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Editorial

Γιώργος
Φιλιόπουλος

Η Ελλάδα µετατρέπεται σε κέντρο τεχνολογίας, καινοτοµίας και βιοεπιστηµών. Μόλις πρόσφατα, η Microsoft ανακοίνωσε ένα σχέδιο 1
δισ. Ευρώ για την κατασκευή κέντρων δεδοµένων στη χώρα, ενώ στις αρχές του έτους, απέκτησε την εταιρεία ροµποτικής Softomotive.
Η Applied Materials αγόρασε πρόσφατα το
Think Silicon, ενώ η Cisco Sytems ανακοίνωσε
τη δηµιουργία ενός κέντρου καινοτοµίας και
ανάπτυξης δεξιοτήτων στη Θεσσαλονίκη.
Ταυτόχρονα, η Ελλάδα αναδύεται ως ενεργειακός κόµβος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και
την ανατολική Μεσόγειο. Οι επενδύσεις στον
ενεργειακό τοµέα αυξάνονται µε σταθερό
ρυθµό όχι µόνο σε ανανεώσιµες πηγές αλλά
και σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και
έργα ηλεκτρικού δικτύου.
Παράλληλα, προχωρούν επενδύσεις σε υποδοµές και προγράµµατα µεταφορών. Τα 14 περιφερειακά αεροδρόµια της χώρας αναβαθµίζονται και ένα νέο αεροδρόµιο χτίζεται στην
Κρήτη.

Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι ένας άλλος εξαιρετικά σηµαντικός τοµέας. Το λιµάνι του Πειραιά είναι πλέον το πιο πολυσύχναστο λιµάνι
εµπορευµατοκιβωτίων στη Μεσόγειο και βρίσκεται στα σταυροδρόµι τριών ηπείρων, καθιστώντας την Ελλάδα ένα φυσικό διανοµέα και
κόµβο υπηρεσιών για διεθνείς εταιρείες.
Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο τοµέας των τροφίµων και των ποτών εξελίσσεται εξίσου δυναµικά. Κατά τη διάρκεια της πανδηµίας έχουµε
δει ακόµη µεγαλύτερη ζήτηση για ελληνικά
τρόφιµα καθώς οι καταναλωτές συνειδητά
αναζητούν προϊόντα υψηλής ποιότητας και
µεγάλης διατροφικής αξίας. Η αγροδιατροφική βιοµηχανία είναι έτοιµη για περαιτέρω ανάπτυξη και ελπίζουµε να προσελκύσουµε περισσότερους επενδυτές σε αυτόν τον τοµέα.
Ο τουριστικός τοµέας συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον επενδυτών απ’ όλο τον
κόσµο, καθώς, παρά της επιπτώσεις της πανδηµίας στον κλάδο φέτος, η Ελλάδα παραµένει ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς
προορισµούς. Μόλις βρεθεί τρόπος αντιµετώπισης της πανδηµίας, ο τουρισµός θα ανακάµψει και θα συνεχίσει να αποτελεί βασική κινητήρια δύναµη της ελληνικής οικονοµίας της
Ελλάδας.
Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την πεποίθησή µας ότι το επενδυτικό αφήγηµα της
χώρας παραµένει ισχυρό.
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Τάσος
Αναστασάτος
Επικεφαλής Οικονοµολόγος του Οµίλου της
Eurobank και
Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου
της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών

Η ελληνική
οικονομία:
συνέπειες της
πανδημίας κι
επαναφορά στην
κανονικότητα

Η ελληνική οικονοµία θα χρειαστεί να µετασχηµατίσει το επιχειρηµατικό της µοντέλο ώστε να
ανταποκριθεί µε ταχύτητα και ευελιξία στις νέες
ανάγκες και να βρει τη θέση της στο νέο διεθνή
καταµερισµό εργασίας. Αυτή η διαδικασία θα
εµπεριέχει σίγουρα προκλήσεις για κάποιους φθίνοντες κλάδους και για επιχειρήσεις µε προβλήµατα ρευστότητας και φερεγγυότητας. Ωστόσο,
θα δηµιουργήσει και ιστορικές ευκαιρίες διείσδυσης σε νέες αγορές.

Η πανδηµία βρήκε την ελληνική οικονοµία σε µία φάση
ανάκαµψης από την κρίση χρέους που την ταλαιπώρησε τα προηγούµενα χρόνια. Έχοντας αναπτυχθεί κατά
1,9% τόσο το 2018 όσο και το 2019, µε οδηγό την άνοδο
των εξαγωγών, είχε εισέλθει στο 2020 µε θετικές
προσδοκίες για επιτάχυνση της ανάπτυξης, όπως
τουλάχιστον µαρτυρούσαν οι πρόδροµοι δείκτες. Η
πανδηµία και η επιβολή µέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στους κύριους
εµπορικούς εταίρους µας, ανέκοψαν αυτή την πορεία.
Ως επακόλουθο, η οικονοµία συρρικνώθηκε κατά 7,8%
σε ετήσια βάση το πρώτο εξάµηνο του έτους, µε
σηµαντικές µειώσεις, τόσο της εγχώριας ζήτησης,
όσο και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (συµπεριλαµβανοµένου του τουρισµού ο οποίος θα δει
σηµαντική µείωση, άνω του 60% για το σύνολο του
έτους, από τα περυσινά επίπεδα ρεκόρ σε αφίξεις και
έσοδα), αποπληθωριστικές πιέσεις και αύξηση της
ανεργίας. Οι επιπτώσεις του υφεσιακού σοκ µετριάζονται, ωστόσο, από τη λήψη δηµοσιονοµικών µέτρων
στήριξης, τα οποία µέχρις στιγµής αγγίζουν τα €18δισ.
σε ταµειακή βάση ή €24δισ. αν συνυπολογιστεί και η
µόχλευση µε τραπεζικά κεφάλαια. Επιπλέον, η χώρα
ωφελείται από την συµπερίληψη στο πανδηµικό
πρόγραµµα ποσοτικής επέκτασης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το οποίο συνδράµει
αποφασιστικά στον περιορισµό των επιτοκίων δανεισµού για κράτος, τράπεζες και επιχειρήσεις.

Εφόσον η πορεία της πανδηµίας δεν
καταστήσει αναγκαία την επιβολή ενός νέου
γενικευµένου lockdown, και µε την προϋπόθεση ότι το εµβόλιο εναντίον του κορωνοϊού
θα καταστεί, σύντοµα, διαθέσιµο για µαζική
χορήγηση, η ελληνική οικονοµία έχει τις
προϋποθέσεις να αρχίσει εντός του 2021 την
πορεία ανάκαµψης, µε στόχο να φθάσει
εντός του 2022 τα επίπεδα οικονοµικής
δραστηριότητας που είχε το 2019. Ωστόσο,
είναι βέβαιο ότι η πανδηµία θα επιφέρει
αλλαγές στην καταναλωτική, επενδυτική και
εργασιακή συµπεριφορά των ανθρώπων,
κινητροδοτώντας την επιτάχυνση τάσεων
που ήδη υπήρχαν πριν την πανδηµική κρίση.
Τέτοιες αλλαγές συµπεριλαµβάνουν την
επέκταση της τηλεργασίας και ευέλικτων
µορφών απασχόλησης, την επιβράδυνση
του διεθνούς εµπορίου, τη µείωση της
εξάρτησης των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων από αποµακρυσµένους προµηθευτές,
δράσεις για την ψηφιοποίηση κι ενάντια
στην κλιµατική αλλαγή. ∆ραστηριοποιούµενη σε ένα τέτοιο µεταβαλλόµενο διεθνές
περιβάλλον, για να επιστρέψει σε ένα
µονοπάτι δυναµικής και διατηρήσιµης
ανάπτυξης η ελληνική οικονοµία θα χρειαστεί να µετασχηµατίσει το επιχειρηµατικό
της µοντέλο ώστε να ανταποκριθεί µε
ταχύτητα και ευελιξία στις νέες ανάγκες και
να βρει τη θέση της στο νέο διεθνή καταµερισµό εργασίας. Αυτή η διαδικασία θα εµπεριέχει σίγουρα προκλήσεις για κάποιους φθίνοντες κλάδους και για επιχειρήσεις µε
προβλήµατα ρευστότητας και φερεγγυότητας. Ωστόσο, θα δηµιουργήσει και ιστορικές
ευκαιρίες διείσδυσης σε νέες αγορές.

Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να αντιµετωπίζει
δοµικές προκλήσεις, οι οποίες προϋπήρχαν της
πανδηµίας, µε σηµαντικότερες τη διαρροή καταρτισµένου δυναµικού στο εξωτερικό, τη γήρανση του
πληθυσµού, το επενδυτικό κενό και το υψηλό επίπεδο της διαρθρωτικής ανεργίας. Για να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά αυτοί οι κίνδυνοι, θα απαιτηθεί η επιτάχυνση της εφαρµογής τολµηρών
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, κάποιες εκ των
οποίων έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται. Οι
σηµαντικότερες εξ αυτών: µείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, απλοποίηση του αδειοδοτικού
πλαισίου, ψηφιοποίηση της δηµόσιας διοίκησης και
της δικαιοσύνης, µείωση κόστους ενέργειας, κατάρτιση των εργαζοµένων στις νέες τεχνολογίες,
βελτίωση του πλαισίου αφερεγγυότητας.
Σε αυτή την κρίσιµη προσπάθεια η Ελλάδα θα έχει
ένα µεγάλο όπλο: τα περίπου €80δισ. από τα
διαρθρωτικά ταµεία και τα προγράµµατα στήριξης
της ΕΕ. Οι πόροι αυτοί προορίζονται να διατεθούν
για το µεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα που έχει
ανάγκη η χώρα για να αντιµετωπίσει το κεφαλαιακό
της κενό, σε συµφωνία µε τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ για στροφή σε πράσινες και
ψηφιακές επενδύσεις.
Οι προκλήσεις δεν πρέπει να µας αποπροσανατολίζουν από το δυναµικό υψηλής ανάπτυξης το οποίο
διαθέτει η ελληνική οικονοµία λόγω των σηµαντικών συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων: καταρτισµένο εργατικό δυναµικό, στρατηγική γεωγραφία,
φυσική οµορφιά και καλό κλίµα, τεράστια πολιτιστική κληρονοµιά. Η παρούσα κρίση, µέσω της
κινητροδότησης των επενδυτικών πόρων και των
διαρθρωτικών αλλαγών, µπορεί να αποτελέσει το
έναυσµα για την πραγµάτωση αυτών των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων. Η διεθνής επενδυτική
κοινότητα το αντιλαµβάνεται αυτό, εξ ου και παρουσιάζεται το τελευταίο χρονικό διάστηµα µεγάλο
ενδιαφέρον για ελληνικά περιουσιακά στοιχεία.
Είναι η ευκαιρία της Ελλάδας για την επίτευξη
οικονοµικής σύγκλισης µε τα επίπεδα διαβίωσης
της ΕΕ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τόνωση
εξωστρέφειας για
τα Ιόνια Νησιά
Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στα
Ιόνια Νησιά αλλά και
την προώθηση των τοπικών προϊόντων σε
ξένες αγορές, πραγµατοποιήθηκε το πρώτο
διαδικτυακό “Synergassia@IonianIslands που συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εµπορίου (Enterprise Greece) και την Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων.

Ο «χάρτης» συνεργασίας
Enterprise Greece και eBay

Στόχος της διαδικτυακής αυτής εκδήλωσης ήταν η τόνωση
της εξωστρέφειας, η προβολή των επιχειρηµατικών ευκαιριών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των ανταγωνιστικών
εξαγώγιµων προϊόντων της.

Το πρόγραµµα που έχουν σχεδιάσει για την υποστήριξη των
ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, µε στόχο να προσεγγίσουν σχεδόν 200 εκατοµµύρια καταναλωτές διεθνώς, παρουσίασαν η Enterprise Greece και η eBay κατά τη διάρκεια
διαδικτυακής εκδήλωσης.

Στην εκδήλωση συµµετείχαν, µεταξύ άλλων, εκπρόσωποι
ξένων Πρεσβειών, ελληνικών Πρεσβειών στο εξωτερικό και
Γραφείων ΟΕΥ, από χώρες όπως Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία,
∆ανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ισπανία, Νότια Αφρική και Πορτογαλία.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει ένα πακέτο παροχών που εξασφάλισε η Enterprise Greece για τις εταιρείες που έχουν
προκριθεί να συµµετάσχουν στην πρώτη αυτή φάση, µεταξύ
των οποίων περιλαµβάνονται:

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου (Enterprise Greece), Γεώργιος
Φιλιόπουλος, δήλωσε ότι: «Η συγκεκριµένη δράση εντάσσεται στην γενικότερη προσπάθεια της Εταιρείας, σε αυτή τη
δύσκολη χρονική συγκυρία, όπου οι περισσότερες εµπορικές
εκθέσεις ακυρώνονται και οι δράσεις προώθησης των εξαγωγών περιορίζονται λόγω της πανδηµίας COVID-19, να στηρίξει κάθε αξιόλογη και καινοτόµα προσπάθεια προώθησης
των ελληνικών εξαγωγών αλλά και να δηµιουργήσει νέα εργαλεία για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και οικονοµιών. Στόχος µας να είµαστε δίπλα στους εξαγωγείς µας και να
στηρίζουµε τις προσπάθειες τους τώρα περισσότερο από
ποτέ.»

» Εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα από Growth
advisors της eBay και οµάδα υποστήριξης για την ευδόκιµη
ανάρτηση των προϊόντων στα ηλεκτρονικά καταστήµατα
των συµµετεχόντων επιχειρήσεων
» Υψηλότερα µηνιαία όρια πωλήσεων σε τεµάχια / τζίρο σε
σχέση µε τα ισχύοντα
» ∆ωρεάν συνδροµή σε προνοµιούχο πακέτο συµµετοχής
για 3 µήνες
Όσες εταιρείες δεν ενταχθούν στην παρούσα φάση, θα
έχουν την ευκαιρία να συµµετέχουν στο νέο πρόγραµµα που
θα αποτελέσει την συνέχεια της στρατηγικής συνεργασίας
της Enterprise Greece µε την eBay.
Η Εντεταλµένη Σύµβουλος του Enterprise Greece, Μπέτυ
Αλεξανδροπούλου αναφέρθηκε σε ένα νέο ξεκίνηµα στο
εξαγωγικό εµπόριο της χώρας µας, τονίζοντας πως η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων θα βοηθήσει τις ελληνικές
επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να
βελτιώσουν τις οικονοµικές τους επιδόσεις. Υπογράµµισε
επίσης πως η πρωτοβουλία του Οργανισµού είναι απόλυτα
ευθυγραµµισµένη µε την προσπάθεια της κυβέρνησης να
προωθήσει τη ψηφιακή µετάβαση σε όλα τα επίπεδα, ενώ
προανήγγειλε νέες δράσεις για την στήριξη των Ελλήνων
Εξαγωγέων.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
«Τρέχει» ο διαγωνισμός για τα
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Η επένδυση «μαμούθ» 1 δισ. της
Microsoft στην Ελλάδα
Την µεγάλη άµεση επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα, της
οποίας η προστιθέµενη αξία αναµένεται να αγγίξει το ένα δισεκατοµµύριο ευρώ ανακοίνωσαν από το Μουσείο της Ακρόπολης ο έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο
επικεφαλής του αµερικανικού τεχνολογικού κολοσσού Brad
Smith. Η επένδυση έχει σηµαντικές προεκτάσεις, καθώς
αφορά στην απόφαση της Microsoft να επενδύσει στη δηµιουργία ενός συµπλέγµατος από τρία data centers στην περιοχή της Αττικής.
Οι προεκτάσεις αφορούν τόσο στο ύψος της επένδυσης, η
οποία είναι η µεγαλύτερη επένδυση του αµερικανικού τεχνολογικού κολοσσού τα 28 χρόνια δραστηριότητας του στη χώρα
µας, όσο και στο είδος της επένδυσης καθώς µέσω αυτής δηµιουργείται στη χώρα µας, µια κρίσιµη ψηφιακή υποδοµή, η
οποία θα εξυπηρετεί την παγκόσµια αγορά.
Επίσης, σηµαντική παράµετρος της συµφωνίας είναι η δέσµευση της Microsoft για την κατάρτιση και πιστοποίηση
100.000 εργαζοµένων στον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα,
όπως επίσης φοιτητών και ανέργων, µέχρι το 2025.

Επενδύσεις 2 δισ. από το
ΔΕΔΔΗΕ ως το 2024
Μεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα ύψους 2 δισ. ευρώ περιλαµβάνει το business plan του ∆ιαχειριστή Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύµφωνα µε όσα έκανε γνωστά
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, µιλώντας στο Athens Investment Forum.
Το επιχειρησιακό σχέδιο του ∆Ε∆∆ΗΕ βρίσκεται υπό έγκριση
και προβλέπει επενδύσεις της τάξης των 2 δισ. ευρώ για το
δίκτυο διανοµής αλλά και για την εγκατάσταση 7,5 εκατοµµυρίων «έξυπνων» µετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ύψους 850 εκατ. ευρώ που το υπουργείο έχει αιτηθεί τη
χρηµατοδότησή του από τα κεφάλαια του Ταµείου Ανάκαµψης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισµός για τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την 27η Νοεµβρίου 2020. Ο διαγωνισµός αφορά στην εκποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ναυπηγείου πλοίων στον Σκαραµαγκά που σήµερα βρίσκονται στην υπερχρεωµένη
Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (ΕΝΑΕ).
Σηµειώνεται ότι τον διαγωνισµό που δηµοσιοποιήθηκε, θα ακολουθήσει ένας δεύτερος διαγωνισµός εκποίησης περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται σε γειτνιάζον ακίνητο της ΕΤΑ∆. Το ακίνητο
αυτό ήταν κοµµάτι των παλιών ναυπηγείων Σκαραµαγκά αλλά το 2018 µεταβιβάσθηκε στην Εταιρεία Ακινήτων ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆) στο πλαίσιο συµφωνίας του
Ελληνικού ∆ηµοσίου µε την Κοµισιόν.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ισόποσης µε την οικονοµική προσφορά. Επίσης, αποκλείεται από τη συµµετοχή στον διαγωνισµό οποιαδήποτε οντότητα ή φυσικό πρόσωπο είχε άµεση ή
έµµεση σχέση µε τους προηγούµενους µετόχους των
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά.

Ο υπουργός ΠΕΝ αναφέρθηκε σε πέντε τοµείς της ενέργειας,
οι οποίοι µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη της
οικονοµίας. Ο πρώτος τοµέας αφορά στις ενεργειακές ιδιωτικοποιήσεις, ο δεύτερος αφορά στις επενδύσεις στα δίκτυα διανοµής ενέργειας, ο τρίτος τοµέας είναι οι επενδύσεις σε
ΑΠΕ, και ο τέταρτος τοµέας είναι η ενεργειακή εξοικονόµηση.
Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης µίλησε και για το master plan της δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης των λιγνιτικών περιοχών. Έκανε
γνωστό ότι έχουν υποβληθεί 80 επενδυτικά σχέδια ιδιωτών. Τα
16 από αυτά είναι εµβληµατικά και θα δηµιουργήσουν 8.000
θέσεις εργασίας. Τα πιο ώριµα θα φέρουν κεφαλαιουχικές δαπάνες 3,7 δισ. ευρώ, ενώ σηµείωσε ότι έχουν κατατεθεί 116 δηµόσια επενδυτικά σχέδια, ύψους 1,14 δισ. ευρώ
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Διεύρυνση συνεργασίας
Ελλάδας και Πορτογαλίας
Οι δυνατότητες εµβάθυνσης της οικονοµικής και επιχειρηµατικής συνεργασίας Ελλάδας και Πορτογαλίας αναδείχθηκαν στη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης «Discover Portugal» που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου (Enterprise Greece), η Πρεσβεία της
Πορτογαλίας στην Αθήνα και o Πορτογαλικός Οργανισµός Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εµπορίου (AICEP), στο πλαίσιο της επίσηµης επίσκεψης του
Υφυπουργού Εξωτερικών της Πορτογαλίας, κου Eurico Brilhante Dias. Στην
εκδήλωση συµµετείχαν 45 ελληνικές εταιρείες και θεσµικοί φορείς από την
Ελλάδα.
Την εκδήλωση προλόγισαν ο Γενικός Γραµµατέας ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος της
Enterprise Greece, κος Γρηγόρης ∆ηµητριάδης, και η Πρέσβης της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, κα Helena Paiva.

EMBASSY OF PORTUGAL IN GREECE
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Πιο συγκεκριµένα, ο κος Γρηγόρης ∆ηµητριάδης, αφού
αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών
και στις µεταρρυθµίσεις που έχουν εισαγάγει τα τελευταία χρόνια ώστε να καταστήσουν τις οικονοµίες τους
ανταγωνιστικότερες και το επιχειρείν φιλικότερο, υπογράµµισε ότι ´´παρά την πανδηµία, παρατηρούµε
έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον σε σηµαντικούς
τοµείς, όπως στην ενέργεια, στον τουρισµό, στις ιδιωτικοποιήσεις, στην αγορά ακινήτων και στις υποδοµές´´. Τόνισε ακόµα τις εξαιρετικές προοπτικές που
ανοίγονται στους τοµείς της τεχνολογίας, των ψηφιακών υπηρεσιών, της διαχείρισης των µεταφορών και
της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και των εξαγωγών,
οι οποίες παρουσίασαν ήδη σηµαντική αύξηση κατά το
πρώτο εξάµηνο του έτους. Ο κ. ∆ηµητριάδης κατέληξε
επισηµαίνοντας ότι η σηµερινή εκδήλωση, αλλά και
άλλες που προγραµµατίζονται, θα αποτελέσουν µία
πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους πορτογάλους επενδυτές να γνωρίσουν καλύτερα την ελληνική αγορά».
Η Πρέσβης της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, κα Helena
Paiva, χαιρέτισε την εκδήλωση, σηµειώνοντας πως,
αφενός, συµβάλει στη σύσφιξη των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας, δύο
χωρών µε µεγάλη ιστορική και ναυτική παράδοση, και,
αφετέρου, δηλώνει την προσήλωση των δύο Κυβερνήσεων στην κατεύθυνση της προώθησης επιχειρηµατικών συνεργειών και συνεργασιών, τόσο στις αντίστοιχες αγορές όσο και σε περιοχές όπου η κάθε χώρα έχει
προνοµιακές σχέσεις. Προσκάλεσε τέλος τους Έλληνες επιχειρηµατίες να επενδύσουν στην Πορτογαλία,
στην οποία θα νοιώσουν πραγµατικά σαν στη χώρα
τους.
Ο Υφυπουργός για την Οικονοµική ∆ιπλωµατία και την
Εξωστρέφεια του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, κος Κωσταντίνος Φραγκογιάννης, εξήρε τις σχέσεις των δύο χωρών και ανέλυσε τις µεταρρυθµιστικές
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη βελτίωση του
επιχειρείν, ενώ αναφέρθηκε και στις ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στην ενέργεια, στον τουρισµό και
στην τεχνολογία που προσφέρει η χώρα µας. Ο κος
Φραγκογιάννης σηµείωσε ακόµη ότι ευελπιστεί στην
αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και του εµπορίου
προς την Πορτογαλία, ώστε οι Πορτογάλοι καταναλωτές να έχουν την ευκαιρία να δοκιµάσουν τα εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά προϊόντα. Τέλος, συµπλήρωσε
ότι παρά τις δυσκολίες που δηµιούργησε η υγειονοµική
κρίση αυτή τη στιγµή, η Ελλάδα επικεντρώνεται στην
οικοδόµηση βιώσιµης ανάπτυξης, αναπτύσσοντας διεθνείς συνεργασίες και εταιρικές σχέσεις µε άλλες
χώρες, προς όφελος αµφότερων των µερών.

Στην οµιλία του ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας, αρµόδιος για τη ∆ιεθνοποίηση, κος Eurico
Brilhante Dias, χαιρέτισε τις εξαιρετικές πολιτικές σχέσεις µεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας οι
οποίες θα πρέπει να αντικατοπτριστούν σε µια εµβάθυνση των οικονοµικών τους σχέσεων. Προσκάλεσε
τους Έλληνες επενδυτές να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες και τη τεχνογνωσία που η Πορτογαλική οικονοµία
προσφέρει σε τοµείς όπως οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, η διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, οι νέες
τεχνολογίες και σηµείωσε τις µεγάλες προοπτικές συνεργασίας και αξιοποίησης, από κοινού, στο χώρο της
θαλάσσιας οικονοµίας και στη βιοµηχανία της ναυτιλίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών υπογράµµισε πως οι
δυο οικονοµίες είναι συµπληρωµατικές από γεωγραφικής άποψης: η Πορτογαλία είναι ιδανική πλατφόρµα
για να προσεγγίσουν οι επενδυτές τις αγορές της
Αφρικής και της Λατινικής Αµερικής, ενώ η Ελλάδα
είναι ένας απαραίτητος εταίρος για την Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή.
Τέλος, ο Υφυπουργός σηµείωσε πως οι δύο Κυβερνήσεις δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στο να δηµιουργηθούν
τα εργαλεία εκείνα που προωθούν και διευκολύνουν τη
διεθνοποίηση των επιχειρήσεων των δύο χωρών. Στο
πλαίσιο αυτό, επισκέφθηκε την Αθήνα για να παραστεί,
λίγο αργότερα την ίδια ηµέρα, στην υπογραφή του
Μνηµονίου Κατανόησης και Συνεργασίας (MoU)
µεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) και του Εθνικού Αναπτυξιακού Οργανισµού της Πορτογαλίας (Instituição Financeira de
Desenvolvimento - IFD), το οποίο δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
Οι κκ Αντώνιος Αχιλλεούδης, Ιδρυτικό Μέλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος Οµίλου και Μέλος της Εκτελεστικής
Επιστροπής της εταιρείας AΧΙΑ Ventures Group και ο
κος Κωνσταντίνος Ψαρούλης, ∆ιευθυντής ∆ιεθνών
∆ραστηριοτήτων, της εταιρείας FIBRAN S.A. µοιράστηκαν την εµπειρία τους από τις επενδύσεις που υλοποίησαν στην Πορτογαλία.
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µε τη συνεργασία του
Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, του Συνδέσµου
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) και του Εµπορικού
και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Τα νέα της
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Ψηφιακή Πυξίδα αποκτά η
Ευρώπη έως τον Μάρτιο του
2021

Η Ευρώπη προετοιμάζεται
για το ψηφιακό ευρώ.

Στη δηµιουργία µιας “Ψηφιακής Πυξίδας”
προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
“Ψηφιακή Πυξίδα” θα καθορίζει τις
συγκεκριµένες ψηφιακές φιλοδοξίες της
Ε.Ε. για το 2030. Η εν λόγω Πυξίδα θα
καθιερώνει ένα σύστηµα παρακολούθησης για τις ευρωπαϊκές στρατηγικές
ψηφιακές ικανότητες και δυνατότητες και
θα περιγράφει τα µέσα και τα βασικά
ορόσηµα για την επίτευξη των στόχων της
Ένωσης.

Την προεργασία για τη δηµιουργία του
“ψηφιακού ευρώ” εντείνει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η ΕΚΤ δηµοσίευσε ολοκληρωµένη έκθεση σχετικά µε
την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ, την
οποία εκπόνησε η οµάδα δράσης
υψηλού επιπέδου του Ευρωσυστήµατος
για το ψηφιακό νόµισµα κεντρικής
τράπεζας και ενέκρινε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έχει καλέσει την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει το
σχέδιο για την “Ψηφιακή Πυξίδα” έως τον
Μάρτιο του 2021.
“Η πανδηµία COVID-19 τόνισε ακόµη
περισσότερο την ανάγκη να επιταχυνθεί η
ψηφιακή µετάβαση στην Ευρώπη. Η
αξιοποίηση των ευκαιριών, που παρέχει η
ψηφιακή µετάβαση, είναι ζωτικής σηµασίας για την ενίσχυση της οικονοµικής µας
βάσης, τη διασφάλιση της τεχνολογικής
µας κυριαρχίας, την ενίσχυση της παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας µας, τη
διευκόλυνση της πράσινης µετάβασης, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας και τη
βελτίωση της ζωής των πολιτών”, αναφέρει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
Και προσθέτει: “Για να είναι ψηφιακά
κυρίαρχη, η Ε.Ε. πρέπει να οικοδοµήσει
µια πραγµατικά ψηφιακή ενιαία αγορά, να
ενισχύσει την ικανότητά της να καθορίζει
τους δικούς της κανόνες, να κάνει αυτόνοµες τεχνολογικές επιλογές και να αναπτύσσει και να υλοποιεί στρατηγικές
ψηφιακές ικανότητες και υποδοµές. Σε
διεθνές επίπεδο, η Ε.Ε. θα αξιοποιήσει τα
εργαλεία και τις κανονιστικές εξουσίες της
για να συµβάλει στη διαµόρφωση παγκόσµιων κανόνων και προτύπων”.

Το ψηφιακό ευρώ θα συµπληρώνει τα
µετρητά, δεν θα τα αντικαταστήσει, ενώ
το Ευρωσύστηµα θα συνεχίσει να εκδίδει
µετρητά. Το ψηφιακό ευρώ θα σχεδιαστεί ως ηλεκτρονική µορφή χρήµατος
κεντρικής τράπεζας, προσβάσιµη σε
όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ακριβώς όπως τα τραπεζογραµµάτια,
αλλά σε ψηφιακή µορφή. Η digital µορφή
θα επιτρέπει σε πολίτες και επιχειρήσεις
να κάνουν τις καθηµερινές πληρωµές
τους γρήγορα, εύκολα και µε ασφάλεια.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ δεν
έχει λάβει ακόµη απόφαση για την
εισαγωγή ψηφιακού ευρώ. Το Ευρωσύστηµα, µέσω δηµόσιας διαβούλευσης
που ήδη ξεκίνησε, θα πραγµατοποιήσει
εκτενή διάλογο µε πολίτες, πανεπιστηµιακούς, τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα και
τις δηµόσιες αρχές προκειµένου να
αξιολογήσει αναλυτικά τις ανάγκες τους,
καθώς και τα οφέλη και τις προκλήσεις,
που αναµένουν κατόπιν της έκδοσης
ψηφιακού ευρώ.
Ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν δοκιµές, µε
την επιφύλαξη της τελικής απόφασης.

1,5 δισ. ευρώ από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
την στήριξη ΜΜΕ σε 12
περιφέρειες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε
πρόγραµµα στήριξης ύψους 1,5 δισ.
ευρώ για πολύ µικρές και µικρές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 12 περιφέρειες που πλήττονται από τον κορονοϊό. Πρόκειται για
ενισχύσεις µέσω των κονδυλίων
ΕΣΠΑ από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) και θα
δοθούν µε τη µορφή άµεσων
επιχορηγήσεων για κεφάλαιο
κίνησης (µη επιστρεπτέα επιχορήγηση).
Οι 12 περιφέρειες είναι η Αττική, η
Στερεά Ελλάδα, η Κρήτη, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Ήπειρος, οι Ιόνιες Νήσοι, το Βόρειο
Αιγαίο, η Πελοπόννησος, το Νότιο
Αιγαίο, η Θεσσαλία, η ∆υτική
Ελλάδα και η ∆υτική Μακεδονία.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, κάθε
επιχείρηση επιδοτείται έως και για
το 50% των δαπανών που πραγµατοποίησε το 2019, ενώ το καθεστώς
εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού
πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. Μία
από τις προϋποθέσεις του προγράµµατος ενίσχυσης, για επιχειρήσεις
που απασχολούν λιγότερα από 50
άτοµα, είναι το συνολικό ποσό
ενισχύσεων που έχει λάβει να µην
ξεπερνά τα 800.000 ευρώ, ενώ
αποκλείονται επιχειρήσεις του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα, της
αγροτικής παραγωγής, franchise κ.ά.

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.

∆υτική Μακεδονία - Μεγαλόπολη:
Μετάβαση στη
μεταλιγνιτική εποχή και
νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες
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Ε ΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

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

