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[φάκελος]
πράσινες κατασκευές

Κερδίζουν
έδαφος οι
πράσινες ς
κατασκευέ
Συγκεντρώνουν
το μεγαλύτερο
αγοραστικό
ενδιαφέρον

A

στην
πό το πρώην ξενοδοχείο Esperia
οδό Σταδίου, που θα περιλαμβάνει
φυτά
πράσινο φίλτρο με κατακόρυφα
φιλόδοξο project
στην πρόσοψη, μέχρι το πολύ
πράσινο
Importex, το μεγαλύτερο καινούργιο
που βρίσκεται
κτηριακό συγκρότημα γραφείων
στη Λεωφόρο
αυτήν την περίοδο σε εξέλιξη
κερδίζουν
κατασκευές
Συγγρού, οι πράσινες
τους μεγαλύτεέδαφος και στην Ελλάδα, με
real estate να
ρους «παίκτες» του εγχώριου
πραγματικότηέχουν ήδη τοποθετηθεί στη νέα
«αποτύπωμά»
τα και να αυξάνουν μάλιστα το
τους στην αγορά.

τα έργα είναι
σκεπτικό ότι αυτού του είδους
μέρα μετά την
απαραίτητα για την επόμενη
πανδημική κρίση.
«η υλοΕξ ου και η ανάγκη να επιταχυνθεί
και η παροχή
ποίηση δημόσιων επενδύσεων
για ενεργεικινήτρων για ιδιωτικές δαπάνες
και επαγγελμαακή αναβάθμιση κατοικιών
μείωση της κατικών κτηρίων, με σκοπό τη
τανάλωσης ενέργειας, του περιβαλλοντικού
της αξίας των
αποτυπώματος, και την αύξηση

γεγονός ότι σηMάλιστα δεν είναι τυχαίο το
που
μαντικό μέρος των νέων επενδύσεων για
προορίζεται
δρομολογούνται στην αγορά
σε όλες
τη μετατροπή παλιότερων ακινήτων
για γραφεία είτε
τις κατηγορίες –είτε πρόκειται
για ξενοδοχεία κ.ά.–, με προϋπολογισμούς
ενώ ακριβώς
δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ,
κινούνται και οι
προς αυτήν την κατεύθυνση
με το
συστάσεις της Επιτροπής Πισσαρίδη,
30
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2021

Η κοινωνία,
η πολιτική
και το
επιχειρείν
έχουν ήδη
περάσει
σε μια
νέα εποχή

Oι πράσινες κατασκευέ
ς κερδίζουν έδαφος και
στην Ελλάδα, με τους μεγαλύτερ
του εγχώριου real estate ους «παίκτες»
να έχουν ήδη
τοποθετηθεί στη νέα πραγματικ
ότητα.

ακινήτων».
τον ρόλο που
Στο ίδιο μήκος κύματος για
επενδύσεις
μπορούν να παίξουν οι πράσινες
είναι και οι προστη μετά Covid-19 περίοδο
Ελλάδος για το
βλέψεις από την Τράπεζα της
ακινήτων
μέλλον της αγοράς επαγγελματικών
μέρα» της
στη χώρα μας, και δη την «επόμενη
ΤτΕ αναφέρουν
πανδημίας: Οι αναλυτές της
και αυτά που
όπως
ότι τα καινούργια ακίνητα,
είναι αυτά που
έχουν πράσινα χαρακτηριστικά,
ενδιαφέρον
μεγαλύτερο
το
συγκεντρώνουν
χρήστες.
όσον αφορά τη ζήτηση από τους

και
και αναμένεται να κυριαρχήσει
κατασκευής σε ήδη αρχίσει
πλέον σύγχρονων μοντέλων
χώρα μας, με την πανδημία να
τις κατοικί- προσεχώς στη
ως επιταχυντής.
όλα τα κτήρια, τα εμπορικά κέντρα,
να υλοποι- λειτουργεί και εδώ
ες, τα γραφεία κ.τ.λ., που πρόκειται
την πρώτη πενταετία ανάπτυξης
που επεξεργάδεν μπορεί ηθούν ήδη από
Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία
Από τα πλέον εμβληματικά projects
συμβούλων ακινήτων
mega επένδυση του project.
έργο στηκε η γνωστή εταιρεία
με την
φυσικά να αποτελεί εξαίρεση η
με το επενδυτικό σχέδιο, «το
Real Estate, σε συνεργασία
Development, η Σύμφωνα
αστικής ανάπλασης με Arbitrage
του Ελληνικού από τη Lamda
συμβούλων στον τομέα των
(καλώς θα αποτελέσει μοντέλο
κάτω του DCarbon, εταιρεία
δόμησης
την
και
οποία, από τη στιγμή που θα ξεκινήσει
συντελεστή
ανάπτυξη
χαμηλού
του 2021), κτήρια
υπηρεσιών για τη βιώσιμη
συντελεστή κάλυψης, κάτω
εχόντων των πραγμάτων εντός
ότι αυτήν τη
ορόσημο για τη 0,5 και χαμηλότερο
αειφορία, από τα οποία προκύπτει
θα αποτελέσει και το μεγάλο
αστικό σχέδιο σημαντικά πιο
τον τομέα των
αλλά και του 30%, με ένα
στιγμή στην Αθήνα, ειδικά για
δημιουργία, σταδιακά, μιας πράσινης, χαμη- ήπιο με το τι ισχύει στους γειτονικούς δήμους,
από 375.500 τ.μ. ποιπόλη, με
τις γραφείων, περισσότερα
αυτήν
«έξυπνης», πόλης μέσα στην
όλη την Αττική, υιοθετώντας
γραφειακών χώρων βρίσκονται
και σύγχρονες αλλά και σε
παγκοσμίως. Βασική οτικών
λότερο ενεργειακό αποτύπωμα
διδακτορικό του στο
υπό κατασκευή ή έχουν πρόσφατα
και οι πε- καλύτερες πρακτικές
είναι ενώ ολοκλήρωσε το
η διαφύλαξη του την περίοδο
Βασίλης Αποστολόπουλος
τεχνολογίες, ώστε να επιτυγχάνονται
υψηλών
Αθηνών το 2005, με άριστα.
προϋπόθεση του έργου είναι
στην αγορά, ενώ όλα τα νέα,δρ
εισέλθει
έργου.
του
κλίματος,
που ζει με ένταση Πανεπιστήμιο
στόχοι
του
και
να
τοπίου
ριβαλλοντικοί
ένας άνθρωπος
αναμένεται
συνολι- περιβάλλοντος, του
προδιαγραφών, κτήρια γραφείων
στα 48, είναι
«σήμερα», αλλά βλέπει πάντοτε
Πέραν του Μητροπολιτικού Πάρκου,
υποδομές σε όλα τα επίπεδα,
πράσινες πιστοποιήσεις. το
της δημιουργίας με σύγχρονες
θέσης Σήμερα, ο δρ Αποστολόπουλος,
νερού και υπόγειων λάβουν
κής έκτασης 2.000.000 τ.μ.,
νούμερατη βαριά ευθύνη της
του Ομίλου Ιατρικού
από ταΑνέλαβε
χώρων έργα διαχείρισης βρόχινου η εταιρεία.
Ενδεικτικά, όπως προκύπτειμακριά.
Ομίλου διευθύνων σύμβουλος
επιπλέον 600.000 τ.μ. κοινόχρηστων
έχουν προ- συμβούλου του
Ελληνικής Ένωσης
όπως αναφέρει
αυτάδιευθύνοντος
Ομίλουόπωςτου
οργανισμών,
και Αθηνών, πρόεδρος της
προσβάσιμων υδάτων κ.ά.»,
διεθνών του
Διευθύνων Σύμβουλος
του Advisory
πρασίνου και δραστηριοτήτων,
πράσινααπό τον ίδιο τον ιδρυτή
τα Αθηνών
Ιατρικού
Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε), μέλος
και ανααπό τις διεθνείς έρευνες,
Αθηνών
Ιατρικού Κέντρουκύψει
του
πιο Αποστολόπουλο, το 2003,
Γιώργο
στο κοινό, καθώς και της βελτίωσης
10%
αξίας των ακινήτων
πατέρα του,
Board του Ελληνικού Παρατηρητηρίου
που αποτε- Αύξηση της
πιστοποιημένα κτήρια επιτυγχάνουν
η σε διαδοχικές επιτυχίες
ενώΌμιλο
νέωσης του παραλιακού μετώπου,
κτήρια,τον
οδηγώντας
τον Νοέμβριο εξελέγη πρόεδρος
τα συμβατικά
από
ενώ
LSE,
κυρίαρενοίκια
τους
υψηλά
εταιρεία,
σε συγκυρίες.
Αποφοίτων του
λούν, σύμφωνα με την
δύσκολες
σε(επίσης
νερού
ενέργειας καιμέσα
του Ελληνικού Συλλόγου
έργου, κεντρικό
πράσινων κτηρίων έχει εξοικονόμηση
χους πυλώνες σχεδιασμού του
των Η νέα τάση πάντως των
ΧΡΗΜΑ 31
LSE (HAALSE).
υιοθέτηση
η
σήμερα
έχει
διαθέτει
επένδυση
Αθηνών
όλη
ρόλο στην
Ο Όμιλος Ιατρικού
μονάδες σε
το υψηλού
8 υπερσύγχρονες νοσηλευτικές
πάνω Τον Οκτώβριο, του απονεμήθηκε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη και απασχολεί δρα- συμβολισμού «Βραβείο Συνολικής Προσφοαπό 3.300 εργαζομένους. Παράλληλα,1996 ράς» (Lifetime Achievement Award) του
από το
πως
στηριοποιείται στη Ρουμανία
Συμβουλίου. Να σημειωθεί
Βρετανικού
διαγνωστικά
δίδεται για
και σήμερα διαθέτει τέσσερα
το σημαίνον αυτό διεθνές βραβείο
Η συγκεκριμένη
κέντρα.
πρώτη φορά στη χώρα μας.
τη σημαντικότερη αναφοίτησε στο διάκριση αποτελεί ο έγκριτος βρετανικός
Ο Βασίλης Αποστολόπουλος
απονέμει
(LSE), όπου αρί- γνώριση που
βρετανικών πανεπιLondon School of Economics
Είναι κάτοχος θεσμός σε αποφοίτους
Αποστολόπουλος είναι ο
στευσε στο Management (BSc).
Επιχειρή- στημίων, και ο δρ
παραλαμβάνει.
το
μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση
που
του Cambridge, πρώτος Έλληνας
σεων από το Πανεπιστήμιο

Το πράσινο Ελληνικό

Βασίλης
Αποστολόπουλος

Ο

Τον τελευταίο καιρό, παρατηρούμε
εξαγομια σειρά από εντυπωσιακές στον
ρές και σημαντικές επενδύσειςΕσείς,
τομέα των υπηρεσιών υγείας.
μεγάλη
που έχετε διανύσει μια τόσο
βλέπετε τις
διαδρομή στον χώρο, πώς
εξελίξεις;

η χώρα θα έχει
πως στο διάστημα 2009-2021
της (από τα
χάσει κοντά στο 35% του ΑΕΠ
τρόπος να
επίπεδα του 2008). Δεν υπάρχει
πρόκληση, και
παραβλέψει κανείς αυτήν την
της κρίσης σε
κανένα κλισέ περί μετατροπής
ουσιαστική
ευκαιρία δεν μπορεί να αποτελέσει
απάντηση.

είμαι ένθερμος
Γνωρίζετε πολύ καλά πως
να γίνει αντιληπτό, από όλους,
που κα- Είναι η στιγμή
υποστηρικτής όλων των προσπαθειών επεν- πως αν δεν γίνει εθνικό πρόταγμα να χτίσουμε
ταβάλλει η Ελλάδα για να προσελκύσει πραγ- μια ταχέως αναπτυσσόμενη, «παντός καιρού»
γιατί
και
δυτικά κεφάλαια από το εξωτερικό,
θα χάσουμε οριστικά το τρένο
της χώρας. οικονομία,
ματικά πιστεύω στις προοπτικές
να εδραιωθούμε την επόμενη
πρωτοβουλία την ευκαιρία
γραμμή του παγκόσμιου
ς-logistics
Επομένως, κάθε κίνηση, κάθε
δεκαετία στην πρώτη
θετική.
συγκοινωνίες-υποδομέ
προς την κατεύθυνση αυτή είναι
Είμαστε μια μικρή χώρα σε εποχή
κάτι που, κατά τη γίγνεσθαι.
και ρευστότητας.
Θέλω όμως να σας επισημάνω
Όταν μιλάμε μεγάλων ανακατατάξεων
γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικό.
το εξωτερικό
δυνάμεις αναδεικνύονται, νέοι
για επενδύσεις με κεφάλαια από
οικονομίας δεν Νέες παγκόσμιες
εδραιώνονται και έτσι
στην προοπτική της ελληνικής
που περιφερειακοί «παίκτες»
τοποθετήσεις
τόσο για την οικονομική
εννοούμε βραχυπρόθεσμες
και την η πρόκληση εντείνεται,
και οικονομική
στόχο έχουν τη γρήγορη αποεπένδυση
μας ευρωστία και την κοινωνική
χώρας
της
υπεραξιών.
ασφάλεια
την
αποκομιδή
όσο και για
με μακροχρό- πρόοδο
Επένδυση είναι μια τοποθέτηση
νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται.
ξεπερνά την πε- μας στο
μια
νια προοπτική –που σίγουρα
από το εξωτερικό θα βρουν
στη δημιουργία Οι επενδυτές
μια
νταετία– και η οποία στοχεύει
που θα προσπαθεί να ανακτήσει
Οι βραχυπρό- Ελλάδα
προστιθέμενης αξίας στη χώρα.
στους παγκόσμιους «πρωταθληκεφαλαί- θέση ανάμεσα
μέγεθός της, όλοι σέβονται
θεσμες τοποθετήσεις κερδοσκοπικών
στην τές», που, παρά το
ων δημιουργούν πρόσκαιρη κινητικότητα
πολλαπλασιαστι- και υπολογίζουν.
αγορά, αλλά δεν αποφέρουν
Το τι δε
η
κό όφελος στην ελληνική οικονομία. αποε- Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει και
όταν
φορές,
πολλές
Ελλάδα;
τους,
στην
πίσω
ητα
αφήνουν
επιχειρήσεις επιχειρηματικότ
που μιλάμε,
πενδύουν, είναι αποστραγγισμένες
Είναι φανερό πως, αυτήν τη στιγμή
Η Ελλάδα μπορεί να
και πολυεπίπεστα χέρια του επόμενου επενδυτή.
πραγματοποιείται μια γρήγορη
.
μετουσιωθεί σε hub
της ελληνικής επιχειρηματικότητας
στρατηγικές και δη αλλαγή
έχει
Η Ελλάδα έχει ανάγκη από
της αλλαγής στην πρώτη φάση
των logistics
δημιουργούν Καταλύτης
η κρίση του κορωνομακροχρόνιες επενδύσεις, που
και συμ- υπάρξει, αδιαμφισβήτητα, ιδιαίτερα περιθώρια
θέσεις εργασίας, παράγουν πλούτο
ΐού, η οποία δεν μας άφησε
άμεσων
οισύγχρονων
δεκαετή
βάλλουν στη δημιουργία
ανάκαμψης από την προηγηθείσα
χώρα.
Πυλώνας ανάπτυξης
και έμμεσων υποδομών για τη
κρίση.
όσο το ελληνικό κονομική
ότι
σημαντικά
τα
πεπεισμένος
και
απόλυτα
Είμαι
ψηφιοποίηση
η Βόρεια Ελλάδα φιλοεπεν- Η πίεση για
που έχει επιτύχει η Πολιτεία
κράτος εκσυγχρονίζεται και αποκτά
στη χώρα άλματα προόδου
Στη Θεσσαλονίκη
μετασχηματισμό, με αιχμή
δυτικό πρόσωπο, οι ξένες επενδύσεις
ψηφιακό
εθνικό
στον
επόμενα χρόνια.
του αρμόδιου
στο επίκεντρο
θα αυξάνονται σημαντικά στα
την τεχνοκρατική πολιτική ηγεσία
σημαντικά την ανατην ελ- υπουργείου, επιτάχυναν
Σε ποια κατάσταση θα βρουν που θα γκαία ψηφιακή μετάβαση τόσο στον δημόσιο
τομέα, στην κοιληνική οικονομία οι επενδυτές
τομέα όσο και στον ιδιωτικό
τώρα;
Από την Έλενα Ερμείδου
θελήσουν να τοποθετηθούν
την επιχειρηματικότητα.
το χρώμα του νωνία και
Η χρονιά που πέρασε πήρε
όμως να υπογραμμίσω ότι η οικονομική
με τον κορωνοϊό. Θέλω
ανέδειξε τον μετά το lockdown:
πολέμου, της διαρκούς μάχης
που προκάλεσε ηηπανδημία
κρίση
ελληνική οικονομία
θα ξεπερά- για
να «ξεκλειδώσει»
των
οικονομία
είναι τα «κλειδιά»
Η ύφεση στην ελληνικήΕπτά
εθνικών «πρωταθλητών» και
αποκλείεται να ρόλο των
σει το 10%, κατά τον ΟΟΣΑ, δεν
επιχειρήσεων.
μεγάλων
δυστυχώς,
Ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης
προσεγγίσει το 12%. Αυτό σημαίνει,
ΧΡΗΜΑ
3 και σηματοδότησης του σιδηροΆμεση15απεμπλοκή των υποδομών
σε
2 εμπορευματικών κέντρων εθνικής
Δημιουργία κέντρων logistics
δρομικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονί1 συνύπαρξη με τη βιομηχανία
εμβέλειας Θριάσιο Ι & ΙΙ
κη-Ειδομένη

[αφιέρωμα]

Η πρόκληση
είναι να ενισχύσουμε στρατηγικά
τις επιχειρήσεις
εκείνες που
έχουν αποδείξει
πως μπορούν να
λειτουργήσουν ως
πυλώνες
σταθερότητας
και ανάπτυξης.

Η επανεκκίνηση
της οικονομίας
με όχημα τα
logistics και
οι εμπορευματικές
μεταφορές

2020
14 Νοέμβριος - Δεκέμβριος

4

Σύνδεση των λιμένων Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης
με σιδηροδρομικές υποδομές

5

Εκμετάλλευση μικρότερων λιμένων,
Βόλου,
με αξιοποίηση των λιμένων
ΕλευΠάτρας, Λαυρίου, Ηρακλείου,
σίνας με συγκεκριμένο στρατηγικό
σχέδιο

7
22
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σε
Δημιουργία υπηρεσιών εκχώρησης
τρίτους των υπηρεσιών εφοδιαστικής
αλυσίδας του Δημοσίου, 3PL
2020
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος

6

μεταΑνάπτυξη σταθμών κέντρων
με
ποίησης διερχόμενου φορτίου
σχησυμμετοχή των επενδυτικών
μάτων

πλήττεται,
Όταν το παγκόσμιο εμπόριο
αλυσίδες.
πλήττονται και οι εφοδιαστικές κύκλου
οι δείκτες
Έτσι, και στη χώρα μας,
αλυσίδας
εργασιών της εφοδιαστικής
δέχθηκαν τεράστια πίεση.

cs
συγκοινωνίες-υποδομές-logisti

Στον Χρήστο Ν. Κώνστα

συνέντευξη

και
χρειάζεται είναι ουσιαστικές
και μείωση του Αυτό που
ένα νέο,
δισ. ευρώ λιγότερες πωλήσεις
θαρραλέες πολιτικές. Χρειάζεται
25%*.
όγκου πωλήσεων της τάξης του
εθνικό στρατηγικό σχέδιο.
πλήττεται, πλήτ- επικαιροποιημένο
Όταν το παγκόσμιο εμπόριο
πρέπει να αποκτήσουν ουΈτσι, και Οι επιχειρήσεις θα
στο μοντέλο ανάπτυξης,
τονται και οι εφοδιαστικές αλυσίδες.
της ΕΛΣΤΑΤ, οι σιαστική συμμετοχή
στη χώρα μας, με τα στοιχεία
τις διαμορφούμενες ανάγκες
εφοδιαστικής σύμφωνα με
επιχειδείκτες κύκλου εργασιών της
τους και με επίκεντρο τη μικρομεσαία
πίεση.
αλυσίδας δέχθηκαν τεράστια
του δεύτερου ρηματικότητα.
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών
τον αντίστοιχο
μια ιεράρχητριμήνου 2020 σε σύγκριση με
Προσπαθώντας να τοποθετήσω
2019 στις:
άμεσης
δείκτη του δεύτερου τριμήνου
ση των πρώτων αναγκαίων σημείων
49», πα- δράσης για την εφοδιαστική, θα έλεγα ότι είναι
• «Χερσαίες μεταφορές, κλάδος
αύξησης η εξής:
ρουσίασε μείωση 29,7%, έναντι
σύγκριση της
σε συνύπαρ2,7% που σημειώθηκε κατά τη
• Δημιουργία κέντρων logistics
Επανεκκίνηση της
2019 προς
πάρκα),
αντίστοιχης περιόδου του έτους
ξη με τη βιομηχανία (επιχειρηματικά
οικονομίας με βάση την
το 2018,
εκεί όπου ήδη βρίσκεται η επιχειρηματικότητα
εφοδιαστική αλυσίδα
και όχι εκεί που θα οριστεί.
παρουσί50»,
κλάδος
της
• «Πλωτές μεταφορές,
Από τον Νίκο Ροδόπουλο, πρόεδρο
2,1% που
εμποασε μείωση 38,6%, έναντι αύξησης
• Άμεση απεμπλοκή των υποδομών
Ελληνικής Εταιρείας Logistics
της αντίστοιεμβέλειας
σημειώθηκε κατά τη σύγκριση
ρευματικών κέντρων εθνικής
το 2018,
χης περιόδου του έτους 2019 προς
ΕξοικειΘριάσιο Ι & ΙΙ ή άμεση επαναπροκήρυξη.
Διανύουμε μια νέα εποχή κρίσης.
κρίσης,
της
κλάδος 51»,
ωμένοι πλήρως με την αίσθηση
και
• «Αεροπορικές μεταφορές,
με το
• Ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης
αύξησης
ας δούμε πού στεκόμαστε συγκριτικά της
άξονα
παρουσίασε μείωση 84,8%, έναντι
στη δίνη
σηματοδότησης του σιδηροδρομικού
τη σύγκριση
υπόλοιπο ευρωπαϊκό στερέωμα,
16,5% που σημειώθηκε κατά
έχει πλήξει
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ειδομένη.
έτους 2019
ύφεσης που, εκ των πραγμάτων,
της αντίστοιχης περιόδου του
την ελληνιτην παγκόσμια και κατ’ επέκταση
προς το 2018.
• Σύνδεση των λιμένων Θεσσαλονίκης,
κή οικονομία.
με σιδηροΕΛΣΤΑΤ, η χώρα
Καβάλας και Αλεξανδρούπολης
προς
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
• «Αποθηκεύσεις και υποστηρικτικές
μεταπολεμιδρομικές υποδομές.
κλάδος 52»,
μας βρίσκεται στη χειρότερη
τη μεταφορά δραστηριότητες,
την Ισπανία
κή ύφεση με 15,2%, πίσω από
Πάτρας,
μείωση 25,7%, έναντι αύξησης
Βόλου,
παρουσίασε
λιμένων
των
(17,3%)
Ιταλία
• Αξιοποίηση
τη σύγκριση
(22,1%), τη Γαλλία (19%), την
με συγκεκρι10,9% που σημειώθηκε κατά
Λαυρίου, Ηρακλείου, Ελευσίνας
έτους 2019
και την Πορτογαλία (16,3%).
της αντίστοιχης περιόδου του
του 2019, η
μένο στρατηγικό σχέδιο και συγκεκριμένους
Σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο
προς το 2018.
δαπάνη βρίεπιχειρησιακούς ρόλους.
συνολική τελική καταναλωτική
επενδύσεις
δισκεται στο -10,1%, οι ακαθάριστες
οι εξαγωγές
• Ανάπτυξη σταθμών (hubs) μεταποίησης
αλυσίδα το 2018
παγίου κεφαλαίου στο -10,3%,
των επενενώ οι δη- Στη χώρα μας, η εφοδιαστική
ερχόμενου φορτίου με συμμετοχή
με τζίρο περίπου τα
αγαθών και υπηρεσιών στο -32,1%
λιμένων
στο 0%. είχε το 9,02% του ΑΕΠ,
δυτικών σχημάτων των κεντρικών
έχει αναδειχθεί σε
μόσιες επενδύσεις (ΠΔΕ) παραμένουν
ροών,
μεγάλες 15-16 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα,
εισόδου διεθνών εμπορευματικών
Η πραγματική οικονομία καταγράφει και με έναν από τους τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης. Η
Θεσσαλονίκης.
της
και
Πειραιά
-18,3%
δηλαδή του
απώλειες, με το εμπόριο στο
διαμετακομιστικό κόμβο για τις
τζίρο σε ετήσια Ελλάδα αποτελεί
ροές από την Ανατολή
22 δισ. ευρώ χαμηλότερο
εφοδιαστικής
κατέγραψαν διεθνείς εμπορευματικές
• Outsourcing των υπηρεσιών
βάση. Οι εξαγωγές στο εξάμηνο
και ανατολική Ευρώπη. Αυτό
(3rd Party
λιγότερα σε προς την κεντρική
του δημόσιου τομέα σε τρίτους
ουσιαστικό ρόλο
απώλειες -12,2%, με 2 δισ. ευρώ
παρόχους.
ανεργία της προσδίδει αδιαμφισβήτητο
Η
Logistics)
πέρσι.
περίοδο
στόχο
με
ίδια
την
σχέση με
των νέων δικτύων,
17,2%, με πρό- στη διαμόρφωση
από το 15,7% αυξήθηκε στο
μας στον μετασχηματισμό των
Στο δίμηνο των τη συμμετοχή
*Στοιχεία από το ΕΒΕΠ
αλυσίδων.
βλεψη να ξεπεράσει το 19%.
ΧΡΗΜΑ 23
το 18%, με 1 παγκόσμιων εφοδιαστικών
εκπτώσεων, η μείωση ξεπέρασε
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Μάιος/
Ιούνιος
(τ. 452)

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
- Investors Guide 2021
- Χρηματιστηριακές Εταιρείες
- Πράσινες Κατασκευές & Οικολογικά Κτίρια
- Τηλεπικοινωνίες - 5G

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
- Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
- Smart Cities: Oι σύγχρονες πόλεις στο επίκεντρο της ανάπτυξης
- NPL: Το μέλλον της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων
- Iταλικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα
- Funding: Η νέα εποχή στη χρηματοδότηση
- Cyber Security: Ο κρίσιμος ρόλος του στην ψηφιακή εποχή

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
- Απολογισμός Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2020
- Απολογισμός Coffee Business Awards
- Απολογισμός Greek Exports Forum & Awards

Μάρτιος/
Απρίλιος
(τ. 451)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
- Απολογισμός NPL Summit
- Απολογισμός Digital Banking Forum
- Απολογισμός Coffee Business Forum
συνέντευξη

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
- Αμοιβαία Κεφάλαια - Μία επένδυση με υψηλές αποδόσεις
- Εξαγωγές: Κορυφαίοι εξαγωγικοί κλάδοι και Επιχειρήσεις
- Digital Business Transformation
- Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών (F&B)
- Πράσινη Χρηματοδότηση: Οι επενδύσεις στη νέα οικονομία
- Τυχερά Παίγνια

θέμα

τι
διαφημισ ς
λο
μα για τη
Το πλήγ νη και ο νέος ρό
ds
δαπά
των bran

Γιώργος Γεράρδ

Τώρα, κάνω σχέ

Θέμα

Κώνστα

με τον Γιώργο
Γεράρδο είναι
ευχάριστη και
μια πλούσια,
αναζωογονητική
εμπειρία.

Η θεματολογία ξεκινά
από τις μοτοσυκλ
κή, και, αναπόφευ
έτες, το χρηματιστ
κτα, καταλήγει στην
ήριο, την πολιτιπληροφορική.
Ο Γιώργος Γεράρδος
δεν
Ο Γιώργος Γεράρδος
success story. Περιγράφεαφηγείται μια διαρκή ιστορία
επιτυχίας, ένα αέναο
παρακολούθησε
ι μια πορεία
Ελλάδα. Επωφελήθ
την εξέλιξη της
πληροφορικής στην Έχει πέσει κι έχει σηκωθεί πολλές λογικής και συνεχούς προσπάθε
ηκε
ιας.
φορές. Άντεξε τον
ματά του να καίγονται από τη χρηματιστηριακή έκρηξη.
όπως
εξωτερικό. Δεν
σειρά
τονθεμάτων,
ανταγωνισμό από
Είδε τα καταστή- επιπλέον μια
σταμάτησα
από βόμβες μολότοφ
το
όρθιος μέσα στην
συνέλευση τωνν οι Dixons με την εξαγορά
στην οδό Στουρνάρη
οιεί ρύθμισελος».
η γενικήαπό
ΑΕ,λύγισε
κρίση, παρουσιάζ
μιαςΔεν
διοι-της
της «Κωτσόβοτηντου
πίεση
ξεκινά να πραγματοπ . Έμεινε
η σύσταση
πουκερδοφορ
οντας ρεκόρ
γερμανικής Media
άλλοι έκρυβαν τα
τηηγαλλική
της, η σύνθεση
ανθρώπων
διοίκησήFnac,
από την περίοδο
Markt, δεν φοβήθηκε
λεφτά και τα κέρδη
ούτε τον ανταγωνισ
ίας,
όταν όλοι μετόχων,
ανταλλαγή αγαθών,
ς με
οι Ο της
τους
ριο της επιχείρησή
μό από τη Saturn
συμβουλίου κ.λπ.
Γιώργος
στο
μαξιλάρι. Άνοιξε
κητικού
και την Electrowo
ς του για τουςσυναλλαγέ
χρήματος.
το
είναι ένας
λογιστή- άνθρωπος Γεράρδος δενισολογισμό
μετέπειτα,ους
ς επιτυχημέ
εργαζομέν
rld.
και,
τις τράπεζες και
νος επιχειρηματίας.
ότι ο
όταν η κυβέρνησ
που δούλεψε
τα ATM με τα capital
ένα στην
36 του νόμου όρισε
Είναι ένας
ελέγχεταιοραματίστ
νασκληρά,
και συγκεκριμ η έκλεινεΤο άρθρο
controls.
διαρκώς
ηκε το μέλλον και
ανάμεσά
εταιρείας πρέπει
ελέγχου,
ους
Στην Αρχαία Ελλάδα,
μας
σώματα
ανώνυμης
για
κυκλοφορεί
δύο
να «μυριστεί» την
διοριζόμεν
κάθε
ηκαν
ν δύο ελεγκτές,
επόμενη καινούργι
μας.
Εύθυνος, των απόεποχής
Αθήνα, συγκροτήθ
(ελεγκτής)
τουλάχιστο
των μετόχων,
Λογιστών και ο
α τάση της
Ο όρος auditor Μεγάλη
ών των
γενική συνέλευση
το Συνέδριο των
το διστη
ήταν ο λογαριασμ
από την ετήσια

Στελ

64 Ιανουάριος Φεβρουάρι

ος 2019

]

[αφιέρωμα

Auditing:

συνδεδεμένος
Θεσμός άμεσα εταιρείες
με τις ανώνυμες

Από τον Γιώργο

Καλούμενο

ά
σκοπό ή διαφορετικ
έχοντας έναν
ιδιωτικές, σκοπός
ς ιδρύονται
της Οικονομική
ύπαρξης. Αν είναι
αν είναι
ο έναν λόγο
είναι ο κλάδος
του κέρδους,
των Η Ελεγκτική εων και Εκμεταλλ εύσεωνδι- είναι η μεγιστοποίηση κάλυψη των δημόη
ο καταιγισμός
των Επιχειρήσ
σκοπός είναι
ο τη μελέτη και
ο τελευταία χρόνια,
κυβερνητικοί
έχει ως αντικείμεν και διαδικασιών κρατικές,
οικονομικό προσκήνιο
ενώ τέλος οι μη
έχουν την
η με το οποίος
εξελίξεων στο
κανόνων
σιων δαπανών,
ι την ενασχόλησ . Ειδι- ατύπωση αρχών,
οργανισμοί σκοπόν αναγκών.
οικονομικής
έχει καταστήσε
(κερδοσκοπικοί)
ελέγχου επί της
κοινωνικώ
τη διενέργεια
οικονομικών
Ελεγκτικής επιτακτική
αυτό της για
σκοπών απαικάλυψη των ευρύτερων
περιουσίας των
αντικείμενο της
των ανωτέρω
σκάνδαλα όπως
διαχείρισης της
Για την επίτευξη σε κεφάλαια, διαχείριση
κότερα, οικονομικά Enron, το οποίο ουσια- μονάδων.
επάρκεια
διενέργεια
μίας εκ των
ενεργειακής εταιρείας
τι είναι ο τούνται πρόσληψη προσωπικού,
τη διάλυση της
,
της
όμως πλήρως
και υπηρεσιών
στικά προκάλεσε
της αυτών,
Ας κατανοήσουμε
ελεγκτικών εταιρειών,
πώλησης αγαθώνάλλες επιχειρης διαχείρισης
πέντε μεγάλων είχε ως άμεσο αποτέλεσμα έλεγχος επί της οικονομική
Ο αγοράς και
και διάφορες
ών μονάδων.
λήψη δανείων
διενέργεια αυτών
Arthur Andersen, ρυθμιστικές αρχές να επι- περιουσία ς των οικονομικ
«διαχειριστικός ματικές δραστηριότητες. Η
εταιρείες, επενδυτές, έλεγχο της διαχείρισης ανωτέρω έλεγχος καλείται
οι επιχειρήσεις
ζητούν τον ουσιαστικόιδιωτικών και δημόσιων ή λογιστικός έλεγχος». Όλες
των
της περιουσίας
οικονομικών μονάδων.

Τ
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Η διαφημισ

αναπτύχθηκε με τον νόμο
Βρετανία, καθώς ίζεται ότι
του 1862 αναγνωρ
ρίες
οι πληροφο
είναι αναγκαίο στις οικονομιται
ν
που περιέχον
εις των εταιρειώ
κές καταστάσ
ς και ορθά
να είναι αξιόπιστε
απεικονιζόμενες.

έχη ε
πιχ

Πώς αν
τι
την κρίσ μετωπίζουν
σχεδιάζο65η και τι
επόμεν υν για την
η μέρα

ες
στους ελεγκτές
οποίων αρμοδιότητ διαχειρίζονταν τη δημόσια ενώ το άρθρο 37 έδωσε
που
βιβλία των εταιρειών
αξιωματούχων
διαχείριση των καίωμα πρόσβασης στα
ελέγχου
γενικότερα τη
κατάρτιση έκθεσης
περιουσία και
και απαίτησε την
.
ναών.
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Μια συζήτηση

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
 Απολογισμός 2nd Occupational Insurance Services
 Απολογισμός 4th Auto Forum, με τίτλο: «Εξηλεκτρισμός»

φροντίδας υγείας.
διαφημιστιΑνά περιοχή, η μεγαλύτερη πτώση
Λατινική Αμερική
κών δαπανών αναμένεται στη
η Αφρική και η
(-20,7%), ενώ ακολουθούν
αντίκτυπος προΜέση Ανατολή. Ο μικρότερος
ενώ στην
βλέπεται για τη Β. Αμερική (-3,7%),
αναμένεται
Ευρώπη οι διαφημιστικές δαπάνες
κατά 12,2%.
ότι φέτος θα υποστούν μείωση

πανδημία του Covid-19 καταποέσοδα
ντίζει και τα διαφημιστικά
ανά τον κόσμο, με τις επιχειρήματαιώνουν
σεις όλων των κλάδων να
ενώ,
την προβολή τους μέσω διαφήμισης,
παρατηρούμε
στο πλαίσιο των νέων συνθηκών,
καταναλωτικών
ότι ακόμη και οι διαφημίσεις
κοινωνικής
μηνύματα
ειδών περιλαμβάνουν
ευθύνης.
του Παγκόσμιου
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
(WARC), η
Κέντρου Διαφημιστικών Ερευνών
θα συρρικνωθεί
παγκόσμια διαφημιστική αγορά
50 δισ. δολ., με
φέτος κατά 8,1% ή σχεδόν κατά
δαπανών παγκοτο σύνολο των διαφημιστικών
προηγούμενης
σμίως στα 563 δισ. δολ., έναντι
πρόβλεψης για 612,6 δισ. δολάρια.

ος

Ιδρυτής και Πρόεδ
ρος,
Πλαίσιο Comp
uters

δια…»

Στον Χρήστο Ν.

κή

Η

«Ευτύχησα να
δω
τα όνειρά μου
να γίνοντ
πραγματικότητα αι
.

αφιέρωμα

Ιανουάριος/
Φεβρουάριος
(τ. 450)

Καταγράφ
έλλειψη εται παντελής
ενδιαφέρο
για νέες
επενδύσε ντος
ις.
ΧΡΗΜ

Α 69

Αφιερώματα

Νοέμβριος/
Δεκέμβριος
(τ. 455)

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
- Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης / Τιμώμενη Χώρα
- Έρευνα -Τεχνολογία - Καινοτομία
- Το Λιανεμπόριο στη νέα εποχή
- Πράσινη Ενέργεια: Τα οφέλη για το περιβάλλον και την οικονομία
- Ο κλάδος της Πληροφορικής στην Ελλάδα

GREEK HOSPITALITY GUIDE
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
- Νικητές Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ
- Αφιέρωμα ΕΚΕ - ESG
- Επενδύσεις που ξεχωρίζουν Οι τομείς που συγκεντρώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον
- Πράσινα Καύσιμα - Μείωση ρύπων και αποτυπώματος άνθρακα
- Artificial Intelligence (A.I.) και Διαχείριση Δεδομένων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
- Απολογισμός Hellenic Innovation Forum

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
- Απολογισμός Greek Investment Forum & Awards
- Απολογισμός Cyber Insurance
- Απολογισμός Coffee Business Awards

ΕΝΘΕΤΟ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

αφιέρωμα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
- Απολογισμός Space Technology Forum
- Απολογισμός Greek Corporate Governance
- Απολογισμός Food & Beverages Awards

ωσιακές επενδύσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΣΤΟ

Οι αλλαγές

76

Ιούλιος-Αύγ
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σε νέα ξενοδοχεία

Intelligence,
not just news
.

που φέρνει

Από τις αρχές του
2019, δύο ήταν
θέματα συζήτησης
τα βασικά
για όσους ασχολούντα
τον χώρο της λιανικής
ι με
πώλησης ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικ
ών
τη «συνένωση ειδών: οι συζητήσεις για
» δυνάμεων των
Media Markt καθώς
Public και
του Πλαισίου στις και η επικείμενη είσοδος
σκευές. Με τις «λευκές» ηλεκτρικές συδύο αυτές κινήσεις
ολοκληρωθεί,
ο κλάδος βρίσκεται να έχουν
φάση, με τρεις
μεγάλους «παίκτες»σε μια νέα
βολο, Public-Med
ia Markt, Πλαίσιο), (Κωτσόυπολογίζεται ότι
ελέγχουν σχεδόν οι οποίοι
της συνολικής
το 60-70%
αγοράς, που εκτιμάται
στα 2 δισ. ευρώ,
συνυπολογίζονταςπερίπου
είδη ψυχαγωγίας
και τα
και γραφείου.

Στις σελίδες αυτές
βρείτε τους τίτλου θα
ς
ειδήσεων και
άρθρω
που έχουν δημοσ ν
τον τελευταίο ιευθεί
μήνα στο
portal

Με τα 33 και πλέον
εκατομμύρια των
κρουαζιέρας– και
αφίξεων –περιλαμβ
με εισπράξεις που
ανομένης και της
ξεπέρασαν τα 16
Ελλάδα βρίσκεται
δισ. ευρώ το 2018,
πλέον
η
κόσμο, με τον ελληνικό στη 13η θέση των κορυφαίω
ν προορισμών στον
τουρισμό να έχει
εισέλθει στη φάση
της ωριμότητας.

▶▶▶ Η Λάμψα
σότερα από επενδύει περισ22 εκατ. ευρώ
το King’s Palace
για
στο Σύνταγμ
Είναι μία από
α
τις πολυαναμε

το σχήμα Public
-Media Markt
Στη νέα εταιρεία
Olympia, που είναι η πλευρά του ομίλου
έχει το 75% και ο μέτοχος των Public, θα
θα
το υπόλοιπο 25% ασκεί τη διοίκηση, και
Media Saturn θα ανήκει στη γερμανική
Holding, η οποία
συγκεκριμένης
συμφωνίας βρήκε μέσω της
που αναζητούσε
τη
από την εμπλοκή διέξοδο
Ελλάδα, που δεν
είχε πάει και πολύ της στην
Πρόκληση θα
καλά.
είναι
φυσικών καταστημάκαι η διαχείριση 67
των στην
και την Κύπρο,
όπου οι επικαλύψεΕλλάδα
μικρές, αλλά είναι
ις είναι
σίγουρα
ενδιαφέρον
υπάρχει πληθώρα
formats καταστημάτ το ότι
εμβαδόν των
ων το
οποίων κινείται
από 100 έως
4.000 τ.μ.

ζομένων της ΑΤΕ
και
ξενοδοχείου, ωστόσο είχε μεν αρχικά χρήση
στη συνέχεια φιλοξένησε τα γραφεία
νόμενες
δοχειακές αφίξεις
της Αγροτικής
στην περιοχή του ξενοΤράπεζας.
Υπενθυμίζεται
ματος, που αναμένεται
Συντάγότι για το King’s
όμιλος Λάμψα
Palace ο
ρο «αέρα» πολυτέλεια να δώσει μεγαλύτεέχει έρθει ήδη
σε συμφωνία
με τον διεθνή ξενοδοχειακ
ελληνικής πρωτεύουσ ς στην «καρδιά» της
ό όμιλο
ας. Ο λόγος για
προκειμένου η
5 αστέρων King’s
το νέο
νέα μονάδα να της Accor
Palace
λειτουργήσει
υπό το brand ΜGallery.
για το οποίο βρίσκονται του ομίλου Λάμψα,
σε πλήρη εξέλιξη
αυτήν τη στιγμή
οι εργασίες κατασκευή
▶▶▶ Ξεκίνησ
με στόχο η νέα
ε το πιλοτικό
μονάδα να λειτουργήσ ς,
δίκτυο της Wind
5G
Απρίλιο του 2020
ει
για την επόμενη τον
Το πρώτο πιλοτικό στην Καλαμάτα
σεζόν.
θερινή
Καλαμάτα ξεκίνησεδίκτυο 5G της Wind στην
Οι δυσκολίες
και επίσημα τη
για την ανακατασκ
γία
λειτουρτου,
με τους πολίτες
κτηρίου επί της
οδού Κριεζώτου ευή του
και τους επισκέπτες της πόλης
ασμό και με τις
σε συνδυνα
αυξημένες απαιτήσειςπάρουν μια πρώτη έχουν τη δυνατότητα να
διαγραφές για
προγεύση των δυνατοτήτω
τη μετατροπή
της 5ης γενιάς
του σε μονάδα
5 αστέρων έχουν
ν
κινητής
Το πιλοτικό δίκτυο τηλεφωνίας.
γισμό σε επίπεδα ανεβάσει τον προϋπολοκεντρική πλατεία της Wind καλύπτει την
έναντι του ποσού άνω των 22 εκατ. ευρώ,
της
πόλης
και σημεία ενδιαφέροντος όπως
που υπολογιζότ των 17-18 εκατ. ευρώ
το
αν
κό Κέντρο, το ΜέγαροΔημαρχείο, το ΠνευματιΤο ακίνητο είναι αρχικά.
ιδιοκτησίας του
Με 5G καλύπτετα Χορού Καλαμάτας κ.ά.
ηθητικού Ταμείου
ΑλληλοβοΠρόνοιας Πρώην
δοχείο Filoxenia ι πιλοτικά και το ξενοΕργατου ομίλου Grecotel
παραλία της
πόλης, εγκαινιάζο στην
ντας μια

εντελώς νέα εμπειρία
επισκέπτες, Έλληνες επικοινωνίας για τους
και ξένους.
▶▶▶ Barilla
σεις 4 εκατ. Hellas: Επενδύ▶▶▶ Νέο κατάστη
ρίνη, Μύκονο,
το 2019-Έτοιμα
τα σχέδια
Κέρκυρα, όπως
στην πλατεία μα Starbucks
«Μακεδονία»
και του
εργοστασίουγια επέκτασ η του
της Θεσσαλονί
εντός του PublicΣυντάγμ ατος,
κης.
Νέες επενδύσει
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ς, ύψους τουλάχιστο
▶▶▶ Πρώτη
του
εκατ. ευρώ, θα
ν4
οικογένεια των καταστήματος αυτού, η
υλοποιήσει η
Βαλκάνιους η Ελλάδα για τους
Starbucks, που
Barilla
το 2019, για την
τουρίστες
οποιείται στην
κατασκευή νέας Hellas
Η Ελλάδα βρίσκεται
Ελλάδα από το δραστηρικαινοτόμου συστήματο
γραμμής
2002, μεγαστην πρώτη
λώνει, αποκτώντα
προτιμήσεων
ς συσκευασίας.
ς ολοένα και περισσότερ
Την ίδια στιγμή,
των Βαλκάνιων θέση των
καταστήματα
η διοίκηση της
α
και δη των επισκεπτών
τουριστών,
σε κεντρικά σημεία
έχει
εταιρείας
στα συρτάρια
πόλεων και δημοφιλείς
από τη Βουλγαρία
αστικών
τη Σερβία, την
,
επέκταση –με της έτοιμο σχέδιο για την
Τουρκία, την Αλβανία
ορισμούς της χώρας. τουριστικούς προδιπλασιασμό
Βόρεια Μακεδονία.
και τη
της παραγωγής– του εργοστασίο
Στο πιο πολυσύχνα
Μάλιστα, αυτός
υ στον Βόλο,
στο
σημείο
αύξηση
μόλις η
της πόλης, τα
της ζήτησης
Starbucks, στην
λόγους για τους είναι κι ένας από τους
οδό Καραγιώργ
Εντός του 2018, το επιβάλει.
οποίους παραμένει
1 & πλατεία
η Σερβίας
η μέση κατά
Συντάγματος,
τές επενδυτικό ολοκληρώθηκε τετραεκεφαλήν δαπάνη χαμηλά
υποδέχοντ
αυτό το καλοκαίρι
πλάνο (2015-201
μας, δεδομένου
στη
τους λάτρεις του αι
νολικής δαπάνης
8),
του ότι οι Βαλκάνιοιχώρα
και υπόσχονται
καφέ
8,4 εκατ. ευρώ, συρίστες, λόγω
να
τουτεχνολογική αναβάθμισ
εισοδήματος,
για την
πάθος, την αγάπη, μοιραστούν μαζί τους το
ξοδεύουν και
λιγότερα.
η του εργοστασίο
στη Θήβα, την
την τεχνογνωσί τη δεξιοτεχνία αλλά και
υ
παραγωγή νέων
Όπως προκύπτει
α τους γύρω από
και τη βελτίωση
προϊόντων
από τα στοιχεία
προσφέροντας
τον καφέ,
τούτου του Συνδέσμου
του Ινστισε
αποτυπώματος του περιβαλλοντικού
ναδικές στιγμές όλους τους πελάτες μοΕλληνικών Τουριστιτης εγκατάστασ
κών Επιχειρήσεω
απόλαυσης μέσα
τέγραψε
ης,
που
ν
(ΙΝΣΕΤΕ),
καολοκληρωμένη
μείωση
τον μεγαλύτετης
ρο όγκο τουριστών
εμπειρία καφέ. από μια
αφορά στις εκπομπέςτάξης του 3,8% όσον
από τους Βαλκάνιου
Το νέο κατάστημα
δέχεται η χώρα
CO2 και μείωση
τάξης του 5%
μας από τη Βουλγαρία: ς
της
109 τ.μ. (ισόγειο Starbucks είναι μόλις
στην κατανάλωσ
το σύνολο των
και εξωτερικό
Από
Αντίστοιχα, ως
η
6 εκατομμυρίων
και αποτελεί
καθιστικό)
συνέπεια του νερού.
ρων που ταξιδεύουν
Βουλγάένα
επενδυτικού
προγράμματος,
καρδιά της πόλης, μικρό «διαμάντι» στην
στο εξωτερικό,
το
από τους μισούς
πάνω
καθώς έχει διακοσμηθε
Βόλο έγινε ο πρώτος2018, ο μύλος στον
επισκέπτονται
με απόλυτο σεβασμό
τη χώρα μας,
ξεπερνώντας τα
μύλος στην Ελλάδα
στο ιστορικό κτήριοί
με πιστοποίησ
3,1 εκατομμύρ
της πλατείας Συντάγματο
η διαχείρισης
Βούλγαρους οι
ια.
ενέργειας,
αναμένεται να
ς.
τρεις κορυφαίοι Για τους
αποδώσει εξοικονόμ που
στην Ελλάδα
προορισμοί
άνω των 1.000
είναι
ηση
▶▶▶ Η Nürnber
ΜWh τον χρόνο.
η Αν. Μακεδονία η Κεντρική Μακεδονία,
και Θράκη και
ροφά τη Forum g Messe απορΜακεδονία.
η Δυτική
ξη
ΑΕ
▶▶▶ Fraport
Ολοκληρώθηκε συνέντευ
και επισήμως
έτοιμα τα 14 : Σε δύο χρόνια
στρατηγική συμφωνία
χθες η
περιφερειακά
▶▶▶ Η Tetra
δρόμια της Ελλάδας
μεταξύ του
αεροσιακού οργανισμο
πρώτη εταιρείαPak γίνεται η
ύ Nürnberg Messeεκθε«Σε δύο καλοκαίρια
της Forum AE,
συσκευασίας
και
που παρουσ
της μεγαλύτερ
τα 14 περιφερει θα είναι έτοιμα και
ης
διοργάνωσης
χάρτινα καακά αεροδρόμ
λαμάκια στηνιάζει
εκθέσεων στην εταιρείας
erican
Ελλάδα», σύμφωνα
ια στην
Ελλάδα.
Η εξαγορά της
InteramΕυρώπη
ΗΗ Tetra Pak
με τον διευθύνον
ος, Όμιλος
Forum ΑΕ από
σύμβουλο της
ανακοίνωσε πως
ν Σύμβουλ
τους μεγαλύτερ
τα
έναν από
Fraport
πελάτες
Διευθύνω
στην Ευρώπη
Greece, Αλεξάντερ
ους εκθεσιακο
Τσίνελ. «Νέοι
ξεκίνησαν να χρησιμοποι της
νισμούς της Γερμανίας
ύς οργαχώροι
χάρτινα καλαμάκια
τόρια, καινούργια check-in, νέα εστιααποδεικνύει
στις συσκευασίε ούν
εμπιστοσύνη
την
Αυτή η κίνηση
της
νέα τέρμιναλ», εμπορικά καταστήματα,
καθιστά την Tetra ς της.
οικονομίας στο κραταιάς γερμανικής
είπε
πρώτη εταιρεία
Pak την
υγιές ελληνικό
νος στο τι αλλάζει στη Welt αναφερόμεχάρτινης συσκευασία
καθώς και στην
επιχειρείν,
θα παρέχει χάρτινα
ς
τεράστια δυναμική
Σταδιακά, φέτος, στα αεροδρόμια.
καλαμάκια για που
εκθεσιακού κλάδου
του
σκευασίες της
τις συέργα αναβάθμισ ολοκληρώνονται τα
στην Ευρώπη.
Αξίζει να σημειωθεί της χώρας μας.
ης και επέκτασης
Επιπλέον, η
ότι η Forum AE,
ροδρόμια της
εταιρεία ανακοίνωσ
στα αεένταξή της στο
Σάμου,
πρόθεσή της να
δίκτυο του Nürnberg με την
Ρόδου, της Σκιάθου, της Μυτιλήνης, της
δημοσιεύσει και ε την
Group, αποτελεί
Messe
στεί τις καινοτομίε
να μοιρατου Ακτίου και
τη μεγαλύτερη
Κεφαλονιά
ς
της
γύρω από τα
εταιρεία του γερμανικού
θυγατρική
ς. Το πρόγραμμα
καλαμάκια,
χάρτινα
αναβάθμισ
και εκσυγχρον
καθώς
κολοσσού σε
γκόσμιο επίπεδο.
ισμού των υποδομών ης
παεξελίξεις, στηρίζοντα και τις περαιτέρω
ολοκληρωθεί
θα
το 2021 με την
μεταξύ των εταιρειώνς έτσι τη συνεργασία
των νέων αεροδρομ
παράδοση
δημιουργία εναλλακτιτου κλάδου για τη
ίων σε Κω, Σαντοπλαστικά καλαμάκια κών λύσεων στα
μίας χρήσης. •
••
συνώνυΕλλάδα είναι
ων,
ό που στην
ΧΡΗΜΑ 77 των ασφαλίσε
μεγάλο Οργανισμ
χώρο
διευθύνει έναν
διαδρομή στον
ολοκληρωμένη
Ο Γιάννης Καντώρος . Έχει διανύσει μια μεγάληκαι σήμερα διαθέτει μια
μος με την ασφάλισητους κρίσιμους σταθμούς χώρο.
ήδη ένα νέο
στον
όλους
δημιουργούν
έχει περάσει
για τις εξελίξεις
στην Ελλάδα
μένη άποψη
αλλά και, κυρίως,
ές συνθήκες
και συγκροτη
ικού χώρου,
και οι νέες οικονομικ τίες του ασφαλιστ
Η τεχνολογία
επαγγελμα
συγκεαπαιτήσεις.
μόνο για τους
καθολικά τις
υψηλότερες
σκηνικό όχι
ώστε να καλύπτει στην οποία ο Γιάννης
που έχουν νέες,
για τους πολίτες, του ασφαλιστικού προϊόντος
είναι μια πρόκλησηδυναμικά.
υση
ένου πολίτη
Η εξατομίκε
ιθούν
ευκαιρία
ανταποκρ
του ασφαλισμ
μια
να
πάντα
ανάγκες
είναι
είναι έτοιμοι
κριμένες
η Interamerican
περιοδικό ΧΡΗΜΑ
Καντώρο στο
Καντώρος και
με τον Γιάννη
Μια συζήτηση προβληματισμό…
κό
για δημιουργι

ρος

Τ

της Στεφανίας

αφιέρωμα

Σούκη

stefaniasouki@gmail.com
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δεν είναι το κυνήγι του
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ρεκόρ, αλλά ένα σχέδιο
με ορίζοντα τουλάχιασφαόνια κρίση η
η, με
Από τη μακροχρ
βγαίνει ωριμότερ τον
για
λιστική αγορά
απαιτήσεων
ι.
συνείδηση των
κληθεί να επιτελέσε
ρόλο που θα

στον πενταετίας.

Γιάννης Καντώ

ές εταιρείες
Oι ασφαλιστικ
μέρος της
είναι, πλέον,
ας του πολίτη
καθημερινότητ

Στον Χρήστο

καλά
πως δεν δείξαμε
χρόνια. Αυτό σημαίνει
κατά αυτά τα
εταιρείες να
δεκαετία κρίσης,
αντανακλαστικά.
ασφαλιστικές
ετά από μια
δεν
δημόσιο σύστημα Δεν θα μπορέσουμε οι
σε ευκαιρίες αν
την οποία στο
τα προβλήμε τα προβλήματα
κατανοήπεριβάλλον, δεν
ά του, μετατρέψου
ασφάλισης αυξήθηκαν
και τη βιωσιμότητ των διαβάσουμε το σύγχρονο συντελούνται και δεν λειμας.
ές ανάγκες
ματα για την επάρκεια
μεταβολές που
ότι οι ασφαλιστικΗ ασφαλιστική σουμε τις ε αποφασιστικά για την προσαρμογή
είναι φανερό
ς αγοράς
τουργήσουμ
μεγαλώσει.
της ασφαλιστική παρόν
πολιτών έχουν βρίσκεται μπροστά σε νέες Πιστεύω πως η ετοιμότητα
στο
κές
της στις προκλήσεις, να δώσει
αγορά, συνεπώς, έτοιμες οι ασφαλιστι
ανταπόκρισή
την
Είναι
προ- για
κριθεί από τη δυνατότητα που είναι
προκλήσεις.
σε αυτές τις
και το μέλλον, θα
απαντήσουν
τομείς ασφάλισης, Κίνδυνοι,
εταιρείες να
οί
λύσεις στους κρίσιμους
και οι Καταστροφικ πλέον, με
κλήσεις;
Συντάξεις
οι
η Υγεία,
αυτό θα γίνει,
κάνουμε μια σωστή αλλά είναι προφανές ότι είναι, ωστόσο, ότι από
οφείλουμε να
την
Πρώτα απ’ όλα,
κρίσης στην ίδια
όρους. Το σημαντικό
αγορά βγαίνει
συνεπειών της
όγκο νέους
η ασφαλιστική
κρίση
χάνοντας
αποτίμηση των
μακροχρόνια
παρέμεινε στάσιμη,
ΑΕΠ όλα τη
αγορά μας, που
αναλογία του μειούμενου
παραγωγής κατ’

Ν. Κώνστα

Μ
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ο 2019, δεδομένου
ανασφάλειας που και του γενικότερου οικονομικού
προκαλεί το Brexit,
κλίματος στην Ευρώπη,
σμών της Μεσογείου,
της ανόδου άλλων
της
αλλά και της Τουρκίας,
ανταγωνιστικών
της τελευταίας στιγμής.
προοριφαίνεται ότι θα
κριθεί στις κρατήσεις
Πλέον, βέβαια, τα
νούμερα –λίγο
πάνω, λίγο κάτω–,
«αποτελούν αυτοσκοπό
στα επίπεδα που
για τον τουρισμό»,
ζητούμενο εφεξής,
έχουν φθάσει, δεν
όπως δηλώνουν
όπως τουλάχιστον
το κυνήγι του ρεκόρ,
επισημαίνουν άπαντεςοι τουριστικοί φορείς. Το μεγάλο
οι φορείς του κλάδου,
ριση των προορισμών,αλλά ένα σχέδιο με ορίζοντα τουλάχιστον
δεν είναι
με επενδύσεις και
«Ακριβώς αυτό
αλλαγή νοοτροπιών. πενταετίας και σωστή διαχείτο μοντέλο θα καθορίσει
χαρακτηριστικά,
και το μελλοντικό
ενώ στα θετικά για
πρόσημο του τομέα»,
τον κλάδο θα
νες επενδύσεις εκατοντάδων
τονίζεται
εκατομμυρίων ευρώ πρέπει να προσμετρηθούν οι συνεχιζόμεεγχώριους και ξένους
σε μονάδες υψηλών
προδιαγραφών από
Οι δύο μεγαλύτεροι επενδυτές.
ευρωπαϊκοί οργανισμοί
ακινούν τον μεγαλύτερο
της Ευρώπης, ΤUI
αριθμό τουριστών
και Thomas Cook,
επενδυτικά στην
στη Μεσόγειο,
οι οποίοι διΕλλάδα με νέες
ιδιόκτητες μονάδες, είναι από αυτούς που «ποντάρουν»
σκαμπανεβάσματα
σε μια προσπάθεια
της ευρωπαϊκής
▶ Η πορεία της
κέρδους
αγοράς
να αποφύγουν τα
της. φέτος
αγοράς και να ανεβάσουν
▶ Τοτουριστικής
ανεκμετάλλευτο
«εργαλείο»τα περιθώρια
του συνεδριακού τουρισμού
Όσον αφορά στην Ταυτόχρονα,
πορεία της τουριστικής
κίνησης
ξενοδοχειακοί
φέτος, μια σειρά «βλέπουν»
κολοσσοί, από τη
αστάθμητωνεπίσης
παραγόντων
Marriott μέχρι την
«πεδίοκαι
επειδή, συχνά,
ζητημάτων θα παίξουν
δόξηςΚιλαμπρό»
Accorγύρω
συζήτηση στρέφεται
και τηαπό
επώνυμες
ρόλο αλυσίδες
Four Seasons,
στην τελικήείναι
στηνηελληνική
διαμόρτις νέες μορφές
φωση των βασικών
ακόμη σημαντικά.
τουρισμού, αγορά,
που θα όπου
σερχόμενοι
φετινώντης
τα περιθώρια για
αμβλύνουν
καιαγοράς,
Με αυτό
μελλοντικών
την εποχικότητα
μεταξύ των
τουριστικών μεγεθών,
και θαφαίνεται
συμφωνούν
ανοίξουνότινέους
της Αngsana,
οποίων οι Ισραηλινοί
όπως για
δρόμουςκαι οι νεοειτηςπαράδειγμα
η ύςγια το ελληνικό
υπερπολυτελο
γενικότερη επιβράδυνση
Fattal
τουριστικό της
και των Brown Hotels,
προϊόν,
One & Only κ.ά.
Πάντως, το
ο συνεδριακός
τηςκομμάτι
οικονομίας
στην
τουρισμός
στο
οποίο έχει μακρύ φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος
ευρωζώνη, αλλάσυμπληρωματ
και ο ευρύτερος
δρόμο να διανύσει
–ειδικά
ανταγωνισμός
ικών
στα δύο μεγάλα
μορφών τουρισμού,
από χώρες που προσφέρουν
η χώρα
αστικά κέντρα–
μας
κότητας τουπαρόμοιο
είναι εκείνο των
έναντι
άλλων
θα συμβάλουν
προϊόν
ελληνικού
με μορφών,που
τουρισμού.
την Ελλάδα, αλλά
όπως
στην άμβλυνση
ο αθλητικός,και
Περισσότερα
τουσεσυνεδριακού
ο ιατρικός,
καλύτερες τιμές.
ο πολι- της εποχι«Παράλ- τιστικός,
βήματα φαίνεται
τουρισμού,
ληλα, δεν θα πρέπει
ο γαστρονομικός,
στον οποίο Αθήνα
ότι έχουν γίνει στον
μπροστά,
ο θρησκευτικός,
να ξεχνάμε
ότι οοτομέας
ωστόσο
και Θεσσαλονίκη
ο
τομέα
δρόμοςέχει
ολοκληρώσει ήδη
ευεξίας
είναι τουρισμός
κ.ά. Ωστόσο,σαφώς έχουν
ανοιχτός και
ευεξίας,
6 χρονιές
κάνει βήματα
ανόδου. Άρα,
ο ιαματικός
περίάλλους τομείς,και στην
και οακόμα
αυτή, ηγια
και με βάση τα στατιστικά των
ιατρικόςπτωση
ανάπτυξη
τουρισμός,
του τομέαόπως
είναι ο τουρισμός
υπολείπεται
διεθνών κύκλων, της
δυνητικής.ο αθλητικός κ.λπ.
μια ενδεχόμενη σταθεροποίηση,
ή
καθοδική τάση, δεν θα αποτελούσε και ελαφρά
έκπληξη. Θα Η τελευταία
μπορούσε να χαρακτηριστεί
έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης
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ακόμα
θωση” στα επαναλαμβανόμενα και ως “διόρ- της Ελλάδος περιλαμβάνει επεξεργασμένα
θετικά
στοισματα», επισημαίνουν οι τουριστικοί αποτελέ- χεία για τον συνεδριακό τουρισμό στη
χώρα μας,
φορείς.
σύμφωνα με τα οποία, στην
Το κρίσιμο ζήτημα, από εδώ
Ελλάδα, το
και στο εξής, είναι η μέση
ημερήσια δαπάνη ανά συνεδριακό 2017, η
στρατηγική της ωριμότητας,
που θα
επισκέΕλλάδα, ώστε να
επιτυχημένη πορεία στο μέλλον. εξασφαλίσει πτη ήταν πενταπλάσια και πλέον του
είναι η χώρα σε θέση
αντίστοιχου
Σε μια εκλογι- μεγέθους
δικήσει συνέδρια
κή χρονιά, όπως είναι το 2019,
για τον τουρίστα αναψυχής,
μεγάλου μεγέθους να διεκενώ η μέση
μετά την κάλπη, δαπάνη
παρεμπιπτόντως
–τα οποία ▶
ανά ταξίδι του συνεδριακού
τα 10 σημεία προβληματισμού
φιλοξενούν όλες
Πιο ψηλά στα συνέδρια
επισκέπτη
του
οι
Ευρώπης, εκτός
Αθήνα και
στηρίζει την ελληνική οικονομία κλάδου που ήταν σχεδόν δυόμισι φορές μεγαλύτερη
από την Ελλάδα–, χώρες της Θεσσαλονίκη
εντοπίζει και
αυτής
και την απα- του τουρίστα
η πρόεδρος του
σχόληση –αν ληφθεί υπόψη
Συνδέσμου Ελλήνων
Συγκεκριμένα,
ότι στην αιχμή του λοξένησε αναψυχής. Το 2017 η Ελλάδα φιματιών Οργανωτών
Επαγγελ- Παρά
μέσα στο 2018
απασχολεί περίπου το 17%
50.082 συνέδρους, οι οποίοι
Συνεδρίων-HAPCO,
την
η ελληνική
του συνόλου των ερ- 73,5
ξόδεψαν
Τόλη, τονίζοντας:
κ. Ειρήνη κέντρου, έλλειψη ενός μεγάλου συνεδριακού πρωτεύουσα φιλοξένησε συνολικά
εκατ.
γαζομένων και πάνω από το
«Στόχος μας είναι
η δυναμική των
δρια ενώσεων
90 συνέ40% των μισθωτών 3,7 ημέρες. ευρώ και διέμειναν, κατά μέσο όρο,
να
ανταγωνιστικοί, να
του ιδιωτικού τομέα, με άμεση
προχωρήσουμε με είμαστε δύο μεγαλύτερων αστικώντελευταίων ετών των των συνέδρων και Οργανισμών, με τον αριθμό
(μόνο) συνεισφο- «Αν η
καινούργια στον
τεχνολογία, να έχουμε
να φθάνει περίπου
κέντρων της χώρας
Αθήνα είχε το μεγάλο συνεδριακό
ρά στο ΑΕΠ στο 11,7% για
τουρισμό
την αρωγή του κράτους
τις 37.000,
σύμφωνα με την
το 2018– σχετίζονται που
κέντρο
των φορέων και,
επίσημη Έκθεση.
και ξενοδοχειακώνκαι η βελτίωση της ποιότητας των
προβλεπόταν μεταολυμπιακά,
καταρχάς με τις ανάγκες των
εν κατακλείδι, να
Το νούμερο
αυτό μεταφράζεται
υποδομών έχουν
η θέση
ίδιων
κατανοήσουν
οι κρατικοί φορείς
σε 65 εκατ. ευρώ
ανεβάσει πιο έσοδα
ψηλά την Αθήνα και
σμών για κατοίκους και επισκέπτες: των προορι- σήμερα στον διεθνή χάρτη των συνεδρίων της
τη σημασία των συνεδρίων
δυναμικά
για την
τη Θεσσαλονίκη στις
την Ελλάδα».
Επάρκεια σε ήταν πολύ
θα
για λίστες διοργάνωσης
ενέργεια και νερό, διαχείριση
ψηλότερα», σχολιάζουν οι
διεθνείς στοιχείο ότι Αθήνα, λαμβάνοντας υπόψη το
απορριμμάτων και, κοί φορείς
τουριστισυνεδρίων.
Όπως επισημαίνουν
ένας σύνεδρος που
Συνολικά το 2018,
συνολικά, καθαριότητα των
της
χαρακτηριστικά οι
επισκέπτεται την
πόλη δαπανά,
δημόσιων χώρων, ανεκμετάλλευτηχώρας, οι οποίοι βλέπουν μιαν
η Ελλάδα, με βάση
τουριστικοί χεία
φορείς, τουλάχιστον
εκσυγχρονισμός των υποδομών
τα στοι- τη διάρκεια κατά μέσο όρο, 1.760 ευρώ κατά
της Διεθνούς Ένωσης
υπάρχει το Μέγαρο
πηγή εσόδων για τον ελληνικό
στα
κής Αθηνών, το
της
χείριση κυκλοφοριακών ζητημάτων, λιμάνια, δια- τουρισμό, ο οποίος αντιμετωπίζει, διαχρονικά,
μοναδικό συνεδριακό Μουσι- ντήσεων International Συνεδρίων και Συνα- των στατιστικώνπαραμονής του σε αυτήν, βάσει
στην
το
Congress &
κέντρο
Αθήνα, μεσαίου μεγέθους,
στοιχείων της ICCA.
ξεκάθαρου πλαισίου λειτουργίας εξασφάλιση μεγάλο πρόβλημα της εποχικότητας.
Εξίσου ενπου συνέβαλε και Association-ICCA, βρίσκεται στην Convention θαρρυντικό είναι το αποτέλεσμα
συνεχίζει να συμβάλλει
μουσείων και «Το 60%
25η θέση
παγκόσμια κατάταξη
αρχαιολογικών χώρων, αστυνόμευση,
του τουριστικού τζίρου της
Ελλάδας
της αγοράς συνεδρίων, στην νου αριθμού συνεδρίων κατά του αυξανόμεκαι ελληνικών συνεδρίωνστη φιλοξενία διεθνών την
επαρκείς πραγματοποιείται
υπηρεσίες υγείας και ειδικά
τους μήνες εκτός
31η το 2017, με
σε 90 μέρες κι, επιπλέον, από
από της τουριστικής
(με μέγιστο αριθμών
για τον οδικό τουρι- τις 13
τις
συνέδρων
Ηνωμένες
περιόδου (Νοέμβριος-Μά
2.500-3.500 άτομα).
Πολιτείες
περιφέρειες της χώρας, το
Αμερικής, τη Γερμανία
σμό (που αντιπροσωπεύει ένα
ρτιος),
85% του τουσημαντικό
Στα θετικά σημεία
και την Ισπανία να της όπως καταγράφηκε την τελευταία
νται της λίστας. Τις
πλέον του εισερχόμενου τουρισμού), κομμάτι ριστικού τζίρου πραγματοποιείται στις
για τις προοπτικές
διετία.
πρώτες θέσεις στην ηγού- Η Θεσσαλονίκη για το 2018
5. Άρα, ο
του κλάδου
στην Αθήνα προσμετράται
ενίσχυση συνεδριακός τουρισμός
καταλαμβάνουν
ανέβηκε κι αυτή στην
των τοπικών οδικών δικτύων
αποτελεί ένα “εργαλείο”
η Γερμανία, η ΙσπανίαΕυρώπη ευρωπαϊκή και παγκόσμια
και συνοριακών που μπορεί
γωνισμός που βρίσκεται το γεγονός ότι ο δια- Γαλλία,
κατάταξη της αγοράς
σταθμών.
να δώσει λύσεις τόσο ως
και η συνεδρίων,
προς την
καταγράφοντας για
Ολοκληρωμένο Τουριστικόσε εξέλιξη για το πρώτο θέση. με την Ελλάδα να καταλαμβάνει
άμβλυνση της εποχικότητας
Σε επίπεδο γενικότερου
πρώτη φορά στην
τη 14η ιστορία της
Συγκρότημα με καζίνο
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