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Editorial

Γιώργος
Φιλιόπουλος
∆ιευθύνων
Σύµβουλος

Η Ελλάδα, οι πολίτες της, οι δοµές της και οι
επιχειρήσεις της, κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν εντός του 2020, τα δύο κύµατα πανδηµίας και τις επιπτώσεις τους, πρώτα από όλα
στον κλάδο της υγείας και φυσικά στην οικονοµία.
Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η ανάκαµψη της οικονοµίας θα επιτευχθεί µέσω των ανοικτών
αγορών, της προσέλκυσης νέων κεφαλαίων
και του ελεύθερου εµπορίου. Για το λόγο αυτό,
η Enterprise Greece έχει θέσει ως προτεραιότητα, αφενός την διατήρηση των υφισταµένων, αλλά και την προσέλκυση νέων επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα κι αφετέρου, τη δυναµική προώθηση των ελληνικών προϊόντων /
υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές.
Στρατηγικός στόχος της Εnterprise Greece για
το 2021, είναι να αξιοποιήσει το µεταρρυθµιστικό έργο της Ελληνικής Κυβέρνησης στην
προσπάθεια να επαναπροσδιορίσει και να ενισχύσει την εικόνα της χώρας µας στο εξωτερικό.
Ταυτόχρονα, µέσω της αναδιοργάνωσης στην
οποία έχει προχωρήσει ηταιρεία, στοχεύει στη
δηµιουργία µιας σύγχρονης, πλήρως ψηφιοποιηµένης δοµής, κατά τα πρότυπα άλλων
χωρών, µε µετρήσιµους στόχους και σύγχρονα
εργαλεία, ώστε να µπορέσει να ανταπεξέλθει

στις προκλήσεις των καιρών.
Στόχος µας η επιστροφή στην ανάπτυξη το συντοµότερο δυνατόν.
Από όλους εµάς, ευχές για όµορφες γιορτές
µε ασφάλεια και συντροφιά µε τα αγαπηµένα
σας πρόσωπα.
Καλά Χριστούγεννα.
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ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ

Ποια είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν οι εξαγωγές σε ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας;

Στέλιος
Θεοδουλίδης
Γενικός ∆ιευθυντής
συνεταιρισµού VENUS
GROWERS και Aντιπρόεδρος της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδας

Αξιοπιστία,
ποιότητα και
ανταγωνιστική
τιμή το
διαβατήριο στις
PL εξαγωγές
Ο Γενικός ∆ιευθυντής του συνεταιρισµού
VENUS GROWERS και Aντιπρόεδρος της
Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδας, κύριος Στέλιος Θεοδουλίδης, περιγράφει τις εξαγωγικές
δυνατότητες των ελληνικών αγροδιατροφικών
προϊόντων, τόσο ως επώνυµα όσο και ως
private label, µέσω του success story του ελληνικού ροδάκινου.

Οι εξαγωγές αποτελούν έναν ισχυρό µοχλό ανάπτυξης
για όλα τα ελληνικά προϊόντα. Ωστόσο, για να µπορεί
κάποια εταιρεία ή ένας συνεταιρισµός να ανταποκριθεί
τόσο σε επάρκεια όσο και σε ποιότητα, πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις.
Η εµπειρία µας έχει δείξει ότι, βασική προϋπόθεση ώστε
να θεωρείται εξαγώγιµο ένα προϊόν, είναι να διαθέτει
συγκεκριµένες προδιαγραφές και αξία για τον καταναλωτή, ανεξαρτήτως αν είναι επώνυµο ή ιδιωτικής ετικέτας.
Ειδικότερα για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, θα
πρέπει να υπάρχει επαρκής γνώση του προφίλ και των
καταναλωτικών συνηθειών της αγοράς στην οποία
απευθύνoνται, προκειµένου να υποστηριχθούν στην
εξαγωγική τους βάση, µε τις σωστές προωθητικές
ενέργειες και να επιτευχθεί έτσι και η διείσδυση τους σε
κάθε επιµέρους αγορά.
Ποιες είναι οι μεγαλύτερες αγορές για εξαγωγές ιδιωτικής ετικέτας για τα ελληνικά προϊόντα;
Η ελληνική κονσερβοποιία φρούτων είναι η δεύτερη µεγαλύτερη παραγωγική δύναµη στον κόσµο και, η πρώτη
εξαγωγική παγκοσµίως, επιτυγχάνοντας εξαγωγές του
98% των προϊόντων της.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η βασική πρώτη ύλη του
ροδάκινου, παρουσιάζει ανταγωνιστικά και µοναδικά
χαρακτηριστικά που αφορούν στην ποιότητα αλλά και
τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, καθιστώντας το
ευρέως αναγνωρίσιµο πλέον σε όλο τον κόσµο. Στον
κλάδο λειτουργούν µονάδες µε µεγάλη δυναµικότητα
και έχουν τις απαιτούµενες πιστοποιήσεις από αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς.
Κύριες αγορές ιδιωτικής ετικέτας είναι η αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βορείου Αµερικής κι ακολουθούν οι υπόλοιπες Ήπειροι.

Το κονσερβοποιημένο ροδάκινο, είναι το πιο χαρακτηριστικόπαράδειγμα ελληνικού προϊόντος διατροφής, το οποίο κυριαρχεί στην αγορά του PL και το
καταγράφει εντυπωσιακά, υψηλά νούμερα εξαγωγών
σε όλο τον κόσμο. Ποιοι είναι οι παράγοντες που
βοήθησαν στα τόσο υψηλά ποσοστά εξαγωγών;
Το ελληνικό ροδάκινο έχει γράψει το δικό του
success story, καθώς όπως αναφέρθηκε, εξάγεται το
98% των προϊόντων, γεγονός που αποδεικνύει τη µοναδικότητα του αλλά και τη αξία του στην πυραµίδα
της µεσογειακής διατροφής.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθιστούν ελκυστικό ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας στις ξένες
αγορές;
Εκτός των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών
του, το προϊόν οφείλει να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις κάθε αγοράς στην οποία απευθύνεται ξεχωριστά, να διασφαλίζεται η αξιόπιστη και
σταθερή ποιότητα αλλά και η επάρκεια πρώτη
ύλης και φυσικά να διατίθεται σε
Η ελληνική κονσερβοποιανταγωνιστική τιµή.
Παράλληλα η υποστήριξη προωθητικών ενεργειών και από τις
επιχειρήσεις του κλάδου αλλά
και από δηµοσίους φορείς, ενισχύειτη διεισδυτικότητα των
προϊόντων και αναπτύσσει περαιτέρω την αναγνωρισιµότητά
τους σε διεθνές επίπεδο.
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Υπάρχουν δυσκολίες ως προς τη
διαδικασία των εξαγωγών κι αν
ναι, έχουν εξομαλυνθεί τα τελευταία χρόνια;
Παρότι υπάρχει µεγάλη εµπειρία στη διαδικασία
των εξαγωγών από τις επιχειρήσεις του
κλάδου, παρουσιάζονται δυσκολίες οι
οποίες εκπορεύονται από την εκάστοτε γραφειοκρατική διαδικασία των χωρών στις οποίες
εξάγονται τα προϊόντα, θέµατα εγγράφων από
τις ελληνικές υπηρεσίες αλλά κυρίως απαιτήσεις των επίσηµων αρχών των χωρών εισαγωγής των προϊόντων.
Στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης της αγοράς
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δυσκολίες έχουν
εξοµαλυνθεί, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο µε τις
Τρίτες χώρες.
∆υσκολίες επίσης εκπορεύονται από την επιβολή δασµών στα προϊόντα µας και ουσιαστικά
σχετίζονται µε τις επιµέρους συµφωνίες τρίτων
χωρών µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άλλωστε διατροφικά είναι ένα προϊόν µε υψηλή περιεκτικότητα σε µέταλλα, φυτικές ίνες,µε χαµηλές θερµίδες και χωρίς καθόλου λιπαρά. Γι΄αυτό θεωρείται
στην παγκόσµια αγορά ως βασικό επιδόρπιο όπως
και σε πολλές περιπτώσεις, ως βασικό συστατικό για
την ανάπτυξη προϊόντων από άλλους κλάδους, όπως
στη γαλακτοβιοµηχανία και την ζαχαροπλαστική.
Ποιες είναι οι επιδόσεις του ελληνικού ροδάκινου
μέσω των PL προϊόντων στις διεθνείς αγορές;
Πως αναμένεται να καλυφθεί μια ενδεχόμενη αύξηση
της ζήτησης;
Εκτιµάται ότι, η συµµετοχή των ελληνικών µεταποιηµένων προϊόντων ροδάκινου στις διεθνείς αγορές
retail ξεπερνά το 80% της αντίστοιχης παραγωγής
προϊόντων retail.
Κατ’ αρχήν, προκειµένου να αποφασισθούν οι τρόποι
κάλυψης της ενδεχόµενης αύξησης της ζήτησης,
πρέπει να προηγείται ανάλυση του ∆ιεθνούς ανταγωνισµού σε επίπεδο πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα, δηλαδή παρακολούθηση των φυτεύσεων σε άλλες χώρες, ώστε να αναπτυχθούν προγράµµατα αναδιάρθρωσης καλλιέργειας των φυτεύσεων
για αύξηση της παραγωγής και εποµένως κάλυψη της
αυξηµένης ζήτησης. Σηµειώνεται ότι η συγκεκριµένη
διαδικασία, απαιτεί ακρίβεια και µελέτη για να αποφευχθεί αλόγιστη αύξηση παραγωγής και σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα και το
χαµηλότερο δυνατό κόστος στην καλλιέργεια αλλά
και στη µεταποίηση.
Μπορείτε από την εμπειρία σας και την συμμετοχή
σας σε διεθνείς εκθέσεις, να αναφέρετε και άλλα
ελληνικά προϊόντα για τα οποία η ζήτηση είναι αυξανόμενη;
Το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται σηµαντική
αύξηση ενδιαφέροντος για τα ελαιουργικά προϊόντα,
αλλά και κάποιες άλλες κατηγορίες προϊόντων µε
βάση το µέλι, ή αναπτυσσόµενες καλλιέργειες όπως
το ρόδι, το ακτινίδιο, στις εξαγωγές του οποίου η
Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη στον κόσµο.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Webinar “Doing Business in Japan” : Η Ιαπωνία μια ελκυστική αναδυόμενη αγορά-στόχος
Με τη συµµετοχή εκπροσώπων του Ιαπωνικού Οργανισµού Εξωτερικού
Εµπορίου JETRO καθώς και 2 σηµαντικών ιαπωνικών εταιρειών που εισάγουν
ελληνικά
τρόφιµα
(NOSTIMIA)
και
καλλυντικά
(SS
INCORPORATED), πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη, 10 ∆εκεµβρίου 2020, η
διαδικτυακή εκδήλωση (webinar) “Doing Business in Japan – COVID-19
Challenges and Opportunities” . Στόχος της ήταν να προσφέρει χρήσιµες
πληροφορίες και συµβουλές προς τις ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριµένη αγορά.
Την εκδήλωση προλόγισαν, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Ιαπωνία
Κωνσταντίνος Κακιούσης,
η
Εντεταλµένη Σύµβουλος και
Εκτελεστικό Μέλος του ∆Σ της
Enterprise Greece, Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, ενώ ο επικεφαλής
του Γραφείου ΟΕΥ της Ελληνικής
Πρεσβείας στην Ιαπωνία, Αθανάσιος Καραπέτσας παρουσίασε τη δυναµική των διµερών οικονοµικών
σχέσεων των δύο χωρών.

Doing
business in

Japan

Η αγορά της Ιαπωνίας παρουσίασε ιδιαίτερη δυναµική µέσα στο 2020
παρά τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία, εξαιτίας της πανδηµίας. Εκτοξεύθηκε στην 22η θέση από την 32η, τοποθετώντας την στους 25 κυριότερους προορισµούς για την Ελλάδα.
Τα ελληνικά τρόφιµα και καλλυντικά παρουσιάζουν σηµαντικά συγκριτικά
πλεονεκτήµατα. Τα τρόφιµα έχουν εξαιρετική ποιότητα και γεύση και σε
συνδυασµό µε την υψηλής ποιότητας design συσκευασία, είναι ιδιαίτερα
ελκυστικά για τους Ιάπωνες καταναλωτές.
Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Enterprise Greece, έχουν τον τελευταίο
χρόνο στοχεύσει στρατηγικά στην ενίσχυση των διµερών σχέσεων µε την
Ιαπωνία καθώς η χρονική συγκυρία είναι ευνοϊκή για τους εξής λόγους:
α) είναι σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2019, η Συµφωνία Οικονοµικής
Εταιρικής Σχέσης µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας, η οποία καταργεί το 90% των δασµών, δηµιουργώντας έτσι σηµαντικές ευκαιρίες διείσδυσης για τα ελληνικά προϊόντα σε µια αγορά 125 εκ. καταναλωτών.
β) στον ενιαίο εµπορικό χώρο που δηµιουργείται µε την Προοδευτική
Συµφωνία για την Εταιρική Σχέση των χωρών του Ειρηνικού, η Ιαπωνία διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο ως πύλη εισόδου σε µια ευρύτερη αγορά
των 495 εκατοµµυρίων.
γ) Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του Τόκυο 2021, αποτελούν επίσης ευκαιρία
προώθησης των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: 4 άξονες
με 18 τομείς και 36 δράσεις
Το πρόγραµµα απορρόφησης και αξιοποίησης των
κοινοτικών κονδυλίων περιέχει τέσσερις άξονες, που
περιλαµβάνουν συνολικά 18 τοµείς και 36 δράσεις,
που αποσκοπούν στην αλλαγή της εικόνας της ελληνικής οικονοµίας.
α) η «πράσινη µετάβαση», η οποία θα απορροφήσει
επιχορηγήσεις 6,2 δισ. ευρώ ή το 38% του συνολικού
διαθέσιµου κονδυλίου των 19,4 δισ. ευρώ που είναι το
σύνολο των επιχορηγήσεων.
β) η ψηφιακή µετάβαση, η οποία θα αντλήσει 2,1 δισ.
ευρώ επιχορηγήσεων ή το 13% του συνόλου.
γ) η απασχόληση, η κοινωνική συνοχή και η ανάπτυξη
δεξιοτήτων, όπου θα διατεθούν επιχορηγήσεις 4,1
δισ. ευρώ ή το 25% των επιχορηγήσεων.
δ) οι ιδιωτικές επενδύσεις, µε 4 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις.
Αν στα παραπάνω, προστεθούν και τα δάνεια συνολικού ύψους 12,6 δισ. ευρώ, φτάνουµε στο τελικό
ποσό των 32 δισ. ευρώ, το οποίο θα δοθεί από την
Ε.Ε., µε στόχο όµως να κινητοποιήσει και πόρους του
ιδιωτικού τοµέα, ύψους επιπλέον 12 δισ. ευρώ τουλάχιστον.
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης αποσκοπεί στο να
δώσει µεγάλη ώθηση στο ΑΕΠ προκαλώντας τις
ελάχιστες δυνατές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις.
Εφόσον τηρηθεί το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα, οι πόροι θα ξεκινήσουν να εκταµιεύονται από το
καλοκαίρι του 2021.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επενδύσεις από την Αυστραλία
στον Τουρισμό και τα Ακίνητα

«Thriving in the
Storm»: η Ελληνική
τεχνολογία συστήθηκε
στην Silicon Valley

Με στόχο την εκπαίδευση
των επιχειρήσεων του τεχνολογικού κλάδου και την
ενίσχυση της πρόσβασής
τους σε διεθνείς αγορές
από στελέχη του οικοσυστήµατος
της
Silicon
Valley,
η Enterprise
Greece και ο Οργανισµός
US-MAC (U.S. Market
Access Center) διοργάνωσαν διαδικτυακή εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκε το Προγράµµα «Thriving in the Storm».
Το πρόγραµµα σηµατοδοτεί τη στρατηγική επιλογή της Enterprise
Greece για την ανάπτυξη στοχευµένων εργαλείων και υπηρεσιών
που υποστηρίζουν την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων
και την καινοτοµία στον κλάδο της τεχνολογίας σε δυναµικές αγορές-στόχους όπως οι ΗΠΑ. Σηµειώνεται ότι ο ο Οργανισµός
US-MAC δραστηριοποιείται από το 1995, παρέχοντας σε εταιρείες τεχνολογίας, γρήγορη κι επιτυχηµένη πρόσβαση στην παγκόσµια αγορά, µέσω της Silicon Valley (www.usmarketaccess.com).
Εντυπωσιακός ήταν ο αριθµός των εγγεγραµµένων συµµετοχών
που ανήλθε στις 192.
Το πρόγραµµα «Thriving in the Storm» είναι η πρώτη στοχευµένη
ενέργεια της Enterprise Greece, η οποία αξιοποιεί την τεχνογνωσία της αγοράς των ΗΠΑ και ειδικότερα της Silicon Valley. «Στόχος
του προγράµµατος» επεσήµανε η, Εντεταλµένη Σύµβουλος και
Εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Enterprise
Greece, Μπέττυ Αλεξανδροπούλου,«είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου των νέων τεχνολογιών, µε συγκεκριµένα
εργαλεία, σε χώρες-στόχους» και κάλεσε τις εταιρείες, που πληρούν τα κριτήρια, να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραµµα.

Με επιτυχία διεξήχθη την Τετάρτη, 25 Νοεµβρίου 2020,
το διαδικτυακό επενδυτικό σεµινάριο µε στόχο την
προώθηση της Ελλάδας ως πολλά υποσχόµενου επενδυτικού προορισµού σε αυστραλιανές επιχειρήσεις και
επενδυτές στους τοµείς του τουρισµού και των ακινήτων.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Enterprise Greece,
το Australian Chamber of Commerce & Industry και το
Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της ελληνικής Πρεσβείας στο Σύδνεϋ. Συµµετείχαν σε αυτή
εκπρόσωποι σηµαντικότατων αυστραλιανών επιχειρήσεων σε υψηλό επίπεδο και από τους δύο τοµείς.
Ιδιαίτερα σηµαντική υπήρξε η συµµετοχή µε οµιλία-παρέµβαση ήδη εγκατεστηµένων επενδυτών στην
Ελλάδα στους υπό εξέταση τοµείς. Οι κκ Oriol Peña,
Senior Director Asset Management της εταιρείας Hotel
Investment Partners (Blackstone), και Elie Milky, Vice
President Development του Οµίλου Radisson Hotel
Group, κατέθεσαν την εµπειρία των εταιρειών τους
στην Ελλάδα και παρουσίασαν τους λόγους που τους
οδήγησαν να επενδύσουν στη χώρα.

Αύξηση των εξαγωγών στα PL προϊόντα
μέσω της διεθνούς έκθεσης «PLMA΄S
WORLD OF PRIVATE LABEL»
Με τη συµµετοχή 26 ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων που παρουσιάζουν εξαγωγές στο χώρο του Private Label, και µε την υποστήριξη της Enterprise Greece, συµµετείχε η χώρα µας στην ψηφιακή διεθνή έκθεση “PLMA΄S WORLD OF PRIVATE LABEL”. Η
έκθεση διοργανώνεται εδώ και 34 χρόνια από την Ένωση Κατασκευαστών Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας, τα µέλη της οποίας ξεπερνούν τις 4.400 και είναι η σηµαντικότερη παγκοσµίως εµπορική
διεθνής έκθεση στον τοµέα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Η PLMA, δίνει την ευκαιρία στους συµµετέχοντες να παρουσιάσουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε ένα ευρύ
φάσµα υποψηφίων πελατών, στο οποίο συγκαταλέγονται
οι σηµαντικότεροι λιανέµποροι, εισαγωγείς, εκπρόσωποι
αλυσίδων Super Markets και Discount Super Markets,
χονδρέµποροι κ.λ.π. από Ευρώπη, Νότια και Βόρεια Αµερική, Ασία και Αφρική.

Αφιέρωμα

Ελλάδα – ΗΑΕ:

Οι επενδύσεις σε
πρώτο πλάνο
Στρατηγικό χαρακτήρα προσδίδει στους ούτως ή άλλως στενούς δεσµούς της Ελλάδος και των Ηνωµένων
Αραβικών Εµιράτων, η υπογραφή της ∆ιακήρυξης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, καθώς και της συµφωνίας
Συνεργασίας στους τοµείς της Εξωτερικής Πολιτικής και της Άµυνας, στο πλαίσιο της επίσηµης επίσκεψης του
Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Άµπου Ντάµπι, την δεύτερη από τον περασµένο Φεβρουάριο.

Επίσης, θα ενταθεί η συνεργασία σε θέµατα ενέργειας, και πιο
συγκεκριµένα στον τοµέα της ενεργειακής µετάβασης, των
πετροχηµικών, της βιώσιµης και καθαρής ενέργειας, µε
έµφαση στην ανταλλαγή τεχνικής γνώσης, ικανοτήτων και τεχνογνωσίας.

Συγκεκριµένα, η ∆ιακήρυξη Στρατηγικής Εταιρικής
Σχέσης, καθώς και η Συµφωνία Συνεργασίας στους
τοµείς της εξωτερικής πολιτικής και άµυνας, αποτελούν το επιστέγασµα της στενής συνεργασίας των
δύο χωρών, καθώς και των κοινών απόψεων έναντι
των κοινών προκλήσεων που αντιµετωπίζουν σε περιφερειακό επίπεδο.
Στις διµερείς επαφές, από ελληνικής πλευράς
έλαβαν µέρος ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εξωτερικών,
Νίκος ∆ένδιας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για την Οικονοµική ∆ιπλωµατία και την Εξωστρέφεια, Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, η διευθύντρια
του διπλωµατικού γραφείου του Πρωθυπουργού,
Πρέσβης, Ελένη Σουρανή και ο Πρέσβης της Ελλάδος στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Πρέσβης ∆ιονύσιος Ζώης.
Σηµαντικό, επίσης, πεδίο συνεργασίας µε µεγάλες
µάλιστα προοπτικές, είναι το οικονοµικό - επενδυτικό, καθώς ήδη εταιρείες από τα ΗΑΕ δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα ΗΑΕ, εξάλλου είναι ο σηµαντικότερος επενδυτής στην Ελλάδα από τις χώρες
του Κόλπου, ενώ τοµείς αµοιβαίου ενδιαφέροντος
για οικονοµική συνεργασία είναι η αγροτοβιοµηχανία, η κτηνοτροφία, οι υδατοκαλλιέργειες, ο τουρισµός, η ενέργεια, οι υποδοµές µεταφορών.
Ειδικότερα, οι δύο κυβερνήσεις, θα εντείνουν περαιτέρω τις οικονοµικές τους σχέσεις µε στόχο να
ενισχύσουν τους δεσµούς τους σε θέµατα εµπορίου, επενδύσεων και τουρισµού. Θα διευκολύνουν
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών σε
όλους τους τοµείς που σχετίζονται µε επενδύσεις
κοινού ενδιαφέροντος, θα ενισχύσουν Μικροµεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρηµατίες, θα δηµιουργήσουν ένα δίκτυο επιχειρηµατικών δοµών που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία, όπως φυτώρια επιχειρήσεων και δίκτυα οµοειδών επιχειρήσεων (incubators
και clusters), ενώ θα λάβουν µέτρα για την ενίσχυση
της ανάπτυξης ικανοτήτων και την προώθηση της
επιχειρηµατικότητας και στις δύο χώρες.

Παράλληλα, ένταση της συνεργασίας των δύο χωρών θα
υπάρξει σε θέµατα ψηφιακών διαδικασιών και κυβερνητικών
υπηρεσιών, µε έµφαση στους κρατικούς επιταχυντές, τις έξυπνες υπηρεσίες, τις κυβερνητικές επιδόσεις, την καινοτοµία
και αριστεία, την στρατηγική προνοητικότητα και τον στρατηγικό σχεδιασµό, αλλά και τη στρατηγική διαχείριση.
Οι δύο κυβερνήσεις θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στους
τοµείς των τροφίµων, της γεωργίας και της αλιείας, ενώ θα
προωθήσουν σχετικά έργα και συνεργασίες µε στόχο να ενισχύσουν κοινές στρατηγικές και στόχους επισιτιστικής ασφάλειας.
Να σηµειωθεί ότι, η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην
Αραβική Χερσόνησο επιβεβαιώνει το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας σε όλους τους τοµείς, καθώς και τις εξαιρετικές
σχέσεις Ελλάδος και Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων, κι έρχεται ως συνέχεια των στρατηγικών φόρουµ που έγιναν µεταξύ
των δύο χωρών τον τελευταίο χρόνο.
Το πρώτο εξ αυτών έλαβε χώρα στην Αθήνα τον περασµένο
Φεβρουάριο και εστίασεε στη διερεύνηση προοπτικών εµβάθυνσης της διµερούς οικονοµικής και αναπτυξιακής συνεργασίας, ενώ κατά το δεύτερο, που πραγµατοποιήθηκε υπό τη
µορφή τηλεδιάσκεψης στα τέλη Ιουλίου, έλαβε χώρα η υπογραφή τεσσάρων Μνηµονίων Κατανόησης και ενός Προγράµµατος Κοινής ∆ράσης στους τοµείς Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Καινοτοµίας, Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Ψηφιακών
∆ραστηριοτήτων και Πολιτισµού, καθώς και Κοινό Πρόγραµµα
∆ράσης στον τοµέα του Τουρισµού. Κατά συνέπεια γίνεται
φανερό πως οι δύο χώρες έχουν διευρύνει και εµβαθύνει τις οικονοµικές σχέσεις, µε έµφαση στους τοµείς του εµπορίου και
επενδύσεων, ενέργειας, ψηφιακής διακυβέρνησης, τουρισµού,
γεωργίας, άµυνας και πολιτισµού.

Τα νέα της

ΕΕ

Ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική: Πιο «πράσινη», πιο
δίκαιη και πιο στιβαρή
Η µελλοντική αγροτική πολιτική της ΕΕ
θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη, βιώσιµη
και ανθεκτική στις κρίσεις, ώστε οι αγρότες να συνεχίσουν να παρέχουν επισιτιστική ασφάλεια σε όλη την ΕΕ, σύµφωνα
µε τις θέσεις των ευρωβουλευτών σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ (Κοινή Γεωργική Πολιτική)
για την περίοδο µετά το 2022.
Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν την αλλαγή
κατεύθυνσης που αναµένεται να προσαρµόσει καλύτερα την αγροτική πολιτική της ΕΕ στις ανάγκες κάθε κράτους
µέλους, υπογράµµισαν ωστόσο ότι θα
πρέπει να διασφαλίζονται ισότιµοι όροι
ανταγωνισµού σε ολόκληρη την ΕΕ.
Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να καταρτίζουν στρατηγικά σχέδια, για να διευκρινίζουν πώς σκοπεύουν να υλοποιήσουν τους στόχους που θέτει η ΕΕ, και οι
στόχοι των στρατηγικών σχεδίων θα
πρέπει να επιτευχθούν σε συνάρτηση µε
τη Συµφωνία του Παρισιού.
Το Κοινοβούλιο ενίσχυσε την αρχή της αιρεσιµότητας, δηλαδή τους κανόνες που
θα πρέπει να ακολουθούν οι αγρότες σχετικά µε τις κλιµατικά και περιβαλλοντικά
φιλικές πρακτικές, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να λαµβάνουν άµεση ενίσχυση. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές επιθυµούν τουλάχιστον το 35% του προϋπολογισµού για την αγροτική ανάπτυξη, να διατίθεται για περιβαλλοντικά και κλιµατικά µέτρα όλων των κατηγοριών και το
30% να κατευθύνεται σε οικολογικές πρακτικές.
Επίσης, οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ
της σταδιακής µείωσης των ετήσιων
άµεσων ενισχύσεων προς τους αγρότες,
που ξεπερνούν τις 60.000 ευρώ, καθώς
και της θέσπισης του ανώτατου ορίου ενισχύσεων στις 100.000 ευρώ, από το οποίο
ωστόσο θα εκπίπτει το 50% των µισθολογικών δαπανών, εφόσον αυτές συνδέονται µε αγροτικές δραστηριότητες.

Συμφωνία Κίνας - ΕΕ για
αμοιβαία προστασία παραδοσιακών τροφίμων και
ποτών
Τη διµερή συµφωνία ΕΕ - Κίνας για την
εµπορική προστασία 200 τοπικών προϊόντων από τις αποµιµήσεις, ενέκρινε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ άλλα 175
ευρωπαϊκά και κινεζικά προϊόντα θα
ενταχθούν στην συµφωνία σε βάθος 4
ετίας.
Η συµφωνία υπεγράφη µεταξύ ΕΕ και
Κίνας, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι
εκατό προϊόντα της ΕΕ που φέρουν γεωγραφικές ενδείξεις συµπεριλαµβανοµένης της φέτας, της ζιβανίας, των ελιών
Καλαµών, των κρασιών Σάµου, του ελαιόλαδου Σητείας και της µαστίχας Χίου, θα
προστατεύονται νοµικά από αποµιµήσεις
και περιστατικά κατάχρησης της εµπορικής ονοµασίας τους στην Κίνα.
Ως αντάλλαγµα, εκατό κινεζικά προϊόντα
θα απολαµβάνουν το ίδιο καθεστώς προστασίας στην ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές
συµφώνησαν να επεκτείνουν τη συµφωνία σε άλλα 175 ευρωπαϊκά και κινεζικά
προϊόντα εντός τεσσάρων ετών.
Σε ψήφισµα που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο, εκφράζει την ικανοποίησή του για τη
συµφωνία, χαρακτηρίζοντάς τη σηµαντικό βήµα για την οικοδόµηση εµπιστοσύνης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγµατεύσεις ΕΕ - Κίνας για µια διµερή
επενδυτική συµφωνία. Μετά την έγκριση
του Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο πρέπει
τώρα να υιοθετήσει τη συµφωνία ώστε
να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2021.
Σηµειώνεται ότι το 2019, η Κίνα ήταν ο
τρίτος µεγαλύτερος προορισµός για εξαγωγές προϊόντων προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης από την ΕΕ, στα
οποία συµπεριλαµβάνονται κρασιά, αλκοολούχα ποτά και γεωργικά ή αγροτικά
προϊόντα διατροφής.

COVID-19 και φυσικές
καταστροφές: 823 εκ.
ευρώ βοήθειας από την
ΕΕ προς οκτώ χώρες
Βοήθεια εκ. ευρώ για την αντιµετώπιση της κρίσης του κορονοϊού σε
επτά χώρες της ΕΕ, αλλά και τον
σεισµό στην Κροατία και τις πληµµύρες στην Πολωνία, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η ενίσχυση ύψους 823 εκ. ευρώ από
το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) θα κατανεµηθεί ως εξής:
Πάνω από 132,7 εκατ. ευρώ θα διατεθούν συνολικά ως προκαταβολές
στην Ελλάδα, τη Γερµανία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κροατία,
την Ουγγαρία και την Πορτογαλία
για την σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας που προκλήθηκε από
την πανδηµία COVID-19 στις αρχές
του 2020.
Η συνολική βοήθεια προς την
Ελλάδα αναµένεται να ανέλθει σε
18.142.000 ευρώ, εκ των οποίων λίγο
περισσότερα από 4,5 εκ. αντιστοιχούν στην προκαταβολή ύψους 25%.
Η Κροατία θα λάβει 683,7 εκ. ευρώ
για να µπορέσει να αντιµετωπίσει τις
καταστροφικές συνέπειες του σεισµού του Μαρτίου 2020 στο Ζάγκρεµπ και στις γύρω περιοχές. Μια
πρώτη δόση ύψους 88,9 εκατ. ευρώ
είχε ήδη εκταµιευθεί στα τέλη Αυγούστου.
Πάνω από 7 εκ. ευρώ θα διατεθούν
στην Πολωνία για να ενισχυθούν οι
προσπάθειες ανοικοδόµησής µετά
τις πληµµύρες στην επαρχία
Podkarpackie Voivodeship τον
Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Ημερολόγιο

2020

15/12/2020: Tech Tuesdays - webinars για εξαγωγείς: «Στρατηγικές ανάλυσης και εισόδου σε ξένες αγορές στην ψηφιακή εποχή του COVID-19»
16/12/2020: “Doing Business in Saudi Arabia: COVID-19 Challenges and
Opportunities”
12/01/2021: Tech Tuesdays - webinars για εξαγωγείς: «Coaching στη
digital εποχή»
https://attendee.gotowebinar.com/register/8231203941911185166
19/01/2021: Tech Tuesdays - webinars για εξαγωγείς:: «Η διεθνής προσέγγιση στη διαχείριση αντιρρήσεων και προβληµάτων των Πελατών»
https://attendee.gotowebinar.com/register/2675127595177875726
26/01/2021: Tech Tuesdays – webinars για εξαγωγείς: «Εξαγωγική
ετοιµότητα και νέα µοντέλα εξαγωγών µέσω του Digital»
https://attendee.gotowebinar.com/register/2234752297532753678

Invest
in Greece
Trade
with
Greece
Χρόνια πολλά!

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

