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Το Eνημερωτικό Δελτίο (Newsletter) εκδίδεται κάθε μήνα από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece)
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H ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ:
Η ΕΠEΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚHΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑΣ
Από τον Γιώργο Φιλιόπουλο
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Enterprise Greece

Πριν διακόσια χρόνια, η Ελλάδα ξεκίνησε τον αγώνα
για ανεξαρτησία της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία σηματοδότησε και τη μακρά πορεία
της προς τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της και
την ένταξή της, ως ισότιμου μέλους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Σήμερα, η Ελλάδα ξεκινά ένα
ακόμη ταξίδι, αυτό που θα την οδηγήσει στην οικονομική της ανεξαρτησία.

Η περασμένη δεκαετία, καθορίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της, από την παγκόσμια οικονομική κρίση, η
οποία επηρέασε βαθύτατα την οικονομία της Ελλάδας.
Η χώρας μας βρέθηκε εκτεθειμένη, έχοντας να διαχειριστεί ένα τεράστιο εξωτερικό χρέος και αθρόες εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Μετά από δύσκολες μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα κατόρθωσε να εξισορροπήσει τα δημοσιονομικά ελλείμματα και τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Τα τελευταία δύο χρόνια, η Ελλάδα, έχοντας επιτυχώς
ξεπεράσει την περίοδο της διεθνούς οικονομικής εποπτείας, χαράσσει πλέον νέους δρόμους και ατενίζει με
μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον.
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Έπαινοι στην Ελλάδα από
επενδυτές και διεθνείς οίκους
αξιολόγησης, για τις
µεταρρυθµίσεις και τα µέτρα
οικονοµικής πολιτικής
Η μεταρρυθμιστική πολιτική που ακολουθείται, εμπνέει εμπιστοσύνη για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μακροπρόθεσμα. Οι διεθνείς οίκοι πιστοληπτικής ικανότητας, μιλούν με διθυραμβικά σχόλια για τη δημοσιονομική διαχείριση της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα πολλοί ξένοι επενδυτές, να εκδηλώνουν τεράστιο ενδιαφέρον για την έκδοση του νέου ομολόγου αναφοράς.
Στην τελευταία της έκθεση οικονομικής εποπτείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε την πρόοδο που σημείωσε η Ελλάδα,
ενώ ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας «άναψε» το πρά-

Στο τέλος του Μαρτίου, η Ελλάδα ολο-

σινο φως στη χώρα μας, για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους

κλήρωσε επίσης την έκδοση ενός

του δανείου που είχε λάβει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

νέου, 30ετούς ομολόγου- του πρώτου

Αυτό το μήνα, η ελληνική κυβέρνηση αποπλήρωσε 1.5 δισ. ευρώ

με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια από το

από το δάνειο ύψους 3.3 δισ. ευρώ που είχε συνάψει με το ΔΝΤ,

2008, πριν δηλαδή το ξέσπασμα της

με στόχο την τελική αποπληρωμή του, πριν τη λήξη του, τον Δε-

χρηματοπιστωτικής κρίσης – συγκε-

κέμβριο του επόμενου έτους.

ντρώνοντας 2,5 δισ. ευρώ. Το έντονο

Είναι η δεύτερη φορά που η Ελλάδα κατορθώνει να αποπληρώ-

επενδυτικό

σει νωρίτερα από το αναμενόμενο, δάνειο από το ΔΝΤ, βελτιώνο-

στην υπερκάλυψη του ομολόγου κατά

ντας με τον τρόπο αυτό την πιστοληπτική της ικανότητα και εξοι-

10 φορές, με την απόδοση να αγγίζει

κονομώντας πολλά χρήματα από τόκους. Μέχρι τώρα, η Ελλάδα

το 1,956%.

έχει αποπληρώσει 75%, ήτοι 6 δισ. ευρώ από το δάνειο των 8 δισ.
ευρώ που είχε λάβει από το ΔΝΤ μέχρι και το καλοκαίρι του 2019.

ενδιαφέρον,

οδήγησε
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Η Ελλάδα
επιχειρεί άνοιγμα
στον τουρισμού
καθώς το
πρόγραμμα
εμβολιασμού
βρίσκεται σε
πλήρη εξέλιξη

H Ελλάδα κάνει και πάλι από τα μέσα Μάϊου, άνοιγμα στον παγκόσμιο τουρισμό – τον πιο σημαντικό τομέα της οικονομία της- εν
μέσω αύξησης του ρυθμού των κρατήσεων από το εξωτερικό κι ενώ η χώρα αναπτύσσει με ταχείς ρυθμούς το
εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.

Η χώρα μας πέτυχε ένα σημαντικό στόχο αυτό τον μήνα, με

περισσότερους από 1 εκατομμύριο Έλληνες – σχεδόν το 10% του πληθυσμού – να
έχουν εμβολιαστεί κατά του ιού Covid-19. Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον μεταξύ
των 10 καλύτερων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην
πορεία της εκστρατείας εμβολιασμού των πολιτών της, ενώ έχει λάβει επαίνους ως προς τη διαχείριση της πανδημίας.

Με τα πανέμορφα παραδοσιακά της χωριά και το μεσογειακό της κλίμα,

η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους 20 κορυφαίους τουριστικούς προορι-

σμούς στον κόσμο, με τον τομέα του τουρισμού να απασχολεί περίπου
έναν στους πέντε εργαζόμενους
στη χώρα. Η ελληνική κυβέρνηση
πρωτοστάτησε στην προσπάθεια
που καταβάλλεται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, για την υιοθέτηση ενός
ειδικού ψηφιακού διαβατηρίου εμβολιασμού, η οποία θα επιτρέψει
την επανέναρξη των ασφαλών ταξιδιών μεταξύ των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από τις 14 Μαΐου, η Ελλάδα θα ανοίξει τα σύνορά της σε τουρίστες οι
οποίοι έχουν εμβολιαστεί ή βγει
αρνητικοί στον ιό Covid-19. Κι ενώ
είναι διάχυτη η κούραση που επικρατεί παγκοσμίως εξαιτίας της
πανδημίας, η χώρα μας θα καλωσορίζει τους επισκέπτες της φετινής
θερινής περιόδου, με το σλόγκαν:
«Το μόνο που χρειάζεστε είναι η
Ελλάδα».
Παρά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, η κυβέρνηση ελπίζει ότι οι
αφίξεις και οι δαπάνες των επισκεπτών, θα είναι διπλάσιες συγκριτικά με την περσινή χρονιά – με τις
προβλέψεις για το 2021 να κυμαίνονται στα 8 δισ. ευρώ – γεγονός
που θα δώσει σημαντική ώθηση
σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους κι επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι τα έσοδα από τον ελληνικό
τουρισμό για το 2019 ανήλθαν στα
18 δισ. ευρώ.
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σύντομα
Eυρασιατικός Διασυνδετήριος Αγωγός
(EuroAsia Interconnector)

νέα
Ψηφιακοί Νομάδες

Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας για να προχωρήσουν
στον προγραμματισμένο EuroAsia Interconnector,
ένα έργο 760 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα
συνδέει την Κύπρο και το Ισραήλ με το δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης. Το έργο, το
οποίο προβλέπει υποβρύχιο καλώδιο ισχύος
2.000MW που θα συνδέει τις τρεις χώρες, θα
χρηματοδοτηθεί σε σημαντικό ποσοστό από την
Ευρωπαϊκή Ένωση κι αναμένεται να τεθεί σε
λειτουργία έως το 2025.

Digital Nomads: Μετά την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να κάνει ελκυστική την εργασία στη χώρα
μας, μέσω της παροχής φορολογικών κινήτρων, για
εργαζόμενους- ελεύθερους επαγγελματίες από
όλο τον κόσμο, η περιφερειακή της Κρήτης, εγκαινίασε τον πρώτο ιστότοπο στην Ελλάδα για ψηφιακούς
νομάδες.
Η
ιστοσελίδα
www.
workfromcrete.gr, απευθύνεται σε freelancers, οι
οποίοι μπορούν να εργαστούν οπουδήποτε στον
κόσμο, καθώς και σε νεοφυείς επιχειρήσεις και
πολυεθνικές, οι οποίες επιθυμούν να μεταφέρουν
το προσωπικό και τις εταιρίες τους.

Αθηναϊκή Ριβιέρα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ)
ενέκρινε τα αρχιτεκτονικά σχέδια για την ανακαίνιση αξίας 60 εκατομμυρίων ευρώ, του πρώην πεντάστερου ξενοδοχείου-ορόσημο «Αστέρια Γλυφάδας» - το οποίο για χρόνια παρέμενε αναξιοποίητοκαι πλέον αναμένεται να επαναλειτουργήσει, στο
παραθαλάσσιο νότιο προάστιο της Αθήνας, το
επόμενο καλοκαίρι. Επίσης, η κυβέρνηση έχει
προωθήσει νόμο, ο οποίος θα επιτρέπει την εφαρμογή της πρώτης φάσης της ανάπλασης του παλαιού αεροδρομίου της Αθήνας, αξίας 8 δισ. ευρώ, στο
Ελληνικό.

Η Enterprise Greece και η eBay, ανακοίνωσαν την
επέκταση της στρατηγικής τους συνεργασίας με
στόχο τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και
την πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές. Οι δύο
εταίροι, θα παρέχουν ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μαζί με προσαρμοσμένη κατά
περίπτωση συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη,
σε ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να
αναπτύξουν την ψηφιακή τους παρουσία σε
διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Τιμές Ακινήτων
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος, οι τιμές των ακινήτων στη χώρα,
παρουσίασαν το 2020 εκπληκτική ανθεκτικότητα,
σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ωστόσο, η πανδημία του κορωνοϊού έχει επηρεάσει συνολικά τις συναλλαγές ακινήτων, με την περσινή αύξηση των τιμών να κυμαίνεται κάτω από το ποσοστό του 7,2%, ο οποίος είχε
καταγραφεί το 2019.

Πλατφόρμα ιδιοκτησίας
Οι φορολογικές αρχές της Ελλάδας έχουν αναπτύξει μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για συναλλαγές ακινήτων, σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού
της αγοράς και πώλησης ακινήτων. Στην προσπάθειά της να βελτιώσει την εικόνα των δημοσίων
υπηρεσιών, η ελληνική κυβέρνηση προσφέρει
τώρα περισσότερες από 1.000 υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διαδικτυακά.

Μετρό Αθήνας
Η κατασκευή της γραμμής 4, του υπόγειου σιδηροδρομικού συστήματος της πρωτεύουσας, πρόκειται
να ξεκινήσει μετά από μια δεκαετία καθυστερήσεων και αφού ολοκληρώθηκε η υπογραφή των
πρώτων συμβάσεων, αξίας 1,5 δισ. ευρώ. Η διαδρομή αυτή, θα συνδέει μερικές από τις πυκνοκατοικημένες συνοικίες της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών περιοχών της πόλης, όπως το
Παγκράτι και το Γαλάτσι.

Κατάταξη από πλευράς τουρισμού
Η ελληνική πρωτεύουσα κατατάσσεται μεταξύ των
10 πιο φιλικών πόλεων της Ευρώπης, σύμφωνα με
το Condé Nast Travellers Readers’ Choice Awards
2020. H Αθήνα κατέλαβε την ένατη θέση στη σχετική λίστα, μπροστά από το Ελσίνκι της Φινλανδίας
και αμέσως μετά το Ρέικιαβικ της Ισλανδίας.
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Ξένοι επενδυτές
και δανειστές
ενισχύουν τη
στρατηγική
καθαρής ενέργειας
της Ελλάδος
Οι προσπάθειες που κάνει η Ελλάδα για μετάβαση σε πιο καθαρές πηγές
ενέργειας, τυγχάνουν της στήριξης από τους διεθνείς δανειστές και τους
ξένους επενδυτές.
Η ΔΕΗ εξέδωσε αυτό το μήνα, το πρώτο της ομόλογο, το οποίο συνδέεται
με τη βιωσιμότητά της, ενώ παράλληλα δεσμεύεται να πληρώσει αυξημένο επιτόκιο στους επενδυτές, εάν δεν πετύχει τους στόχους μείωσης των
εκπομπών άνθρακα μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Το ομόλογο συγκέντρωσε 650 εκατομμύρια ευρώ και καλύφθηκε πάνω από έξι φορές,
συμπεριλαμβανομένων 50 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταδιακή κατάργηση όλων των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη έως το 2028 και παράλληλα στοχεύει στο διπλασιασμό της συμβολής των ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ενέργειας της χώρας, εντός της επόμενης δεκαετίας. Στο πλαίσιο της μετάβασης
αυτής, η κυβέρνηση προωθεί νέες επενδύσεις στις περιοχές της Δυτικής
Μακεδονίας και της Κεντρικής Πελοποννήσου, όπου και βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του άνθρακα και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
της χώρας.
Στις αρχές Μαρτίου, η κυβέρνηση επέκτεινε το πρόγραμμα μετάβασης,
ώστε να καλύψει και τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Αργότερα μέσα
στη χρονιά, η Ελλάδα θα δημιουργήσει το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία αιολικών πάρκων στο θαλάσσιο χώρο της, κερδίζοντας έτσι το ενδιαφέρον μεγάλων παραγωγών ενέργειας από την Ευρώπη και την Αμερική, όπως η Equinor, η οποία έχει έδρα της τη Νορβηγία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.enterprisegreece.gov.gr
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Βασιλίσσης Σοφίας 109
115 21 Αθήνα
Τηλ: 210 335 5700
Fax: 210 324 2079
email: info@eg.gov.gr

