Προώθηση εξαγωγών, προσέλκυση επενδύσεων
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Οι εξαγωγές αποτελούν βασικό πυλώνα

Η ελληνική γαστρονομία είναι από τις καλύτερες στον

της ελληνικής οικονομίας. Την περίοδο της

κόσμο, γεγονός που οφείλεται στους ταλαντούχους Έλλη-

οικονομικής ύφεσης, η ελληνική παραγω-

νες σεφ και στις τοπικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν.

γή στράφηκε όλο και περισσότερο στις

Προϊόντα ευλογημένα, καθώς καλλιεργούνται στο έφορο

ξένες αγορές με αποτέλεσμα οι ελληνικές

ελληνικό έδαφος, κάτω από τον μεσογειακό ήλιο. Η δοκιμή

επιχειρήσεις βρέθηκαν σε πλεονεκτική

των παραδοσιακών γεύσεων των διαφόρων περιοχών της

θέση, όταν η οικονομία επέστρεψε στην

χώρας ισοδυναμεί με ένα απολαυστικό ταξίδι στην γεωποι-

ανάπτυξη. Τα τελευταία τρία χρόνια, οι

κιλότητα και την ιστορία της ίδιας της Ελλάδας. Τα εκατομ-

Έλληνες εξαγωγείς σημείωσαν εξαιρετικά

μύρια των τουριστών που γεύονται την ελληνική κουζίνα δι-

αποτελέσματα, με τις εξαγωγές να αυξά-

ατηρούν αυτές τις γεύσεις κατά την επιστροφή τους και τις

νονται με διψήφιους ρυθμούς και τώρα να

αναζητούν και στην πατρίδα τους. Έτσι, τα ελληνικά τρόφιμα

ισοδυναμούν με το ένα τρίτο του ΑΕΠ.

και ποτά κερδίζουν έδαφος στις διεθνείς αγορές.

Ο Οργανισμός στηρίζει τις ελληνικές μικρο-

Εξίσου σημαντικοί εξαγωγικοί κλάδοι που διακρίνονται για

μεσαίες επιχειρήσεις στην προώθηση των

την καινοτομία τους και την υψηλή ποιότητα, είναι αυτοί των

προϊόντων και υπηρεσιών τους σε υφι-

χημικών, των φυτικών καλλυντικών, του βιομηχανικού ναυτι-

στάμενες και νέες αγορές του εξωτερι-

λιακού εξοπλισμού, των βιομηχανικών και καταναλωτικών

κού, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω

προϊόντων. Οι κλάδοι αυτοί, όντας οι πιο δυναμικοί και πιο

ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

ραγδαία αναπτυσσομένοι της ελληνικής οικονομίας, με
έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, θα συνεχίσουν να αποτελούν κινητήρια δύναμη ανάπτυξης.

Κλάδοι & Αγορές - Στόχοι
Tρόφιμα & Ποτά

Παραδοσιακές αγορές: Ευρώπη (εκτός Ρωσίας), Βόρεια Αμερική,
Μέση Ανατολή
Αναδυόμενες αγορές: Ιαπωνία, Κορέα και Κίνα

Δομικά υλικά

Παραδοσιακές αγορές: Μέση Ανατολή, Αίγυπτος, Λίβανος, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ρωσία, Γαλλία
Αναδυόμενες αγορές: Κένυα, Μαρόκο, Νιγηρία, Ν. Αφρική

(υποκλάδοι: μάρμαρα, συστήματα αλουμινίου,
χρώματα, μονωτικά υλικά, ηλιακά συστήματα κ.α)

Υψηλή Τεχνολογία & Καινοτομία
Έπιπλο & Εσωτερική Διακόσμηση
Βιομηχανικός Ναυτιλιακός Εξοπλισμός
Καλλυντικά & Προϊόντα Ομορφιάς
Εξοπλισμός Ξενοδοχειακών Μονάδων &
Εστιατορίων
Ένδυση, Γούνα, Κόσμημα
Αγροτοτεχνικός Εξοπλισμός & Εφόδια
Συστήματα Αμυντικού Εξοπλισμού

Ισπανία, Γαλλία
Ιταλία, ΗΑΕ
Γερμανία, Σιγκαπούρη, Ν. Κορέα
Ιταλία, Βιετνάμ, Χόνγκ Κόνγκ
Γαλλία, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, ΗΑΕ, Ιταλία
Γαλλία, Αγγλία, Χονγκ Κονγκ, Ρωσία, Ιταλία, ΗΠΑ
Βουλγαρία, Ρουμανία
ΗΠΑ

H Ελλάδα συνδυάζει χαρακτηριστικά μοναδικά σε όλη
την Ευρώπη, καθώς αποτελεί κορυφαίο παγκόσμιο τουριστικό προορισμό, αναδυόμενο περιφερειακό κέντρο
ενέργειας και διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο και πολύγλωσσο ανθρώπινο δυναμικό.

Η Ελλάδα έχει επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης από το
2017, όπως άλλωστε πιστοποιεί και η αύξηση των
άμεσων ξένων επενδύσεων τα τελευταία δύο χρόνια.
Οι σημαντικές μεταρρυθμιστικές τομές ανοίγουν
νέους επιχειρηματικούς ορίζοντες που ευνοούν τόσο
τα νέα επενδυτικά έργα όσο και ήδη εδραιωμένες επιχειρήσεις. Η οικονομία της χώρας είναι εξωστρεφής,
επικεντρώνεται στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και παρέχει τη δυνατότητα στους επενδυτές να προσβλέπουν
σε ευνοϊκές αποδόσεις.
Η Ελλάδα αποτελεί φυσική πύλη προς τις αγορές της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσόγειου, περιοχές με περισσότερους από 140 εκατομμύρια καταναλωτές και ΑΕΠ που αγγίζει το 1 τρισεκατομμύριο Ευρώ. Ως επίκεντρο πολλών αναδυόμενων
αγορών, η χώρα παρέχει πρόσβαση σε πληθυσμούς,
όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση για καταναλωτικά
αγαθά, για εκσυγχρονισμό των υποδομών και για μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα
παρατηρείται η τάση ανάπτυξης της τουριστικής και
ελαφριάς βιομηχανίας.
Παράλληλα, οι ελληνικές εταιρείες και τράπεζες έχουν
εδραιωθεί στις αγορές των όμορων κρατών, το οποίο συνιστά μεγάλο πλεονέκτημα για τους επιχειρηματίες
που έχουν ως βάση τους την Ελλάδα.

Στον Οργανισμό Enterprise Greece, στόχος μας είναι να
παρέχουμε στους ξένους επενδυτές και στους Έλληνες
επιχειρηματίες ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών, ώστε να
τους συνδράμουμε σε όλα τα στάδια των επιχειρηματικών τους εγχειρημάτων. Ο Οργανισμός προσφέρει
έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για το σύνολο της
επενδυτικής διαδικασίας, συνδράμει στην εύρεση της
σωστής τοποθεσίας εγκατάστασης, ενώ διατηρεί χαρτοφυλάκιο έργων, το οποίο περιλαμβάνει εκατοντάδες
επενδυτικές ευκαιρίες στους κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον
ιδιωτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Οι περισσότερες προέρχονται από τομείς όπως, ο τουρισμός και τα
ακίνητα, τα τρόφιμα και τα ποτά, η ενέργεια και η τεχνολογία, και η εξωστρεφής, υψηλής αξίας μεταποίηση. Τα
έργα αυτά βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο ωριμότητας (όσον αφορά στην ετοιμότητα υλοποίησής τους) και
αποτελούνται τόσο από επιχειρηματικά σχέδια υφιστάμενων εταιρειών, όσο και από νέα έργα.
Ο Enterprise Greece προσφέρει την υπηρεσία του «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή» για την επίλυση τυχόν ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές. Διαχειρίζεται,
επίσης, τη διαδικασία Fast Track για σημαντικές στρατηγικές επενδύσεις, καθώς και το πρόγραμμα αδειών διαμονής Golden Visa, το οποίο είναι σήμερα το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα του είδους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας
Γεωστρατηγικής σημασίας τοποθεσία

Αναξιοποίητες ευκαιρίες

Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευ-

Το τρέχον φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιή-

ρωζώνης, η Ελλάδα είναι ο οικονομικός κόμβος

σεων, οι ευκαιρίες στην αγορά ακίνητης περιου-

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μια ιδανική

σίας, καθώς και η πληθώρα μικρών και μεσαίων

πύλη για τη Μέση Ανατολή, τη Δυτική Ευρώπη

επιχειρήσεων διαθέσιμων για ξένες επενδύσεις

και τη Βόρεια Αφρική, καθώς και ένας αναδυό-

συνθέτουν ένα φάσμα αναξιοποίητων ευκαιρι-

μενος

ών στην ελληνική αγορά. Η δυναμική αυτή σε

ενεργειακός

και

διαμετακομιστικός

(logistics) κόμβος, για ολόκληρη την περιοχή.

συνδυασμό με τις πρόσφατες, φιλικές προς τις
επιχειρήσεις, μεταρρυθμίσεις προσφέρει σημα-

Αναπτυγμένα δίκτυα υποδομών

ντικές ευκαιρίες στον τομέα των επενδύσεων.

Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετική υποδομή τηλεπικοινωνιών και μεταφορών με αναβαθμισμένο οδικό

Ασυναγώνιστο Brand Name

δίκτυο, 45 αεροδρόμια (15 διεθνή) και 16 διεθνή

Η Ελλάδα είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο,

λιμάνια. Το λιμάνι του Πειραιά συγκαταλέγεται

μεταξύ άλλων, για τις ασυναγώνιστης ομορ-

στα δέκα κορυφαία λιμάνια μεταφοράς εμπορευ-

φιάς παραλίες, την πολιτιστική κληρονομιά, τα

ματοκιβωτίων στην Ευρώπη και αποτελεί έναν κο-

εξαιρετικά προϊόντα διατροφής και τα κρασιά.

ρυφαίο δίαυλο για προϊόντα από την Ασία, που

Όλο και περισσότεροι κλάδοι όπως η Τεχνολο-

προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά.

γία της Πληροφορίας και Επικοινωνιών, το
σχέδιο, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα

Υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό

φυσικά καλλυντικά αποκτούν διεθνή αναγνώ-

Τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, οι δημο-

ριση, καθιστώντας το "Made in Greece" ένα

γραφικές αλλαγές, η ένταξη στην ΕΕ και οι πα-

σήμα διάκρισης.

γκόσμιες τάσεις αναμόρφωσαν το ανθρώπινο
δυναμικό της χώρας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σημερινής οικονομίας
των υπηρεσιών και της γνώσης. Η Ελλάδα διαθέτει υψηλού επιπέδου πολύγλωσσο ανθρώπινο δυναμικό, ικανό να υποστηρίξει αποτελεσματικά κάθε επενδυτικό έργο.

ΟΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΑΣ

Εξωτερικό Εμπόριο
Ο Enterprise Greece:
¬ Προωθεί τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και
υπηρεσιών μέσω δράσεων διεθνούς marketing και
εκδηλώσεων.
¬ Παρέχει υποστήριξη στους Έλληνες παραγωγούς
και παρόχους υπηρεσιών με έγκυρη πληροφόρηση,
καθοδήγηση και διάθεση πόρων, ώστε να επιτύχουν
καλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.
¬ Λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα σε εξαγωγείς
και επιχειρηματίες με στόχο την ανεύρεση κατάλληλων συνεργατών από όλον τον κόσμο.
¬ Μεριμνά για την παρουσία ελληνικών εταιριών σε

Επενδύσεις
Ο Enterprise Greece:
¬ Προσελκύει, υποδέχεται, προωθεί, υποστηρίζει
και διατηρεί επενδύσεις στην Ελλάδα.

συνέδρια, διεθνή φόρα και διεθνείς θεματικές εκθέ-

¬ Προωθεί την Ελλάδα διεθνώς ως ελκυστικό επεν-

σεις.

δυτικό προορισμό, εφαρμόζοντας στρατηγικές

¬ Διοργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης των Ελλήνων
Εξαγωγέων σε συνεργασία με κλαδικούς φορείς και
επιμελητήρια.
¬ Προσκαλεί αγοραστές από χώρες του εξωτερικού
και τους φέρνει σε επαφή με Έλληνες εξαγωγείς.
¬ Διοργανώνει επιχειρηματικές αποστολές και Διε-

εξωστρέφειας μέσω δράσεων διεθνούς marketing
και ενημερωτικών εκδηλώσεων.
¬ Υποδέχεται, αξιολογεί και υποστηρίζει τις Στρατηγικές Επενδύσεις (Fast Track)
¬ Συνδράμει τους επενδυτές με την Υπηρεσία του
Διαμεσολαβητή του Επενδυτή

θνείς Εκθέσεις υποστηρίζοντας έτσι τις συμμετέχου-

¬ Πληροφορεί τους επενδυτές για το ισχύον θεσμι-

σες εταιρείες στην ανεύρεση συνεργατών.

κό, νομικό, φορολογικό και οικονομικό πλαίσιο.

¬ Υλοποιεί Ευρωπαϊκά & Συγχρηματοδοτούμενα προ-

¬ Υποστηρίζει τους επενδυτές στην εξεύρεση χρη-

γράμματα προβολής προϊόντων στο εξωτερικό.

ματοδότησης.

¬ Συνεργάζεται με τους κατάλληλους εγχώριους και

¬ Συνεργάζεται με τους κατάλληλους εγχώριους και

διεθνείς οργανισμούς με στόχο την προώθηση των

διεθνείς οργανισμούς με στόχο την προώθηση της

ελληνικών εξαγωγών.

Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Η προστιθέμενη αξία του Οργανισμού μας στην
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στην
αύξηση των θέσεων εργασίας, συνίσταται στην
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
της χώρας για προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε στρατηγικά επιλεγμένους κλάδους και η προώθηση των ελληνικών
προϊόντων και υπηρεσιών στις αγορές
του κόσμου, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει το brand name της χώρας
στην παγκόσμια επιχειρηματική
κοινότητα.

Οι επιχειρήσεις σε πρώτο πλάνο
Ο Οργανισμός Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα
και την προώθηση των εξαγωγών. Αποστολή μας είναι
να υποστηρίζουμε τους επενδυτές, να αναδεικνύουμε
τις ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες της Ελλάδας και
να προωθούμε τα ανταγωνιστικά και ποιοτικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της χώρας.

Ένας αξιόπιστος συνεργάτης
Ο Οργανισμός Enterprise Greece υποστηρίζει τις εγχώριες και ξένες εταιρείες σε όλο το φάσμα της δραστηριοποίησής τους στην Ελλάδα, παρέχει βασικές πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο και επιλύει ζητήματα που
σχετίζονται με τη δημόσια διοίκηση.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Ο Οργανισμός Enterprise Greece προωθεί τους βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας που προσφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα: τον τουρισμό, την
ενέργεια, τα τρόφιμα και τον αγροτοδιατροφικό τομέα,
τα logistics, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το περιβάλλον και τις επιστήμες υγείας, τη μεταποίησης κ.λπ.

Για να μάθετε περισσότερα για τις ποικίλες
επενδυτικές και εξαγωγικές ευκαιρίες που
προσφέρει η Ελλάδα, επισκεφθείτε μας στο
www.enterprisegreece.gov.gr
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 109
115 21 Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ
T: 210 335 5700
F: 210 324 2079
Email: info@eg.gov.gr

