Απολογισµός
FACTS
Ο Οργανισµός Enterprise Greece, ο αρµόδιος
εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, για την προσέλκυση
επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των
εξαγωγών, προβάλλει και υποστηρίζει τις σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες της Ελλάδας και παράλληλα προωθεί στη διεθνή επιχειρηµατική κοινότητα τα υψηλής ποιότητας εξαγώγιµα προϊόντα και
υπηρεσίες της. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει την ελληνική επιχειρηµατικότητα και επιδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των Περιφερειών της χώρας,
οικοδοµώντας ισχυρές επιχειρηµατικές συνέργειες
και επενδύοντας σε ένα ευρύ και αποτελεσµατικό
δίκτυο συνεργατών.
Το 2017 ήταν ένα σηµαντικό έτος για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας, καθώς τα επίσηµα
στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν σηµαντική
άνοδο τόσο ως προς τις ξένες άµεσες επενδύσεις
όσο και ως προς τις εξαγωγές.

FIGURES

Ο Οργανισµός, επιθυµώντας να συµβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης και στη
δηµιουργία ποιοτικών και διατηρήσιµων θέσεων
εργασίας, υλοποίησε ένα συνεκτικό και στοχευµένο πρόγραµµα δράσεων κατά τη διάρκεια του 2017.
Αξιοποίησε διεθνώς αναγνωρισµένα εργαλεία για
να προωθήσει τη χώρα ως επενδυτικό προορισµό,
καθώς και να υποστηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν περαιτέρω συνεργασίες και να
προσεγγίσουν νέες αγορές.
Ο Απολογισµός ∆ράσεων περιλαµβάνει συνοπτικά
τις πρωτοβουλίες του Enterprise Greece που
υλοποιήθηκαν κατά το 2017 και ως στόχο είχαν τη
συµβολή τους στην επιστροφή στην ανάπτυξη. Για
το έτος 2018, έχουν προγραµµατισθεί περισσότερες
ανάλογες δυναµικές δράσεις και νέες πρωτοβουλίες προβολής και προώθησης, οι οποίες αποτελούν
µέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασµού
για τη νέα αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.
Χρήστος Στάικος
Πρόεδρος

Ηλίας Αθανασίου
∆ιευθύνων Σύµβουλος

Προσέλκυση Επενδύσεων
Εντός του 2017, ο Τοµέας Επενδύσεων, στο πλαίσιο της Προσέλκυσης Επενδύσεων, σχεδίασε και υλοποίησε ολοκληρωµένο
Πρόγραµµα προβολής της επενδυτικής πρότασης της χώρας και
των επενδυτικών ευκαιριών της, που περιελάµβανε µεταξύ άλλων:
» τη διοργάνωση στο εξωτερικό 28 δράσεων προσέλκυσης
επενδύσεων, όπως roadshows, διοργάνωση επενδυτικών
εκδηλώσεων, διοργάνωση εθνικών περιπτέρων σε σηµαντικές
εκθέσεις
» τη συµµετοχή σε 27 ενηµερωτικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από τρίτους µε σκοπό την καθιέρωση της Ελλάδος ως
σηµαντικό επενδυτικό προορισµό
» τη διοργάνωση ή υποστήριξη της διοργάνωσης 25 ενηµερωτικών-επενδυτικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα, στις οποίες
έλαβαν µέρος 1.500 συµµετέχοντες, και στις περισσότερες εκ
των οποίων πραγµατοποιήθηκαν κατ’ ιδίαν συναντήσεις µεταξύ
Ελλήνων και ξένων συµµετεχόντων.
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Παράλληλα, ο Τοµέας Επενδύσεων προώθησε ενεργά το
Πρόγραµµα GOLDEN VISA σε Κίνα, Αραβικές χώρες, Ρωσία και
Τουρκία µέσα από στοχευµένες δράσεις όπως εθνικά περίπτερα σε
εκθέσεις, οµιλίες σε συνέδρια, συνεντεύξεις και άρθρα σε κλαδικά
διεθνή Μέσα.
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€1,4 δισ.

Μία σηµαντική υπηρεσία που έχει αναπτύξει ο Τοµέας Επενδύσεων
είναι η διαχείριση αιτηµάτων διεθνών και Ελλήνων επενδυτών.
Εντός του 2017, ο Τοµέας Επενδύσεων δέχθηκε και χειρίστηκε
περισσότερα από 1.000 αιτήµατα µέσω του επενδυτικού help desk
που µε επιτυχία λειτουργεί τα τελευταία χρόνια.
Αποτέλεσµα όλων των ανωτέρω ενεργειών ήταν:
» Συναντήσεις µε 3.300 διεθνείς επενδυτές και ελληνικές
επιχειρήσεις, εκ των οποίων, περίπου 30 εταιρείες έχουν ήδη
αναπτύξει συγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια για την Ελλάδα.
» Προώθηση 60 στοχευµένων επενδυτικών προτάσεων σε
διεθνείς επενδυτές µε ώριµο ενδιαφέρον, µέσω του χαρτοφυλακίου ιδιωτικών επενδυτικών έργων που διατηρεί και προωθεί
ο Τοµέας επενδύσεων.
» Υποδοχή 17 οργανωµένων αποστολών στελεχών ξένων
επιχειρήσεων, επιχειρηµατικών φορέων και κρατικών
φορέων. Χώρες προέλευσης των αποστολών ήταν οι: Κίνα,
Ολλανδία, Πολωνία, Ιταλία, Γαλλία, Χόνγκ Κόνγκ, ΗΠΑ και
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα.
Εντός του 2017, στο πλαίσιο της Υποστήριξης Επενδύσεων, ο
Τοµέας Επενδύσεων επίλυσε το 86% των υποθέσεων επενδυτών που αναζήτησαν τη συνδροµή του Οργανισµού µας, στο
πλαίσιο της υλοποίησης επένδυσής τους στην Ελλάδα, µέσω του
∆ιαµεσολαβητή του Επενδυτή, ενώ το υπόλοιπο 14% βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2017, εντάχθηκαν στη διαδικασία Fast
Track, 3 νέα έργα συνολικού προϋπολογισµού 600 εκ.
ευρώ, τα οποία αναµένεται να δηµιουργήσουν
1.050 νέες θέσεις εργασίας.
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Προώθηση Εξαγωγών
Στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών
επιχειρήσεων και την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών σε όλους
τους παραγωγικούς τοµείς και κλάδους, στους οποίους η χώρα
παρουσιάζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, ο Τοµέας Εξωτερικού
Εµπορίου:
» διοργάνωσε την ελληνική συµµετοχή µε εθνικό περίπτερο
σε 45 διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού, µε τη συµµετοχή των
ελληνικών επιχειρήσεων να σηµειώνει ιδιαίτερα σηµαντική
αύξηση, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασε το 50%
» παρείχε υποστήριξη σε 1.000 περίπου µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
» ο κλάδος των Τροφίµων και Ποτών συµµετείχε στα µεγαλύτερα εµπορικά γεγονότα του κλάδου, όπως ANUGA (Κολωνία),
GULFOOD (Ντουµπάι), PROWEIN (Ντίσελντορφ), SUMMER
FANCY (Νέα Υόρκη), κ.λπ.
» ο κλάδος των δοµικών υλικών, καταναλωτικών και βιοµηχανικών προϊόντων, συνέβαλε στη δραστηριοποίηση των ελληνικών
επιχειρήσεων σε νέες αγορές, όπως αυτές της νοτιοανατολικής
Ασίας και της Βόρειας & Ανατολικής Αφρικής (Μαρόκο, Αίγυπτος,
Κένυα κ.λπ.) σε συνδυασµό βέβαια µε τις παραδοσιακές χώρες
εξαγωγών.
» νέοι και δυναµικά αναπτυσσόµενοι κλάδοι που εντάχθηκαν
στο πρόγραµµα του Οργανισµού, σκάφη αναψυχής, ναυτιλιακός
εξοπλισµός, νέες τεχνολογίες και κόσµηµα, δίνουν νέα ώθηση
στο εξαγωγικό προφίλ της χώρας.
Στο πλαίσιο των ολοκληρωµένων προγραµµάτων προβολής και
προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, υλοποιήθηκε πρόγραµµα
προβολής του ελληνικού κρασιού σε ξένες αγορές το οποίο περιελάµβανε την πρόσκληση δηµοσιογράφων και διαµορφωτών κοινής
γνώµης και ξένων εισαγωγέων από τις αγορές της Ευρώπης, της
Βορείου Αµερικής, της Ιαπωνίας, της Κορέας, και διοργανώθηκαν
παράλληλα εκδηλώσεις προώθησης της ελληνικής κουζίνας και
γαστρονοµίας. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν 6 κλαδικά partenariat,
µε περισσότερους από 300 αγοραστές και εισαγωγείς από τις σηµαντικές αγορές των ΗΠΑ, των Αραβικών Χωρών, της Ευρώπης, της
Κορέας, της Ιαπωνίας. Παράλληλα, στοχεύοντας στη συνεχή διεύρυνση των δράσεών του, ο Οργανισµός για πρώτη φορά υλοποίησε
δράση in store promotion 40 εταιρειών τροφίµων και ποτών µε
400 νέους κώδικους σε αλυσίδα super market του εξωτερικού,
αλλά και εκδήλωση προβολής για την προώθηση του ελληνικού
κοσµήµατος στην αγορά των ΗΠΑ.
Ταυτόχρονα, ο Enterprise Greece υλοποίησε πρόγραµµα ενηµέρωσης και εκπαίδευσης εκπροσώπων των Ελλήνων εξαγωγέων. Στην
κατεύθυνση αυτή, διοργανώθηκαν σε συνεργασία µε τα Επαγγελµατικά Επιµελητήρια και άλλους φορείς, 30 εκπαιδευτικά σεµινάρια
µε θέµα: «∆ηµιουργία εξαγώγιµου προϊόντος και εξαγωγικές διαδικασίες», τα οποία παρακολούθησαν 1.148 στελέχη µικροµεσαίων
κυρίως επιχειρήσεων.

αύξηση 13,2% έναντι 2016

€28,8 δις
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∆ιεθνείς Εκθέσεις
Αύξηση συµµετοχής των ελληνικών
επιχειρήσεων, η οποία σε πολλές
περιπτώσεις ξεπέρασε το 50%

Κυριότερες αγορές

Ιταλία Γερµανία Τουρκία
10,6% 7,1%
6,8%

Κύπρος
6,4%

∆ιοργάνωση
κλαδικών partenariat,
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3600 επιχειρηµατικές συναντήσεις µε
περισσότερους από 300 αγοραστές
και εισαγωγείς από Η.Π.Α., Αραβικές
Χώρες, Ευρώπη, Κορέα, Ιαπωνία κ.α.
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Υποστήριξη

ΜΜΕ

Εκπαιδευτικά
σεµινάρια

συµµετέχουσες
ελληνικές εταιρείες

∆ιεθνείς Σχέσεις,
Θεσµική ∆ικτύωση
και Επικοινωνία

Η δικτύωση και ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών µε
εγχώριους και διεθνείς φορείς δηµιουργεί προστιθέµενη
αξία για τον Οργανισµό αφού συµβάλλει στην ανάπτυξη
αµοιβαίως επωφελών συνεργασιών µεταξύ του Οργανισµού
και των συνεργατών του. Ταυτόχρονα, η επικοινωνία της
επενδυτικής και εξαγωγικής στρατηγικής της χώρας
διεθνώς, αλλά και σε ειδικά κατά περίπτωση κοινά, ενισχύουν τον εξωστρεφή προσανατολισµό του Οργανισµού και
συνδράµουν στην επίτευξη του καταστατικού του σκοπού.
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∆ελτία Τύπου
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Συνεντεύξεις

Ευρωµεσογειακό
Συνέδριο Καινοτοµίας και
Ανάληψη Αντιπροεδρίας του
Anima Investment Network

Αρθρα
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Συµµετοχή σε
∆ιεθνή Συνέδρια

Ελληνικά Εξαµηνιαία
ιστότοπος
και δηµιουργία νέας, Ενηµερωτικά ∆ελτία
ισχυρής εταιρικής
ταυτότητας
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επίσηµων
Υποδοχή
αποστολών από άλλες
χώρες και διοργάνωση
διµερών επιχειρηµατικών
εκδηλώσεων

Μηναία αγγλικά
Newsletters σε 30.000
παραλήπτες (Σεπτ. – ∆εκ. ’17)
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∆ιοργάνωση
Συν-διοργάνωση
περιφερειακών
συνεδρίων / εκδηλώσεων
εκδηλώσεων (στο
εντός χώρας
πλαίσιο ανάδειξης των
ελληνικών περιφερειών –
Πρόγραµµα Synergassia)

Υπουργεία και
εποπτευόµενοι
φορείς
Σύνδεσµοι
εργοδοτών /
εργαζοµένων

Ευρωπαϊκή Ενωση,
∆ιεθνείς Φορείς

Συλλογικοί και
κρατικοί φορείς,
Μη κυβερνητικοί
εταίροι - κοινωνικοί
φορείς

Υπόλοιπες µονάδες
εταιρείας - στελέχη
εταιρείας

∆ιεύθυνση ∆ιεθνών
Σχέσεων, Θεσµικής
∆ικτύωσης και
Επικοινωνίας

Θεσµικοί εταίροι
που σχετίζονται µε
την προσέλκυση
επενδύσεων και την
προώθηση
εξαγωγών
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Εθνικά και
∆ιεθνή µέσα
επικοινωνίας

Περιφέρειες, τοπική
Αυτοδιοίκηση και
Φορείς

