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Editorial

Γιώργος
Φιλιόπουλος

Το τελευταίο διάστηµα οι συζητήσεις όλων
µας επικεντρώνονται στο θέµα της πανδηµίας και τις σοβαρές οικονοµικές της συνέπειες.
Σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, αυτό
σηµαίνει ότι επηρεάζει όλες τις χώρες, και την
Ελλάδα.

έναν εξελιγµένο τοµέα βιοεπιστηµών, ένα
υψηλής µόρφωσης εργατικό δυναµικό, έναν
καλά αναπτυγµένο τεχνολογικό τοµέα και µια
κυβέρνηση που επικεντρώνεται στη διαφάνεια και σε λύσεις προσανατολισµένες στις
επιχειρήσεις.

Η άµεση αντίδραση της χώρας µας είχε ως συνέπεια την άµβλυνση του οικονοµικού αντίκτυπου βραχυπρόθεσµα έως µεσοπρόθεσµα
και την επανεκκίνηση της οικονοµίας µας ταχύτερα από κάποιες άλλες οικονοµίες γύρω
µας. Ελπίζουµε ότι η συρρίκνωση δεν θα είναι
τόσο σοβαρή, όσο προβλέπει το ∆ΝΤ, και ότι
θα υπάρξει σύντοµα ανάκαµψη. Το Ταµείο
Ανάκαµψης της ΕΕ θεωρούµε ότι θα συµβάλει
επίσης σηµαντικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Oι ελληνικές επιχειρήσεις συνέχισαν να εξάγουν, χωρίς διακοπές, προϊόντα και υπηρεσίες
στους πελάτες τους στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας για άλλη µια φορά ότι είναι αξιόπιστοι συνεργάτες ακόµη και σε δύσκολες χρονικές περιόδους.

Ας µην ξεχνάµε ότι η Ελλάδα απολαµβάνει
ένα προβάδισµα σε αρκετούς τοµείς. Η διεθνής αναγνώριση των ελληνικών προσπαθειών για τον περιορισµό του ιού ενισχύει το
µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι µια ασφαλής χώρα.
Ταυτόχρονα, η διαχείριση της κρίσης ανέδειξε
µερικά από τα πλεονεκτήµατα της Ελλάδας:

Το ψηφιακό άλµα που προωθείται από την
κρίση covid 19 θα έχει εκτεταµένες θετικές
συνέπειες στην παραγωγικότητα και στην
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας µέσω ειδικών προγραµµάτων για την αναβάθµιση των
δεξιοτήτων πληροφορικής στον ιδιωτικό
τοµέα. Ταυτόχρονα, το µέτρο "ΜΕΝΟΥΜΕ
ΣΠΙΤΙ" έδωσε ώθηση στο ηλεκτρονικό εµπόριο, κάτι που στο µέλλον αναµένεται να ενισχυθεί.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Enterprise Greece σχεδιάζει την αναδιάρθρωση της δοµής και των
υπηρεσιών που παρέχει, στοχεύοντας στην
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του εξαγωγικού κόσµου της χώρας.
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Ποιος ο ρόλος που διαδραμάτισε ο κλάδος στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης;

Θεόδωρος
Τρύφων
Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης
Φαρµακοβιοµηχανίας

ΠΕΦ στην
πρώτη γραμμή
κατά του
COVID -19
Την ισχυρή θέση που διατηρεί η Φαρµακοβιοµηχανία στην Ελλάδα, όντας το δεύτερο πλέον
εξαγώγιµο προϊόν µετά τα πετρελαιοειδή, την
συµβολή στο ΑΕΠ, τις συνεχόµενες επενδύσεις, που στην επόµενη πενταετία αναµένεται
να ανέλθουν σε τουλάχιστον 500 εκατ., αλλά
και την συµβολή της στην αντιµετώπιση της
υγειονοµικής κρίσης σκιαγραφεί ο Πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρµακοβιοµηχανίας, Θεόδωρος Τρύφων.

Η συµβολή της ελληνικής φαρµακοβιοµηχανίας στην
αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού αποδείχτηκε στρατηγικής σηµασίας. Η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία κάλυψε σε σηµαντικό βαθµό τις ανάγκες
των Ελλήνων ασθενών σε πολλές κατηγορίες φαρµάκων.
Η κρίση του κορωνοϊού δηµιούργησε σοβαρές ελλείψεις σε βασικά φάρµακα σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες. Αυτό συνέβη διότι οι χώρες αυτές βασίζονται
κατά κύριο λόγο στις εισαγωγές για να καλύψουν τις
φαρµακευτικές ανάγκες τους. Όµως, η εξάπλωση της
πανδηµίας, οδήγησε αρκετές χώρες- παραγωγούς
φαρµάκων στην αναστολή των εξαγωγών, ώστε να
εξασφαλίσουν τη δική τους εγχώρια ζήτηση.
Αντίθετα, η χώρα µας δεν αντιµετώπισε ανάλογα
προβλήµατα. Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες,
περισσότεροι από 3 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι στην
Ελλάδα εξακολουθούν σήµερα να θεραπεύονται µε
φάρµακα που παράγονται εγχώρια από ελληνικές
φαρµακοβιοµηχανίες.
Επίσης, οι ελληνικές φαρµακοβιοµηχανίες µπορούν
να καλύψουν ανά πάσα στιγµή τις ανάγκες των ασθενών σε βάθος αρκετών µηνών, ενώ έχουν τη δυνατότητα κάλυψης τουλάχιστον του 75% σε όγκο των φαρµάκων που χρησιµοποιούνται στην πρωτοβάθµια και
νοσοκοµειακή φροντίδα. Η δυνατότητα αυτή είναι
προνόµιο λίγων χωρών στην Ευρώπη. Η ύπαρξη ελληνικών φαρµακοβιοµηχανιών εξασφάλισε και εξασφαλίζει σηµαντική αυτάρκεια σε έναν ιδιαίτερα κρίσιµο
τοµέα και µειώνει την εξάρτηση από τις εισαγωγές.
Εκτός όµως από τη διασφάλιση της επάρκειας φαρµάκων, η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία συνέβαλε
αποφασιστικά στην προστασία της δηµόσιας υγείας,
αναλαµβάνοντας τη δωρεάν παραγωγή αντισηπτικών, που διατέθηκαν στα νοσοκοµεία και στους επαγγελµατίες υγείας που βρίσκονταν στην πρώτη γραµµή
της µάχης από την αρχή της υγειονοµικής κρίσης.
Ακόµη, η ΠΕΦ και οι εταιρείες µέλη της συνεισέφεραν
έµπρακτα στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας, µε υγειονοµικό υλικό και εξοπλισµό, µάσκες,
γάντια και στολές προστασίας, αλλά και 40 κλίνες
ΜΕΘ στα νοσοκοµεία αναφοράς.

Σε επίπεδο επενδύσεων στην έρευνα, πώς κινείται ο
κλάδος;
Η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία αποτελεί ένα σηµαντικότατο αναπτυξιακό κλάδο της ελληνικής οικονοµίας. Ακόµη και σε περιόδους οικονοµικής αβεβαιότητας, επενδύει στην καινοτοµία, την έρευνα και
ανάπτυξη καινοτόµων φαρµάκων.

Ποια είναι η συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών στη μάχη για τη διάγνωση, πρόληψη και
θεραπεία του COVID-19;
Οι ελληνικές φαρµακοβιοµηχανίες κάθε
χρόνο πραγµατοποιούν σηµαντικές επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη γενοσήµων
και φαρµάκων προστιθέµενης αξίας. Σε ό,τι
αφορά στη θεραπεία του COVID-19, κάποιες
εγχώριες βιοµηχανίες φαρµάκου συµµετέχουν ενεργά στις εκατοντάδες µελέτες που
τρέχουν ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο
αλλά και στην χώρα µας. Ενδεικτικά, αναφέρω την ελληνική ερευνητική προσπάθεια, τη
µελέτη «Greco 19», η οποία ερευνά την επίδραση της δραστικής ουσίας κολχικίνη στην
πρόληψη και τον περιορισµό των σοβαρών
επιπλοκών στην καρδιά και ενδεχοµένως
στους πνεύµονες, σε ασθενείς που νοσούν
από τον κορωνοϊό. Θέλουµε να πιστεύουµε
ότι τα αποτελέσµατα γι’ αυτήν τη µελέτη θα
είναι διαθέσιµα στους επόµενους δύο µήνες.
Οι εξαγωγές κατά την περίοδο της πανδημίας
μπορεί να πάγωσαν, όμως ποιο είναι το αποτύπωμα του κλάδου γενικά σε επίπεδο εξαγωγών;
Τα ελληνικά φάρµακα αναγνωρίζονται διεθνώς ως ποιοτικά, αξιόπιστα και προσιτά προϊόντα. Εξάγονται σε περισσότερες από 85
χώρες και ελέγχονται από 80 οργανισµούς
φαρµάκων διεθνώς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
το ελληνικό φάρµακο είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια, το δεύτερο σε αξία εξαγώγιµο προϊόν της ελληνικής οικονοµίας, µετά τα
πετρελαιοειδή. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα
τελευταία χρόνια το ποσοστό της συµµετοχής των φαρµάκων στον συνολικό όγκο των
εξαγωγών ξεπερνά το 6%.
Το 2019, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Κέντρου
Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών, οι εξαγωγές φαρµάκων παρέµειναν στη 2η θέση των
εξαγωγών, καταγράφοντας αύξηση 38,9% συγκριτικά µε το 2018. Αυτό υποδηλώνει και την
αναπτυξιακή δυναµική του κλάδου.

Την περίοδο 2004-2013 οι ελληνικές φαρµακοβιοµηχανίες πραγµατοποίησαν επενδύσεις ύψους 800 εκατ.
ευρώ, ενώ κάθε χρόνο διαθέτουν πάνω από 30 εκατ.
ευρώ σε προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης. Τα
προγράµµατα αυτά υλοποιούνται σε συνεργασία µε
ελληνικά πανεπιστήµια και ερευνητικούς φορείς.
Την επόµενη πενταετία και εφόσον εξορθολογισθούν
οι υπερβολικές, άδικες επιβαρύνσεις που πλήττουν
την εγχώρια παραγωγή, η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία θα είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει παραγωγικές επενδύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ, δηµιουργώντας τουλάχιστον 2.000 νέες θέσεις εργασίας.
Ποια είναι η συμμετοχή στο ΑΕΠ, αλλά και ποια η συνεισφορά στην κοινωνία;
Η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας. Η συµβολή του κλάδου στο ΑΕΠ φτάνει στα €2,8 δισ. σε
ετήσια βάση. Υπολογίζεται ότι για κάθε €1.000 που
δαπανώνται για την αγορά φαρµάκων που παράγονται στην Ελλάδα, το ΑΕΠ της χώρας µας ενισχύεται
κατά €3.420. Πρόκειται για έναν µοναδικό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή, από τους µεγαλύτερους στην
ελληνική οικονοµία.
Εκτός όµως από τη σηµαντική τους συνεισφορά στην
οικονοµία και την ανάπτυξη, το κοινωνικό αποτύπωµα
των ελληνικών φαρµακοβιοµηχανιών είναι επίσης αξιοσηµείωτο. Οι ελληνικές φαρµακοβιοµηχανίες διακρίνονται για το υψηλού επιπέδου επιστηµονικό δυναµικό ενώ η ανάπτυξή τους αποτελεί ανάχωµα στο brain
drain. Η άµεση απασχόληση ξεπερνά τις 11.000 θέσεις
εργασίας, µέγεθος που αντανακλά πάνω από το 60%
της συνολικής απασχόλησης του κλάδου. Ωστόσο,
άµεσα και έµµεσα σε συναφείς κλάδους που συνδέονται µε την παραγωγή φαρµάκου στη χώρα µας, υποστηρίζονται περίπου 53.100 θέσεις εργασίας.
Με τον ασθενή πάντα στο επίκεντρο και σε πολύ δύσκολες, πρωτόγνωρες συνθήκες, η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία κέρδισε ακόµη ένα στοίχηµα, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε ποιοτικά, αποτελεσµατικά,
ασφαλή φάρµακα.
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Ένεση ρευστότητας
32 δις από την ΕΕ
Στα 32 δις. ευρώ συνολικά
για την προσεχή τετραετία
ανέρχονται τα κονδύλια από
την ΕΕ για την αντιµετώπιση
της κρίσης που αναλογούν
στην χώρα µας. Λόγω του
τρόπου µε τον οποίο υπολογίζεται η κατανοµή ανά
κράτος, το ποσό αυτό αναλύεται σε 22,5 δισ. ευρώ επιδοτήσεων και 9,5 δισ. ευρώ δανείων.
Σε αυτά πρέπει να προστεθούν 19 δισ. ευρώ περίπου που εκτιµάται πως θα δικαιούται η χώρα από το νέο ΕΣΠΑ και τα 7-8 δισ.
ευρώ που της αναλογούν από τα υφιστάµενα τρία εργαλεία που
έχει αποφασίσει η ΕΕ και ενεργοποιούνται εντός του 2020 (SURE,
EIB Fund και ESM Pandemic Crisis Support).
Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται, µεταξύ των περισσότερο ευνοηµένων χωρών από τις προτάσεις της Κοµισιόν καθώς
θα λάβει το τρίτο µεγαλύτερο ποσό τόσο σε χορηγήσεις όσο και
σε δάνεια. Αιτία, το γεγονός ότι η Κοµισιόν κατανέµει τα κεφάλαια, βάσει της πορείας της οικονοµίας κάθε χώρας και όχι βάσει
του ύψους του ΑΕΠ της ή της συµβολής της στον προϋπολογισµό
της ΕΕ.
Οι ειδικοί της Επιτροπής χωρίζουν τις χώρες της Ένωσης σε τρεις
«κατηγορίες». Στην πρώτη εξ αυτών οι χώρες µε ρυθµό ανάπτυξης υψηλότερο από το µέσο όρο της ΕΕ και µε ισορροπηµένα δηµοσιονοµικά µεγέθη και κυρίως χρέος. Στη δεύτερη οι χώρες µε
ανάπτυξη χαµηλότερη από το µέσο όρο της ΕΕ, αλλά µε «κανονικό» δηµόσιο χρέος και η τρίτη, στην οποία ανήκει και η Ελλάδα, οι
χώρες της Ένωσης µε ανάπτυξη χαµηλότερη από το µέσο όρο,
αλλά µε υψηλό χρέος.

Τι προβλέπει το κυβερνητικό
σχέδιο για τις αερομεταφορές
Σε πέντε άξονες στηρίζεται το κυβερνητικό σχέδιο για
την ενίσχυση των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων
στον κλάδο των αεροµεταφορών στην Ελλάδα και περιλαµβάνει σειρά οριζόντιων παρεµβάσεων, ύψους 115
εκατ. ευρώ, για τον κλάδο των αεροµεταφορών, τις
αεροπορικές εταιρείες και τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης.
Σηµειώνεται πως ο κλάδος των αεροµεταφορών στη
χώρα µας αφορά 306 εταιρείες και 11.000 απασχολούµενους και η συστηµική του σηµασία έγκειται στο γεγονός ότι το 82-85% των τουριστικών εσόδων της
χώρας (σύνολο εσόδων 18 δισ. ευρώ ετησίως), προέρχεται από τους τουρίστες που επισκέπτονται µε αεροπλάνο τη χώρα µας και χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες
των αεροδροµίων.
Τα µέτρα των συναρµόδιων υπουργείων προβλέπουν
τη στήριξη των εργαζοµένων, του πληρώµατος των
αεροσκαφών, και περιλαµβάνει τις εξής παρεµβάσεις:
1. Επέκταση οριζόντων µέτρων στις µεταφορές για την
περίοδο µετά τον Μάιο 2020
2. Πρόγραµµα "Συν-Εργασία"από 15η Ιουνίου µέχρι και
31η ∆εκεµβρίου 2020.
3. Ειδική φορολόγηση πτητικού προσωπικού όπου
προβλέπεται ειδικός συντελεστής 15% για τον φόρο µισθωτών υπηρεσιών µε µείωση του µισθολογικού κόστους των εταιριών του κλάδου, µε εξοικονόµηση 7,7
εκ. ευρώ κατ’ έτος.
4. Αποζηµίωση πτήσεων Απριλίου-Μαΐου µε 20 ευρώ
ανά προσφερόµενη θέση (πλέον ΦΠΑ)
5. Μείωση ΦΠΑ στις µεταφορές από το 24% στο 13%,
για την περίοδο 1 Ιουνίου – 31 Οκτωβρίου 2020.
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Οι ψηφιακές δεξιότητες
και πώς συνδέονται με
τα επαγγέλματα,
σύμφωνα με τον ΣΕΒ
Η εκρηκτική εξέλιξη των τεχνολογιών και ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της κοινωνίας και της
οικονοµίας επιφέρει µεγάλες αλλαγές στο περιεχόµενο και την
οργάνωση της εργασίας, δηµιουργεί νέα επαγγέλµατα και µας φέρνει αντιµέτωπους µε νέες προκλήσεις ως προς τον τρόπο µε τον οποίο οι σηµερινοί και οι αυριανοί
εργαζόµενοι θα αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να
µπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες αυτές συνθήκες.
Την ίδια στιγµή, σηµειώνει ο ΣΕΒ σε σχετικό δελτίο, η ανάγκη αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού, επίσπευσε και διεύρυνε την τηλεργασία και επέβαλε στις επιχειρήσεις να αναζητήσουν λύσεις προκειµένου να διασφαλίσουν την επιχειρηµατική τους συνέχεια. Όµως, η
εφαρµογή της εξ αποστάσεως εργασίας αναδεικνύει ζητήµατα για την
επάρκεια των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για
την εκτέλεση καθηµερινών εργασιών, θέτει νέα ερωτήµατα για το περιεχόµενο εργασίας και τα αντικείµενα απασχόλησης, ενώ, παράλληλα, αναδεικνύει και προβληµατισµούς που αφορούν στην επάρκεια και
καταλληλότητα των ήδη χρησιµοποιούµενων τεχνολογικών λύσεων, διαδικασιών και ευρύτερων συστηµάτων διοίκησης των επιχειρήσεων.

Κοντά στους
εξαγωγείς η
Enterprise Greece και
στο lockdown

O Οργανισµός Enterprise Greece, βρέθηκε
κοντά στους εξαγωγείς και κατά την διάρκεια του
Lockdown, µε στόχο την καταγραφή των προβληµάτων αλλά και των προτάσεων για την αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδηµίας στις
Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο
αυτό προχώρησε στη διοργάνωση σειράς τηλεδιασκέψεων µε εγχώριους συνδέσµους και θεσµικούς
φορείς εξωστρέφειας. Παράλληλα, µέσω των τηλεδιασκέψεων ενηµέρωσε τις επιχειρήσεις για το
εναλλακτικό πλάνο µε ενέργειες και δράσεις που
προγραµµατίζει για να τις υποστηρίξει και στην
συνέχεια.

ΓΙΑ EΛΛΗΝΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕIΣ
Ο Οργανισμός Enterprise Greece, (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.)
ως ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, εγκαινιάζει μια σειρά webinars για
τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες που στοχεύουν, αφενός στην εκμάθηση νέων ψηφιακών δεξιοτήτων και αφετέρου, σε συνεργασία με τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, στην
ενημέρωση για δυναμικές εξαγωγικές αγορές. Στόχος η αποτελεσματικότερη ηλεκτρονική προώθηση και πώληση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.
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WEBINARS ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ

Doing
business
in the

U.S.A.

COVID19 challenges & opportunities

Κάνετε την εγγραφή σας στα Tech Tuesdays και
αποκτήστε τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζεστε για
να προωθήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας
ηλεκτρονικά.
16/6 LinkedIn Essentials on Social Selling

https://bit.ly/EG-TechTuesdays-1
23/6 Χρήση ψηφιακών εργαλείων στην εποχή

του κορωνοϊού και της απομακρυσμένης
εργασίας
30/6 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μοντέλα

Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
7/7 Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και Στρατηγικές

των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
14/7 Χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

για την Προώθηση Προϊόντων

Τα webinars δεν έχουν κόστος συμμετοχής.
Μετά από τη δήλωση συμμετοχής σας, θα σας
αποσταλεί το σχετικό link για την παρακολούθησή τους.

Ο συγκεκριμένος κύκλος webinars έχει ως στόχο
την ενημέρωση της ελληνικής επιχειρηματικής
κοινότητας για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που
θα αντιμετωπίσουν, ενώ σχεδιάζουν / υλοποιούν
επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην αγορά
των ΗΠΑ.
11/6 Washington D.C.

Focus on: Exports
https://bit.ly/EG-doing-business-usa-WA
24/6 New York

Focus on: Food & Agricultural Products
8/7 San Fransisco

Focus on: Technology

Τα νέα της

ΕΕ

Ρυθμιστικοί κανόνες ψηφιακών υπηρεσιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ένα νέο πλέγµα κανόνων, το οποίο θα
ρυθµίζει τις ψηφιακές υπηρεσίες, µεταξύ
των οποίων και τις υπηρεσίες, που αφορούν τις ηλεκτρονικές πλατφόρµες, προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη η επιτροπή ξεκίνησε δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τη δέσµη µέτρων νοµοθετικής
πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Φιλόδοξο σχέδιο ανάκαμψης 750 δισ. ευρώ
από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Πεντακόσια δισεκατοµµύρια ευρώ
σε επιχορηγήσεις και 250 δισεκατοµµύρια σε δάνεια: αυτή είναι η
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο ανάκαµψης της
ευρωπαϊκής οικονοµίας. Οι επιπλέον πόροι θα αντληθούν από την
Επιτροπή µε την έκδοση οµολόγων
διάρκειας έως 30 ετών, η αποπληρωµή του κεφαλαίου των οποίων θα
ξεκινήσει το 2028, και θα διανεµηθούν στα κράτη-µέλη, τις περιφέρειες και τους τοµείς της οικονοµίας που έχουν πληγεί βαρύτερα από
την κρίση.
Οι επιχορηγήσεις θα δοθούν µέσω
προγραµµάτων του νέου Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου (του
προϋπολογισµού της Ε.Ε. για το
2021-7). Σύµφωνα µε την πρόταση
της Επιτροπής, η Ελλάδα θα λάβει
22,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και
9,4 δισ. ευρώ σε δάνεια – που
συνολικά ισοδυναµούν µε το 1/6 του
ΑΕΠ της χώρας το 2019. Αντίστοιχα
η Ιταλία, θα λάβει 81,8 δισ. ευρώ σε
επιχορηγήσεις και 90,9 δισ. ευρώ σε
δάνεια, ενώ η Ισπανία 77,3 δισ. ευρώ
σε επιχορηγήσεις και 63,1 δις. σε
δάνεια.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 8
Σεπτεµβρίου και καλύπτει θέµατα, όπως
η ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο, η ελευθερία
της έκφρασης, η δικαιοσύνη και η ισότιµη
συµµετοχή στην ψηφιακή οικονοµία.
Καλύπτει ειδικότερα τους δύο άξονες
εργασίας που ανακοινώθηκαν από την
Επιτροπή στο πλαίσιο της δέσµης µέτρων
νοµοθετικής πράξης για τις ψηφιακές
υπηρεσίες που αφορούν στο ηλεκτρονικό
εµπόριο και τις ψηφιακές αγορές και υπηρεσίες.

Στήριξη 200 δισ. ευρώ από
την ΕΤΕπ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Τις λεπτοµέρειες του νέου Πανευρωπαϊκού Ταµείου Εγγυοδοσίας για την αντιµετώπιση των οικονοµικών συνεπειών
της πανδηµίας ενέκρινε το διοικητικό
συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Το νέο ταµείο ανοίγει τον δρόµο, σε συνεργασία µε τις κατά τόπους τράπεζες
και εθνικούς οργανισµούς, ώστε να
αυξηθεί η υποστήριξη προς µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας έως
και 200 δισ. ευρώ επιπρόσθετων χρηµατοδοτήσεων.
Επιπλέον, η ΕΤΕπ θα διαθέσει 5 δισ. ευρώ
για επενδύσεις στον χώρο της υγείας,
που θα περιλαµβάνει υποδοµές και
έρευνα για την ανάπτυξη θεραπειών και
εµβολίων. Επίσης, 5,2 δισ. ευρώ θα διατεθούν για υποστήριξη εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µέσω της «Team Europe».

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Τι
προτείνει για τη στήριξη
της ναυτιλίας
∆έσµη µέτρων που θα βοηθήσουν τις
εταιρείες των αεροπορικών, σιδηροδροµικών, θαλάσσιων και οδικών
µεταφορών να αντιµετωπίσουν τις
συνέπειες της επιδηµίας του κορονοϊού, ενέκρινε η Ευρωπαίκή Επιτροπή.
Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε
µια πρόταση τροποποίησης του
κανονισµού σχετικά µε τα λιµενικά
τέλη, η οποία θα δώσει στα κράτη
µέλη και στις λιµενικές αρχές την
ευελιξία να αναβάλουν, να µειώσουν ή
να άρουν τα τέλη λιµενικής υποδοµής
για χρήστες λιµένων, εάν το επιθυµούν. Αυτό θα προσφέρει στις ναυτιλιακές εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που διαχειρίζονται
πορθµεία, την απαιτούµενη ρευστότητα. Οι προτάσεις αυτές ακολουθούν
σειρά µέτρων που έχει ήδη θεσπίσει η
Επιτροπή, όπως η ασφάλεια των
εργαζοµένων στον τοµέα των µεταφορών, η ενηµέρωση των ταξιδιωτών
σχετικά µε τα δικαιώµατά τους και η
διακίνηση βασικών αγαθών σε όλη την
Ευρώπη.
Υπενθυµίζεται ότι στις 8 Απριλίου η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τις
Κατευθυντήριες Γραµµές της για τις
αλλαγές πληρωµάτων και τη δυνατότητα επαναπατρισµού των ναυτικών.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Ενημερωτικές – εκπαιδευτικές
∆ράσεις του Οργανισμού
Ο τοµέας Εξωτερικού Εµπορίου του Οργανισµού κατά την διάρκεια του
προηγούµενου έτους παρείχε καθηµερινή ενηµέρωση των εξαγωγέων
και των εν δυνάµει εξαγωγικών επιχειρήσεων, αναφορικά µε διαδικασίες
και θέµατα εξωτερικού εµπορίου καθώς και για την υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης.
Σε αυτό το πλαίσιο σε συνεργασία µε του αρµόδιους Φορείς, Συνδέσµους, Επιµελητήρια, πραγµατοποιήθηκαν:

πραγματοποιήθηκαν

70

προγραμματισμένες συναντήσεις στα γραφεία
μας για πλήρη ενημέρωση – εκπαίδευση υποψηφίων εξαγωγέων πάνω σε θέματα δημιουργίας
εξαγόμενου προϊόντος & εξαγωγικών διαδικασιών

τηλεφωνική ενημέρωση σε

500

κλήσεις ενδιαφερομένων επιχειρήσεων

απαντήσεις σε

300
8

αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ( e-mail)

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 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.

εκπαιδευτικά σεμινάρια

σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια και άλλους
φορείς, με θέμα: «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος
και εξαγωγικές διαδικασίες» διάρκειας 10 ωρών, σε
διάφορες πόλεις της χώρας, τα οποία
παρακολούθησαν 450 επιχειρηματίες
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άτομα παρακολούθησαν
σεμινάριο σε συνεργασία με τον ΠΕΒΛΤ, με
θέμα: «Τεχνική Πωλήσεων», με ομιλητή
εκπαιδευτή από την ΕΕΔΕ

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

