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ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΕΥ
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Editorial
Παρά τις προσπάθειες της Ε.Ε. για την επίτευξη σύγκλισης και την ανάπτυξη του συνόλου των περιφερειών της, µελέτες διεθνών Οργανισµών, όπως της
Παγκόσµιας Τράπεζας και του Ο.Ο.Σ.Α., καταδεικνύουν ότι διαφορές στο κατά κεφαλήν εισόδηµα ανά περιοχή, στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, στην εκπαίδευση και τις υποδοµές, εξακολουθούν να υπάρχουν.

Μπέττυ
Αλεξανδροπούλου
Εντεταλµένη
Σύµβουλος

H Enterprise Greece θεωρεί στρατηγικής σηµασίας
την αναβάθµιση της συνεργασίας µε τις Περιφέρειες
της χώρας. Η στενή συνεργασία των εµπλεκοµένων
φορέων αποτελεί το κλειδί, ώστε να εµπεδωθεί ένα
νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό µοντέλο που θα δίνει
έµφαση στην εξωστρέφεια και θα ικανοποιεί τις ανάγκες των τοπικών οικονοµιών, λαµβάνοντας υπόψη τα
ιδιαίτερα οικονοµικο-κοινωνικά χαρακτηριστικά τους.
Προς αυτή την κατεύθυνση, η Enterprise Greece, σε
συνεργασία µε το υπουργείο Εξωτερικών, επεξεργάζεται ολοκληρωµένη στρατηγική πρόταση συνεργασίας µε τις Περιφέρειες της χώρας.

Τα νέα
μέτρα
στήριξης της
οικονομίας
Σηµαντικά πιο αυξηµένο από τις αρχικές
προβλέψεις του προϋπολογισµού θα είναι
το δηµοσιονοµικό βάρος των µέτρων στήριξης της οικονοµίας που λαµβάνει η κυβέρνηση για να αντιµετωπίσει τις επιπτώσεις της
πανδηµίας.
Ειδικότερα φέτος θα διατεθούν στην οικονοµία περί τα 11,2 δισ. ευρώ ή 6,5% του προβλεπόµενου ΑΕΠ, έναντι 15,5 δισ. ευρώ που
δόθηκαν το 2020 και αντιστοιχούσαν στο
9,4% του περσινού ΑΕΠ.
Η "επιστρεπτέα προκαταβολή", η επιδότηση
των πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων και
το πρόγραµµα "Γέφυρα 2" για τα επιχειρηµατικά δάνεια, θα αποτελέσουν τα βασικά
"όπλα" για την ενίσχυση των επιχειρήσεων
το επόµενο διάστηµα. Σηµειώνεται ότι, ο
φετινός προϋπολογισµός βασίζεται σε
εκτιµήσεις για ΑΕΠ ύψους 172 δισ. ευρώ το
2021 και 162 δισ. ευρώ το 2020,

Παρατείνεται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2021 η περίοδος
αναστολής είσπραξης για βεβαιωµένες φορολογικές
οφειλές που δεν είναι σε καθεστώς ρύθµισης. Οι οφειλές
αυτές, µετά τη λήξη της νέας παράτασης, θα µπορούν να
ενταχθούν σε πρόγραµµα ρύθµισης τµηµατικής καταβολής, το οποίο προβλέπει επιλογή µεταξύ 24 ή 48 άτοκων
δόσεων µε επιτόκιο ύψους 2,5%.

Αναστέλλεται η είσπραξη της δόσης του Φεβρουαρίου
ρυθµισµένων φορολογικών οφειλών για τις άµεσα
πληττόµενες επιχειρήσεις, καθώς και για τους εργαζόµενους των οποίων οι συµβάσεις εργασίας τελούν σε
αναστολή.

Παρατείνονται έως την 31η ∆εκεµβρίου οι πληρωµές των
ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις και ελεύθερους
επαγγελµατίες στις οποίες είχε δοθεί παράταση πληρωµής µέχρι την 30η Απρίλιου 2021. Η αποπληρωµή τους θα
γίνει είτε µε 24 άτοκες δόσεις είτε µε 48 δόσεις µε επιτόκιο ύψους 2,5%. Για τις ήδη ρυθµισµένες οφειλές των
επιχειρήσεων, συνεχίζονται οι µηνιαίες παρατάσεις στην
καταβολή τους.

Παράλληλα, προκειµένου να επισπευσθεί η ενίσχυση
της ρευστότητας των κλάδων που πλήττονται, ο 6ος
κύκλος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής διαχωρίζεται
σε δύο κύκλους, τον 6ο και τον 7ο, και η συνολική
χρηµατοδότηση αυξάνεται στο 1,5 δισ. ευρώ.
Ο 6ος κύκλος, µε εκτιµώµενο δηµοσιονοµικό
κόστος περίπου στα 500 εκατ. ευρώ, θα αφορά την
απώλεια τζίρου µόνο του µηνός Ιανουαρίου. Καθώς
η ενίσχυση αφορά έναν µήνα, το κατώτατο όριο
ενίσχυσης για τους κλάδους που δεν παραµένουν
κλειστοί µε κρατική εντολή, ανέρχεται στα 500
ευρώ και το µέγιστο ύψος ενίσχυσης στα 50.000
ευρώ. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες χωρίς εργαζόµενους θα λάβουν από 500 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα µε την πτώση των εσόδων τους. Το 50% της
ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό τον όρο διατήρησης του αριθµού των εργαζοµένων έως την 31η
Ιουλίου 2021.
Με τα σηµερινά δεδοµένα, ο 7ος κύκλος, µε δηµοσιονοµικό κόστος περίπου στο 1 δισ. ευρώ, θα
αφορά την απώλεια τζίρου ολόκληρου του 1ου
τριµήνου του 2021, όπου θα συνυπολογιστούν τα
ποσά που δόθηκαν στον 6ο κύκλο.
Η συνολική ένεση ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις, µέσω του επιτυχηµένου µέτρου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, προβλέπεται να αγγίξει τα 3
δισ. ευρώ µέσα στο πρώτο τετράµηνο του έτους,
και συνολικά τα 8,5 δισ. ευρώ από την αρχή της
υγειονοµικής κρίσης.

Απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή ενοικίου
για τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο οι
επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία βρίσκεται σε
αναστολή µε εντολή δηµόσιας αρχής, καθώς και οι
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισµό
και τις µεταφορές. Οι ιδιώτες εκµισθωτές θα αποζηµιωθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µε το 80% και
οι ιδιοκτήτες-νοµικά πρόσωπα µε το 60% του µηνιαίου
συµφωνηµένου µισθώµατος.

Παρατείνεται για όλο το 1ο τρίµηνο, η µείωση ενοικίου
κατά 40% στους υπόλοιπους πληττόµενους κλάδους,
στην πρώτη κατοικία των εργαζοµένων που η σύµβασή
τους βρίσκεται σε αναστολή καθώς και στη φοιτητική
κατοικία των παιδιών τους.

Παρατείνεται για 2 µήνες η διάρκεια της τακτικής
επιδότησης ανεργίας, του επιδόµατος µακροχρονίως
ανέργων και του βοηθήµατος ανεργίας στους αυτοτελώς απασχολούµενους, που έληξε ή θα λήξει τον
Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Παρέχεται αποζηµίωση ειδικού σκοπού 400 ευρώ,
προσαυξηµένη κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο,
για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο στους ανέργους του τουρισµού-επισιτισµού για τους οποίους δεν
υφίσταται υποχρέωση επαναπρόσληψης.

Επεκτείνεται για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, η αποζηµίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ για
τους επαγγελµατίες της τέχνης και του πολιτισµού.

Καθίστανται δικαιούχοι αποζηµίωσης ειδικού σκοπού
ύψους 534 ευρώ για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, εργαζόµενοι ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισµού.

Επεκτείνεται η διάρκεια του προγράµµατος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως την 31η Μαρτίου 2021.

Καλύπτονται οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές
µέχρι και την 31η Μαρτίου 2021 στα τουριστικά καταλύµατα 12µηνης λειτουργίας.

∆ιατίθεται άµεσα οικονοµική ενίσχυση θεάτρων,
µουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, χώρων συναυλιών και
παραστάσεων, ύψους 14 εκατ. ευρώ για τους µήνες
Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2020.

∆ιατίθενται επιπλέον 12 εκατ. ευρώ για τη στήριξης της
ακτοπλοΐας. Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των
ναυτικών και των εργαζόµενων στον κλάδο µε σειρά
µέτρων, που συνολικά προσεγγίζουν τα 15 εκ. ευρώ.
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ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ

Σειρά δράσεων και καινοτόµων πρωτοβουλιών µε στόχο τη
στήριξη των ελληνικών εξαγωγών, αναλαµβάνει η Eurobank,
αφουγκραζόµενη την αγορά και τις ανάγκες των επιχειρήσεων, που αναζητούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης µέσω της ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους.
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Ελευθέριος
Βλαχογιάννης
Βοηθός Γενικός
∆ιευθυντής Eurobank και
επικεφαλής Global
Transaction Banking (GTB)

Η τεχνολογία
καταλύτης για
τη στήριξη των
εξαγωγών
Μέσω της ηλεκτρονικής δικτύωσης, πρακτικά καταρρίπτονται τα
φυσικά σύνορα στις αγορές, με
τρόπο αποτελεσματικό, άμεσο
και οικονομικό.

Αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, όπως αναφέρει ο κ.
Ελευθέριος Βλαχογιάννης, Βοηθός Γενικός ∆ιευθυντής της
Eurobank και επικεφαλής Global Transaction Banking (GTB),
η Eurobank έχει δηµιουργήσει τη διεθνώς αναγνωρισµένη
ψηφιακή πύλη Exportgate, η οποία, µέσω και της διασύνδεσής της µε το Trade Club Alliance, προσφέρει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε δοµηµένη, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για τις χώρες στόχους κάθε εξαγωγέα, δικτύωση µε αξιόπιστους προµηθευτές ή / και αγοραστές χωρίς σύνορα, καθοδήγηση στη δόµηση των συναλλαγών διεθνούς εµπορίου
από έµπειρα και εξιδεικευµένα τραπεζικά στελέχη αλλά και
χρηµατοδότηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Όπως σηµειώνει ο Ελ. Βλαχογιάννης, «η τεχνολογία λειτουργεί ως καταλύτης για την επιτάχυνση και την αυτοµατοποίηση διαδικασιών. Ωστόσο, δεν πρέπει και δεν µπορούµε να
την αντιµετωπίζουµε ως πανάκεια. Χρειάζονται µεθοδευµένες προσπάθειες και στρατηγική µε τις ανάγκες των πελατών στο επίκεντρο. Χρειάζονται ενέργειες που προάγουν την
ευαισθητοποίηση και επιµόρφωση, όλων των εµπλεκοµένων
µερών σε θέµατα ψηφιακού µετασχηµατισµού, ώστε να αντιµετωπιστούν σηµαντικά θέµατα όπως, κανονιστικά, λειτουργικών κινδύνων αλλά και δια-λειτουργικότητας µεταξύ των
νέων τεχνολογιών».
Σ’ αυτή τη φιλοσοφία λειτουργεί το Exportgate, που εξασφαλίζει πρόσβαση για τις επιχειρήσεις στο Trade Club Alliance
(TCA). Το TCA, στο οποίο συµµετέχουν πλέον 13 διεθνείς τραπεζικοί όµιλοι, συµβάλλει στη στήριξη των εταιρειών που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν εµπορικά σε διεθνές επίπεδο, λειτουργώντας ως πλατφόρµα διασύνδεσης µεταξύ αξιόπιστων αγοραστών και προµηθευτών µε οµοειδείς επιχειρήσεις, σε αγορές απ’ όλον τον κόσµο.
Mε τη συµµετοχή τραπεζικών οµίλων διεθνούς εµβέλειας, καλύπτονται, επί της ουσίας, πάνω από 60 χώρες και οι σηµαντικότεροι εµπορικοί διάδροµοι σε παγκόσµιο επίπεδο, µε συνολική κάλυψη στην Ευρώπη αλλά και ΗΠΑ, Λατινική Αµερική,
Ασία και Αφρική.
Είναι το πρώτο παγκόσµιο ηλεκτρονικό δίκτυο επιχειρήσεων
που υποστηρίζεται από τράπεζες και µέχρι και τα τέλη του
2020, περισσότερες από 1.900 ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις είχαν ενταχθεί στο Trade Club, σε ένα συνεχόµενα αναπτυσσόµενο δίκτυο που το απαρτίζουν περισσότερες
από 20.000 επιχειρήσεις και πελάτες των συνεργαζόµενων
τραπεζών.

«Σήµερα», τονίζει ο κ. Βλαχογιάννης, «οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και οι αλλαγές που έχει προκαλέσει η πανδηµία στον
τρόπο ζωής αλλά και στο επιχειρείν, καθιστούν την ηλεκτρονική δικτύωση επιτακτική, ενώ η τάση αυτή αναµένεται να ενισχυθεί περαιτέρω και στη µετά πανδηµική περίοδο. Μέσω της
ηλεκτρονικής δικτύωσης, πρακτικά καταρρίπτονται τα φυσικά
σύνορα στις αγορές, µε τρόπο αποτελεσµατικό, άµεσο και οικονοµικό.
Οι επιχειρήσεις µπορούν, αξιοποιώντας πλατφόρµες όπως το
Exportgate / TCA που αξιοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοηµοσύνης (AI), να συνδεθούν ηλεκτρονικά µε χιλιάδες αξιόπιστες
επιχειρήσεις απ’ όλο τον κόσµο, για να εντοπίσουν πελάτες
ή ακόµα και προµηθευτές στο εξωτερικό και να διευρύνουν
το µέγεθος των εργασιών τους, ενισχύοντας τη βιωσιµότητά
τους και την αναπτυξιακή τους προοπτική».
Η αποδοτικότητα δε της πρόσβασης σε τεχνολογικά εργαλεία
κινείται θετικά καθώς «ήδη, καταγράφεται σηµαντικός αριθµός προχωρηµένων εµπορικών συνοµιλιών µέσα στην πλατφόρµα».
Αναφερόµενος στις τεχνολογικές διευκολύνσεις, επιπροσθέτως της ηλεκτρονικής δικτύωσης, υπογραµµίζει την ανάγκη
κάθε επιχείρησης για πρόσβαση στη γνώση. Γνώση που προκύπτει από την αξιοποίηση έγκυρων στοιχείων απαραίτητων
για την κατάρτιση εµπορικών σχεδίων και επιχειρηµατικών
πλάνων. Τέτοιου είδους πρόσβαση, είναι διαθέσιµη, για παράδειγµα, µέσω των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών του Exportgate,
µε εµπορικές και κλαδικές µελέτες, στατιστικά στοιχεία εµπορικών συναλλαγών, στοιχεία και διαδικασίες τελωνείων και
πλήρη δηµογραφικά δεδοµένα για ολόκληρο τον κόσµο, ταξινοµηµένων µε δασµολογική κλάση.
Όπως προσθέτει ο κ. Βλαχογιάννης «στην Ελλάδα η εξοικείωση σε προηγµένα ψηφιακά εργαλεία ακολουθεί την πορεία της
χώρας όσον αφορά στις γενικές επιδόσεις στον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Θα έλεγα πως υπάρχουν σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης, δεδοµένου ότι η χώρα υπολείπεται του µέσου
όρου και είναι ενθαρρυντικές οι ενέργειες που δροµολογούνται για την ενίσχυση πρωτοβουλιών ψηφιακού µετασχηµατισµού».
Πρωτοβουλίες όπως το Exportgate και το Digital Academy for
Business, που υπηρετούν απολύτως τη στρατηγική µετάβαση της Eurobank σε ”Trusted Advisor“, δηλαδή σε στρατηγικό
συνεργάτη των επιχειρήσεων, στον οποίο οι επιχειρήσεις βρίσκουν σφαιρική στήριξη.
Είναι δε σηµαντικό να τονισθεί ότι, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εµπόριο, έχουν ιδιαίτερες ανάγκες
χρηµατοδότησης, εξασφάλισης του ρίσκου των συναλλαγών
και ασφάλισης των κινδύνων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της φυσικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αναφορικά µε τη διεθνή πρακτική τα τελευταία
χρόνια, έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης των εργασιών διεθνούς εµπορίου σε όλες τις
σηµαντικές αγορές του πλανήτη. Τεχνολογικά οικοσυστήµατα στην Ασία, στην Αφρική αλλά και στην
Ευρώπη στοχεύουν να προσφέρουν προστιθέµενη αξία στην εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες εισαγωγών
– εξαγωγών, παρέχοντας παράλληλα µοντέρνους
τρόπους χρηµατοδότησης. Το we.trade, στο οποίο η
Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που συµµετέχει, αποτελεί ψηφιακή πλατφόρµα για το Trade
Finance, µέσω της οποίας ελληνικές επιχειρήσεις θα
µπορούν να διενεργούν εµπορικές συναλλαγές µε
ταχύτητα, διαφάνεια και την ασφάλεια που εξασφαλίζει η τεχνολογία blockchain. Συµµετέχουν 14 τράπεζες στην Ευρώπη και µέσω αυτής, οι επιχειρήσεις
θα µπορούν να διαπραγµατευθούν και να ολοκληρώσουν παραγγελίες, να καθορίσουν τους όρους
της εµπορικής συµφωνίας και να κάνουν χρήση χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Στόχος τέτοιων οικοσυστηµάτων είναι η επέκτασή τους σε νέες περιοχές όπως π.χ. στην Αφρική, στη Λατινική Αµερική και
στην Ασία, ώστε να ενισχύσει τους εµπορικούς διαδρόµους ανάµεσα στις ηπείρους.
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Η στήλη των Γραφείων ΟΕΥ

Φέρνοντας τις ελληνικές
νεοφυείς εταιρείες πιο κοντά
στην Silicon Valley
Η περιοχή στην οποία εδρεύει και δραστηριοποιείται το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου Αγίου Φραγκίσκου είναι συνώνυµη µε την καινοτοµία
και τη νεοφυή επιχειρηµατικότητα. Η Silicon Valley δρα ως
µαγνήτης για ιδρυτές startup εταιρειών απ' όλο τον κόσµο
που αναπτύσουν προϊόντα / υπηρεσίες στην αιχµή της τεχνολογικής πρωτοπορίας και προσβλέπουν στην κατάκτηση των
διεθνών αγορών. Ως λογικό επακόλουθο, εντονότατος είναι
ο ανταγωνισµός µεταξύ τους για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος δυνητικών χρηµατοδοτών και πελατών. Εντούτοις
καταγράφονται αρκετές ελληνικές εταιρείες µε διττή παρουσία, σε Ελλάδα και Silicon Valley, µε αξιόλογη πορεία και εξαιρετικές προοπτικές, όπως παραδείγµατος χάριν οι Sentio
Solutions, Orfium και Arrikto. Σε αντίθεση µε ορισµένους
τοµείς της ελληνικής οικονοµίας που έχουν πληγεί δραµατικά από τις συνθήκες που δηµιούργησε η πανδηµία, το οικοσύστηµα καινοτοµίας στην Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται
µε γοργούς ρυθµούς και έχει να επιδείξει σηµαντικές επιτυχίες κατά το 2020. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά την εξαγορά
της Think Silicon (Πάτρα) από την Applied Materials µε έδρα
την Santa Clara της Silicon Valley το Μάιο του 2020.
Το Γραφείο µας έχοντας την υποστήριξη της δυναµικής τοπικής ελληνικής κοινότητας που αποτελείται από στελέχη εταιρειών τεχνολογίας, καθηγητές και ερευνητές στα κορυφαία
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της περιοχής, καθώς και επενδυτές venture capital, παρέχει σχετική συνδροµή στις ελληνικές νεοφυείς εταιρείες ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Εξάλλου, το Γραφείο ΟΕΥ Αγίου Φραγκίσκου, από την επαναλειτουργία του τον Οκτώβριο του 2017 και έπειτα, συνεργάζεται
στενά µε το Enterprise Greece για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση εκδηλώσεων που προβάλλουν την Ελλάδα σε αµερικανικές εταιρείες ως ελκυστικό προορισµό για επενδύσεις
στον τοµέα υψηλής τεχνολογίας. Παραδείγµατα αυτών των
δράσεων ήταν η συµµετοχή του Enterprise Greece για
πρώτη φορά στο συνέδριο Startup Grind Global Conference
το Φεβρουάριο του 2019 στο Redwood City (Silicon Valley)
και η διοργάνωση του επενδυτικού workshop "Connect with
Greece" σε συνεργασία µε τον ευρωπαϊκό φορέα EIT
(European Institute of Innovation and Technology) Digital
Silicon Valley Hub τον Ιούνιο του ίδιου έτους στο San

Francisco. Η συνεργασία µε το Enterprise Greece συνεχίστηκε µετά το ξέσπασµα της πανδηµίας µε διαδικτυακές δράσεις, όπως το webinar "Doing Business in the US: Focus on
Technology & Innovation" (Ιούνιος 2020) και το επιµορφωτικό
πρόγραµµα "Thriving in the storm" που πραγµατοποιήθηκε
σε συνεργασία µε το US Market Access Center (USMAC). Το
εν λόγω πρόγραµµα παρακολούθησαν διαδικτυακά 12 επιλεγµένες ελληνικές startup εταιρείες το ∆εκέµβριο του 2020.
Πρόκειται για το πρώτο πρόγραµµα που έδωσε την ευκαιρία
σε ελληνικές startups να γνωρίσουν "από κοντά" την Silicon
Valley και να λάβουν χρήσιµες πληροφορίες και πρακτικές
συµβουλές από τους κατεξοχήν ειδικούς του USMAC που
έχουν υλοποιήσει πολυάριθµα ανάλογα προγράµµα για
άλλες ευρωπαϊκές και µη χώρες.

Δάφνη Βιτσικουνάκη
Γραμματέας Οικονομικών & Εμπορικών
Υποθέσεων Α'
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στον Άγιο
Φραγκίσκο
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
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EG exports
Academy µε την
συνεργασία της
eBay
Η Enterprise Greece εγκαινίασε ένα νέο πρόγραµµα
που έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των
ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, µέσω
του ηλεκτρονικού εµπορίου. Αξιοποιώντας τη δεύτερη φάση της στρατηγικής της συνεργασίας µε την
eBay, ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο του ηλεκτρονικού
εµπορίου µε 183 εκατοµµύρια ενεργούς αγοραστές
σε όλο τον κόσµο και παρουσία σε 190 χώρες, η
Enterprise Greece προσφέρει ένα εξειδικευµένο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα, συνοδευόµενο από
εξατοµικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες και
τεχνική υποστήριξη, για την επιτυχηµένη ψηφιακή
παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στις παγκόσµιες ηλεκτρονικές πλατφόρµες και στη διεθνή
καταναλωτική αγορά. Ή παρουσίαση έγινε σε διαδικτυακή εκδήλωση, «e-exports Academy by
Enterprise
Greece
in
collaboration
with
eBay-exports» έγινε στις 24/02/2021.
Σηµειώνεται ότι κατά τη Β’ φάση η συνεργασία των
δύο εταίρων θα έχει τη µορφή ενός εξειδικευµένου
εκπαιδευτικού προγράµµατος που θα συνοδεύεται
από εξατοµικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες
και τεχνική υποστήριξη, ώστε οι ελληνικές εταιρείες
να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για µια επιτυχηµένη ψηφιακή παρουσία στις παγκόσµιες
ηλεκτρονικές πλατφόρµες.
Αξιοσηµείωτο χαρακτηρίζεται το ενδιαφέρον της
επιχειρηµατικής κοινότητας για περαιτέρω ενηµέρωση για αυτές τις υπηρεσίες, καθώς η διαδικτυακή
εκδήλωση µε τίτλο «e-exports Academy: an

Enterprise Greece initiative in collaboration with
eBay», συγκέντρωσε 625 εγγεγραµµένους συµµετέχοντες.
Ο κος Ilya Kretov, Γενικός ∆ιευθυντής Αναδυόµενων
αγορών της eBay δήλωσε: «Η Ελλάδα είναι µία από
τις πιο σηµαντικές αγορές-στόχους και προσβλέπουµε στην περαιτέρω παροχή υποστήριξης ώστε
να αυξήσουµε τους εγχώριους εξαγωγείς. Με πάνω
από 185 εκ. αγοραστές από όλον τον κόσµο, 250 εκ.
αναζητήσεις προϊόντων ανά ηµέρα, και πρόσβαση
σε πάνω από 190 αγορές παγκοσµίως, η eBay
προσφέρει στις ελληνικές ΜΜΕ την ευκαιρία να
αποκτήσουν πρόσβαση σε όλον τον κόσµο, από τον
προσωπικό τους υπολογιστή».
Η κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, Εντεταλµένη
Σύµβουλος και Μέλος του ∆Σ της Enterprise Greece,
ανέφερε: «Το ηλεκτρονικό εµπόριο παρουσιάζει µια
ιδιαίτερη δυναµική τα τελευταία χρόνια, µε την
πανδηµία να εκτοξεύει αυτήν την τάση. Η επίδρασή
του στο παγκόσµιο εµπόριο είναι τεράστια και
αναµένεται να επηρεάσει και τις εξαγωγές µε θετικό
πρόσηµο. Στη δεύτερη φάση της στρατηγικής µας
συνεργασίας µε την παγκόσµια πλατφόρµα eBay
µέσω ενός καινοτόµου εκπαιδευτικού προγράµµατος, προετοιµάζουµε το υπόβαθρο ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν τα εφόδια για να κινηθούν
στις παγκόσµιες ηλεκτρονικές αγορές και να διευρύνουν τις εξαγωγές τους µέσω ηλεκτρονικού εµπορίου».
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Doing business
in

Brazil

COVID19 challenges & opportunities

Η αγορά της Βραζιλίας
στο στόχαστρο ελλήνων
εξαγωγέων.
H Εnterprise Greece συνεχίζει να υποστηρίζει τις ελληνικές
εταιρείες να εξαγάγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους
σε ξένες αγορές. Έτσι, ξεκίνησε για το 2021 ο δεύτερος
κύκλος των επιτυχηµένων διαδικτυακών ενηµερωτικών
webinars για στρατηγικές εξαγωγικές αγορές, µε το: «Doing
Business in Brazil – COVID 19 Challenges and Opportunities».
Το webinar διοργάνωσε η Enterprise Greece σε συνεργασία
µε το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων του
ελληνικού Προξενείου στο Σάο Πάολο και απευθυνόταν σε
στελέχη ελληνικών, εξαγωγικών εταιρειών.
Oι ευκαιρίες αλλά και οι προκλήσεις που παρουσιάζει η
αγορά της Βραζιλίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις επιβεβαίωσαν τα τεράστια περιθώρια που υπάρχουν για περαιτέρω
ανάπτυξη των εµπορικών σχέσεων της χώρας µας µε την 7η
µεγαλύτερη οικονοµία παγκοσµίως.
Το 2021 το ΑΕΠ της Βραζιλίας αναµένεται να αυξηθεί κατά
2,9%, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές προς τη χώρα παρουσίαζαν
αυξητική τάση κατά τα 2 τελευταία έτη πριν την πανδηµία, µε
το 2018 η αύξηση να ανέρχεται στο 324%. Σύµφωνα µε το
∆ιεθνές Κέντρο Εµπορίου, τα ελληνικά προϊόντα µε τις
θετικότερες προοπτικές εξαγωγής στην αγορά της Βραζιλίας
είναι το παρθένο ελαιόλαδο και τα παράγωγά του, τα φάρµακα, τα ορυκτά και χηµικά λιπάσµατα.
Περισσότερες ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, αναµένεται να δηµιουργήσει και η ολοκλήρωση της
Συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur.

Ενδυνάµωση της
οικονοµική ανάπτυξης
των περιφερειών της
Ε.Ε. µέσω αύξησης των
εξαγωγών
H Enterprise Greece και ο οµόλογος γαλλικός Οργανισµός Προώθησής Εξαγωγών, Business France, µε την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσής Οργανισµών
Προώθησης Εξαγωγών (ETPOA), συνδιοργάνωσαν στις
25/02/2021 διαδικτυακή συζήτηση (webinar) µε θέµα
Empowering resilience, growth and development
across E.U. Regions.
Βασικός άξονας του webinar ήταν η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών προώθησης των εξαγωγών ως µοχλός
οικονοµικής ανάπτυξης και µείωση της άνισης ανάπτυξης µεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Κατά τη
διάρκεια του webinar, συζητήθηκαν οι κοινές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες,
αλλά και οι εθνικές και περιφερειακές πολιτικές και
πρωτοβουλίες που εφαρµόζονται για την άµβλυνση του
αντίκτυπου της άνισης ανάπτυξης.
Οι οµόλογοι Οργανισµοί Προώθησης Εξαγωγών της
Πορτογαλίας (AICEP), της Ισπανίας (ICEX) και της
Ιταλίας (ITA) µοιράστηκαν επίσης την εµπειρία τους µε
τους συµµετέχοντες. Η Enterprise Greece παρουσίασε
το πρόγραµµα Synergassia και αναφέρθηκε στις 33
αποστολές Ξένων διπλωµατών που έχει πραγµατοποιήσει µεταξύ 2008 και 2019 στις ελληνικές περιφέρειες για
να αναδείξει τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες τους
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Ολοκληρώθηκαν τα Τech Tuesdays
Ολοκληρώθηκαν µε µεγάλη επιτυχία τα webinar της σειράς Τech Tuesdays, τα
οποία στόχευαν στην εκπαίδευση και εξοικείωση των εξαγωγέων µε τις δυνατότητες και διευκολύνσεις της τεχνολογίας. Το δέκατο webinar της σειράς πραγµ
ατοποιήθηκε την Τρίτη 02/02/2021, µε θέµα: «Digital εργαλεία που θα σας βοηθήσουν στον προσδιορισµό των κατάλληλων αγορών για εξαγωγή». Τα κύρια εργαλεία που αναλύθηκαν ήταν:
» Εργαλεία για την επιλογή της πιο κατάλληλης αγοράς για εξαγωγή
» Μarket finder » Country profile (ανάλυση του προφίλ της χώρας προς εξαγωγή)
» Google Analytics & Google Trends ( αναλυτικά στοιχεία για την αγορά επιλογής
από την Google)
» Demand Assessment (αξιολόγηση ζήτησης τόσο προϊόντων ανάλογα την
αγορά όσο και ποσοτήτων.

Συµφωνία Εµπορίου και
Συνεργασίας µεταξύ Ε.Ε. και
Ηνωµένου Βασιλείου
Την σηµασία και τον χαρακτήρα της συµφωνίας Συνεργασίας Ε.Ε. και Ηνωµένου
Βασιλείου ανέδειξε η ψηφιακή εκδήλωση µε θέµα «Συµφωνία Εµπορίου και Συνεργασίας µεταξύ Ε.Ε. και Ηνωµένου Βασιλείου - Ενηµέρωση ελληνικών επιχειρήσεων
για τις κύριες µεταβολές από 01.01.2021».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Μ. Βαρβιτσιώτης, χαρακτήρισε τη συµφωνία πρωτοφανούς σηµασίας σηµειώνοντας ότι η εν λόγω
συµφωνία επετεύχθη µετά από τέσσερα χρόνια διαπραγµατεύσεων και αποτελεί
«µια sui generis συµφωνία µε έναν πρώην εταίρο µε τον οποίον έχουµε οικοδοµήσει
αρκετές δεκαετίες κοινής ζωής και αποφασίζουµε να πάρουµε διαζύγιο».
Από την πλευρά του ο Γενικός Γραµµατέας ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και
Εξωστρέφειας και Πρόεδρος της Enterprise Greece, Ι. Σµυρλής, αναφέρθηκε στο
νέο πρότυπο οικονοµικής διπλωµατίας, υπό τη σκέπη του Υπουργείου Εξωτερικών,
το οποίο, αξιοποιώντας το δίκτυο των ∆ιπλωµατικών Αρχών της Ελλάδας στο
εξωτερικό και ενεργοποιώντας άµεσα τόσο την Enterprise Greece, όσο και τον
Οργανισµό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, έχει θέσει ως ύψιστο στόχο την
ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, µέσω του σχεδιασµού και της υλοποίησης δράσεων οικονοµικής διπλωµατίας σε µία σειρά χωρών –
στόχων, µεταξύ των οποίων και το Ηνωµένο Βασίλειο.
Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στις διµερείς οικονοµικές σχέσεις Ελλάδας –
Ηνωµένου Βασιλείου, ο κ. Σµυρλής αναφέρθηκε στη βούληση της κυβέρνησης για
την περαιτέρω εµβάθυνσή τους, ειδικά στον κλάδο των αγρο-διατροφικών προϊόντων, που συνιστά έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς των εµπορικών συναλλαγών της χώρας. Η βελτίωση των σχέσεων των δύο κρατών και σε άλλους τοµείς,
όπως η ναυτιλία, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ο ιατροφαρµακευτικός τοµέας, η
βιοτεχνολογία και γενικότερα ο τοµέας της έρευνας και των καινοτόµων τεχνολογιών, αποτελεί, σύµφωνα µε τον κ. Σµυρλή, επίσης, επιθυµία της κυβέρνησης.

Τυχόν δράσεις µας που δεν προλάβατε να
παρακολουθήσετε, θα έχετε σύντοµα τη δυνατότητα να
τις δείτε στην ανανεωµένη ενότητα των Εξαγωγών στο
site µας www.enterprisegreece.gov.gr

Η εταιρεία 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 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.

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

