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ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ



Γιώργος 
Φιλιόπουλος

H Enterprise Greece σχεδιάζει τα επόµενα 
βήµατά της  για την ενίσχυση των ελληνικών 
εξαγωγικών επιχειρήσεων εν µέσω της παν-
δηµίας.   Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί προ-
νοµιακό εξαγωγικό προορισµό παρόλο που 
είναι µια αγορά ιδιαιτέρως ανταγωνιστική, 
καθώς προσφέρει ελευθερία ως προς τη δια-
κίνηση προϊόντων.
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Ταυτόχρονα, η αγορά της Ασίας παρουσιάζει 
σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Η µεσαία 
τάξη αναµένεται να αυξηθεί κατά περίπου 9% 
στην Ασία. Χώρες όπως η Ινδονησία, το 
Βιετνάµ και η Ταϊλάνδη,  αναπτύσσονται µε 
ταχείς ρυθµούς, δηµιουργώντας νέες ευκαι-
ρίες για τους Έλληνες εξαγωγείς. Το ίδιο συµ-
βαίνει και στην Υποσαχάρια Αφρική, όπου 
πέρα από τις ανεπτυγµένες οικονοµίες, όπως 
αυτές της Νιγηρίας και της Νότιας Αφρικής, 
χώρες όπως η Γκάνα, η Τανζανία και η Αιθιο-
πία, αναπτύσσονται εξίσου γοργά. Οι νέοι κα-
ταναλωτές, που εντάσσονται στη µµεσαία 
τάξη, διαθέτουν εισόδηµά ικανό για να ικανο-
ποιήσουν τις καταναλωτικές τους ανάγκες 
και συνήθως προτιµούν προϊόντα και υπηρε-
σίες υψηλής ποιότητας και αξίας.

Η Enterprise Greece θα είναι δίπλα στον 
Έλληνα εξαγωγέα για να τον συνδράµει στην 
προσπάθειά του να προσεγγίσει αυτές τις 
νέες αγορές και να τοποθετήσει τα προϊόντα 
του, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εξωστρέ-
φεια της χώρας. Επιπλέον, η Enterprise 
Greece, σε συνεργασία µε το υπουργείο 
Εξωτερικών και τα εκάστοτε γραφεία Οικο-
νοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, θα συνε-
χίσει τη διοργάνωση webinars, µέσω των 
οποίων θα παρέχεται η δυνατότητα ενηµέ-
ρωσης για τις συνθήκες που επικρατούν σε 
διάφορες εξαγωγικές αγορές – στόχους,
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Εντεταλµένη 
Σύµβουλος της 
Enterprise Greece

Τους στόχους που θέτει, αλλά και τις προκλή-
σεις που καλείται να διαχειριστεί η Enterprise 
Greece, ως απάντηση στις οικονοµικές επιπτώ-
σεις της πανδηµίας στις εξαγωγές αλλά και την 
προσέλκυση επενδύσεων µε την χρήση νέων 
εργαλείων, σκιαγραφεί η Εντεταλµένη Σύµβου-
λος και Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. της Enterprise 
Greece  κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου.

Ψηφιακή 
απάντηση στην 
πανδημία για 
τις εξαγωγές 
και επενδύσεις

ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ

Μπέττυ 
Αλεξανδροπούλου

Πως επέδρασε η πανδημία στις προτεραιότητες αλλά 
και την στρατηγική της Enterprise Greece;

Στόχος της εταιρείας είναι η προβολή της επενδυτικής 
πρότασης της χώρας σε κλάδους βαρύνουσας σηµασί-
ας για την οικονοµική ανάπτυξη, και η προώθηση της ως 
χώρας εξαγωγής ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών 
τόσο σε χώρες όπου η Ελλάδα έχει ισχυρή παρουσία 
όσο και σε νέες αγορές στόχους.

Είναι σαφές ότι η  προώθηση των ελληνικών προϊόντων 
αλλά και η περαιτέρω διεθνοποίηση των ελληνικών επι-
χειρήσεων, γίνεται ακόµα πιο επιτακτική στην παρούσα 
χρονική συγκυρία. Και αυτό γιατί η µεγιστοποίηση του 
αποτυπώµατος της εξαγωγικής δραστηριότητας της 
χώρας αλλά και της προσέλκυσης επενδύσεων αποτε-
λεί την  απάντηση στις οικονοµικές επιπτώσεις της παν-
δηµίας.

Πρόσφατα, η Εταιρεία προέβη σε σηµαντική οργανωτι-
κή µεταρρύθµιση, η οποία αναφορικά µε τον Εξαγωγικό 
τοµέα, ουσιαστικά αλλάζει τον τρόπο που διαχειριζόµα-
στε τις εξαγωγές.

Πλέον εφαρµόζεται ένα νέο µοντέλο προσέγγισης, πιο 
πελατοκεντρικό, το οποίο καταγράφει τις ανάγκες των 
εξαγωγικών επιχειρήσεων και αναζητά τρόπους υπο-
στήριξης που θα ικανοποιούν τον κάθε κλάδο και την 
κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Βάζουµε τις βάσεις και συ-
νεργαζόµαστε µε τους αρµόδιους συνδέσµους και 
φορείς ώστε να επιτευχθεί  το καλύτερο δυνατό αποτέ-
λεσµα για το σύνολο του εξαγωγικού αποτυπώµατος 
της χώρας µας.

Παράλληλα, η Enterprise Greece, λόγω της πανδηµίας,  
προχώρησε πολύ γρήγορα στην αντικατάσταση των 
προηγούµενων εργαλείων προώθησης µε νέα ψηφιακά 
και πλήρως αποδοτικά, επιτυγχάνοντας έτσι να σταθεί 
δίπλα στις επιχειρήσεις χωρίς διακοπή, δίνοντας λύσεις 
και παρέχοντας καθοδήγηση για όλους τους εξαγωγι-
κούς προορισµούς και τυχόν ιδιαιτερότητες που προέ-
κυψαν λόγω του Lockdown.

Πόσο σημαντικός είναι για την εταιρεία ο ψηφιακός με-
τασχηματισμός και ποια είναι πλέον η θέση της τεχνολο-
γίας στην επόμενη μέρα των εργασιών της;

Η εταιρεία είχε ήδη προγραµµατίσει την χρήση ψηφια-
κών εργαλείων πριν την εµφάνιση της πανδηµίας, εκ 
των οποίων κάποια είχαν ήδη προχωρήσει στην φάση 
του σχεδιασµού. Η έλευση του COVID19 ωστόσο επέ-
δρασε καταλυτικά και οι διαδικασίες επισπεύσθηκαν, 
καθώς υπήρξε επιτακτική η ανάγκη για ψηφιακή επικοι-
νωνία.



Έχουµε ήδη δηµιουργήσει και χρησιµοποιού-
µε εργαλεία, απαραίτητα για την επικοινωνία 
µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, εξα-
γωγείς, διεθνείς και εγχώριους φορείς και 
πλέον βρισκόµαστε στο στάδιο που µέσα από 
τον ψηφιακό µετασχηµατισµό µπορούµε να 
προχωρήσουµε στο επόµενο βήµα, ώστε να 
αξιοποιήσουµε κάθε διαθέσιµο µέσο για προ-
ωθήσουµε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
διαθέτει  η χώρα µας. Στην Enterprise Greece 
άλλωστε πιστεύουµε ότι η ψηφιακή επικοινω-
νία αποτελεί εξαιρετικό  εργαλείο, αφενός για 
αµεσότερη επικοινωνία και αφετέρου για την 
προώθηση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της 
χώρας µας. 

Ποιες είναι οι κύριες ψηφιακές δράσεις που 
έγιναν και τι προγραμματίζεται στην συνέ-
χεια;

Είναι ιδιαίτερα σηµαντική για εµάς η διοργά-
νωση του πρώτου κύκλου διαδικτυακών εξα-
γωγικών συνεδρίων (webinars), από την 
Enterprise Greece σε συνεργασία µε τα αρ-
µόδια Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών 
Υποθέσεων στην Ουάσιγκτον, στην Νέα 
Υόρκη και στο Σαν Φρανσίσκο, τα οποία 
απευθύνονταν σε στελέχη ελληνικών εξαγω-
γικών εταιρειών µε ενδιαφέρον δραστηριο-
ποίησης στην αγορά των ΗΠΑ.

Η δράση αυτή θα συνεχιστεί από τον Σεπτέµ-
βριο µε Virtual B2B’s σε νέες αγορές, τις 
οποίες έχουµε εντάξει στις χώρες στόχους. 
Είναι χώρες όπου ισχύουν συγκεκριµένες 
συνθήκες ικανές να συµβάλλουν στην ανα-
γνώριση των ελληνικών προϊόντων και υπη-
ρεσιών και να αυξήσουν τις εξαγωγές µας σε 
αυτές.

Αυτές οι συνθήκες περιλαµβάνουν τη δυνα-
τότητα ανταπόκρισης και αύξησης της ζήτη-
σης αλλά και την ύπαρξη αγαστής συνεργασί-
ας µεταξύ των κρατών, όπως αυτή αποτυπώ-
νεται στις ήδη υπάρχουσες διµερείς ή τριµε-
ρείς συµφωνίες που έχει πετύχει το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών. Ταυτόχρονα, συνεργαζόµα-
στε στενά  µε τα Γραφεία Εµπορικών και Οι-
κονοµικών Υποθέσεων των Ελληνικών Πρε-
σβειών και Προξενείων ανά τον κόσµο, ώστε 
να πετύχουµε το µέγιστο αποτέλεσµα. 

Παράλληλα, ξεκινήσαµε ένα δεύτερο κύκλο 
webinars, τα TechTuesdays, τα οποία στοχεύουν 
στην εκπαίδευση των εξαγωγέων µας σε θέµατα 
όπως η ηλεκτρονική προώθηση και η πώληση προϊό-
ντων / υπηρεσιών.

Στον τοµέα της προσέλκυσης επενδύσεων, έχουµε 
ήδη διοργανώσει δυο webinars στοχεύοντας στην 
προσέλκυση επενδυτών από την Ρωσία και τον 
Καναδά, ενώ σχεδιάζουµε αντίστοιχες δράσεις στο 
προσεχές διάστηµα για το Ηνωµένο Βασίλειο και την 
Αυστραλία. Σκοπός των δράσεων και των πρωτοβου-
λιών της Enterprise Greece είναι πάντα η αρωγή 
στην επίτευξη εµπορικών συµφωνιών και επενδύσε-
ων.

Υπάρχουν νέοι τομείς στους οποίους εστιάζει η εται-
ρεία και με ποια εργαλεία θα υποστηριχθούν;

Με την νέα οργανωτική δοµή της εταιρείας προσθέ-
σαµε στο focus µας και την τεχνολογία, ενώ ακόµη 
µεγαλύτερη έµφαση δίνεται στην καινοτοµία και ευ-
ρύτερα στην στήριξη και των νεοφυών επιχειρήσεων 
(startups).

Στο πλαίσιο αυτό προχωράµε σε συνεργασίες µε µε-
γάλες πλατφόρµες του εξωτερικού, για τις οποίες θα 
είµαστε σε θέση να µιλήσουµε περισσότερο σχετικά 
άµεσα, οι οποίες ευελπιστούµε ότι θα είναι το έναυ-
σµα για παροχή και άλλων ψηφιακών υπηρεσιών. 

Παράλληλα, στοχεύουµε να υποστηρίζουµε και οικο-
νοµικά τις µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, χρη-
µατοδοτώντας την συµµετοχή τους σε αυτές τις 
πλατφόρµες, στο µέτρο που το επιτρέπει ο προϋπο-
λογισµός µας. Οι πλατφόρµες αυτές έχουν την δυνα-
τότητα να µετατραπούν σε πύλη διασύνδεσης των 
εξαγωγέων µας µε χώρες ενδιαφέροντος, αλλά και 
απευθείας µε πελάτες.

Η εστίαση της εταιρείας στην τεχνολογία έγινε εµ-
φανής και στην στρατηγική µας επιλογή να τον συ-
µπεριλάβουµε στο πρώτο κύκλο webinar της Αµερι-
κής και ειδικότερα σε αυτό του Σαν Φρανσίσκο. 

 Κατά τη διάρκεια του webinar που θυµίζω ότι εστία-
σε στον κλάδο της Τεχνολογίας και της Καινοτοµίας, 
οι ενδιαφερόµενες ελληνικές επιχειρήσεις του 
κλάδου είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις 
ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς και τις συναφείς 
στρατηγικές επιτυχούς εισόδου. 

Η αξιοποίηση του ελληνικού στοιχείου που δραστη-
ριοποιείται δυναµικά στον τοµέα της τεχνολογί-
ας/καινοτοµίας στην περιοχή άλλωστε µπορεί να 
προσφέρει καθοριστικής σηµασίας στήριξη στις ελ-
ληνικές startups, γι αυτό και θα συνεχίσουµε στο 
επόµενο στάδιο, διοργανώνοντας ψηφιακά Β2Β για 
τους παραπάνω κλάδους στην αγορά των ΗΠΑ.
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H Enterprise Greece 
φιλοξένησε την 87η 
συνάντηση εργασίας 
των Ευρωπαϊκών 
Οργανισμών 
Προώθησης 
Εξαγωγών

Τη φετινή 87η συνάντηση 
εργασίας των Ευρωπαϊκών 
Οργανισµών Προώθησης 
Εξαγωγών στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι 23 οργανισµών, 
φιλοξένησεσε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την οικονο-
µική ανάπτυξη όλης της Ευρώπης, η Enterprise Greece.

Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η Enterprise Greece επέλεξε 
να συµπεριλάβει στην θεµατολογία της φετινής συνάντησης την 
ανάδειξη πρωτοποριακών εργαλείων µάρκετινγκ και επικοινωνί-
ας, σύγχρονες προσεγγίσεις country branding, καινοτόµες εξα-
γωγικές υπηρεσίες, αλλά και τρόπους διαχείρισης της επόµενης 
µέρας της πανδηµίας COVID-19.

Το πρόγραµµα περιελάµβανε, όπως κάθε φορά, τις επιµέρους 
προσπάθειες και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
υποστήριξη των ΜµΕ κατά τη διαδικασία αποτελεσµατικής πρό-
σβασής τους στις διεθνείς αγορές.

Η Enterprise Greece αφουγκραζόµενη την αγωνία των συναδέλ-
φων των Ευρωπαϊκών Οργανισµών Προώθησης Εξαγωγών να 
εφεύρουν νέους τρόπους προώθησης και να παράσχουν ολοκλη-
ρωµένη και αποτελεσµατική υποστήριξη στις εγχώριες επιχειρή-
σεις τους, διοργάνωσε για πρώτη φορά ένα bootcamp τη δεύτε-
ρη µέρα της συνάντησης που έδωσε στους συµµετέχοντες τη δυ-
νατότητα να κατανοήσουν θέµατα όπως:

» Social Media Strategies and Campaigns

» Content Marketing and Country Positioning

» Measure what matters / Consumer trends and insights

» Collaborating with Influencers

» Safe to [in]vest in Exports

Enterprise 
Greece: 
εγκρίθηκαν 6 
νέες στρατηγικές 
επενδύσεις, 
ύψους 
€595.809.000

Έξι (6) επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους 
€595.809.000 που θα δηµιουργήσουν 1.395 µόνιµες 
θέσεις εργασίας, έλαβαν το πράσινο φως για θετική ει-
σήγηση προς τη ∆ιυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών 
Επενδύσεων, κατά τη συνεδρίαση του ∆.Σ. του 
Enterprise Greece, υπό την προεδρία του Γενικού 
Γραµµατέα Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερι-
κών και Προέδρου της εταιρείας κ. Γρηγόρη  ∆ηµητρι-
άδη.

Αναφερόµενος στα επενδυτικά σχέδια που εγκρίθη-
καν, ο κ. ∆ηµητριάδης σηµείωσε ότι «είναι βαρύνου-
σας σηµασίας για τον τουριστικό κλάδο, ιδιαίτερα την 
παρούσα περίοδο, όπου η Ελλάδα βρίσκεται αντιµέ-
τωπη µε τις προκλήσεις των επιπτώσεων της πανδηµί-
ας».

Τα 6 επενδυτικά σχέδια είναι τα ακόλουθα:

1. «∆ηµιουργία Μαρίνας στη θέση Βλυχός στη Λευκά-
δα» κοινό έργο του ∆ήµου Λευκάδας και του Λιµενικού 
Ταµείου Λευκάδας.

2. «Ίδρυση σύνθετου τουριστικού καταλύµατος και 
ίδρυση Ξενοδοχείου 5* και Τουριστικών Κατοικιών 
στην Ιο» της εταιρείας 105 ΑΕ.

3. «Ανέγερση Boytique Hotel 5* και Παραθεριστικών 
Κατοικιών στην Ιο της εταιρείας ΝΕΡΟ ΑΕ.

4. «Ίδρυση 2 σύνθετων Τουριστικών Καταλυµάτων & 
Τουριστικών κατοικιών στην ΙΟ»  της εταιρείας LUCAS 
ΑΕ.

5. «VARKO» της εταιρείας  RND INVESTMENTS 
GREECE Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

6. «ARCADIA» της εταιρείας  «Tουριστικές και Ξενο-
δοχειακές Επιχειρήσεις  Κυλλήνη Α.Ε.».



Σειρά webinars «Doing  Business 
in the USA»COVID 19 Challenges 
and Opportunities» 

Ολοκληρώθηκε η πρώτη σειρά διαδικτυακών εξα-
γωγικών συνεδρίων (webinars), που διοργάνωσε η 
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εµπορίου (Enterprise Greece) σε συνεργασία µε 
τα αρµόδια Γραφεία Οικονοµικών και Εµπορικών 
Υποθέσεων στην Ουάσιγκτον, στην Νέα Υόρκη και 
στο Σαν Φρανσίσκο για τα στελέχη των ελληνικών 
εξαγωγικών εταιρειών που ενδιαφέρονται να δρα-
στηριοποιηθούν στην αγορά των ΗΠΑ.

Τα webinars απευθύνονταν σε µικροµεσαίες 
κυρίως επιχειρήσεις και στόχευαν στην ενηµέρω-
σή τους για αγορές που διαθέτουν προοπτική. Ο 
κύκλος αυτός ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου 2020 µε το 
webinar «Doing Business in the USA – COVID 19 
Challenges and Opportunities», το οποίο παρείχε 
στους συµµετέχοντες συνολική ενηµέρωση για 
δραστηριοποίησή τους στην συγκεκριµένη 
αγορά, ενώ στις 24/06 εστίασε στον κλάδο των 
Τροφίµων και Αγροτικών Προϊόντων και στις 30/06 
στον κλάδο της Τεχνολογίας. 

Τα διαδικτυακά αυτά συνέδρια  παρείχαν στοχευµένη ενηµέρωση για τις 
ευκαιρίες και τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιµετωπίσει ένας επιχει-
ρηµατίας κατά την επέκταση της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας 
στις ΗΠΑ, εν µέσω COVID19. 

Αναλυτικότερα, το webinar στη  Νέα Υόρκη  εστίασε σε τέσσερις θεµατι-
κές ενότητες, ήτοι την υφιστάµενη κατάσταση και προοπτικές εξαγωγής 
ελληνικών τροφίµων στην αγορά των ΗΠΑ, τις γενικότερες τάσεις και εξε-
λίξεις στην premium αγορά τροφίµων στις ΗΠΑ στην µετά-πανδηµίας 
εποχή, τις προοπτικές στον κλάδο λιανικού εµπορίου τροφίµων και τις 
αντίστοιχες στον κλάδο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Στο webinar αυτό εγ-
γράφηκαν για να το παρακολουθήσουν 173 εκπρόσωποι εταιρειών του 
κλάδου και θεσµικών φορέων.

Το webinar Doing Business in the USA – COVID 19 Challenges and 
Opportunities του Σαν Φρανσίσκο εστίασε στον κλάδο της Τεχνολογίας 
και της Καινοτοµίας και διοργανώθηκε σε συνεργασία µε το Γραφείο Οικο-
νοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας 
στον Άγιο Φραγκίσκο, εστιάζοντας σε θέµατα όπως

» California's economy, foreign trade, and the tech sector

» Silicon Valley, the world's technology capital

» Entering the US market - Strategies for international startups

» Success in the US – An entrepreneur's perspective

Το webinar είχε 197 εγγεγραµµένους εκπροσώπους εταιρειών του κλάδου 
και θεσµικούς φορείς.  

Doing
business 

U.S.A. in the 

Διαδικτυακά  Επενδυτικά Webinars 
για τουρισμό, ακίνητα και ΑΠΕ

∆ύο διαδικτυακά επενδυτικά webinars, για τους κλάδους του τουρισµού 
των ακινήτων αλλά και των ΑΠΕ διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύ-
σεων και Εξωτερικού Εµπορίου (Enterprise Greece).

Το πρώτο έγινε σε συνεργασία µε την Ελληνική Πρεσβεία της Ελλάδος 
στη Μόσχα και το Ελληνο-Ρωσικό Εµπορικό Επιµελητήριο (HRCC) µε 
στόχο να παρουσιασθεί  σε στελέχη Ρωσικών επιχειρήσεων η επενδυτική 
πρόταση της Ελλάδας στους κλάδους του τουρισµού και των ακινήτων, 
στους οποίους η χώρα αποδεδειγµένα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήµα-
τα.

Το δεύτερο webinar διοργανώθηκε σε συνεργασία µε το Γενικό Προξενείο 
της Ελλάδος στο Τορόντο µε στόχο να παρουσιασθεί  σε στελέχη Καναδι-
κών επιχειρήσεων η επενδυτική πρόταση της Ελλάδας στον κλάδο των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, µε έµφαση στις τεχνολογίες των αιολι-
κών και φωτοβολταϊκών, στις οποίες η χώρα µας αποδεδειγµένα διαθέτει 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Κατά τη διάρκεια του webinar, παρουσιάστηκαν  οι πρόσφατες εξελίξεις 
και προοπτικές του κλάδου της ενέργειας, αναλύθηκαν οι λόγοι που καθι-
στούν την Ελλάδα έναν ιδιαίτερα ελκυστικό επενδυτικό προορισµό για 
την ενέργεια γενικά, αλλά και για τις δύο τεχνολογίες που αναφέρθηκαν, 
ενώ ακολούθως οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν για τις σχετικές υπηρε-
σίες της Εταιρείας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



Δ ι ε ύ ρ υ ν σ η
της στρατηγικής 
συνεργασίας 
Ελλάδας-Ισραήλ
Στην πρώτη επίσκεψη του εκτός Ελλάδας µετά 
το ξέσπασµα της υγειονοµικής κρίσης ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο 
Ισραήλ πραγµατοποιώντας συνάντηση µε τον 
Πρωθυπουργό του, Μπέντζαµιν Νετανιάχου, 
επισφραγίζοντας τις πολύ καλές σχέσεις µεταξύ 
των δύο χωρών.

Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση αλλά και στη διευρυ-
µένη, µε την παρουσία αντιπροσωπειών, συζη-
τήθηκαν, µεταξύ άλλων, η εµβάθυνση της οικο-
νοµικής συνεργασίας Ελλάδας - Ισραήλ, η αντί-
δρασή τους στην πανδηµία του COVID-19, η γε-
ωστρατηγική σηµασία του EastMed, ο ρόλος 
της Τουρκίας και οι µεγάλες δυνατότητες συ-
νεργασίας στον τοµέα της Αµυντικής βιοµηχα-
νίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του 
αµέσως µετά τη συνάντηση σηµείωσε:

Ελπίζουµε επίσης, αν όλα εξελιχθούν 
όπως τα έχουµε προγραµµατίσει, 

από την 1η Αυγούστου θα έχουµε τη 
χαρά να υποδεχόµαστε Ισραηλινούς τουρίστες 

στην Ελλάδα. Θα µπορέσουµε, ενδεχοµένως, 
να επεκτείνουµε την τουριστική περίοδο έως 
και τον Οκτώβριο, γιατί όχι και τον Νοέµβριο, 
έτσι ώστε να αναπληρώσουµε ένα µέρος του 

χαµένου εδάφους

Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη των δι-
µερών οικονοµικών σχέσεων και των επενδύσεων στην Ελλάδα και 
υπεγράφησαν:

» Κοινή ∆ήλωση των Υπουργείων Τουρισµού Ελλάδος-Ισραήλ, την 
οποία υπέγραψαν ο Υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης και ο 
Ισραηλινός οµόλογός του, Asaf Zamir.

» Κοινή ∆ιακήρυξη για θέµατα Κυβερνοασφάλειας, που υπεγράφη 
από τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, Κυ-
ριάκο Πιερρακάκη και τον Γενικό ∆/ντή του National Cyber 
Directorate, Yigal Unna.

» Κοινή ∆ήλωση Προθέσεων στον τοµέα της Γεωργίας, που υπε-
γράφη από τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο ∆ένδια και τον Ισραηλι-
νό οµόλογό του, Gabi Ashkenazi.

Επίσης κατά την διάρκεια της επίσκεψης στο Ισραήλ έγιναν συνα-
ντήσεις µε  οµάδα Ισραηλινών επενδυτών κατά την διάρκεια των 
οποίων  ο πρωθυπουργός συναντήθηκε µε τον Erel N. Margalit, 
πρόεδρο και ιδρυτή της JVP Partners, κορυφαίας εταιρείας επεν-
δυτικών κεφαλαίων που περιλαµβάνει 9 funds συνολικής αποτίµη-
σης 1,6 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, και σύµφωνα µε πληροφορίες 
συζήτησαν το ενδεχόµενο να δηµιουργηθεί στην Ελλάδα επενδυ-
τικός κόµβος για την Ευρώπη.

Συνάντηση είχε επίσης και µε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµ-
βουλο της AMPA Capital, Shlomi Fogel, µε τον οποίο συζήτησαν 
τις ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ελλάδα. Επίσης συναντήθηκε µε 
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Elbit Systems, 
Bezhalel Machlis, όπου συζητήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας 
στην αµυντική βιοµηχανία καθώς η Elbit είναι µία από τις µεγαλύτε-
ρες εταιρείες αµυντικού υλικού, εισηγµένη στο NASDAQ και µε 
16.000 υπαλλήλους ανά τον κόσµο.



Τα νέα της

Έκτακτη ευρωπαϊκή 
Σύνοδος Κορυφής 17-18/7
Έκτακτη ευρωπαϊκή Σύνοδος 
Κορυφής των αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων των 27 χωρών µελών 
θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Ιουλίου µε 
στόχο την επίτευξη συµφωνίας επί 
του σχεδίου ανάκαµψης της 
ευρωπαϊκής οικονοµίας.

Θα είναι η πρώτη Σύνοδος Κορυφής 
που διεξάγεται από την αρχή της 
πανδηµίας του κορονοϊού τον 
Μάρτιο, µε την φυσική παρουσία 
των συµµετεχόντων. Μία ευρωπαϊ-
κή Σύνοδος Κορυφής µέσω τηλεδι-
άσκεψης, στα µέσα Ιουνίου έδωσε 
την ευκαιρία να εκτεθούν οι 
διαφορές των απόψεων των 
Ευρωπαίων ηγετών για το σχέδιο 
οικονοµικής ανάκαµψης. Ο στόχος 
είναι η υιοθέτησή του µέχρι το 
τέλος του Ιουλίου.

Τότε, οι 27 ηγέτες έκλεισαν «ραντε-
βού» ξανά στα µέσα Ιουλίου,  για 
µια νέα Σύνοδο, µε τη φυσική 
παρουσία και υπό την γερµανική 
προεδρία της ΕΕ.

«Ήταν µια θετική συζήτηση. Όλοι οι 
ηγέτες συµφωνούν για σοβαρότητα 
αυτής της κρίσης, που απαιτεί 
φιλόδοξη απάντηση, βασισµένη 
στην αλληλεγγύη, τις επενδύσεις 
και τις µεταρρυθµίσεις. Πρέπει να 
κάνουµε τα πάντα για να καταλή-
ξουµε σε συµφωνία πριν το καλο-
καίρι», είχε δηλώσει η Πρόεδρος 
της Κοµισιόν.

 «Φυσικά υπήρξαν διαφορές σε 
διάφορα θέµατα όπως το συνολικό 
µέγεθος του Ταµείου, την αναλογία 
δανείων και επιχορηγήσεων, τον 
τρόπο κατανοµής, αλλά και τους 
ίδιους πόρους και τις επιστροφές», 
είχε επισηµάνει επίσης η Ούρσουλα 
Φον Ντερ Λάιεν

COVID-19: Χαλάρωση 
των κανόνων για τη 
δανειοδότηση νοικοκυρι-
ών και επιχειρήσεων
Η σύνοδος της ολοµέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε 
τις προσωρινές έκτακτες αλλαγές 
του Κανονισµού για τις Κεφαλαιακές 
Απαιτήσεις για να διευκολυνθούν οι 
τράπεζες, ώστε µε τη σειρά τους να 
αυξήσουν τις δανειακές ροές προς 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά και να 
απορροφήσουν ζηµίες. Με τον 
τρόπο αυτό θα ελαττωθούν οι 
σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις της 
πανδηµίας του COVID-19 και των 
συνεπακόλουθων περιοριστικών 
µέτρων.

Αποσκοπώντας στην επίτευξη 
ισορροπίας µεταξύ ενός σθεναρού 
και σταθερού τραπεζικού συστήµα-
τος από τη µία και της διασφάλισης 
της δανειοδότησης που χρειάζεται 
επειγόντως η οικονοµία της ΕΕ από 
την άλλη, οι ευρωβουλευτές 
συµφώνησαν να εγκρίνουν συγκε-
κριµένες αλλαγές στον Κανονισµό 
για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις. Οι 
τράπεζες θα πρέπει να παρακολου-
θούν τον αντίκτυπο της πανδηµίας 
στους ισολογισµούς τους, να 
προσέξουν ιδιαίτερα τα µη εξυπηρε-
τούµενα δάνεια και να εφαρµόσουν 
τα πρότυπα ελέγχου της ταυτότητας 
των πελατών τους.

Οι παραπάνω ενέργειες στοχεύουν 
σε:

» Προσωρινή στοχευµένη χαλάρωση 
των κανόνων προληπτικής εποπτεί-
ας για τις τράπεζες στην ΕΕ

» Εξισορρόπηση των οδυνηρών 
οικονοµικών συνεπειών της πανδηµί-
ας

» Τράπεζες και ελεγκτικές αρχές θα 
ενεργούν ισότιµα ενώ το τραπεζικό 
σύστηµα παραµένει σταθερό.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν 
περισσότερη στήριξη για τη 
διάσωση του τουρισμού
Το ΕΚ ζητά πρόσθετα µέτρα για τη διάσωση 
του ευρωπαϊκού τουρισµού και του τοµέα 
των µεταφορών, αλλά και για την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητάς τους στο µέλλον. Το 
ψήφισµα για τις µεταφορές και τον τουρισµό 
από το 2020 και µετά υιοθετήθηκε µε 587 
ψήφους υπέρ, 32 κατά και 46 αποχές.

 Στο κείµενο αναγνωρίζεται ότι οι έως τώρα 
δράσεις παραµένουν ανεπαρκείς για να 
υποστηριχθεί ένας κλάδος που απασχολεί 
22,6 εκατ. ανθρώπους (11,2% της συνολικής 
απασχόλησης στην ΕΕ) και ο οποίος συνέβα-
λε το 2019 κατά 9,5% στο ΑΕΠ της ΕΕ.

Στο ψήφισµα περιγράφονται οι δυνατότητες 
επιβίωσης για τις τουριστικές επιχειρήσεις 
που απαιτούν µεταξύ άλλων, βραχυπρόθε-
σµη χρηµατοδότηση ώστε να µην χρεοκοπή-
σουν οι επιχειρήσεις και να στηριχθούν οι 
εργαζόµενοι, συµπεριλαµβανοµένων των 
αυτοαπασχολούµενων, στις µεταφορές, τον 
πολιτισµό και τον τουρισµό.

Παράλληλα, στήριξη της µακροπρόθεσµης 
ανάπτυξης και εκσυγχρονισµός του τοµέα 
για την οποία το ΕΚ ζητά από την Επιτροπή 
να εκδώσει κατευθυντήριες γραµµές 
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι 
άµεσα διαθέσιµη επαρκής χρηµατοδότηση. 
Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης ειδικό 
κονδύλι για το βιώσιµο τουρισµό στον 
επόµενο µακροπρόθεσµο προϋπολογισµό 
(Π∆Π 2021-2027).

ΕΕ



Ψηφιακές δράσεις 
της εταιρείας

Η εταιρεία Enterprise Greece είναι ο 
αρµόδιος εθνικός φορέας, υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών 
για την προσέλκυση επενδύσεων στην 
Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών. 

Στρατηγικός µας στόχος να συνδρά-
µουµε στη δηµιουργία ενός παραγωγι-
κού και αναπτυξιακού µοντέλου που θα 
δίνει έµφαση στην προσέλκυση επεν-
δύσεων σε κλάδους που η χώρα έχει 
επιλέξει ως πρώτης προτεραιότητας 
και ταυτόχρονα στην προώθηση των 
ελληνικών προϊόντων, ώστε αφενός να 
αποκτούν προβάδισµα στην προτίµηση 
των ξένων καταναλωτών και αφετέρου 
στην µετατροπή των παραγωγών σε 
επιχειρηµατίες και των επιχειρηµατιών 
σε εξαγωγείς διότι µε αυτόν τον τρόπο 
ενισχύεται και θωρακίζεται η εξαγωγι-
κή δραστηριότητα των τοπικών οικονο-
µιών και επιτυγχάνεται η παραγωγική 
ανασυγκρότηση.

Η Enterprise Greece, µε στόχο την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγικών 
επιχειρήσεων ακόµη και υπό την πίεση της πανδηµίας και των περιορι-
σµών που αυτή δηµιούργησε, λειτούργησε εκµεταλλευόµενη πλήρως τις 
ψηφιακές δυνατότητες τόσο κατά την διάρκεια του Lockdown όσο και 
µετά.

Κατέγραψε µέσω

35 τηλεδιασκέψεων 
µε εκπροσώπους συνδέσµων, φορέων  και Επιµελητηρίων τα προβλήµα-
τα αλλά και τις προτάσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

∆ηµιούργησε νέες ευκαιρίες µέσω 

9 webinars
εκ των οποίων 2 ήταν επενδυτικά και απευθύνονταν στις αγορές της 
Ρωσίας και του Καναδά, 3 αφορούσαν εξαγωγικές εταιρίες µε στόχευση 
στην αγορά των ΗΠΑ, ενώ τα υπόλοιπα 4 αφορούσαν στην εξοικείωση 
και υιοθέτηση από τους εξαγωγείς ψηφιακών εργαλείων για την προώθη-
ση των εργασιών και προϊόντων τους.

Τα webinars παρακολούθησαν συνολικά περισσότεροι από 

800 εκπρόσωποι εταιρειών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για την αγορά της Αµερικής µε άνω των 

550 συµµετεχόντων
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