
newsletternewsletter

Μ
Α

ΪΟ
Σ

19

editorial

hotline

-

focus 1: αποστολή στη Βόρεια Μακεδονία

focus 2: o «νέος δρόμος του μεταξιού»

-

pro�le - promotion



editorial

Οι Ελληνικές 
επιχειρήσεις σε 
πρώτο πλάνο

Γρηγόρης Στεργιούλης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Η έκδοση του newsletter του Οργανι-

σμού μας πραγματοποιείται σε μια 

στιγμή που παγιώνονται ιδιαίτερα θε-

τικές τάσεις στην ελληνική οικονομία. 

Η βελτίωση των βασικών δεικτών  

αφενός και οι εντεινόμενες ενδείξεις  

αφετέρου ότι , μετά από μακρά περίο-

δο ύφεσης, η Ελλάδα εισέρχεται σε 

έναν ενάρετο κύκλο αυτοτροφοδο-

τούμενης ανάπτυξης , αποτελούν την 

αντανάκλαση πολλών σημαντικών και 

πολυμέτωπων προσπαθειών.

Πέρα από τη θεαματική βελτίωση των 

δημοσιονομικών μεγεθών, οι εξαγω-

γές σημειώνουν αλλεπάλληλα ρεκόρ 

για μία ακόμη χρονιά, ενώ οι άμεσες 

ξένες επενδύσεις κατέγραψαν ρεκόρ 

το 2018.

Ειδικότερα, η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε κατά 

το 2018 στο ποσόν των 33.417,9 εκατ. ευρώ, έναντι 

28.877,4 εκατ. ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας έτσι 

αύξηση κατά 15,7%. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγω-

γών καταλαμβάνουν τα καύσιμα και ακολουθούν τα βιο-

μηχανικά είδη ενώ και νέες κατηγορίες προϊόντων εμφα-

νίζουν ιδιαίτερη εξαγωγική δυναμική.

Επιπλέον σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπε-

ζας της Ελλάδος οι καθαρές εισροές ξένων άμεσων 

επενδύσεων στην Ελλάδα για το 2018 ανήλθαν σε 3,6 

δισ. ευρώ σε σχέση με 3,2 δισ. το 2017, παρουσιάζοντας  

αύξηση κατά 13,8%. Bεβαίως η χώρα χρειάζεται και 

άλλες επενδύσεις. Ωστόσο, από το 2004 και μετά τα 3,6 

δισ. είναι το υψηλότερο ποσόν που έχει καταγραφεί.

Η προστιθέμενη αξία του Οργανισμού Enterprise Greece 

συνίσταται στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτη-

μάτων της χώρας, ώστε να προσελκύσει επενδύσεις σε 

στρατηγικά επιλεγμένους κλάδους και αφενός να προ-

ωθήσει συστηματικά και συντονισμένα τα ελληνικά 

προϊόντα και υπηρεσίες σε υπάρχουσες και νέες αγορές 

και αφετέρου να αυξήσει και διαφοροποιήσει τον 

αριθμό των εξαγόμενων προϊόντων προβάλλοντας 

ταυτόχρονα το brand name της χώρας.

Στο πλαίσιο του διττού του ρόλου, ο Οργανισμός αξιοποι-

εί όλα τα διαθέσιμα, διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία, 

όπως διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων και εκ-

δηλώσεων για αγορές-στόχους, εθνικών περιπτέρων, 

δράσεων διεθνούς marketing με στόχο την προώθηση 

της χώρας , στοχευμένων B2B συναντήσεων καθώς και 

παροχή customized πληροφόρησης, σε όλους τους Ελ-

ληνες εξαγωγείς.

Σε μια προσπάθεια να ενημερώνουμε άμεσα και με ακρί-

βεια τους χιλιάδες Ελληνες παραγωγούς, αποφασίσαμε 

να ενεργοποιήσουμε ένα εργαλείο που θα 

α. ενημερώνει για τις δράσεις μας ανά τον κόσμο, 

β. θα προβάλλει συγκεκριμένες αγορές και κλάδους και 

γ. θα πληροφορεί για θέματα που ενδιαφέρουν τις μι-

κρομεσαίες ιδίως επιχειρήσεις. 

Το εργαλείο αυτό είναι η νέα μας ηλεκτρονική έκδοση, το 

νέο μας newsletter, που θα φτάνει στο email σας μια 

φορά τον μήνα.

Καλή αρχή, λοιπόν…



Μειώσεις ΦΠΑ

Άλλαξε ο συντελεστής ΦΠΑ από  20 Μαΐου 2019  

σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4611 / 2019 (ΦΕΚ 

Α' 73/17-05-2019):

• Βασικά είδη διατροφής: 24% > 13%

• Υπηρεσίες και σερβιριζόμενα είδη στην εστία-

ση με εξαίρεση τη διάθεση αλκοολούχων και μη 

αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων: 

24% > 13%

• Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και τηλεθέρ-

μανση: 13% > 6%

• Παροχή υπηρεσιών από οικοτροφεία, δομές 

για άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ: 24% > 13%

• Ηλεκτρική ενέργεια (οικιακή και βιομηχανική) 

και φυσικό αέριο: 13% > 6%

_

Πρωτογενές υπερπλεόνασμα

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,461 δισ. ευρώ εμφανί-

ζει ο προϋπολογισμός το τετράμηνο Ιανουαρί-

ου-Απριλίου 2019 έναντι στόχου για πρωτογε-

νές έλλειμμα 670 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο 

πέρυσι το πρωτογενές πλεόνασμα ανέρχονταν 

σε 1,8 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά ουσιαστικά 

καταγράφουν για το πρώτο 4μηνο του έτους 

υπερπλέονασμα -έναντι στόχου- ύψους 2,1 δις 

ευρώ. 

_

Moody’s-πλαίσιο NPL’s

«Πιστωτικά θετικό» για τις τιτλοποιήσεις  των 

NPL’s είναι το νέο πλαίσιο προστασίας της 

πρώτης κατοικίας που ισχύει από 30/4, αποφαί-

νεται η Moody’s 

Ο οίκος αξιολόγησης υποστηρίζει ότι δημιουρ-

γείται εξορθολογισμένη και πιο διαφανής διαδι-

κασία για την επίλυση μη εξυπηρετούμενων 

ανοιγμάτων, μειώνοντας τους στρατηγικούς κα-

κοπληρωτές, τη γραφειοκρατία, τις δικαστικές 

διαδικασίες και εγκαθιστώντας με αυτόν τον 

τρόπο ένα πιο στιβαρό πλαίσιο το οποίο θα βελ-

τιώσει συνολικά τους χρόνους εκκαθάρισης των 

προβληματικών δανείων.

Ελ.Βενιζέλος: +8,5% οι αφίξεις

Τα 1,98 εκατομμύρια επιβάτες  έφτασαν οι αφί-

ξεις τον Απρίλιο στον Διεθνή Αερολιμένα 

Αθηνών  καταγράφοντας άνοδο 6,5%.

Οι αφίξεις επιβατών εσωτερικού αυξήθηκαν  

0,5%, ενώ οι του εξωτερικού  9,1%.

Συνολικά, στο τετράμηνο του 2019, η κίνηση στο 

αεροδρόμιο της Αθήνας έφθασε τους 6,36 εκα-

τομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της 

τάξης του 8,5%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του 

εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού παρουσία-

σε ανάπτυξη της τάξης του 6,3% και 9,6% αντί-

στοιχα.

_

Νέα αύξηση εξαγωγών

Σύμφωνα με ανάλυση του ΠΣΕ, βάσει  των προ-

σωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι  ελληνικές 

εξαγωγές, κατά το   διάστημα Ιανουαρίου -Μαρ-

τίου 2019 αυξήθηκαν κατά 126,4 εκατ. ευρώ ή 

κατά 1,6% και ανήλθαν σε 7,99 δισ. ευρώ από 

7,87 δισ. ευρώ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθη-

καν στα 5,64 δισ. ευρώ από 5,43 δισ. ευρώ, 

δηλαδή κατά 216,4 εκατ. ευρώ ή κατά 4 %. Στο 

προαναφερθέν διάστημα μεγάλες αυξήσεις κα-

ταγράφηκαν στους κλάδους  ποτών και  καπνού 

(+29,5%), των διαφόρων βιομηχανικών προϊό-

ντων (+25,8%), των πρώτων υλών (+21,8%) και 

των χημικών (+18,1%). Αντιθέτως σημαντική 

υποχώρηση σημειώθηκε στα έλαια (-56,9%) και 

στα εμπιστευτικά προϊόντα (-19,6%), 

_

Αμερικανική επένδυση

Εγκαινιάστηκε στις 15/05/2019 η λειτουργία 3 

αιολικών πάρκων παρουσία του Αμερικανού 

πρέσβη στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ. 

Είναι συνολικής ισχύος 38,4MW και άρχισαν να 

λειτουργούν  στον Δήμο Δωρίδας  υπό την τε-

χνική διαχείριση της εταιρείας ΝΟΣΤΙΡΑ Α.Ε. Η 

επένδυση χρηματοδοτήθηκε από το αμερικανι-

κό fund Fortress το οποίο είναι και ο βασικός μέ-

τοχος της ιδιοκτήτριας εταιρίας.

Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ανέρχεται σε 

95 GWh.  

Μέχρι το Σεπτέμβριο αναμένεται να τεθούν 

-από τον ίδιο όμιλο- σε λειτουργία στη Βοιωτία 

νέα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 57,6MW.
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Πολυπληθής 
επιχειρηματική 
αποστολή στη 
Βόρεια Μακεδονία
Απόλυτη επιτυχία σημείωσε η πρώτη μεγάλη πολι-

τική - οικονομική - επιχειρηματική αποστολή στη 

Βόρεια Μακεδονία μετά την υπογραφή της συμ-

φωνίας των Πρεσπών. Περισσότεροι από 140 Έλ-

ληνες επιχειρηματίες και 100 ελληνικές επιχειρή-

σεις, μεταξύ των οποίων πολλές εκ των κορυφαί-

ων της χώρας, πλαισίωσαν την αποστολή στην 

γείτονα, που οργανώθηκε και συντονίστηκε από 

την Enterprise Greece.

Περίπου 600 συναντήσεις που πραγματοποιήθη-

καν μεταξύ  των ελληνικών και  των εκπροσώπων 

των 95 βορειομακεδονικών επιχειρήσεων δίνουν 

το μέγεθος του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος που 

υπήρξε ένθεν και ένθεν. Την αποστολή πλαισίω-

σαν 150 ξένοι δημοσιογράφοι και 25  Έλληνες.

Η ελληνική παρουσία είναι ήδη σημαντική στη γεί-

τονα χώρα, αλλά οι προοπτικές που δημιουργού-

νται είναι πλέον πολύ μεγάλες καθώς η συμφωνία 

των Πρεσπών δημιούργησε το πλαίσιο για την 

υπογραφή συμφωνίας αποφυγής της διπλής φο-

ρολογίας μεταξύ των δύο χωρών, θέμα του οποίου 

η λύση δρομολογήθηκε.

 Οι εξαγωγές της Ελλάδας στη Βόρεια Μακεδονία 

αγγίζουν τα 800 εκατομμύρια  ετησίως όταν είναι 

400 εκατομμύρια ευρώ προς την Κίνα! Οι  διμε-

ρείς εμπορικές σχέσεις καταγράφουν έντονα 

ανοδική πορεία την τελευταία διετία, με αποτέλε-

σμα η Ελλάδα να είναι πλέον ο δεύτερος μεγαλύ-

τερος εμπορικός εταίρος της Βόρειας Μακεδονί-

ας, ενώ ήταν τέταρτος το 2016.

Ο  όγκος εμπορίου  μεταξύ των δύο χωρών πέρυσι 

αυξήθηκε  15,8% έναντι του 2017 και οι ελληνικές 

εξαγωγές σημείωσαν άνοδο 19,1%. Ανοδικά κατά 

5,8% κινήθηκαν και οι εισαγωγές της Ελλάδας 

από τη Βόρεια Μακεδονία. Το πλεόνασμα υπέρ 

της Ελλάδας στο διμερές εμπορικό ισοζύγιο διευ-

ρύνθηκε κατά 25,6% (459,8 εκατ. ευρώ) έναντι του 

2017 (366,1 εκατ. ευρώ). Το μερίδιο των ελληνικών 

εισαγωγών στο σύνολο των εισαγωγών της Βόρει-

ας Μακεδονίας ανήλθε σε 8,5% (από 8% το 2017), 

ενώ η Ελλάδα απορρόφησε, το 2018, το 3,2% των 

εξαγωγών της Βόρειας Μακεδονίας (από 3,6% το 

2017). Ας σημειωθεί -χάριν συγκρίσεως– ότι το 

εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Κύπρου ανέρχεται 

στα 2,5 δις ευρώ.



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΙΙ. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

» 6 Ιουνίου Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο: STARTUP 

GRIND ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/START UPS

» 10-17 Ιουνίου, ΗΠΑ σε 2 Πολιτείες: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ 

ROADSHOW, ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

» ΙΟΥΝΙΟΣ, Τόκιο, Ιαπωνία: Επενδυτική εκδήλωση σε 

συνεργασία με την  πρεσβεία, ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

» ΙΟΥΛΙΟΣ, Μαδρίτη, Ισπανία: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

» ΙΟΥΛΙΟΣ, Παρίσι, Γαλλία: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΑΙ BUSINESS 

FRANCE,ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

» 17-18 Ιουλίου, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο: 

UNBOUND LONDON, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ.ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΘΕΣΜΙΚΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

» 31 Μαΐου-2 Ιουνίου, Γενική Συνέλευση 

ΕΒΝ-Επιχειρηματικό Συνέδριο για την Καινοτομία, 

Οργανωτής: Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΕΒΝ

» Μάιος-Ιούνιος. Επιχειρηματική αποστολή στην   

Μπανγκόγκ (Ταϊλάνδη) για την προώθηση των 

επενδύσεων και των εξαγωγών. 

Οργανωτές:ENTERPRISE GREECE-ΣΕΒ.

» 11-13 Ιουνίου, WARSAW PROCUREMENT FORUM, 

Επιχειρηματικό συνέδριο για προώθηση των 

επενδύσεων και των εξαγωγών. Οργανωτές :  

ENTERPRISE  GREECE & ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

» 19-20 Ιουνίου: Επιχειρηματική αποστολή από την 

Ινδονησία στην Ελλάδα για προώθηση επενδύσεων 

και εξαγωγών -επιχειρηματικές συναντήσεις B2B 

Οργανωτές: ENTERPRISE GREECE - ΠΡΕΣΒΕΙΑ 

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

» ΙΟΥΝΙΟΣ: ANIMA INVESTMENT NETWORK ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ Δ/Σ. Προώθηση 

επενδύσεωνΟργανωτής: ANIMA

» ΙΟΥΝΙΟΣ: MARSEILLE INVESTMENT 

SUMMIT,επιχειρηματικό συνέδριο για προώθηση 

επενδύσεων.Οργανωτής: ANIMA

» ΙΟΥΝΙΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ για προώθηση επενδύσεων και 

εξαγωγών. Οργανωτές: ENTERPRISE GREECE - ΣΕΒ

Ι. ΔΡΑΣΕΙΣ

 Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Τρόφιμα -Ποτά-Αγροτικά Προϊόντα

» 23-25 Ιουνίου Νέα Υόρκη: SUMMER FANCY 

FOOD SHOW 

(www.specialtyfood.com/summer-fancy-food-show)

» Ιούλιος Αθήνα-Θεσσαλονίκη: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ 

ΘΕΜΑ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ»

Δομικά Υλικά

» 11-13 Ιουνίου Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική: 

AFRICAN CONSTRUCTION EXPO & TOTALLY 

CONCRETE EXPO By the Big 5 

(www.africanconstructionexpo.com)

» 18-21 Ιουνίου Βηρυτός, Λίβανος: PROJECT 

LEBANON (www.projectlebanon.com)

» 20-22 Ιουνίου Καζαμπλάνκα, Μαρόκο: THE BIG 5 

CONSTRUCT MOROCCO 

(www.thebig5constructnorthafrica.com)

Εξοπλισμού Ξενοδοχειακών Μονάδων και 

Εστιατορίων

» 23 -25 Ιουνίου Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική: 

THE HOTEL SHOW AFRICA 

(www.thehotelshowafrica.com)

 Β. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

» 10-14 Ιουνίου Ελλάδα: 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
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Η ιδέα του “One Belt One Road” ή BRI (Belt and Road 

Initiative), διατυπώθηκε από τον Κινέζο πρόεδρο Xi 

Jinping, το 2013. Βασικός πυλώνας του «Νέου Δρόμου 

του Μεταξιού» όπως επικράτησε να ονομάζεται είναι η 

δημιουργία περιφερειακής υπερσύνδεσης Κίνας,  Αφρι-

κής, Νοτιοανατολικής Ασίας, Ρωσίας, Ευρώπης μέσω Κι-

νέζικης Θάλασσας και  Ινδικού ωκεανού, με τη δημιουρ-

γία   πυκνού δικτύου υποδομών (κυρίως μεταφορές - σι-

δηροδρομικά, οδικά δίκτυα - τηλεπικοινωνίες, αγωγούς 

ενέργειας  θαλάσσιες  υποδομές εμπορίου).

Για την υλοποίηση του σχεδίου έχουν παραχωρηθεί  άνω 

του $1τρις από κινεζικές και διεθνείς αναπτυξιακές τρά-

πεζες.

Η Ελλάδα είναι βασικός κόμβος του «Νέου Δρόμου του 

Μεταξιού», για την ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία της 

στις εμπορικές ροές. Εξ ου και η σημαντική επένδυση της 

COSCO στο λιμάνι του Πειραιά (απόκτηση  67% ΟΛΠ), με  

υλοποίηση πολυετούς σχεδίου ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Μεγάλες εταιρίες (ΖΤΕ, Huawei, Sony, κ.ά.) πραγ-

ματοποιούν επενδύσεις στον Πειραιά για τη διακί-

νηση προϊόντων τους στις ευρωπαϊκές αγορές 

μέσω Ελλάδας. Η Piraeus Europe Asia Rail 

Logistics LTD (PEARL), συνδεδεμένη με την 

COSCO εταιρεία στον κλάδο της εφοδιαστικής, 

εκδήλωσε  ενδιαφέρον  για  το  mega project των 

1.450 στρεμμάτων του ΟΣΕ, γνωστό και ως «Θριά-

σιο ΙΙ», (25ετής διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορι-

κή εκμετάλλευση του Εμπορευματικού Σιδηρο-

δρομικού Σταθμού και του Σταθμού Διαλογής 

(ΕΣΣΣΔΙ).

Για τη σημασία της Ελλάδας στον ενεργειακό   

κλάδο είναι ενδεικτική η είσοδος της Chinese 

State Grid Corporation of China στον ΑΔΜΗΕ 

(24%), η συμφωνία €3δισ. της Shenhua Group 

στην αιολική ενέργεια με την Copelouzos Group.

Ο «νέος δρόμος του 
μεταξιού» και οι κινεζικές 
επενδύσεις στην Ελλάδα



ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ

ΤΟ 4Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Το 4ο πρόγραμμα επιχειρηματικών συναντήσεων εντάσ-

σεται στο στρατηγικό σχέδιο για την προώθηση του Αγρο-

διατροφικού κλάδου που σχεδίασε και εκπονεί ο Οργανι-

σμός από το 2016.

Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στον υποκλάδο των Τυρο-

κομικών Προϊόντων και  σηματοδοτεί την έναρξη υλοποίη-

σης του ολοκληρωμένου προγράμματος για την προβολή 

& προώθηση του προϊόντων του. 

Προγραμματίζεται σειρά  επιχειρηματικών συναντήσεων  

στην Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019 & στη Λάρισα, 12 Ιουνίου 2019.  

 Στις τηλεπικοινωνίες  υπεγράφη συμφωνία  €500 

εκατ. μεταξύ ΖΤΕ και FORTHNet ( ανάπτυξη  οπτι-

κών ινών).

Σημαντική είναι η χρηματοδότηση ελληνικών ναυ-

τιλιακών εταιρειών (άνω των $ 2 δισ.)   από κινεζι-

κές τράπεζες (China Development Bank, EXIM 

Bank, ICBC). Στην Αθήνα βρίσκεται (2010) η China 

Development Bank, που χρηματοδοτεί  επενδύ-

σεις της Cosco στον Πειραιά, και έργα των ΔΕΗ-Α-

ΔΜΗΕ. Η Industrial & Commercial Bank of China 

(ICBC)-μεγαλύτερη τράπεζα παγκοσμίως με 

όρο-υς ενεργητικού (περίπου 3,2 τρισ. ευρώ)-κά-

νει προπαρασκευαστικές ενέργειες για ίδρυση 

υποκαταστήματος  στην Αθήνα.

Το Σχέδιο Δράσης για το Πλαίσιο Συνεργασίας 

Ελλάδας-Κίνας (2017-2019),  εστίαζε σε μεταφο-

ρές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες. Το 2019 παρατά-

θηκε ως το 2022. Στο πρόσφατο ταξίδι του Έλληνα 

Πρωθυπουργού στο Πεκίνο για το δεύτερο 

φόρουμ υψηλού επιπέδου  του «Δρόμου του Με-

ταξιού» , υπεγράφη  νέο τριετές Πλαίσιο Συνεργα-

σίας (2020-2022)  που επικεντρώνεται σε ενέρ-

γεια, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, μεταποίηση,  

έρευνα-ανάπτυξη, χρηματοδοτικό τομέα. 

Ο Οργανισμός μας έχει ειδικό ρόλο στον συντονι-

σμό των κυβερνητικών υπηρεσιών που συμμετέ-

χουν στο  Σχέδιο Δράσης.

Οι 25 αγοραστές (αγοραστές εισαγωγείς, εκπρόσωποι 

δικτύων διανομής,  αλυσίδων  λιανεμπορίου και εστιατορί-

ων) από Κορέα, Κίνα, ΗΠΑ, Καναδά, ΗΑΕ, Αίγυπτο και 

Ευρώπη, θα συναντηθούν με τουλάχιστον 40 ελληνικές 

εταιρείες για να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασί-

ας. Οι  συναντήσεις υλοποιούνται με την υποστήριξη των 

γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των 

ελληνικών Πρεσβειών.

Επιπλέον θα  πραγματοποιηθεί  ενημερωτική εκδήλωση -  

σεμινάριο όπου θα παρουσιαστεί ο ελληνικός τυροκομι-

κός – γαλακτοκομικός κλάδος και τα ελληνικά ΠΟΠ & ΠΓΕ 

γαλακτοκομικά –τυροκομικά προϊόντα. 

ACTION



 promotion

O Οργανισμός Enterprise Greece είναι ο 

αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης για την προσέλκυση επενδύ-

σεων στην Ελλάδα και την προώθηση 

εξαγωγών. 

Στρατηγικός μας στόχος μας να συνδρά-

μουμε 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 προϊό-

ντων, ώστε αφενός να αποκτούν προβά-

δισμα στην προτίμηση των ξένων κατανα-

λωτών και αφετέρου στην μετατροπή των 

παραγωγών σε επιχειρηματίες και των 

επιχειρηματιών σε εξαγωγείς διότι με 

αυτόν τον τρόπο  ενισχύεται και θωρακί-

ζεται 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

ΕΠΙΣΚΕΨΗ MASTERS OF WINE 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκεψη 20 Masters of Wine από διάφο-

ρες χώρες  (κυρίως από Ευρώπη, Β. Αμε-

ρική και Ασία) σε ελληνικές οινοπαραγω-

γικές περιοχές οργανώνει το Enterprise 

Greece (28/9-5/10). 

Η επίσκεψη οργανώνεται με το  Ινστιτού-

το των Masters of Wine ,ένα θεσμό 

παγκόσμιου κύρους, με 380 μέλη σε 30 

χώρες, τα οποία διακρίνονται για την 

υψηλή γνώση του παγκόσμιου αμπελώ-

να. Δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 

ως σύμβουλοι εισαγωγικών οίκων, διανο-

μέων, αλυσίδων καβών, πολυκαταστημά-

των, ξενοδοχείων και εστιατορίων, κλπ.. 

Αναγνωρίζονται ως αυθεντίες και η 

γνώμη τους επηρεάζει καθοριστικά το 

εμπορικό  και το καταναλωτικό κοινό.

Θα επισκεφθούν Αττική, Κρήτη και  

Σαντορίνη, ενώ θα δοκιμάσουν κρασιά 

από όλες τις  οινοπαραγωγικές περιοχές 

σε ειδικές εκδηλώσεις που θα πραγματο-

ποιηθούν στην Αθήνα.


