
Ο Οργανισµός ENTERPRISE GREECE είναι ο αρµόδιος εθνικός φορέας, 
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, για την προ-
σέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, µε 
στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ιδανικό επενδυτικό προορισµό και να 
προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλά-
δας. Ο Οργανισµός Enterprise Greece αφενός υποστηρίζει τους διεθνείς 
επενδυτές να αναπτύξουν επιχειρηµατική δράση στην Ελλάδα, συµβάλ-
λει στην άρση γραφειοκρατικών εµποδίων, και παρέχει σηµαντική πλη-
ροφόρηση για την χώρα ως επενδυτικό προορισµό, προβάλλοντας τους 
τοµείς εκείνους στους οποίους διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, 
και αφετέρου αποσκοπεί στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων και 
υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές, στηρίζοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις 
προκειµένου να προσεγγίσουν νέες αγορές και να εντοπίσουν νέους 
εταίρους, έτσι ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

Απολογισµός2018



ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

δράσεις προσέλκυσης 
επενδύσεων

∆ράσεις Προσέλκυσης και Υποστήριξης 
Επενδύσεων

∆ράσεις Προσέλκυσης

∆ράσεις Υποστήριξης / 
∆ιαµεσολαβητή του 
Επενδυτή

∆ράσεις αξιολόγησης και ωρίµανσης 
Στρατηγικών Επενδύσεων

2.500 διεθνείς 
επενδυτές και 
ελληνικές επιχειρή-
σεις, εκ των οποίων, 
περίπου 31 εταιρείες 
µε ανεπτυγµένα 
επενδυτικά σχέδια

Προώθηση 66 
στοχευµένων 
επενδυτικών 
προτάσεων σε 
διεθνείς επενδυτές

Ενηµέρωση 
περισσοτέρων από 
1.000 συµµετέ-
χοντες

36

αιτήµατα µέσω του 
επενδυτικού help desk 1.200

ενηµερωτικές 
εκδηλώσεις

ενεργή προώθηση προ-
γράµµατος Golden Visa

συµµετοχή 
σε 26

οργανωµένων 
αποστολών

υποδοχή

17

Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι 
(καθαρές) εισροές Ξένων Άµεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα 
για την περίοδο Ιανουαρίου - ∆εκεµβρίου του 2018 ανήλθαν σε 
3.640,2 εκατ. ευρώ, σε σχέση µε 3.197,9 εκατοµµύρια το ίδιο 
διάστηµα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,8%. 

Βασικές προτεραιότητες του προγράµµατος προσέλκυσης του 
2018 παρέµειναν η τόνωση των επενδυτικών ροών από την 
Ευρώπη και τις ΗΠΑ µέσω συµµετοχής µας σε στοχευµένες 
εκδηλώσεις σε Γαλλία, Γερµανία, Η.Β., ΗΠΑ, Ιταλία, Ρωσία, η 
ενδυνάµωση των επενδυτικών σχέσεων µε την Κίνα, η έναρξη 
προσέγγισης επενδυτών από την Ινδία, µε τη διοργάνωση 
στοχευµένων επενδυτικών σεµιναρίων για την προώθηση της 
επενδυτικής πρότασης της χώρας, η από κοινού προώθηση 
επενδύσεων – εξαγωγών στην αγροδιατροφή και την τεχνολο-
γία, η προώθηση του Προγράµµατος GOLDEN VISA σε χώρες 
προτεραιότητας (Κίνα, Ρωσία, Λίβανος, ΗΑΕ, Τουρκία). Αξίζει να 
σηµειωθεί η διενέργεια του ιδιαίτερα επιτυχηµένου Roadshow 
σε τρεις πόλεις των Η.Π.Α.: τη Νέα Υόρκη, την Ουάσιγκτον και το 
Σικάγο τον Ιούνιο.

3.640,2Εισροές Ξένων 
Άµεσων Επενδύσεων

για το σύνολο του 2018 

σε σχέση µε το 201713,8%αύξηση

εκ. ευρώ

Ευρώπη & ΗΠΑ
Τόνωση επενδυτικών ροών

Κίνα
Ενδυνάµωση 
επενδυτικών σχέσεων

Ινδία
Προσέγγιση 
επενδυτών

Roadshow σε 
Νέα Υόρκη,  
Ουάσιγκτον 
& Σικάγο

στελεχών ξένων επιχειρήσεων

επενδυτικών 
σχεδίων

υποστήριξη άνω των

50

για ξένες 
επιχειρήσεις

∆ιοργάνωση

1ο Info Day

των υποθέσεων 
που χειρίστηκε 

επίλυση

65%
Αδειοδοτικών και 
Θεµατικών Οδηγών

εκπόνηση

10
ιδιωτικών 
έργων 

αξιολόγηση

προϋπολογισµός

7
 δις ευρώ2

νέες θέσεις εργασίας

3.000

έργων αδειοδοτικά, 
χρηµατοοικονοµικά 
και τεχνικά

διερεύνηση

9δηµοτικών 
επενδυτικών 
έργων

προκαταρκτική 
ωρίµανση

3

αιτηµάτων για 
θέµατα Golden Visa

220

µέσα από στοχευµένες δράσεις 

µε αποτέλεσµα:

+



ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, 
η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το 2018 (Ιαν- 
∆εκ) ανήλθε στο ποσό των 33.417,9 εκατ. ευρώ, 
έναντι 28.877,4 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστηµα του 
2017, παρουσιάζοντας αύξηση 15,7%. Χωρίς τα πε-
τρελαιοειδή, η αύξηση το ίδιο διάστηµα ανήλθε στο 
10,7% (22.152,4 εκατοµµύρια ευρώ από 20.010,6 
εκατ. το 2017), ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα 
πλοία έφθασε το 10,6% (από 19.898,6 εκατ. ευρώ σε 
22.011,0 εκατ. ευρώ). 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών κατά τη δι-
άρκεια του 2018 καταλαµβάνουν τα καύσιµα (34,3%), 
και ακολουθούν τα βιοµηχανικά είδη ταξινοµηµένα 
κυρίως κατά πρώτη ύλη (15,7%), τα τρόφιµα (13,7%) 
και τα χηµικά (10,4%). 

∆ιεθνείς Εκθέσεις ∆οµικών υλικών, 
Καταναλωτικών και Βιοµηχανικών προϊόντων

37 διεθνείς εκθέσεις µε 
συµµετοχή 400 ελλη-
νικών επιχειρήσεων

Ενίσχυση κλάδου 
δοµικών υλικών 
σε νέες αγορές (Αίγυπτος, Λίβανος,  
Κένυα).

Ενίσχυση κλάδου βιοµηχανι-
κού ναυτιλιακού εξοπλισµού

Στήριξη εκθέσεων κλάδου 
τεχνολογίας

33.417,9Συνολική αξία 
εξαγωγών

Ιανουαρίος- ∆εκέµβριος 2018 

σε σχέση µε  το ίδιο 
διάστηµα του 201715,7 %αύξηση

εκ. ευρώ

Ιταλία

10,3%
Γερµανία

6,4%
Τουρκία

6,1%

Κύπρος

5,7%
Λίβανος

4,5%
Βουλγαρία

4,5%

∆ράσεις Πληροφόρησης - Υποστήριξης Επιχ/σεων

συνδιοργανωµένα µε Επιµελητήρια 
και άλλους φορείς

ικανοποιήθηκαν

εκπαιδευτικά σεµινάρια
12

αιτήµατα για πληροφόρηση
750

Κορυφαίες εξαγωγές

Καύσιµα

34,3 %
Βιοµηχανικά 

είδη

15,7 %
Τρόφιµα

13,7 %
Χηµικά

10,4 %

∆ιεθνείς Εκθέσεις Αγροτικών Προϊόντων – 
Τροφίµων & Ποτών

10 εθνικές συµµετοχές 
στις µεγαλύτερες 
∆ιεθνείς Εκθέσεις, 

προπαρασκευαστικά σεµινά-
ρια, παράλληλες δράσεις 
προώθησης.

εκθέτες 
έκαναν περισ-
σότερες από 

40.000 επιχειρηµατικές 
επαφές.

400 

∆ράσεις Προώθησης και Προβολής

διεθνών 
αγοραστών 

δικτύωση 

160
340 ελληνικές εταιρείες. 

συναντήσεις

περισσότερες από

3000
σε κλαδικά partenariat και 
επιχειρηµατικές αποστολές.

ετικέτες 
ελληνικών 
οίνων ποιότητας188

προβλήθηκαν σε 3 ειδικές εκδηλώσεις 
γευσιγνωσίας στο εξωτερικό.

ξένοι 
επαγγελµατίες 
οίνου 300

συµµετείχαν σε 4 σεµινάρια master class.

3 ∆ηµοσιογραφικές αποστολές ανέδειξαν στις χώρες τους 
την ελληνική γαστρονοµία και τον τουρισµό.  

2018: Κυριότεροι προορισµοί 
ελληνικών εξαγωγών



∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΘΕΣΜΙΚΗ 
∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

60

∆ράσεις ∆ιεθνών Σχέσεων, Θεσµικής ∆ικτύωσης και Επικοινωνίας

εκδηλώσεις διεθνών 
σχέσεων,
(περίπου 3 εκδηλώσεις 
την εβδοµάδα)

5
επιχειρηµατικές 
εκδηλώσεις 
στο πλαίσιο της επίσηµης 
επίσκεψης Προεδρικών / 
Υπουργικών αποστολών 

25
συνεντεύξεις
σε Ελληνικά και Ξένα Μέσα

950
δηµοσιεύµατα
 που αφορούν στον Οργανισµό

376
δηµοσιεύµατα
που αφορούν στο Fast track

66
υποστήριξη

εκδηλώσεων, 38 
εκτός Ελλάδος και  
28 εντός της χώρας

12
newsletter στην 
αγγλική γλώσσα

Εκλογή 
στις Θέσεις του 
Αντιπροέδρου και 
του Γραµµατέα του 
νεοσυσταθείσας 
Ένωσης των Ευρω-
παϊκών Οργανι-
σµών Προώθησης 
Εξαγωγών και την 
επανεκλογή στην θέση 
του Αντιπροέδρου 
του Ευρω-Μεσογει-
ακού ∆ικτύου 
ΑΝΙΜΑ. 

64
δηµοσίευση αποστολή

δελτίων Τύπου 
(περίπου 2 ∆ελτία Τύπου 
την εβδοµάδα)

12
άρθρα 
έγκριτα ελληνικά και ξένα Μέσα

22
οµιλίες σε

συνέδρια

Ως αποτέλεσµα, τον ∆εκέµβριο του 2018 
οι αναφορές Google All references για 

τον Οργανισµό έφτασαν τα

 έναντι 26,500,000 το 2017

107,000,000

έναντι 129,000 το 2017

145,000
και τα Google News references τα


