκευές
Πρόταση µέχρι τον Ιούλιο για κοινό
φορτιστή όλων των κινητών, ζητά
το Ευρωκοινοβούλιο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ωθώντας την
να αναλάβει πρωτοβουλία για τη
θεσµοθέτηση της χρήσης ενός
κοινού φορτιστή για όλα τα
smartphones, αλλά και για όλες τις
φορητές συσκευές.
Στόχος η ελάττωση των ηλεκτρονικών σκουπιδιών ώστε να έχουν οι
καταναλωτές περισσότερες
περιβαλλοντικά βιώσιµες επιλογές,
καθώς σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις,
περίπου 50 εκ. τόνοι ηλεκτρονικών
σκουπιδιών παράγονται κάθε χρόνο
σε παγκόσµιο επίπεδο, δηλ.
περισσότερα από 6 κιλά κατά
άτοµο. Στην Ευρώπη, το σύνολο των
αποβλήτων αυτών που παράχθηκε
το 2016 ήταν 12,3 εκ. τόνοι, που
ισοδυναµούν µε 16,6 κιλά ανά
κάτοικο.

Στόχος είναι η εξάλειψη του 99% των
δασµών τα επόµενα επτά χρόνια, που
θα οδηγήσει σε πρόσθετες εξαγωγές
του Βιετνάµ προς την ΕΕ, έως και 15
δισ. ευρώ ετησίως µέχρι το 2035, τη
στιγµή που οι εξαγωγές της ΕΕ προς
το Βιετνάµ θα φτάσουν τα 8,3 δισ.
ευρώ. Σηµειώνεται ότι το 2018 το
Βιετνάµ εξήγαγε προϊόντα αξίας
περίπου 42,5 δισ. ευρώ στην ΕΕ. Από
την άλλη, οι εξαγωγές της ΕΕ 13,8 δισ.
ευρώ αγαθών. Πρόκειται για την
πρώτη εµπορική συµφωνία του νέου
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε λειτουργία η βάση
eAmbrosia
Ολοκληρώθηκε η δηµόσια βάση
δεδοµένων «eAmbrosia – µε τα
µητρώα γεωγραφικών ενδείξεων της
ΕΕ«, η οποία ξεκίνησε να στήνεται από
τον Απρίλιο του 2019, περιλαµβάνοντας πλέον όλες τις γεωγραφικές
ενδείξεις για γεωργοδιατροφικά
προϊόντα, οίνους και οινοπνευµατώδη
ποτά που καταχωρούνται και προστατεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επαναχρησιμοποίηση
νερού στην ΕΕ
Την προστασία των υδάτινων
πόρων µέσω της επαναχρησιµοποίησης του νερού στη γεωργία,
επιδιώκουν οι Ευρωβουλευτές .
Ήδη στις 21 Ιανουαρίου τα µέλη της
επιτροπής περιβάλλοντος υποστήριξαν µια άτυπη συµφωνία που
επετεύχθη µε το Συµβούλιο,
αναφορικά µε τους κανόνες για την
αποτελεσµατική επαναχρησιµοποίηση υγρών αποβλήτων για τα
επόµενα χρόνια. Οι νέοι κανόνες θα
πρέπει να εγκριθούν από την
ολοµέλεια του ΕΚ και το Συµβούλιο
πριν τεθούν σε ισχύ και στοχεύουν
στην προώθηση της χρήσης
επεξεργασµένων λυµάτων για
γεωργικές αρδεύσεις, που αντιπροσωπεύουν το ήµισυ περίπου της
ετήσιας χρήσης ύδατος στην ΕΕ. Η
αύξηση της επαναχρησιµοποίησης
των λυµάτων στη γεωργία θα
µπορούσε να συµβάλει στη µείωση
της καταπόνηση των υδάτινων
πόρων κατά 5% ετησίως.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2019

Στήριξη και ενημέρωση
εξαγωγέων από
Enterprise Greece
πραγματοποιήθηκαν

70

προγραμματισμένες
συναντήσεις
παρασχέθηκε πληροφόρηση σε

800

O Οργανισµός Enterprise Greece είναι
ο αρµόδιος εθνικός φορέας, υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών
για την προσέλκυση επενδύσεων στην
Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών.
Στρατηγικός µας στόχος µας να
συνδράµουµε στη δηµιουργία ενός
παραγωγικού και αναπτυξιακού µοντέλου που θα δίνει έµφαση στην προσέλκυση επενδύσεων σε κλάδους που η
χώρα έχει επιλέξει ως πρώτης προτεραιότητας και ταυτόχρονα στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων, ώστε
αφενός να αποκτούν προβάδισµα στην
προτίµηση των ξένων καταναλωτών και
αφετέρου στην µετατροπή των παραγωγών σε επιχειρηµατίες και των
επιχειρηµατιών σε εξαγωγείς διότι µε
αυτόν τον τρόπο ενισχύεται και θωρακίζεται η εξαγωγική δραστηριότητα
των τοπικών οικονοµιών και επιτυγχάνεται η παραγωγική ανασυγκρότηση.

αιτήματα

υλοποιήθηκαν 8 εκπαιδευτικά σεμινάρια με
θέμα: «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος
και εξαγωγικές διαδικασίες» διάρκειας 10
ωρών έκαστο, σε διάφορες πόλεις της
χώρας, τα οποία παρακολούθησαν

450
επιχειρηματίες

Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα
Τηλ: 210 335 5700
Fax: 210 324 2079
email: info@eg.gov.gr

