
 

 

       

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

1. Οι Έλληνες πληρώνουν σε φόρους και εισφορές όσα 
και οι Γερμανοί. Φόρους και εισφορές ύψους 76 δισ. 
ευρώ κατέβαλαν το 2018 οι επιχειρήσεις και τα 
νοικοκυριά στο ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τη 
μελέτη της Eurostat. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι φόροι 
και εισφορές αντιστοιχούν στο 41,5% του ΑΕΠ με 
αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει αναρριχηθεί στην 8η 
θέση στην Ε.Ε. μαζί με τη Γερμανία. 

2. Οι εταιρείες εμφιαλωμένου νερού εγκαταλείπουν 
το πλαστικό μπουκάλι. Εξαιτίας της κλιματικής 
αλλαγής σε ορισμένες πόλεις απαγορεύονται εντελώς 
οι πωλήσεις νερού σε πλαστική συσκευασία, ενώ 
γενικά στον κλάδο μειώνονται και οι πωλήσεις του 
προϊόντος αυτού. Οι εταιρείες εμφιαλώνουν το νερό σε 
μεταλλικά κουτάκια, κατασκευάζουν συσκευές, που 
προσθέτουν στο νερό γεύση ή ανθρακικό ή 
δημιουργούν άλλα προϊόντα, που διευκολύνουν τους 
καταναλωτές να φτιάχνουν μόνοι τους ανθρακούχο 
νερό κατ’ οίκον. Επίσης, δημιουργούν μηχανήματα – 
ψύκτες, που πουλάνε το δικό τους επώνυμο νερό 
«χύμα» και μπορούν οι καταναλωτές να γεμίσουν τα 
παγούρια και τα μπουκάλια τους. 

 

 

 

 

3. Αναγνωρίζονται ως ΠΟΠ έξι ελληνικά προϊόντα στην 
Κίνα.Η ειδική συμφωνία προστασίας έναντι 
απομιμήσεων μεταξύ Κίνας και Βρυξελλών αποδίδει 
αποκλειστικά δικαιώματα σχετικά με το όνομα των 
προϊόντων που προέρχονται από συγκεκριμένες 
περιοχές παραγωγής. Μεταξύ αυτών βρίσκονται το 
ούζο, η φέτα, τα κρασιά Σάμου, το λάδι Λασιθίου, η 
Μαστίχα Χίου και οι ελιές Καλαμάτας. 
 
4. «Έκρηξη» νέων οικοδομικών αδειών σε Αθήνα και 
νησιά. Έκρηξη» νέων οικοδομικών αδειών αναμένουν 
για το επόμενο διάστημα φορείς της αγοράς ακινήτων, 
καθώς ο συνδυασμός του μέτρου της αναστολής του 
ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες κατασκευές με την 
οικονομική ανάκαμψη και το αγοραστικό ενδιαφέρον 
από το εξωτερικό ωθεί όλο και περισσότερους 
κατασκευαστές σε νέες επενδύσεις. 
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Αργό και πανάκριβο το σταθερό Internet στην 
Ελλάδα. Δεύτερη πιο ακριβή χώρα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ε.Ε.) είναι η Ελλάδα στις ονομαστικές 
χρεώσεις ευζωνικών συνδέσεων σταθερής. Μελέτη 
της Κομισιόν που παρουσιάστηκε πριν από λίγες 
ημέρες εμφανίζει κατά μέσον όρο την Ελλάδα ως τη 
χώρα με τις πιο υψηλές χρεώσεις, μετά εκείνες του 
Βελγίου. 

 
5.Τουριστική έκρηξη σημειώθηκε στην Αθήνα. 
Διπλασιάστηκαν οι τουριστικές αφίξεις στην Αθήνα 
μέσα σε μία εξαετία, καθώς η πρωτεύουσα 
αναδεικνύεται σε μείζονα διεθνή αυτοτελή ταξιδιωτικό 
προορισμό και μάλιστα με εξαιρετικές επιδόσεις στην 
ικανοποίηση των επισκεπτών της. Ένας μεγάλος 
αριθμός επισκεπτών, που προσεγγίζει το 1 εκατ. άτομα, 
δεν διαμένουν σε ξενοδοχεία, αλλά σε καταλύματα 
βραχυχρόνιων μισθώσεων.  
 
6.Online θα ελέγχονται οι συναλλαγές των 
επιχειρήσεων από την εφορία. Τα ηλεκτρονικά βιβλία 
και η ηλεκτρονική τιμολόγηση έρχονται και ανοίγουν 
τον δρόμο για εξπρές επιστροφές φόρων σε συνεπείς 
επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ενώ ταυτόχρονα 
βοηθούν το έργο των ελεγκτικών αρχών, ώστε να 
μειωθούν η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή.  

. 

Βενζινοκίνητα οχήματα και SUV κάθε μεγέθους 
προτιμούν οι Ελληνες. Στη βενζίνη επιστρέφουν οι 
Ελληνες οδηγοί, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ολοένα 
και μεγαλύτερη μεγαλύτερη μείωση του μεριδίου 
αγοράς των πετρελαιοκίνητων οχημάτων.  

 
7. Oλοκληρώνεται η πρόωρη πληρωμή του ακριβού 
τμήματος του δανείου του ΔΝΤ. Τα 2,7 δισ. ευρώ 
καλύπτουν όλες τις δόσεις που θα έπρεπε να πληρώσει 
η Ελλάδα το 2020 και τις μισές του Ιανουαρίου του 
2021. Ετσι, το ελληνικό Δημόσιο πρακτικά δεν θα 
πληρώσει τίποτα στο ΔΝΤ το 2020. 

 

8.Υψηλότερος ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για 

πολυτελή ακίνητα. Μεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν 
οι ιδιοκτήτες πολυτελών ακινήτων, καθώς η κυβέρνηση 
θα προχωρήσει στη θέσπιση κριτηρίων που σχετίζονται 
με την ποιότητα κατασκευής. Συγκεκριμένα, ένας από 
τους παράγοντες προσδιορισμού των αντικειμενικών 
αξιών θα είναι η ποιότητα κατασκευής. Οι πολυτελείς 
κατασκευές θα έχουν υψηλότερη αντικειμενική αξία 
από ακίνητα στον ίδιο δρόμο ίδιας ηλικίας, που η 
κατασκευή είναι απλή. 
 



 

 

        ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 

 

 

 

 

 
1. Κίνα: Απευθείας αεροπορική σύνδεση Αθήνας – 
Σαγκάης από το καλοκαίρι. Απευθείας αεροπορική 
σύνδεση με τη Σανγκάη θα αποκτήσει η Αθήνα. Τα 
δρομολόγια θα ξεκινήσουν απο τον Ιούλιο του 2020 μετα 
το έντονο σχετικό ενδιαφέρον της κινεζικής αεροπορικής 
εταιρείας Juneyao Air.  
 
2. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα μικρά 
μοντέλα της Fiat. Τα εμβληματικά μικρά αυτοκίνητα 
της Fiat, τα 500αράκια και τα οχήματα 1.000 κυβικών, 
που ταυτίστηκαν με την εταιρεία και αγαπήθηκαν πολύ 
στους δρόμους αλλά και στο σινεμά, θα περάσουν 
σύντομα στην ιστορία, τουλάχιστον στη σημερινή 
μορφή τους με τα συμβατικά καύσιμα.  H ιταλική 
αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία σκέπτεται να διακόψει 
την κατασκευή αυτών των οχημάτων και να στρέψει την 
πελατεία της σε κατηγορία μεγαλύτερων αυτοκινήτων, 
με βελτιωμένα περιθώρια κέρδους. 

3. Προτιμά τους… καταναλωτές από τους 
πρωταθλητές η Adidas. Η εμπορική επιτυχία 
επιτυγχάνεται από την πώληση παπουτσιών στον μέσο 
καταναλωτή και όχι από την εξυπηρέτηση 
καταξιωμένων αθλητών στίβου.Ως αποτέλεσμα, στην 
αγορά, η οποία απευθύνεται σε αθλητές, φαίνεται πως 
η Nike έχει το προβάδισμα, ενδιαφέρεται μεν για την 
εξυπηρέτηση των αθλητών, αλλά δεν αποτελεί 
προτεραιότητα για την εταιρεία.  

Η Louis Vuitton εξαγόρασε την Tiffany έναντι 16,6 
δισ. δολ. Στα χέρια του πλουσιότερου Ευρωπαίου 
περνάει ο 182 ετών αμερικανικός οίκος κοσμημάτων 
Tiffany, γνωστός για τα τιρκουάζ κουτιά κοσμημάτων 
και για την απήχησή του στην αγορά δαχτυλιδιών 
αρραβώνα.Ο Μπερνάρ Αρνό, διευθύνων σύμβουλος 
του οίκου ειδών πολυτελείας και υψηλής ραπτικής 
LVMH, εξαγόρασε την Tiffany έναντι 16,6 δισ. 
Δολαρίων.  

 
5. Ρολόι Patek Philippe έπιασε 31 εκατ. δολ. σε 
δημοπρασία. Μέσα σε μόλις πέντε λεπτά 
εκπλειστηριάστηκε ρολόι της Patek Philippe σε 
δημοπρασία στη Γενεύη έναντι της τιμής ρεκόρ των 31 
εκατ. δολαρίων. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που 
έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία των δημοπρασιών για 

ρολόι χειρός. Πρόκειται για «το πιο περίπλοκο ρολόι 
χειρός που έχει κατασκευαστεί ποτέ… κάνει σχεδόν τα 
πάντα, εκτός από το να φτιάχνει καφέ», όπως δήλωσε 
η Σαμπίνε Κέγκελ, επικεφαλής του τμήματος ρολογιών 
στον οίκο δημοπρασιών Christie’s στη Γενεύη. 

6. Χάμπουργκερ για χορτοφάγους από τo Burger King. 
Στην ταχέως αυξανόμενη ζήτηση για χορτοφαγικό 
μενού υποκύπτει ο κλάδος του φαστ φουντ, καθώς όλο 
και περισσότερες αλυσίδες εστιατορίων συνεργάζονται 
με προμηθευτές χορτοφαγικών προϊόντων.  

7. Οι Κινέζοι ζουν μέσα από το κινητό τους. Αρκεί να 
περάσει κάποιος ένα 24ωρο σε μία από τις αχανείς 
μεγαλουπόλεις της Κίνας και να καταλάβει αμέσως 
πόσο συνυφασμένη είναι η τεχνολογία με την 
καθημερινότητα των ανθρώπων κατά τρόπο 
θεμελιωδώς διαφορετικό απ’ ό,τι συμβαίνει στην 
Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Ας πούμε, σε ορισμένα πάρκινγκ 
στη Σαγκάη δεν έχεις καμία άλλη επιλογή –δηλαδή 
ρευστό– για να πληρώσεις για τη στάθμευση παρά 
μόνο με την εφαρμογή WeChat Pay ή Alipay. Ως 
αποτέλεσμα, πολλοί Κινέζοι είναι μίλια μπροστά από 
τους Δυτικούς 

8. Ουίσκι, ο βασιλιάς του ποτού και των αποδόσεων. 
Σε μια εποχή έντονης αβεβαιότητας, χαμηλών 
αποδόσεων και αρνητικών επιτοκίων, οι επενδύσεις 
πάθους αποτελούν μια ολοένα και πιο δημοφιλή 
επιλογή μεταξύ των εύπορων επενδυτών και 
συλλεκτών. Επειδή όμως μιλάμε για επενδύσεις, 
βασικό ζητούμενο είναι και η απόδοση. Και βάσει 
αυτής, ο βασιλιάς των επενδύσεων πάθους, είναι το 
ουίσκι. Σε 12μηνη βάση η απόδοση του δείκτη των 
σπάνιων single malts φθάνει το 40% και ακολουθούν τα 
νομίσματα (12%), το κρασί (9%), τα έργα τέχνης (9%), 
τα ρολόγια (5%) και τα αυτοκίνητα (2%).  

9.Δοκιμαστική υπηρεσία ενοικίασης ρούχων από 
H&M στη Σουηδία. Η ενοικίαση ρούχων είναι μια νέα 
μόδα που επεκτείνεται ραγδαία από τις ΗΠΑ τα 
τελευταία χρόνια, αποτελώντας μια εναλλακτική 
πρόταση για καταναλωτές που επιθυμούν να αλλάζουν 
συχνά τα ρούχα που φορούν αλλά με μικρότερο κόστος 
απ’ ό,τι αν τα αγόραζαν. Από χθες, οι πελάτες της H&M 
θα μπορούν να ενοικιάζουν ρούχα έναντι 33,3 ευρώ την 
εβδομάδα από το ανακαινισμένο κατάστημα της 
εταιρείας στην πλατεία Σεργκελς Τοργκ στο κέντρο της 
Στοκχόλμης. Η H&M ακολουθεί το παράδειγμα των 
Banana Republic (θυγατρική της αμερικανικής 
εταιρείας GAP) και της επίσης αμερικανικής Urban 
Outfitters, που είχαν εγκαινιάσει νωρίτερα φέτος 
υπηρεσίες ενοικίασης ρούχων, επιθυμώντας να 
αυξήσουν την παρουσία τους σε μια αγορά με 
πωλήσεις 1 δισ. δολαρίων παγκοσμίως το 2018. 


