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Εξαγωγές: υψηλή πτήση
Οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν
νέα άνοδο το πρώτο εξάμηνο του
τρέχοντος έτους, πιστοποιώντας για
άλλη μια φορά ότι αποτελούν έναν
από τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής ανάταξης της χώρας. Δεν
ήταν όμως μόνο ποσοτικά τα στοιχεία
που χαρακτηρίζουν αυτή την εξέλιξη.
Η άνοδος των εξαγωγών σε σημαντικές αγορές στόχους (πχ Κίνα, Ιαπωνία, Χώρες του Κόλπου και του ΟΠΕΚ)
ήταν θεαματική (ποσοστιαία), αν και
σε χαμηλά ακόμη επίπεδα για τις δυνατότητες αυτών των αγορών.
Παρόλα αυτά, η αύξηση επιβεβαιώνει
τη στρατηγική επιλογή του Οργανισμού να εντατικοποιήσει την προσπάθειά του στην περιοχή.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το
χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 ανήλθε
στο ποσό των 16.826,6 εκατ. ευρώ (19.059,8 εκατ. δολάρια) έναντι 16.464,3 εκατ. ευρώ (19.969,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του 2018, παρουσιάζοντας
αύξηση 2,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 418,3 εκατ. ευρώ,
δηλαδή 3,8% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά
478,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,3%.
Ιταλία, Γερμανία, Κύπρος, Τουρκία, Βουλγαρία, ΗΠΑ, Λίβανος, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γαλλία, Ρουμανία,
Κίνα είναι κατά σειρά μεγέθους εξαγωγών (σε αξία) οι
πρώτοι 12 πελάτες των προϊόντων της χώρας μας. Η
Κίνα εμφανίζεται στην 12άδα με αύξηση εν σχέσει με
πέρυσι κατά 42% των εισαγωγών της (και πλησιάζουν
πλέον το 1 δις ευρώ). Πέρυσι ήταν στη 16η θέση. Η Ιαπωνία με άνοδο 166% έχει ανέβει από την 60ή στη 42η
θέση.
Προσεγγίζοντας από ποιοτική άποψη τις τάσεις των ελληνικών εξαγωγών, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι το
θετικό πρόσημο για το α΄ εξάμηνο του 2019 οφείλεται
κατά κύριο λόγο στην κατά 19,2% αύξησή τους στις
χώρες του ΟΠΕΚ, κατά 15,9% στις χώρες του Κόλπου,
και κατά 40,4% στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.
Άνοδο κατά 6,2% εμφανίζουν επίσης οι εξαγωγές προς
τις χώρες BRICS.
Αντιθέτως κόπωση εμφανίζουν οι εξαγωγές προς την
ΕΕ των 28 (-0,5%) ,τη Βόρεια Αμερική(-0,8%).

Γρηγόρης Στεργιούλης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Χωρίς να υπολογίζονται τα πετρελαιοειδή που κατέχουν μακράν την πρώτη θέση στη λίστα των ελληνικών
εξαγωγών, εντυπωσιακή είναι η συνεχιζόμενη «πτήση»
των ελληνικών φαρμάκων. Οι εξαγωγές τους κατέγραψαν άνοδο κατά 28,5% και έφτασαν τα 682 εκ ευρώ
στο εξάμηνο. Ακολουθούν κατά σειρά αξίας εξαγωγών: προϊόντα αργιλίου, βαμβάκι (που με άνοδο πλέον
του 90% αναρριχήθηκε από τη 14η στην 4η θέση), σωλήνες, επεξεργασμένα λαχανικά, ψάρια, τυριά, μηχανές υπολογισμού και άσφαλτος.
Η πτήση συνεχίζεται...
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Ισοζύγιο: Μικτές εξελίξεις

Νέο πλαίσιο για το Ελληνικό
Με ομόφωνη απόφασή του το ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) έκανε αποδεκτή την αίτηση θεραπείας
των ΤΑΙΠΕΔ και Ελληνικό ΑΕ κατά της Υπουργικής Απόφασης (αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/176797/123922/3539/1338/16-5-2019) σχετικά με την
"Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου "Εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά", Περιφέρειας Αττικής". Μια μέρα μετά την αντίστοιχη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, το Κεντρικό Συμβούλιο
Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) έκανε ομόφωνα αποδεκτή
την αίτηση θεραπείας των ΤΑΙΠΕΔ και Ελληνικό ΑΕ κατά
της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

_

1 δισ. από τη HardRock
Την πρόθεση της Hard Rock International (HRI) να καταθέσει δεσμευτική προσφορά για τη δημιουργία και λειτουργία επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, ανακοίνωσε
σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Τζιμ Aλεν. Η αξία της
επένδυσης εκτιμάται σε 1 δισ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό, τόσο από
ξένες όσο και από ελληνικές τράπεζες. Τα ιδιωτικά κεφάλαια θα είναι της τάξης των 250 εκατ. ευρώ ενώ μαζί με
το καζίνο σχεδιάζεται να δημιουργηθούν συμπληρωματικές υποδομές όπως ξενοδοχείο, συνεδριακό κέντρο,
εστιατόρια και άλλοι χώροι αναψυχής.

_

Τουρισμός: αύξηση εσόδων
Πλεόνασμα 2.424 εκατ. ευρώ εμφάνισε, σύμφωνα με
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο του 2019, έναντι πλεονάσματος 2.095
εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018.
Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην
αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 16,4%,
καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση παρέμεινε στα
ίδια επίπεδα με τον Ιούνιο του 2018. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 84,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπεραντιστάθμισαν
(153,6%) το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Αρνητικές ήταν οι εξελίξεις στο ισοζύγιο αγαθών. Το έλλειμμα στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019 ανήλθε
στα 10,024 δισ. ευρώ από 8,663 δισ. ευρώ πέρυσι, με τον
Μάιο να κλείνει με έλλειμμα 2,304 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,547 δισ. ευρώ πέρυσι. Αύξηση καταγράφηκε
στις εξαγωγές αγαθών, αλλά με πολύ μικρότερο ρυθμό
σε σχέση με αυτόν που είχε καταγραφεί το 2018 συγκριτικά με το 2017. Στο πεντάμηνο έφτασαν στα 13,506 δισ.
ευρώ από 13,029 δισ. ευρώ πέρυσι. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο και διαμορφώθηκαν στα 23,53 δισ.
ευρώ από 21,692 δισ. ευρώ πέρυσι.
Τη διεύρυνση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο,
κάλυψε σε έναν μεγάλο βαθμό η αύξηση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών το οποίο ανήλθε στα
3,956 δισ. ευρώ από 3,383 δισ. ευρώ πέρυσι
Συνολικότερα ως προς το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών χάρις στο θετικό αποτέλεσμα των επιμέρους ισοζυγίων (πλην του εμπορικού) ,ο Μάιος έκλεισε με μεγαλύτερο πλεόνασμα σε σχέση με πέρυσι στα 300,6 εκατ.
ευρώ από 37,5 εκατ. ευρώ πέρυσι.

_

Ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας…
Σε κλιμάκωση φαίνεται να οδηγείται από 1/9 ο εμπορικός
πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ
έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιβολής καθολικού δασμού (και όχι σε ορισμένες κατηγορίες όπως
εφαρμόζεται μέχρι σήμερα) επί των εισαγωγών προϊόντων Made in China στις ΗΠΑ με νέο αυξημένο συντελεστή (35% από 25% που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα).Οι διεθνείς αγορές αντιδρούν με ιδιαίτερη νευρικότητα μέχρι
στιγμής και καταγράφουν απώλειες λόγω των φόβων για
ύφεση

_

…και το BREXIT
Ενίσχυση των υφεσιακών τάσεων αναμένεται να προκαλέσει για την ευρωζώνη το - πολύ πιθανό πλέον «άτακτο» BREXIT. Οι σχετικές δηλώσεις του Βρετανού
πρωθυπουργού Μπ.Τζόνσον για μη καταβολή 39 δις
στερλινών που είναι παλαιότερες οφειλές της Μ. Βρετανίας στα κοινοτικά Ταμεία, αν οδηγηθεί σε άτακτο
BREXIT, επέτειναν τις ανησυχίες αυτές.
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Με σταθερό και φιλόδοξο στόχο την προώθηση της
καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας, αλλά και των νέων τεχνολογιών, ανοίγει τις
πύλες της η 84η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης στις
7 Σεπτεμβρίου.
Οι διοργανωτές στοχεύουν στη διεξαγωγή B2B, B2C,
και B2G (business to government) επιπλέον της
κύριας στόχευσης της έκθεσης να μετατρέψουν τη
Θεσσαλονίκη σε επιχειρηματικό κέντρο της Β. Ελλάδος μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.
Προσδοκία των οργανωτών της φετινής ΔΕΘ είναι να
ξεπεράσει το νούμερο των επισκεπτών της περσινής
διοργάνωσης (283.853 άτομα).
Η τιμώμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης είναι η
Ινδία, η οποία αναμένεται να παρουσιάσει καινοτόμες
τεχνολογίες σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στις παραδοσιακού τύπου επιχειρήσεις υφαντουργίας, αλλά και
παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, και Αεροδιαστημικής. Μεγάλη επισκεψιμότητα αναμένεται να έχει
το τμήμα που θα στεγάσει τις Ινδικές επιχειρήσεις
start up.

Η Ινδία
Ειδικό βάρος για την οικονομία της Ινδίας έχει ο
τομέας της γεωργίας στον οποίο απασχολείται
σχεδόν το μισό εργατικό δυναμικό της χώρας. Κυρίως
όμως έχει αξιοποιήσει ιδιαιτέρως τη δυναμική της
στον τομέα της παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας της
πληροφορίας, εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών
(outsourcing) και λογισμικού υψηλών προδιαγραφών.
Αυτοί είναι οι βασικοί μοχλοί οικονομικής ανάπτυξης
της χώρας και ένταξής της στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας και τις σύγχρονες αγορές, έχοντάς την
καταστήσει έναν από τους μεγάλους παίκτες (BRIC).
Οι τομείς αυτοί αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο
τρίτα του ΑΕΠ της χώρας.
Κύρια εξαγωγικά προϊόντα της Ινδίας είναι επιπροσθέτως τα πετρελαιοειδή, οι πολύτιμοι λίθοι, ο σίδηρος και ο χάλυβας, τα χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα, τα δημητριακά και τα ενδύματα, ενώ εισάγει λιπάσματα, αργό πετρέλαιο, πολύτιμους λίθους, χημικά,
πλαστικά, σίδηρο και χάλυβα.

84η ΔΕθ:
Εξωστρέφεια,
καινοτομία και
…Ινδία
Η Ινδία έχει στρέψει το επενδυτικό της ενδιαφέρον
στο εξωτερικό κυρίως σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καταναλωτικά
προϊόντα, τρόφιμα & ποτά, τη βιομηχανία και την
ενέργεια. Η Ελλάδα διαθέτει πραγματικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ορισμένους από τους τομείς
αυτούς προτεραιότητας και ιδιαίτερα στα τρόφιμα και
ποτά, τον τουρισμό και την ενέργεια, υπάρχει τεράστιο περιθώριο ευκαιριών και συνεργασίας ανάμεσα
στις δύο χώρες.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ι. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
 Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Τρόφιμα -Ποτά-Αγροτικά Προϊόντα
» 5-9 Οκτωβρίου, Κολωνία, Γερμανία: ANUGA
(www.anuga.com)
» 13-14 Νοεμβρίου, Μάλμε, Σουηδία: NATURAL AND
ORGANIC, (www.naturalproductsscandinavia.com)
Τεχνολογία και Πληροφορική
» 16-18 Οκτωβρίου, Βαρκελώνη, Ισπανία: IoT Solutions
WORLD CONGRESS (www.iotsworldcongress.com)
» 29-31 Οκτωβρίου, Παρίσι, Γαλλία: GAME CONNECTION
EUROPE (www.game-connection.com)
» 13-17 Νοεμβρίου, Σενζέν, Κίνα: CHINA HI TECH FAIR
(www.chtf.com/english/chtf2015/CHTF2015)
» 19-21 Νοεμβρίου, Βρέμη, Γερμανία: SPACE TECH EXPO
EXPLORE (www.spacetechexpo.eu)
Καλλυντικά και Προϊόντα Ομορφιάς

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

Αγροτοτεχνικός Εξοπλισμός και Εφόδια
» 30 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου, Βουκουρέστι, Ρουμανία:
INDAGRA FARM (www.indagra.ro/en/)
Έπιπλο-Εσωτερική Διακόσμηση
» 6-10 Σεπτεμβρίου, Παρίσι, Γαλλία: MAISON ET OBJET,
(www.maison-objet.com)
» 17-19 Σεπτεμβρίου, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα:
INDEX (www.indexexhibition.com)

 Β. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
» 28 Σεπτεμβρίου - 05 Οκτωβρίου 2019: Ελλάδα, Πρόσκληση
ομάδας Masters of Wine
» 5–10 Νοεμβρίου: Κίνα, ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ - ΟΙΝΟΣ, CHINA
INTERNATIONAL IMPORT EXPO
» 20-23 Νοεμβρίου, ΗΠΑ, Εκθεσιακή εκδήλωση, ΚΟΣΜΗΜΑ,
Museum of Arts and Design, ΝΥ
» Νοέμβριος: Ν. Κορέα & Σιγκαπούρη, Επιχειρηματική
αποστολή, ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

» 12-14 Νοεμβρίου, Χονγκ Κονγκ, Κίνα: COSMOPROF
HONG KONG (www.cosmoprof-asia.com)
Βιομηχανικός Ναυτιλιακός Εξοπλισμός

ΙΙ. ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

» 23-25 Οκτωβρίου, Μπουσάν, Νότιος Κορέα: KORMARINE
(www.kormarine.net)

» 20-26 Σεπτεμβρίου, Αυστραλία σε 3 πόλεις: ROADSHOW,
ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

» 5-8 Νοεμβρίου, Ρότερνταμ, Ολλανδία: EUROPOR
(www.europort.nl)

» 26-27 Σεπτεμβρίου, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο: HOTEL
INVESTMENT CONFERENCE-HOTEL

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)
» 4-8 Νοεμβρίου,Παρίσι,Γαλλία: BATIMAT
(www.batimat.com)

» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019, Αθήνα, Ελλάδα: Τουρισμός, MEDITERRANEAN RESORT & HOTEL REAL ESTATE FORUM
» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019, Παρίσι, Γαλλία: Shared Services Centers,
GREECE ROUND TABLE FINANCIAL SHARED SERVICES
» 5-9 Οκτωβρίου: Κολωνία, Γερμανία: ANUGA, ΤΡΟΦΙΜΑ
-ΠΟΤΑ

» 7-9 Νοεμβρίου, Ναϊρόμπι, Κένυα: THE BIG 5 EAST
AFRICA (www.thebig5constructkenya.com)

» 7-9 Οκτωβρίου: Μόναχο, Γερμανία: EXPOREAL 2019,
ΑΚΙΝΗΤΑ

» 25-28 Νοεμβρίου, Ντουμπάι,ΗΑΕ: THE BIG 5SHOW
DUBAI (www.thebig5.ae)

» 4-7 Νοεμβρίου, Λισαβόνα, Πορτογαλία: WEB SUMMIT,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/START UPS

Ένδυση-Γούνα-Κόσμημα
» 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
Αμυντικά Συστήματα
» 14-16 Οκτωβρίου, Ουάσιγκτον, ΗΠΑ: AUSA
(www.ausa.org)
Εξοπλισμός Ξενοδοχειακών Μονάδων και Εστιατορίων
» 17-19 Σεπτεμβρίου, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα: THE HOTEL SHOW DUBAI
(www.thehotelshow.com)
» 18-22 Οκτωβρίου, Μιλάνο, Ιταλία: HOST (www.host.fieramilano.it)

» Νοέμβριος, ΚΑΝΑΔΑΣ (2 πόλεις): ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ROADSHOW, ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΙΙΙ.ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΘΕΣΜΙΚΗ
ΔΙΚΤΥΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
» Σεπτέμβριος: ETPO WORKING GROUP OF INFORMATION
PROFESSIONALS, Συνάντηση Εργασίας, Στόχος: Προώθηση
Εξαγωγών. Οργανωτής: ΕΤΡΟ
» 23-25 Οκτωβρίου: ETPO CEOS CONFERENCE,
Επιχειρηματικό συνέδριο. Στόχος: Προώθηση Εξαγωγών.
Οργανωτής: FLANDERS INVESTMENT & TRADE
» Οκτώβριος: 24TH WAIPA WORLD INVESTMENT CONFERENCE, Επιχειρηματικό συνέδριο. Στόχος: Προώθηση
Επενδύσεων. Οργανωτής: WAIPA-POLISH INVESTMENT &
TRADE AGENCY (PAIH)
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Invest in
Taste

150 Έλληνες εξαγωγείς
τροφίμων στην ANUGA –
Η μεγαλύτερη ελληνική
συμμετοχή στην κορυφαία
έκθεση Τροφίμων και
Ποτών στον κόσμο
Δυναμική και πολυάριθμη θα είναι η συμμετοχή της Ελλάδας στην φετινή ANUGA, τη μεγαλύτερη Διεθνή
Εμπορική Έκθεση Τροφίμων και Ποτών στον κόσμο, η
οποία συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια επιτυχημένης
λειτουργίας.
Η ANUGA θα ανοίξει τις πύλες της από 5 έως 9 Οκτωβρίου 2019 στην Κολωνία της Γερμανίας και ο φιλόδοξος στόχος των διοργανωτών της είναι εφέτος να καταρριφθεί το προηγούμενο ρεκόρ συμμετοχών (7.000
εκθέτες από 108 χώρες) και επισκεπτών (165.000+)
από όλο τον κόσμο.
Σε αυτό το πολύ μεγάλο εμπορικό γεγονός, η Ελλάδα
θα έχει τη μεγαλύτερη παρουσία των τελευταίων
χρόνων με περισσότερες από 300 συμμετοχές, ατομικές και ομαδικές. Στο Εθνικό Περίπτερο το οποίο οργανώνει ο Enterprise Greece, θα συμμετέχουν 150 μεγάλοι και μικροί εξαγωγείς από όλη την Ελλάδα, οι
οποίοι θα εκθέσουν ότι καλύτερο έχει να παρουσιάσει
η ελληνική παραγωγή τροφίμων και ποτών. Το μήνυμα
της Εθνικής Συμμετοχής είναι “Invest in Taste”, ένα
μήνυμα που δηλώνει ότι επιλέγοντας κάποιος ελληνικά προϊόντα, επενδύει στη γεύση, στην ποιότητα και
στο «ευ ζειν». Ταυτόχρονα, αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση σε ξένους επενδυτές να επενδύσουν στον
πολλά υποσχόμενο και δυναμικό αγροτο-διατροφικό
τομέα της χώρας μας.

Στο εθνικό περίπτερο θα φιλοξενηθούν μεταξύ άλλων,
οι Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, όπως επίσης και τα Επιμελητήρια
Αχαΐας, Λάρισας και Μαγνησίας.
H ANUGA παραδοσιακά συγκεντρώνει το ενδιαφέρον
της πλειοψηφίας των Ελλήνων εξαγωγέων τροφίμων
και ποτών, τόσο γιατί είναι η μεγαλύτερη έκθεση παγκοσμίως όσο και γιατί η Βόρεια Ευρώπη και ειδικότερα η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη αγορά τυποποιημένων ελληνικών προϊόντων διατροφής με εξαγωγές
ύψους 711 εκ. ευρώ για το 2018.
Επιπλέον, ο Οργανισμός Enterprise Greece στοχεύοντας στην ανάδειξη και προώθηση του αγροτο-διατροφικού τομέα της χώρας μας, ενός από τους πλέον δυναμικούς και υψηλής ανάπτυξης κλάδους της ελληνικής μεταποίησης, θα οργανώσει μία ειδικά διαμορφωμένη Αίθουσα Φιλοξενίας (Business Hospitality
Center) με την ονομασία Greece Gourmet που θα λειτουργήσει σαν χώρο γευσιγνωσίας, εκδηλώσεων και
επιχειρηματικών συναντήσεων, όπου οι επισκέπτες της
έκθεσης θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν εδέσματα της ελληνικής κουζίνας, να ενημερωθούν για τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής και να γνωρίσουν από κοντά τους
Έλληνες εκθέτες.

ACTION

ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ
Σειρά πρωτότυπων δράσεων με στόχο την προώθηση των
ελληνικών αποσταγμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προωθούν από κοινού ο Οργανισμός Enterprise Greece
και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων
και Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ),
Στο πλαίσιο της διεθνούς προβολής των αποσταγμάτων,
οι δύο φορείς οργανώνουν την εθνική συμμετοχή στη
Διεθνή Έκθεση «BAR CONVENT BERLIN» που πραγματοποιείται στο Βερολίνο 7-9/10/2019 και αποτελεί το σημαντικότερο εκθεσιακό γεγονός για το χώρο των bars, ενώ
ήδη προγραμματίζεται η συμμετοχή στην ίδια έκθεση και
το 2020. Επίσης, οργανώνεται η συμμετοχή στη Διεθνή
Έκθεση Prowein 2019 στη Γερμανία (15-17/3/2020) με τη
λειτουργία Spirits Bar στο ελληνικό περίπτερο.
Παραλλήλως με στόχο την ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα των ελληνικών αποσταγμάτων, πρόκειται να
προσκληθούν στην Ελλάδα opinion leaders και
mixologists, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν αποσταγματοποιεία για να ενημερωθούν για τη
διαδικασία παραγωγής και εμφιάλωσης, ενώ θα διεξαχθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε Ελλάδα και εξωτερικό
για επαγγελματίες του χώρου.

Οι προαναφερόμενες δράσεις εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των δύο φορέων για την εξωστρέφεια
των ελληνικών αποσταγμάτων, και παρουσιάστηκαν την
Τρίτη 23 Ιουλίου σε εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας. Οι
καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα ελληνικά αποστάγματα «αλλιώς» ήτοι ως cocktails με βάση το
τσίπουρο, το ούζο, την μαστίχα κ.α., τα οποία εμπνεύστηκαν mixologists σε μια προσπάθεια να αποτελέσουν την
βάση για δροσιστικά και καλοκαιρινά κοκτέιλ και κατ΄
επέκταση να αλλάξει η εικόνα τους στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Στην εκδήλωση ο Πρόεδρος του ΣΕΑΟΠ Νίκος
Καλογιάννης τόνισε ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας για τον
ΣΕΑΟΠ η συνεργασία με τον Οργανισμό Enterprise
Greece: «Από αυτή τη συνεργασία», είπε χαρακτηριστικά ο
κος. Καλογιάννης, «ενισχύουμε την ελληνικότητα των
αποσταγμάτων μας και τα καθιστούμε ανταγωνιστικά
έναντι των αντίστοιχων διεθνών brand».
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για το ελληνικό καταναλωτικό κοινό και τους τουρίστες που επισκέπτονται την χώρα
μας, ο Enterprise Greece και ο ΣΕΑΟΠ δρομολογούν τη
διοργάνωση προωθητικών ενεργειών για τη προβολή των
ελληνικών αποσταγμάτων όπως η δημιουργία εύκολων
cocktailς σε ξενοδοχεία και σε ουζερί - τσιπουράδικα του
κέντρου της Αθήνας.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

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.

παρέμβαση
ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΥ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ
Στη σημαντική ανάπτυξη του κλάδου των αποσταγμάτων και στη συμβολή της στην ελληνική οικονομία
αναφέρθηκε αναλυτικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος Γρηγόρης Στεργιούλης στην ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 23 Ιουλίου. Υπογράμμισε ο κ. Στεργιούλης μεταξύ άλλων:
«Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ για
τον κλάδο, η συνολική συνεισφορά των αλκοολούχων
ποτών στην ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς συνεισφέρει €1,5 δισ. στο ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας. Η δε αξία των εξαγωγών των αλκοολούχων ποτών σε εκατομμύρια ευρώ ξεπερνούσε
σταθερά εκείνης του κρασιού μέχρι το 2017 , ενώ το
2018 η αξία των εξαγωγών οίνου πέρασε μπροστά με
83 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 75 εκατομμυρίων ευρώ
των αλκοολούχων. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται
εταιρείες με διαφορετική νομική μορφή, επιχειρησιακή οργάνωση και παραγόμενα προϊόντα. Οι επιχειρήσεις αυτές παράγουν κυρίως εγχώρια (τοπικά) αποστάγματα, όπως ούζο, τσίπουρο, μπράντι και λικέρ, και
μικρές ποσότητες άλλων αλκοολούχων ποτών.
Ταυτόχρονα, ο κλάδος αντιμετώπισε συρρίκνωση της
νόμιμης αγοράς και άνθηση του παράνομου εμπορίου, αφού διακινούνται χωρίς έλεγχο σημαντικές ποσότητες χύμα αποσταγμάτων. Μερική διέξοδο για
τους εγχώριους παραγωγούς έδωσαν οι εξαγωγές, οι
οποίες σε καμία περίπτωση δεν κάλυψαν τις απώλειες
πωλήσεων στην ελληνική αγορά.
Ο Οργανισμός Enterprise Greece και ο ΣΕΑΟΠ επιχειρούν να προωθήσουν τα ελληνικά αποστάγματά
«αλλιώς» δημιουργώντας νέα κοκτέιλ με βάση παραδοσιακά προϊόντα όπως το τσίπουρο και το ούζο.

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

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Enterprise Greece, του
αρμόδιου εθνικού φορέα, υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των ελληνικών
εξαγωγών, και του ΣΕΑΟΠ εστιάζει στην ενίσχυση και
ανάπτυξη της παραγωγής και διακίνησης επωνύμων
ελληνικών ποτών & αποσταγμάτων, υλοποιώντας
δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια του κλάδου
και που δημιουργούν το brand name των ελληνικών
αποσταγμάτων.»

