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Ένας εθνικός στόχος: Οι
εξαγωγές στο 50% του ΑΕΠ
Ίσως να μοιάζει με θαύμα αλλά είναι
αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Η
εκτίναξη των ελληνικών εξαγωγών
σε πρωτόγνωρα ύψη είναι ένας από
τους βασικούς λόγους που επετεύχθη η έξοδος από την οικονομική
κρίση. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που
δρομολογήθηκαν
τα
τελευταία
χρόνια, είχαν ως αποτέλεσμα τις θεαματικές επιδόσεις των ελληνικών
εξαγωγών και τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας.

Οι εξαγωγές για το 2018 έφθασαν στο υψηλότερο
σημείο τους, κάτι που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και το
2019. Από το 2004 μέχρι σήμερα, η αύξηση φτάνει το
150,3%, ενώ από το 2010, που ξεκίνησε η κρίση, η
αύξηση ανέρχεται στο 57%.
Για το πρώτο τετράμηνο του 2019, οι εξαγωγές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, φθάνοντας τα 10.942,7
εκατομμύρια ευρώ έναντι 10.483,2 εκατομμυρίων
ευρώ στο πρώτο τετράμηνο 2018, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε 459,5 εκατ. ευρώ δηλαδή 4,4%.
Όμως τον Απρίλιο φαίνεται ότι "οι μηχανές ανέβασαν
στροφές" και η άνοδος από Απρίλη σε Απρίλη εκτινάχθηκε στο 12,1%.
Η πορεία αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και μάλιστα
με ισχυρούς ανοδικούς ρυθμούς και να φτάσουν οι
εξαγωγές σε λίγα χρόνια το στόχο του 50% του ΑΕΠ.
Ο Οργανισμός μας σε αυτήν την προσπάθεια - που
αποτελεί μείζονα εθνικό στόχο - οφείλει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως εξάλλου έκανε
μέχρι σήμερα. Ο Enterprise Greece θέτει ως στρατηγικό του στόχο την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού
μοντέλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης παραγωγικής
ανασυγκρότησης της χώρας, που θα δίνει έμφαση
στην εξωστρέφεια και την καινοτομία. Αυτοί είναι οι
παράγοντες που μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον μετασχηματισμό της οικονομίας με
σκοπό τη σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη, με δίκαιο
κοινωνικό αποτύπωμα που θα θέτει ως προϋπόθεση
την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία
νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Γρηγόρης Στεργιούλης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

editorial

24 επενδύσεις fast track
Το νέο ΕΣΠΑ 2021-27
Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 2019 θα πρέπει να
υποβληθούν
οι
προτάσεις
των
φορέων
σχεδιασμού των Υπουργείων, των Περιφερειών
καθώς και των κοινωνικο-οικονομικών εταίρων για
το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Σύμφωνα με την πρόταση
της Ε.Ε. στη χώρα μας κατανέμονται 19,2 δισ. ευρώ
για το 2021-2027 έναντι 17,8 δισ. ευρώ για το
2014-2020 (+8%). Η συμβολή των φορέων γίνεται
στο πλαίσιο δομημένου ερωτηματολογίου.
_

Άνοδος εξαγωγών στο 4μηνο
Με υπερδιπλάσιο ρυθμό «έτρεξαν» οι ελληνικές
εξαγωγές ως προς τις εισαγωγές τον φετινό
Απρίλη, με αποτέλεσμα να μειωθεί 5,2% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. Η συνολική αξία των
εξαγωγών - αποστολών ανήλθε στα 2.930,7 εκατ.
ευρώ έναντι 2.615,4 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 2018,
παρουσιάζοντας αύξηση 12,1%. Στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2019 η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών ανήλθε στο ποσό των 10.942,7
εκατ. ευρώ έναντι 10.483,2 εκατ. ευρώ το α' τετράμηνο 2018 (+4,4%).
_

Νέο ρεκόρ οι ξένες επενδύσεις
Μετά την υψηλότατη επίδοση του 2018, οι Ξένες
Άμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ) συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και το 2019. Τους δύο πρώτους
μήνες του έτους, ανήλθαν στα 497 εκατ. έναντι
των 451,6 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2018,
καταγράφοντας νέα αύξηση 10%. Υπενθυμίζεται
ότι οι ΞΑΕ στην Ελλάδα για το 2018 ανήλθαν σε
3.606 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 3.204 εκατομμύρια το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 12,5%. Διαμορφώθηκαν έτσι στο υψηλότερο σημείο μετά το
2006.
_

Παράταση για επενδύσεις ν. 3299/2004
Παρατάθηκε με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων ως το
τέλος του τρέχοντος έτους (31/12/19) η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που
έχουν υπαχθεί στον νόμο 3299/2004. Σχετικό
αίτημα είχαν υποβάλει τα επιμελητήρια όλης της
χώρας και πλήθος επενδυτικών φορέων.

Από το 2015, είκοσι τέσσερις (24) στρατηγικές
επενδύσεις βρίσκονται σε διαδικασία fast track.
Από αυτές:
9 εγκεκριμένες, προϋπολογισμού 1,212 δις ευρώ
(2.738 θέσεις εργασίας), 4 προς αξιολόγηση, προϋπολογισμού 1,438 δις ευρώ (3.019 θέσεις), 2
προς εισαγωγή σε ΔΕΣΕ προϋπολογισμού 475,7
εκατ. ευρώ (450 θέσεις) και 6 υπό αξιολόγηση,
προϋπολογισμού 1,411 δις ευρώ (2.548 θέσεις). Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: Mirum Hellas - 408
εκατ., RSR - 200 εκατ., Amberland - 150 εκατ., ΑΕ
Μυκηνών - 120 εκατ., Κεραμεία Χίου - 100 εκατ.,
Panita - 95 εκατ., Panafon - 62 εκατ., μαρίνα στην
Σαντορίνη - 40 εκατ.
_

Α΄ τρίμηνο: ΑΕΠ +1,3%, απασχόληση
+2,1%
Αύξηση κατά 0,2% παρουσίασε το ΑΕΠ και κατά
0,6% η απασχόληση στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την Eurostat. Η αύξηση
ήταν 1,3% και 2,1%, αντίστοιχα, σε σχέση με το ίδιο
τρίμηνο του 2018. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο
του προηγούμενου έτους, το εποχικά διορθωμένο
ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,2% στην ευρωζώνη και κατά
1,5% στην ΕΕ.
_

Αύξηση παραγγελιών εξωτερικού για
20ό μήνα
Σύμφωνα με τον PMI, η κατάσταση του ελληνικού
μεταποιητικού τομέα εξακολούθησε να είναι εξαιρετική και τον Μάιο, ενώ η συνεχής αύξηση της
ζήτησης συνέβαλε στην άνοδο της απασχόλησης,
η οποία ήταν μεταξύ των ισχυρότερων που έχουν
καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας. Η αύξηση
προήλθε από τη μεγαλύτερη ζήτηση από το εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών αυξήθηκαν με έντονο ρυθμό και
για εικοστό συνεχή μήνα. Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS
Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα
(Purchasing Managers’ Index® – PMI®) –– έκλεισε
στις 54.2 μονάδες.

focus

Ελληνική «εισβολή»
πολλών καρατίων
στις ΗΠΑ
Περισσότεροι από 15 Έλληνες σχεδιαστές κοσμημάτων έδωσαν και δίνουν εντυπωσιακό «παρών»
σε αλλεπάλληλες εκθέσεις αυτή την περίοδο στις
ΗΠΑ, γοητεύοντας με τις εμπνευσμένες δημιουργίες τους την αμερικανική αγορά.
Οι εκθέσεις ξεκίνησαν με την LUXURY που έλαβε
χώρα στο The Venetian Las Vegas από 29
Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2019. Ακολούθησε
η μεγαλύτερη και πιο γνωστή
εμπορική έκθεση κοσμημάτων
στον κόσμο, η JCK Las Vegas,
η οποία πραγματοποιήθηκε
από 31 Μαΐου ως 3 Ιουνίου 2019
στο Sands Expo & Convention
Center στο Las Vegas, NV. Τα δύο αυτά μεγάλα γεγονότα ακολουθούνται το φθινόπωρο από ένα κορυφαίο event, τις ειδικές εκδηλώσεις στο Museum
of Arts and Design (MAD) στη Νέα Υόρκη. Η εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της New York
Jewelry Week, πραγματοποιείται στις 20 με 23
Οκτωβρίου 2019.
«Το κλασικό σχέδιο συναντά τη σύγχρονη επιθυμία» είναι το motto που χρησιμοποιείται από τους
Έλληνες designers για να περιγράψει τον συνδυασμό φρέσκων ιδεών και με την άψογη τεχνική κατασκευής και δημιουργίας των «ελληνικών κοσμημάτων»

Στο MAD θα λάβει μέρος μια μεγάλη ομάδα Ελλήνων σύγχρονων σχεδιαστών. Συνολικά θα εκτεθούν έργα 25 δημιουργών ελληνικού κοσμήματος, οι συλλογές των οποίων αντικατοπτρίζουν τη
μακρόχρονη κληρονομιά του ελληνικού σχεδίου
και διακρίνονται για την εξαιρετική δεξιοτεχνία
και την έμπνευση στην οποία αποτυπώνονται η
ιστορία και οι ελληνικές ρίζες.
Η αποστολή και η συμμετοχή είναι οργανωμένη
από το Enterprise Greece και οι συμμετέχοντες
περιλαμβάνουν στις συλλογές τους κοσμήματα
σχεδιασμένα με θέμα «Καρποί & Σύμβολα», όπως
αυτά παρουσιάζονται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου
στην ομόνυμη έκθεση του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών, με πρωτοβουλία της πλατφόρμας "a
jewel made in Greece"
(www.ajewelmadeingreece.gr).
Τη συλλογή αυτή επιμελήθηκε η Ιστορικός Τέχνης,
Ίρις Κρητικού, και επιστημονικός σύμβουλος είναι
ο Δρ. Γιώργος Κακαβάς, διευθυντής του Νομισματικού Μουσείου Αθήνας.
Οι εκθέτες και τα έργα τους παρουσιάζονται αναλυτικά στο www.greekjewels.gr
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ι. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΔΡΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 Β. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Τρόφιμα -Ποτά-Αγροτικά Προϊόντα
» Ιούλιος Αθήνα-Θεσσαλονίκη: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ
ΘΕΜΑ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ»
Δομικά Υλικά
» 2-4 Σεπτεμβρίου, Κάιρο, Αίγυπτος: THE BIG 5
CONSTRUCT EGYPT
(www.thebig5contructegypt.com)
» 9-11 Σεπτεμβρίου, Λάγος, Νιγηρία: THE BIG 5
NIGERIA (www.thyebig5constructnigeria.com)

» 3-13 Σεπτεμβρίου: Κορέα, Αυστραλία,
Επιχειρηματική αποστολή, ΤΡΟΦΙΜΑ
» Σεπτέμβριος-Οκτώβριος: Ελλάδα, Πρόσκληση
αγοραστών, ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΙΙ. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
» ΙΟΥΛΙΟΣ, Μαδρίτη, Ισπανία: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
» ΙΟΥΛΙΟΣ, Παρίσι, Γαλλία: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΑΙ BUSINESS
FRANCE, ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

Ένδυσης-Γούνας-Κοσμήματος
» 3-6 Σεπτεμβρίου, Μόσχα, Ρωσία: CPM
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ (www.cpm-moscow.com)
» 6-9 Σεπτεμβρίου, Παρίσι, Γαλλία: WHO’S NEXT
(www.whosnext.tradeshow.com)
» 18-22 Σεπτεμβρίου, Χονγκ Κονγκ, Κίνα: HONG
KONG JEWELLERY & GEM FAIR
(www.exhibitions.jewellerynet.com)
» 27-30 Σεπτεμβρίου, Παρίσι, Γαλλία: PREMIERE
CLASS
Εξοπλισμού Ξενοδοχειακών Μονάδων και
Εστιατορίων
» 17-19 Σεπτεμβρίου, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα: THE HOTEL SHOW DUBAI
(www.thehotelshow.com)
Επίπλου-Εσωτερικής Διακόσμησης
» 6-10 Σεπτεμβρίου, Παρίσι, Γαλλία: MAISON ET
OBJET, (www.maison-objet.com)
» 17-19 Σεπτεμβρίου, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα: INDEX (www.indexexhibition.com)

» 17-18 Ιουλίου, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο:
UNBOUND LONDON, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
» 20-26 Σεπτεμβρίου, Αυστραλία σε 3 πόλεις:
ROADSHOW, ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
» 26-27 Σεπτεμβρίου, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο,
HOTEL INVESTMENT CONFERENCE-HOTEL

ΙΙΙ.ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΘΕΣΜΙΚΗ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: ETPO WORKING GROUP OF
INFORMATION PROFESSIONALS, Συνάντηση
Εργασίας, Στόχος: Προώθηση Εξαγωγών.
Οργανωτής: ΕΤΡΟ
» ΟΛΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ: CLUB OF ECONOMIC AND
COMMERCIAL DIPLOMATS CLUB, Συναντήσεις
Εργασίας, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
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Συµφωνία-µαµούθ ΕΕ & Ιαπωνίας
 

   


Μια πολύ σημαντική εμπορική συμφωνία μεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας ετέθη σε εφαρμογή από 1ης Μαρτίου 2019, ενώ στο πλαίσιο
αυτής της συμφωνίας στις 15 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλες συνάντηση «Στρογγυλής
Τραπέζης μεταξύ επιχειρήσεων της ΕΕ και της Ιαπωνίας».
Οι επιχειρήσεις της ΕΕ εξάγουν ήδη πάνω από 58
δις ευρώ σε αγαθά και 28 δις ευρώ σε υπηρεσίες
στην Ιαπωνία κάθε χρόνο.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ οι ελληνικές εξαγωγές στην Ιαπωνία στηρίζουν 2.981 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και αφορούν 497 ελληνικές επιχειρήσεις.
Τα κυριότερα προϊόντα που εξάγει η Ελλάδα στην
Ιαπωνία είναι το ελαιόλαδο, το μάρμαρο και άλλα
είδη πέτρας, καθώς και ζυμαρικά, ενώ εκτιμάται
ότι η συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας μπορεί να δώσει ιδιαίτερη ώθηση στις εμπορικές σχέσεις των δύο
χωρών, καθώς θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές κατά 36 δις ευρώ.
Η συμφωνία καταργεί τη συντριπτική πλειοψηφία
των δασμών που καταβάλλονται ετησίως από
εταιρείες της ΕΕ που εξάγουν στην Ιαπωνία. Όταν
εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία, η Ιαπωνία θα
έχει καταργήσει τους δασμούς για το 97% των
εμπορευμάτων που εισάγονται από την ΕΕ.

Όσον αφορά τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων από την
ΕΕ προβλέπεται:
Η κατάργηση των ιαπωνικών δασμών σε πολλά τυριά
όπως το Guda και το Cheddar (που σήμερα ανέρχονται
στο 29,8%) καθώς και στις εξαγωγές οίνου (επί του παρόντος κατά μέσο όρο 15%).
Να επιτραπεί στην ΕΕ να αυξήσει ουσιαστικά τις εξαγωγές
βοείου κρέατος στην Ιαπωνία, ενώ στο χοιρινό κρέας θα
υπάρχει αφορολόγητο εμπόριο μεταποιημένου κρέατος
και σχεδόν αφορολόγητο εμπόριο νωπού κρέατος.
Να εξασφαλιστεί από την Ιαπωνία η προστασία περισσότερων των 200 ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων
υψηλής ποιότητας, των αποκαλούμενων γεωγραφικών
ενδείξεων (GI) και η προστασία μιας επιλογής ιαπωνικών
γεωγραφικών ενδείξεων στην ΕΕ.
Η συμφωνία εξασφαλίζει επίσης το άνοιγμα των αγορών
υπηρεσιών, ιδίως των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, του
ηλεκτρονικού εμπορίου, των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών. Επιπλέον:
διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων της ΕΕ στις
αγορές δημοσίων συμβάσεων 54 μεγάλων ιαπωνικών
πόλεων και καταργεί τα εμπόδια στις δημόσιες συμβάσεις
στον οικονομικά σημαντικό σιδηροδρομικό τομέα σε
εθνικό επίπεδο ·
αντιμετωπίζει ειδικές ευαισθησίες στην ΕΕ, για παράδειγμα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, με μεταβατικές περιόδους έως 7 έτη πριν από την εξάλειψη των τελωνειακών δασμών.
Περιλαμβάνει επίσης ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο για το
εμπόριο και την αειφόρο ανάπτυξη, για την απλούστευση
των διαδικασιών για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

ACTION

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ
ΛΑΚΩΝΙΑ
Μια εξαιρετική ευκαιρία για την προβολή των δυνατοτήτων και των παραγωγικών δραστηριοτήτων, αλλά και των
επιχειρήσεων της Λακωνίας έδωσε η επίσκεψη που οργάνωσαν το δεύτερο 10ήμερο του Μαΐου ο Οργανισμός
Enterprise Greece και το Επιμελητήριο Λακωνίας. Στην
επίσκεψη έλαβαν μέρος διπλωματικές αντιπροσωπίες
από 17 χώρες. Συμμετείχαν Πρέσβεις, Ακόλουθοι και
εκπρόσωποι φορέων από Αργεντινή, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κύπρο, Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία,
Λετονία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Ολλανδία,
Πακιστάν, Σλοβακία, Νότια Αφρική, Ουζμπεκιστάν και
Ινδία.
Πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα καλό κλίμα περί τις 300
κατ’ιδίαν Β2Β συναντήσεις.
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10
Μαΐου 2019, το επενδυτικό και εξαγωγικό προφίλ της
Λακωνίας ανέλυσαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Enterprise Greece, κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, ο
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Ιωάννης Παναρίτης, η κα
Παναγιώτα Νικολακάκου ως εκπρόσωπος του Υπουργού

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρου Αραχωβίτη και ο κ. Νίκος Στάμου από τη Διεύθυνση Προσέλκυσης
Επενδύσεων του Enterprise Greece.
Ο διακεκριμένος επιχειρηματίας κ. Γεώργιος Σακελλαρόπουλος και ο κ. Βύρων Βέρρας, εκπρόσωπος της εταιρίας
«Γ. Τσιμπίδης Οινοποιητική Μονεμβασίας», παρουσίασαν
δύο εμβληματικά προϊόντα της περιοχής, το ελαιόλαδο και
το κρασί αντίστοιχα.

Οι επισκέψεις
Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιελάμβανε επισκέψεις
σε επιχειρήσεις της περιοχής, και ειδικότερα στις: Grand
Palace Resort and Spa, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Εσπεριδοειδών Αγίου Γεωργίου Σκάλας / Orange Sparta, στον
Αγροτικό Συνεταιρισμό Μολάων – Πακίων, στην επιχείρηση Κ.Α.Σ.Ε.Λ.Λ. – ΑΒΕΕ, στην ΛΑΒΙΟΓΑΛ Κυριαζάκος
ΑΒΕΕ, στην ΑΛΕΑ ΑΒΕ, στην Sparta Gourmet και στον
Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών
Α.Σ.Ε.Ε. Αμυκλών.

promotion
O Οργανισμός Enterprise Greece είναι ο
αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης 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.

PRIVATE LABEL
ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
PLMA
Ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζει ο κλάδος των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (Private Label) και το
γεγονός αποτυπώθηκε σε δύο διαφορετικά μεν,
αλλά στενά συνδεδεμένα events:
1. Το σεμινάριο ενημέρωσης Ελλήνων εξαγωγέων για την αγορά του Private Label και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει.
2. Την ιδιαίτερα επιτυχή εκπροσώπηση της Ελλάδας από 34 ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου
στην 34η Διεθνή Έκθεση προϊόντων ιδιωτικής
ετικέτας PLMA 2019, η οποία πραγματοποιήθηκε
στις 21 και 22 Μαΐου 2019 στο Άμστερνταμ της
Ολλανδίας.
Το σεμινάριο που οργανώθηκε από τον
Enterprise Greece για να προετοιμάσει την ελληνική συμμετοχή στο PLMA έλαβε χώρα στην
Αθήνα τον περασμένο Απρίλιο. Κύριος ομιλητής
ήταν ο Πρόεδρος της Private Label Manufacturer’s Association (PLMA) Brian Sharoff. Ο κ.Καλογρίδης, Διευθυντής Εμπορίου και Εξαγωγών της
εταιρείας ΚΑΝΑΚΗ, παρουσίασε case study πως
επιτεύχθηκε η ανάπτυξη των εξαγωγών PL στις
διεθνείς αγορές και ο κ. Δοκουμετζίδης, εκπρόσωπος της ΑΒ Βασιλόπουλος, παρουσίασε την
πολιτική του ομίλου στην κατηγορία PL.
Η PLMA είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη
παγκοσμίως Διεθνής Έκθεση στον τομέα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας παρουσιάζοντας ό,τι πιο
καινοτόμο έχει να επιδείξει ο εν λόγω τομέας.

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

Στη φετινή έκθεση,στο εθνικό περίπτερο που
οργάνωσε ο Enterprise Greece, φιλοξενήθηκαν
34 δυναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, κυρίως
του κλάδου των τροφίμων και ποτών, οι οποίες
παρουσίασαν εξαιρετικά ελληνικά προϊόντα
διατροφής. Το ενδιαφέρον των ξένων επισκεπτών για τα ελληνικά τρόφιμα ήταν πολύ μεγάλο,
συντελώντας στο να πραγματοποιηθούν περισσότερες από 1.500 επιχειρηματικές συναντήσεις
μεταξύ των Ελλήνων εξαγωγέων και των επισκεπτών-επαγγελματιών, πολλές από τις οποίες
δημιουργούν προοπτικές για περαιτέρω διείσδυση των ελληνικών προϊόντων και αύξηση των
μεριδίων τους στα ράφια των μεγαλύτερων
λιανεμπόρων στο κόσμο.

