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Στις αρχές Σεπτεµβρίου, η Enterprise Greece
ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία µε την
κορυφαία πολυεθνική εταιρεία ηλεκτρονικού ε
µπορίου eBay. Η συνεργασία αυτή αναµένεται
να συνδράµει τις ελληνικές εταιρείες στην
προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών
τους, µέσω της πλατφόρµας της eBay σε 190
αγορές παγκοσµίως. Ταυτόχρονα, προβλέπει
την παροχή εκπαίδευσης µέσω ενός εξειδικευ
µένου συστήµατος πλήρους υποστήριξης στις
εταιρείες που θα συµµετάσχουν στο πρόγρα
µµα. Κορυφαίοι εκπρόσωποι της eBay θα
εκπαιδεύσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις,
ώστε να µπορέσουν να ανοίξουν το δικό τους
διαδικτυακό κατάστηµα στην eBay και να
προωθήσουν τα προϊόντα τους διεθνώς, µέσω
µιας παγκόσµιας πλατφόρµας.
Η Enterprise Greece υποστηρίζει τους Έλληνες εξαγωγείς να προσεγγίσουν διεθνείς
αγορές και να προωθήσουν στους καταναλωτές ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Οι
ελληνικές εταιρείες καινοτοµούν και πετυχαίνουν έτσι να διαφοροποιούνται, τόσο από
άποψη προϊόντος όσο και από πλευράς brand
name.

Τα τελευταία 10 χρόνια, έχουν επίσης πετύχει
σηµαντικό µερίδιο αγοράς στο εξωτερικό.
Κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, η Enterprise
Greece επιτάχυνε τον ψηφιακό µετασχηµατισ
µό των δράσεων και των εργαλείων της,
προκειµένου να υποστηρίξει την επιχειρηµ
ατική κοινότητα να διατηρήσει τη διεθνή παρουσία της και να µην χάσει µερίδιο αγοράς.
Μεταξύ των νέων της πρωτοβουλιών ήταν η
σχεδίαση και δηµιουργία ηλεκτρονικών καταλόγων εξαγώγιµων προϊόντων, ροή ειδήσεων
που αφορούσε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά µε την πανδηµία σε όλες τις αγορές, διαδικτυακές προωθητικές εκδηλώσεις και τεχνικά
σεµινάρια, εικονικά B2Bs, ενηµερωτικές εκστρατείες σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Επίσης, αξιοποιώντας τις συνεργασίες µε τις
Πρεσβείες και Προξενεία µας ανά τον κόσµο,
ξεκίνησε έναν νέο κύκλο webinars µε στόχο
την ενηµέρωση των Ελλήνων εξαγωγέων
για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της
επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας σε
κάποια ξένη αγορά, εν µέσω COVID19.
Επιπροσθέτως, για τον τοµέα των τροφίµων,
δηµιουργήθηκε πιλοτική δοκιµή πλατφόρµας,
η οποία ενσωµατώνει πλήρως την εξαγωγική
διαδικασία. Στον στρατηγικό αυτό σχεδιασµό
µας, εντάσσεται και η συνεργασία µε την
eBay, η οποία ευελπιστούµε ότι θα αποτελέσει
ένα εκπληκτικό ψηφιακό ταξίδι που θα µας βοηθήσει να προσεγγίσουµε ακόµη περισσότερους καταναλωτές και αγορές. Άλλωστε, ας µ
ην ξεχνάµε ότι η eBay θα µας εξασφαλίσει
πρόσβαση σε 182 εκ υποψήφιους αγοραστές
και 190 διεθνείς αγορές.

6,8 δισ.

για την
Οικονομία

Στήριξη εισοδημάτων &
επιχειρήσεων, αύξηση
της απασχόλησης διαμορφώνουν τον Οδικό
Χάρτη μέχρι το 2021.

Τον Οδικό Χάρτη στήριξης της Οικονοµίας
και της Άµυνας που περιλαµβάνει 18 µέτρα
έως το τέλος του 2021, ανακοίνωσε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
από το βήµα του Thessaloniki Helexpo
Forum που πραγµατοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» της ΔΕΘ στις
12/9/2020.
Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε 6 µέτρα για
την ενίσχυση της άµυνας, 12 πρωτοβουλίες
για την οικονοµία , που θα την ενισχύσουν
µε το ποσό των 6,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
και 12 µεταρρυθµίσεις στις οποίες θα προχωρήσει η κυβέρνηση τους επόµενους µήνες.
«Χτίζουµε την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης», ήταν το φετινό σύνθηµα και ο κ.
Μητσοτάκης έκανε λόγο για αυτοπεποίθηση
στην Άµυνα, στην Υγεία και στην Οικονοµία,
τις οποίες χαρακτήρισε «γέφυρες που θα
περάσουν την Ελλάδα και τους Έλληνες
από την αβεβαιότητα, στη σιγουριά και από
την υγειονοµική και οικονοµική αναταραχή
στα ήρεµα νερά της προόδου και της
ελπίδας».
Το πακέτο για την οικονοµία των 6,8 δις.
ευρώ στοχεύει στη στήριξη των εισοδηµάτων και των επιχειρήσεων αλλά και την
αύξηση της απασχόλησης, που επλήγησαν
από τις οικονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας.

Τα 12 μέτρα για την Οικονομία
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Οι πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στον τοµέα της Οικονοµίας είναι οι εξής:

Μειώνονται κατά 3 µονάδες (από 39,7%
σε 36,7%) οι ασφαλιστικές εισφορές
εργοδοτών και µισθωτών του ιδιωτικού
τοµέα για το 2021. Μέτρο που φέρνει
µείωση εργοδοτικού κόστους για τις
επιχειρήσεις, µεγεθύνεται το εισόδηµα
των εργαζοµένων και, ταυτόχρονα,
ανοίγει ο δρόµος για νέες προσλήψεις
από επιχειρήσεις των οποίων η
ρευστότητα θα έχει ενισχυθεί.

Καταργείται η Εισφορά Αλληλεγγύης
για µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα,
επαγγελµατίες και αγρότες. Το µέτρο
θα ισχύει καταρχάς για ένα έτος, το
2021. Ανακουφίζονται, έτσι, µε βάση
την πηγή του εισοδήµατος, όλοι οι
αυτοαπασχολούµενοι και εργαζόµενοι
στον ιδιωτικό τοµέα.

Θεσµοθετείται αµέσως καινοτόµο
Πρόγραµµα Επιδότησης 100.000 νέων
θέσεων εργασίας: Tο κράτος θα
καλύπτει επί 6 µήνες τις εισφορές,
εργαζόµενου και εργοδότη, για κάθε
νέο υπάλληλο, υπό τον µόνο όρο ότι οι
θέσεις εργασίας στην επιχείρηση δεν
θα µειώνονται. Αν, µάλιστα, προσληφθεί µακροχρόνια άνεργος, η θέση του
θα επιδοτείται µε ακόµη 200 ευρώ
µηνιαίως. Το µέτρο δίνει ώθηση στις
επιχειρήσεις και από την επιδότηση
της ανεργίας περνάµε στην ενίσχυση
της εργασίας.
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Το πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
ενισχύεται και επεκτείνεται έως το
τέλος του 2020. Θα συνεχίσουν, έτσι,
να αναπληρώνονται οι αµοιβές όσων
είναι αναγκασµένοι να δουλεύουν µε
µειωµένο ωράριο στους κλάδους που
έπληξε η πανδηµία. Χωρίς να χάνονται
ασφαλιστικά δικαιώµατα επί του
ονοµαστικού τους µισθού.

Ανοίγει αµέσως και ο 3ος κύκλος
ευνοϊκής χρηµατοδότησης για τις
επιχειρήσεις µέσω της «Επιστρεπτέας
Προκαταβολής». Το ύψος του τρίτου
κύκλου θα είναι 1,5 δισ. , ενώ δροµολογείτε και ο 4ος κύκλος για τον Νοέµβριο, µε αρχικό ύψος τα 600 εκατ.
ευρώ.

Επεκτείνεται για έξι µήνες ο µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ στις µεταφορές, τον καφέ, στα µη αλκοολούχα
ποτά, στους κινηµατογράφους και τις
τουριστικές υπηρεσίες. Κλάδοι που
συνεχίζουν να πλήττονται από την
πανδηµία, συνεχίζουν και να στηρίζονται σταθερά από την πολιτεία.

Μετά την παρέµβασή στις δαπάνες
έρευνας και καινοτοµίας, θεσπίζεται
το µέτρο των υπεραποσβέσεων σε
ύψος 200% και για ψηφιακές και
πράσινες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου για τρία έτη, 2021-2023. Το µέτρο
αποτελεί έµµεση ένεση ρευστότητας
που µειώνει τον εταιρικό φόρο, δίνει
κίνητρο επενδύσεων σε εξοπλισµό για
την βελτίωση της παραγωγικότητας,
ψηφιοποιεί τις διαδικασίες και µειώνει
το περιβαλλοντικό αποτύπωµα των
επιχειρήσεων.

Κατόπιν ενεργειών της κυβέρνησης,
σε συνεργασία µε το τραπεζικό
σύστηµα, η πρώτη κατοικία των
ευάλωτων νοικοκυριών δεν κινδυνεύει
από πλειστηριασµό µέχρι το τέλος του
2020. Και από τον Ιανουάριο του 2021,
οι πιο αδύναµοι συµπολίτες µας θα
έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν
στον νέο κώδικα διευθέτησης οφειλών
και δεύτερης ευκαιρίας που µέχρι τότε
θα έχει ψηφιστεί.

Τον Οκτώβριο καταβάλλονται σε
περίπου ένα εκατοµµύριο συνταξιούχους τα αναδροµικά ποσά ύψους 1,4
δισ. ευρώ, των κύριων συντάξεων για
το 11µηνο 2015-2016. Ενώ µέχρι τον
∆εκέµβριο θα πιστωθούν άλλα 460
εκατοµµύρια σε εκατοντάδες χιλιάδες
δικαιούχους, λόγω του νέου τρόπου
υπολογισµού των συντάξεων.

Καταργείται αµέσως ο ΕΝΦΙΑ στα 26
µικρότερα νησιά µας, που δοκιµάστηκαν ιδιαίτερα τους τελευταίους µήνες.

Για τους απασχολούµενους σε επαγγελµατικούς κλάδους που χτύπησε ο
κορωνοϊός αναβάλλεται µέχρι και τον
Απρίλιο του 2021, η καταβολή κάθε
οφειλής που είχε ανασταλεί στην
πρώτη φάση της πανδηµίας. Φορολογική και ασφαλιστική.

Παρατείνονται για δύο ακόµη µήνες
όλα τα επιδόµατα ανεργίας που µόλις
έληξαν. Και µειώνεται σε 50 αντί των
100 ο αριθµός των απαιτούµενων
ενσήµων για τη χορήγηση αυτής της
ενίσχυσης.
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μεταρρυθμίσεις
Επιπλέον ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε
12 µεταρρυθµίσεις στο χώρο της
∆ικαιοσύνης, της αυτοδιοίκησης, της
διευθέτησης των χρεών προς ∆ηµόσιο
και τράπεζες, νέο χωροταξικό νοµοσχέδιο, νέο σύστηµα επαγγελµατικής
εκπαίδευσης αλλά και αλλαγές στο
σύστηµα προσλήψεων στο δηµόσιο.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενεργειακός κόμβος
η Αλεξανδρούπολη
Τη σηµασία της συµφωνίας
που υπεγράφη µε τη Βουλγαρία για τον Τερµατικό
Σταθµό Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
δηλώνοντας ότι: «Με την
υπογραφή της συµφωνίας, η
µεγάλη αυτή επένδυση
µπαίνει σε κίνηση µε τελικό
στόχο να µετατρέψει το
ανατολικότερο ευρωπαϊκό λιµάνι της πατρίδας µας σε έναν ενεργειακό κόµβο παγκόσµιας εµβέλειας».
Ο Πρωθυπουργός εξήγησε ότι ένας υπεράκτιος θαλάσσιος σταθµός 170.000 κυβικών µέτρων θα εγκατασταθεί 18 χλµ νοτιοδυτικά
της Αλεξανδρούπολης. Στις εγκαταστάσεις του, το αέριο, που θα
φτάνει σε υγρή µορφή, θα αεριοποιείται και, µέσω ενός υποθαλάσσιου αγωγού 24 χλµ, θα συναντά το εθνικό δίκτυο του φυσικού
αερίου. Από εκεί, στα τέλη του 2022 µε αρχές του 2023, θα διοχετεύεται προς την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και προς ολόκληρη τη νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη µέσω µιας σειράς νέων διασυνδέσεων.
Ο κος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι η συµφωνία ενισχύει τη
διµερή αλλά και τη βαλκανική συνεργασία δίνοντάς της «µια
σφραγίδα ευρωπαϊκή», ενώ πρόσθεσε ότι εξασφαλίζει καθαρή και
φτηνή ενέργεια σε όλη τη χερσόνησο.
Αναφέρθηκε επίσης και στα γεωπολιτικά οφέλη της συµφωνίας,
λέγοντας ότι µέσω του νέου αυτού άξονα «επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση των οδεύσεων φυσικού αερίου όχι µόνο για τη Βουλγαρία αλλά και για την κεντρική Ευρώπη, που δεν θα έχει µια και
µόνο πηγή ενέργειας».

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της ελληνικής εταιρείας Gastrade Α.Ε., η συµφωνία προβλέπει την
απόκτηση του 20% του µετοχικού της κεφαλαίου
από την Βουλγαρική εταιρεία BULGARTRANSGAZ
EAD (BTG), διαχειριστή του Εθνικού Συστήµατος
Φυσικού Αερίου της Βουλγαρίας.
Ο τερµατικός σταθµός για το Υγροποιηµένο
Φυσικό Αέριο στην Αλεξανδρούπολη αναµένεται
να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2023.
Η Gastrade αναπτύσσει στην θαλάσσια περιοχή
της Αλεξανδρούπολης τον πλωτό σταθµό υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης
Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (LNG) που θα
αποτελέσει µία νέα, ανεξάρτητη πύλη εισόδου φυσικού αερίου στις αγορές της Νοτιoανατολικής και
Κεντρικής Ευρώπης.
Ο σταθµός θα εγκατασταθεί 17,6 χλµ. νοτιοδυτικά
του λιµένα της Αλεξανδρούπολης και θα έχει αποθηκευτικούς χώρους 170.000 κυβικών µέτρων και
δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου που θα ξεπερνά τα 5,5 δισ. κυβικά µέτρα ετησίως.
Το έργο υποστηρίζει και συµπληρώνει τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) στον
οποίο συµµετέχουν η Βουλγαρική εταιρεία
Bulgarian Energy Holding, µητρική της
Bulgartransgaz, και η ∆ΕΠΑ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ξεκινά το ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Επένδυση 46 εκατ. εγκρίθηκε από τη
Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών
Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.)
Στρατηγική επένδυση 46 εκατ. ευρώ της Intertrade Hellas ενέκρινε η ∆.Ε.Σ.Ε..
Πρόκειται για δηµιουργία νέας µονάδας παραγωγής χαρτιού
και µετεγκατάσταση των ήδη υφιστάµενων εγκαταστάσεων.
Ουσιαστικά είναι η πρώτη στρατηγική επένδυση στον τοµέα
της Βιοµηχανίας, η οποία εντάσσεται στη διαδικασία ταχείας
αδειοδότησης. Στόχος του επενδυτικού σχεδίου είναι η δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης µονάδας, που θα περιλαµβάνει
νέα γραµµή παραγωγής πρώτης ύλης χαρτιού tissue (Paper
Mill), σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη Βοιωτία. Από το έργο αναµένεται να δηµιουργηθούν 50 νέες θέσεις εργασίας.
Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία INTERTRADE HELLAS
A.B.E.E., µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες επεξεργασίας
χάρτου στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, µε
έντονη εξαγωγική δραστηριότητα (26 χώρες στην Ευρώπη και
τη Μέση Ανατολή).
Σηµειώνεται ότι µεταξύ άλλων το επενδυτικό σχέδιο θα έχει
θετικές επιπτώσεις:
» στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόµηση
ενέργειας
» στην αύξηση της απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης της
απασχόλησης εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού και ευπαθών οµάδων του πληθυσµού
» στην τόνωση της επιχειρηµατικότητας, της ανταγωνιστικότητας, καθώς και της εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας.
Η υλοποίηση και λειτουργία της παρούσας επένδυσης αναµένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και την
εθνική οικονοµία. Η καθετοποίηση της παραγωγής µε παραγωγή πρώτης ύλης (που έως σήµερα εισάγεται), σε µια εποχή που
λόγω της πανδηµίας, υπάρχει µεγαλύτερη ανάγκη για προϊόντα µιας χρήσης, ενισχύει την εξαγωγική δραστηριότητα της
εταιρείας επιχειρηµατικότητα και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της χώρας, µέσω της κάλυψης των αυξηµένων αναγκών
της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς.

Τη µεταφορά επιπλέον 603 εκατ. ευρώ στο χρηµατοδοτικό εργαλείο, ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ενέκρινε το υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. ώστε να ανταποκριθεί
στην υψηλή ζήτηση από επιχειρήσεις για τη λήψη δανείων κεφαλαίων κίνησης µε επιδότηση του 100% του
επιτοκίου για τα δύο πρώτα χρόνια.
Ειδικότερα µε απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, τροποποιείται η
ιδρυτική πράξη του 2016 κατά την οποία το ύψος του
ΤΕΠΙΧ ΙΙ από 400 εκατ. ευρώ αυξάνεται στο 1,003 δισ.
ευρώ.
Με τη χρηµατοδότηση αυτή θα καλυφθεί η συµµετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) στο
ΤΕΠΙΧ ΙΙ που αποτελεί κοινό χρηµατοδοτικό εργαλείο
της ΕΑΤ και των τραπεζών µε ποσοστό συνεπένδυσης κατά 40% από την πρώτη και κατά 60% από τις
τράπεζες (εµπορικές και συνεταιριστικές).
Συγκεκριµένα, δεσµεύονται 180 εκατ. ευρώ, ώστε µε
τη συµµετοχή των τραπεζών να εκταµιευθούν νέα
δάνεια ύψους τουλάχιστον 800 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα
µε τον προγραµµατισµό της ΕΑΤ και του υπουργείου
Ανάπτυξης από τα 180 εκατ. Ευρώ, τα 45 εκατ. ευρώ
θα διατεθούν σε δάνεια και τα υπόλοιπα 135 εκατ.
ευρώ σε επιδότηση επιτοκίου.
Στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ έχει εγκριθεί η δανειοδότηση 12.900 επιχειρήσεων µε 2,6 δις. ευρώ. Σηµειώνεται
ότι οι αιτήσεις που κατατέθηκαν ξεπέρασαν τις
100.000 και το αιτούµενο ποσό τα 10 δισ. ευρώ, ενώ
δεν πρόκειται να ανοίξει εκ νέου η πλατφόρµα υποβολής αιτήσεων, καθώς οι επιπλέον πόροι θα καλύψουν χορηγήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί.

Αφιέρωμα

Σχέδιο Ανάκαμψης για
την ελληνική οικονομία
To σχέδιο ανάπτυξης για την ελληνική οικονοµία, που
εκπονήθηκε από την ειδική επιτροπή µε επικεφαλής τον
Χριστόφορο Πισσαρίδη, δόθηκε στη δηµοσιότητα στις
αρχές Αυγούστου και τέθηκε σε διάλογο µε την τελική
έκθεση να ακολουθεί εντός του µηνός.
Η Έκθεση αναλύει, κατά σειρά, τα κύρια χαρακτηριστικά και τάσεις της ελληνικής οικονοµίας, τις βασικές διεθνείς τάσεις που θα επηρεάσουν τη µελλοντική της
πορεία, τη γενική κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί η
οικονοµία ώστε να επιτευχθεί ισχυρή ανάπτυξη µεσοπρόθεσµα, τις
σηµαντικότερες αγκυλώσεις που εµποδίζουν την αναπτυξιακή
τροχιά, και προτεινόµενες δράσεις αναπτυξιακής πολιτικής.
Βασικός στόχος της οικονοµικής πολιτικής, όπως αναφέρεται στην
Έκθεση, είναι η συστηµατική αύξηση των εισοδηµάτων, κάτι το
οποίο µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε δράσεις οικονοµικής πολιτικής που συστηµατικά θα ενισχύουν την παραγωγικότητα, την
εργασία και τις επενδύσεις. Αυτό προϋποθέτει τη συστηµατική αύξηση τόσο της παραγωγικότητας όσο και της
εξωστρέφειας, καθώς σε χώρες µικρού µεγέθους,
όπως η Ελλάδα, η εσωτερική αγορά παρέχει περιορισµένες ευκαιρίες για εξειδίκευση και
καινοτοµία και, κατά συνέπεια, ο διεθνής
προσανατολισµός της οικονοµικής
δραστηριότητας καθίσταται απαραίτητος και επιτρέπει την πληρέστερη εκµετάλλευση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων.

Η ταυτότητα της
επιτροπής
Η ειδική Επιτροπή, µε πρόεδρο
τον Νοµπελίστα οικονοµολόγο
Χριστόφορο Πισσαρίδη, συγκροτήθηκε µετά από απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη
µε Μέλη της τους γνωστούς
Καθηγητές ∆ηµήτρη Βαγιάνο,
Νίκο Βέττα και Κώστα Μεγήρ.
Συµµετείχαν ακόµα πρόσωπα
υψηλού κύρους προκειµένου
να εκπονηθεί µια ολοκληρωµένη αναπτυξιακή µελέτη.

Κεντρική Αναπτυξιακή κατεύθυνση
Στην Έκθεση υπογραµµίζεται η κεντρική αναπτυξιακή κατεύθυνση, µε κύριο άξονα τη συστηµατική αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας, καθώς και τη στενότερη διασύνδεση της παραγωγής µε την τεχνολογία και την καινοτοµία.
Η στροφή της οικονοµίας προς αυτή την κατεύθυνση, και µε
τρόπο συµβατό µε τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς
στόχους της χώρας, µπορεί να επιτευχθεί σταδιακά στα επόµενα χρόνια µε συνδυασµένες δράσεις της συνολικής οικονοµικής πολιτικής.
Αυτές θα υποβοηθήσουν και την αποτελεσµατικότερη διασύνδεση της ελληνικής οικονοµίας µε τις τάσεις στην ευρωπαϊκή
και παγκόσµια οικονοµία και την ανάπτυξη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων.
Παράλληλα προτείνεται σειρά µέτρων για την αντιµετώπιση
της ανισότητας ευκαιριών για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας. Προτείνεται η κυβέρνηση να προωθήσει την έννοια της κοινωνικής ευθύνης για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να
υποστηρίζουν τις γυναίκες κατά την περίοδο τεκνοποίησης θε-

Η καινοτομία ως καθοριστικός
παράγοντας
Επιπλέον, υπογραµµίζεται ότι «η ενσωµάτωση καινοτόµων
µεθόδων στην παραγωγική διαδικασία είναι καθοριστικός
παράγοντας για την ανάπτυξη µιας χώρας - και ο µόνος παράγοντας σε µακροχρόνιο ορίζοντα.
Όλοι οι δείκτες δίνουν έµφαση στους "καταλύτες" της καινοτοµίας (innovation enablers), δηλαδή στους παράγοντες
που ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις και τα πανεπιστήµια να
δηµιουργήσουν προστιθέµενη αξία µέσω της καινοτοµίας.

ωρώντας το διάστηµα αυτό ως µέρος της κανονικής
σταδιοδροµίας των υπαλλήλων τους και όχι ως εµπόδιο
στην πρόοδό τους.
Επίσης προτείνεται η θέσπιση νόµου κατά των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Η ισότητα των φύλων και γενικότερα η καταπολέµηση των διακρίσεων µε βάση το
φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισµό και την ηλικία πρέπει να κατοχυρώνονται ρητά
νοµικά και να εφαρµόζονται απαρέγκλιτα.
Επιπροσθέτως, καθώς η πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή κοινωνικών ανισοτήτων, η στήριξη ιδιαίτερα αδύναµων και ευπαθών κοινωνικά οµάδων (οικονοµικά ασθενέστεροι, µετανάστες, ΑµΕΑ, κλπ.) χρειάζεται να ενισχυθεί.
Οι υποδοµές φοιτητικής µέριµνας χρειάζεται να επεκταθούν και να αναβαθµιστούν, ιδιαίτερα µέσα από συµπράξεις του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, ενώ οι
αντίστοιχες δαπάνες (σίτισης, στέγασης, συγγραµµάτων) χρειάζονται εξορθολογισµό και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς τους.
Αντίστοιχα πρέπει οι κυβερνητικές πολιτικές να βοηθήσουν στην αύξηση της συµµετοχής των νέων στην αγορά
εργασίας.

Τα νέα της
2,7 δις στην Ελλάδα μέσω
SURE

ΕΕ
Κυρώσεις ΕΕ για κυβερνοεπιθέσεις

Την παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης
ύψους 2,7 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα στο
πλαίσιο του κοινοτικού χρηµατοδοτικού
εργαλείου SURE για την αντιµετώπιση
των κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων
από τον COVID-19 πρότεινε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (ΕΕ).
Ειδικότερα, η ΕΕ υπέβαλε προτάσεις στο
Συµβούλιο για την έκδοση αποφάσεων µε
σκοπό τη χορήγηση χρηµατοδοτικής
στήριξης ύψους 81,4 δισ. ευρώ σε 15 κράτη
µέλη στο πλαίσιο του µέσου SURE.
Το εργαλείο αυτό αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα της συνολικής στρατηγικής
της ΕΕ για την προστασία των πολιτών και
για τον µετριασµό των εξαιρετικά αρνητικών κοινωνικοοικονοµικών συνεπειών της
πανδηµίας του COVID-19.
Αποτελεί ένα από τα τρία δίχτυα ασφαλείας που συµφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο για την προστασία των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και των χωρών.
Μόλις το Συµβούλιο εγκρίνει τις εν λόγω
προτάσεις, η χρηµατοδοτική στήριξη θα
παρασχεθεί µε τη µορφή δανείων που θα
χορηγούνται µε ευνοϊκούς όρους από την
ΕΕ στα κράτη µέλη.
Τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη
µέλη να αντεπεξέλθουν σε τυχόν αιφνίδια
αύξηση των δηµόσιων δαπανών για τη
διατήρηση της απασχόλησης. Συγκεκριµένα, θα βοηθήσουν τα κράτη µέλη να
καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται
άµεσα µε τη χρηµατοδότηση εθνικών
συστηµάτων µειωµένου ωραρίου και
άλλων παρόµοιων µέτρων που έχουν
θεσπίσει, ιδίως για τους αυτοαπασχολουµένους, για την αντιµετώπιση της τρέχουσας πανδηµίας του COVID-19.
Το SURE µπορεί να εξασφαλίσει χρηµατοδοτική στήριξη έως και 100 δισ. ευρώ
συνολικά για όλα τα κράτη µέλη. Οι
προτάσεις που υπέβαλε η ΕΕ στο Συµβούλιο µε σκοπό την έκδοση αποφάσεων
χορήγησης χρηµατοδοτικής στήριξης
ισοδυναµούν µε κονδύλια ύψους 81,4 δισ.
ευρώ και καλύπτουν 15 κράτη µέλη.
Τα δάνεια που θα χορηγηθούν σε ένα
κράτος µέλος στο πλαίσιο του µέσου
SURE θα συνοδεύονται από σύστηµα
εθελοντικών εγγυήσεων από τα κράτη
µέλη. Η ΕΕ αναµένει ότι η διαδικασία για
την οριστικοποίηση από τα κράτη µέλη
των συµφωνιών εγγύησής τους µε την ΕΕ
θα ολοκληρωθεί πολύ σύντοµα.

Αυστηρότατες κυρώσεις, τις πρώτες
στα χρονικά, σε φυσικά πρόσωπα
και οντότητες, που ευθύνονται για
διάφορες κυβερνοεπιθέσεις ή
εµπλέκονται σε αυτές, επέβαλε το
Συµβούλιο της ΕΕ

Ιστορική συμφωνία ΕΕ και
ΗΠΑ για μείωση των
δασμών
Η ΕΕ και ΗΠΑ συµφώνησαν σ ένα
πακέτο δασµολογικών µειώσεων που θα
αυξήσουν την πρόσβαση στην αγορά για
εκατοντάδες εκατοµµύρια δολάρια σε
εξαγωγές στις Ηνωµένες Πολιτείες και
την ΕΕ.
Αυτές οι µειώσεις δασµών είναι οι
πρώτες µειώσεις δασµών που διαπραγµατεύθηκαν οι ΗΠΑ-ΕΕ εδώ και πάνω
από δύο δεκαετίες.
Η ΕΕ θα καταργήσει τους δασµούς στις
εισαγωγές προϊόντων αστακών φρέσκων
και κατεψυγµένων από ΗΠΑ. Οι εξαγωγές αυτών των προϊόντων από τις ΗΠΑ
στην ΕΕ ξεπέρασαν τα 111 εκατοµµύρια
δολάρια το 2017. Η ΕΕ θα καταργήσει
αυτούς τους δασµούς µε βάση το πλέον
ευνοούµενο έθνος (MFN), αναδροµικά
από την 1η Αυγούστου 2020. Οι δασµοί
της ΕΕ θα καταργηθούν για µια περίοδο
πέντε ετών και η ΕΕ θα κινήσει αµέσως
διαδικασίες µε στόχο τη µόνιµη αλλαγή
των τιµολογίων.
Παράλληλα προβλέπεται µε βάση τη
συµφωνία ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες θα
µειώσουν κατά 50% τους δασµολογικούς
συντελεστές σε ορισµένα προϊόντα που
εξάγονται από την ΕΕ, µέσης ετήσιας
εµπορικής αξίας 160 εκατοµµυρίων
δολαρίων, συµπεριλαµβανοµένων
ορισµένων έτοιµων γευµάτων, ορισµένων κρυστάλλινων γυάλινων σκευών,
παρασκευών επιφανειών, προωθητικών
σκονών, αναπτήρων και τµηµάτων
αναπτήρων. Οι µειώσεις των τιµολογίων
των ΗΠΑ θα γίνουν επίσης µε βάση το
MFN και θα ισχύουν αναδροµικά από την
1η Αυγούστου 2020.

Οι κυρώσεις περιλαµβάνουν
ταξιδιωτική απαγόρευση και
δέσµευση περιουσιακών στοιχείων.
Επιπλέον, απαγορεύεται σε πρόσωπα και οντότητες της Ε. να θέτουν
κεφάλαια στη διάθεση όσων
περιλαµβάνονται στους καταλόγους
των κυρώσεων.
Οι κυρώσεις είναι µία από τις
διαθέσιµες επιλογές στο πλαίσιο της
εργαλειοθήκης της ΕΕ για τη
διπλωµατία στον κυβερνοχώρο για
την πρόληψη, την αποτροπή και την
αντιµετώπιση κακόβουλων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο.
Αφορούν περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων, οι οποίες στρέφονται κατά
της ΕΕ ή των κρατών - µελών της. Το
νοµικό πλαίσιο για την επιβολή
στοχευµένων περιοριστικών µέτρων
κατά κυβερνοεπιθέσεων θεσπίστηκε
τον Μάϊο του 2019 και ανανεώθηκε
προσφάτως και είναι η πρώτη φορά
που η ΕΕ χρησιµοποίησε στην πράξη
το µέτρο αυτό.
Στις κυβερνοεπιθέσεις, για τις
οποίες επιβάλλονται για πρώτη
φορά οι κυρώσεις, περιλαµβάνονται
η απόπειρα κατά του ΟΑΧΟ (Οργανισµού για την Απαγόρευση των
Χηµικών Όπλων) και οι κυβερνοεπιθέσεις που είναι ευρέως γνωστές ως
“WannaCry”, “NotPetya” και
“Operation Cloud Hopper”.
Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ ενίσχυσε
την ανθεκτικότητα και την ικανότητά
της να προλαµβάνει, να αποθαρρύνει, να αποτρέπει και να αντιµετωπίζει απειλές και κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο, µε
σκοπό τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής ασφάλειας και των ευρωπαϊκών
συµφερόντων. Τα στοχευµένα
περιοριστικά µέτρα έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσµα και πρέπει να
διακρίνονται από τον καταλογισµό
ευθύνης σε τρίτο κράτος.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

∆ιεθνείς Επενδυτικές
Προτάσεις

Η ωρίµανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και οι εξειδικευµένες ενέργειες προώθησης και προσέλκυσης επενδύσεων, ήταν ο στόχος του
προγράµµατος των αποστολών της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης.
Αναλυτικότερα, το πρόγραµµα τους 2019 περιελάβανε την παρουσίαση
84 στοχευµέων επενδυτικών προτάσεων σε συνέχεια ενδιαφέροντος
που εκφράσθηκε από χώρες εξαγωγείς επενδυτικών κεφαλαίων όπως η
Γαλλία, η Γερµανία, η Ισπανία, τα Η.Α.Ε., οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, το Κατάρ,
η Κίνα, το Κουβέιτ, η Ρωσία, η Νορβηγία και η Τουρκία.
Ειδικότερα, ο αριθµός των επενδυτικών προτάσεων ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας διαµορφώθηκε ως εξής:
Τουρισµός και
Ακίνητα

Έρευνα Τεχνολογία

Επιστήµες
Υγείας

Χηµικά

30
12

Κέντρα Ενδοοµιλικών
Συναλλαγών- Κέντρα παροχής
επιχειρηµατικών υπηρεσιών
προς τρίτους

Ενέργεια /
ΑΠΕ

7

Μεταποίηση

2
1

ΤρόφιµαΠοτά

18
6

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.

Mining

2

Άλλο – ∆ιµερής
επιχειρηµατική συνεργασία

1
5

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

