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EDITORIAL

ΒΙΝΤΕΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΟΕΥ



To 2021, ο κόσµος και η Ελλάδα συνεχίζουν να 
αντιµετωπίζουν, εκτός από τα θέµατα υγείας και 
ασφάλειας των πολιτών της, και τις οικονοµικές 
του επιπτώσεις της πανδηµίας. Ο εµβολιασµός θα 
συµβάλει στη διατήρηση των αγορών ανοικτών 
και στην οµαλοποίηση του διεθνούς εµπορίου, το 
οποίο θα οδηγήσει µε την σειρά του και στην οικο-
νοµική ανάκαµψη.  

Η Enterprise Greece έχει θέσει ως στρατηγικό 
στόχο το 2021 την προώθηση των ελληνικών εξα-
γωγών µέσω συντεταγµένης προώθησης της εξω-
στρέφειας,  την προσέλκυση παραγωγικών επεν-
δύσεων σε κλάδους αιχµής, την ανάδειξη της και-
νοτοµίας, την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης και 
την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 
που διαµορφώνουν και το brand name «Ελλάδα».  

Πριν από την έναρξη της πανδηµίας, η ελληνική 
οικονοµία είχε εισέλθει σε µια φάση ανάπτυξης. 
Ως εξαιρετικά σηµαντικό κρίνεται το γεγονός ότι 
η Ελλάδα είχε πετύχει να επανατοποθετηθεί στις 
παγκόσµιες  αγορές και να µεταβάλει τυχόν αρνη-
τικές αντιλήψεις του επιχειρηµατικού κόσµου, 
όπως άλλωστε πιστοποιούν οι πρόσφατες επεν-
δύσεις της Microsoft και της Volkswagen. Η χώρα 
µετατρέπεται σε κέντρο καινοτοµίας, προσελκύ-
οντας γίγαντες της τεχνολογίας και της επιχειρη
µατικότητας από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την 
Ασία.  

Παράλληλα, οι ελληνικές εξαγωγές αποδείχτηκαν 
ανθεκτικές στη χρονιά που πέρασε, σηµειώνοντας 
µάλιστα µικρή άνοδο. Σε αυτό το σηµαντικό τους 
επίτευγµα, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, 
είχαν σύµµαχο την Enterprise Greece, η οποία, εν 
µέσω µαζικών ακυρώσεων εκθέσεων, επιχειρηµα-
τικών αποστολών και άλλων δράσεων λόγω της 
πανδηµίας, αντέδρασε άµεσα και επιτάχυνε τον 
ψηφιακό µετασχηµατισµό των δράσεων και των 
εργαλείων της. Τις παραδοσιακές της δραστηριό-
τητες αντικατέστησαν οι ψηφιακές εκθέσεις, οι δι-
αδικτυακές εκδηλώσεις, η εκπαίδευση των επιχει-
ρήσεων σε νέα, ψηφιακά εργαλεία, ενώ δροµολο-
γήθηκαν συνεργασίες µε παγκόσµιας εµβέλειας 
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ηλεκτρονικές πλατφόρµες και στοχευµένες ενέρ-
γειες εξωστρέφειας σε νέους κλάδους, όπως 
αυτή των νέων τεχνολογιών. Ως το βασικό εργα-
λείο εξωστρέφειας στο µεταρρυθµισµένο πλαίσιο 
άσκησης οικονοµικής διπλωµατίας του ΥΠΕΞ και 
αναπόσπαστο µέρος του δικτύου του, συνεργά-
ζεται αποτελεσµατικά µε τα Γραφεία ΟΕΥ και τις 
ελληνικές  Πρεσβείες στο εξωτερικό για να προω-
θήσει τους οικονοµικούς στόχους της χώρας.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρείας για το 2021 
λαµβάνει υπόψη του και αξιοποιεί τις µεταρρυθµι-
στικές  προσπάθειες της ελληνικής Κυβέρνησης. 
Τον τελευταίο ενάµιση χρόνο, η κυβέρνηση έχει 
εφαρµόσει πληθώρα σηµαντικών µεταρρυθµιστι-
κών πρωτοβουλιών, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε 
περαιτέρω διαρθρωτικές εκ βάθρων αλλαγές 
- από τη δηµιουργία νέων κανόνων χρήσης γης 
µέχρι τον εξορθολογισµό του δικαστικού συστή
µατος. Οι προσπάθειες αυτές εκτός από αλλαγή 
στο brand name της χώρας, θα βοηθήσουν και 
την εγχώρια επιχειρηµατική κοινότητα, υποστηρί-
ζοντας τις προσπάθειές της για παραγωγή και δι-
εθνείς εξαγωγές.   

Στον τοµέα του εξωτερικού εµπορίου η κεντρική 
µας φιλοσοφία είναι η καινοτοµία: καινοτοµία 
στον τρόπο οργάνωσής µας, στη νοοτροπία µας, 
στον τρόπο που οργανώνουµε τις υπηρεσίες µας 
µε νέα, πελατοκεντρική προσέγγιση. Με νέες 
υπηρεσίες προσαρµοσµένες προς κάθε εξαγωγι-
κή επιχείρηση ξεχωριστά, ανταποκρινόµενοι στις 
ανάγκες κάθε κλάδου και κάθε µεγέθους, µικρών, 
µεσαίων και µεγάλων πελατών. Αξιοποιούµε όσο 
περισσότερο µπορούµε νέα ψηφιακά εργαλεία 
και δηµιουργούµε συνέργειες µε µεγάλους παί-
κτες στις παγκόσµιες αγορές, όπως µε την eBay, 
προκειµένου να ενισχύσουµε τις εξαγωγές µέσω 
ηλεκτρονικού εµπορίου. Στο 2021 συνεχίζουµε 
δυνατά, όχι µόνο για να προσαρµοστούµε στις 
νέες συνθήκες, αλλά για να πρωτοπορήσουµε.  

Η Enterprise Greece αξιοποιεί την πολύχρονη 
εµπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει, αναδιορ-
γανώνεται, εφαρµόζει σύγχρονες µεθόδους διοί-
κησης και αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα εργαλεία 
ώστε να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της 
εποχής µας και να στηρίξει του Έλληνες παραγω-
γούς και εξαγωγείς, που αποτελεί άλλωστε και ο 
καταστατικός της σκοπός.  

Γιώργος 
Φιλιόπουλος

∆ιευθύνων 
Σύµβουλος

Μπέττυ 
Αλεξανδροπούλου

Εντεταλµένη 
Σύµβουλος



Γ.Γ. ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και 
Εξωστρέφειας και

Πρόεδρος της Enterprise Greece
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Η Στρατηγική 
μας

Βίντεο

Ακολουθώντας το υπόδειγµα των πλέον ανεπτυγµένων χωρών, επι-
τυγχάνουµε µέσω της ολοκληρωµένης µεταρρύθµισης το σταδιακό 
µετασχηµατισµό του ΥΠ.ΕΞ. σε φορέα αποτελεσµατικής προώθησης 
των οικονοµικών συµφερόντων της Ελλάδας. Στο µεγάλο δίκτυο των 
Εµπορικών Ακολούθων στις Πρεσβείες µας στο Εξωτερικό προστίθε-
νται η Enterprise Greece, o Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πι-
στώσεων (Ο.Α.Ε.Π.), καθώς επίσης και η Υπηρεσία ∆ιεθνούς Αναπτυξι-
ακής Συνεργασίας (Υ.∆.Α.Σ.), εξασφαλίζοντας πλέον τη δυνατότητα 
άσκησης µιας πραγµατικά πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής.

Στο νέο σχήµα της οικονοµικής διπλωµατίας, η Enterprise Greece, µε 
νέα δοµή, είναι έτοιµη να ανταποκριθεί αφ’ ενός στις ανάγκες των 
εξαγωγικών επιχειρήσεων στην µετά COVID εποχή και αφ’ ετέρου 
στην προσπάθεια της χώρας για προσέλκυση επενδύσεων. Έχει ήδη 
ολοκληρώσει το σχεδιασµό ενός πολυσχιδούς επιχειρησιακού σχεδί-
ου, που θα ανακοινωθεί τις επόµενες εβδοµάδες, προκειµένου να κα-
λύψει τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων και να δηµιουργήσει 
τις συνθήκες της οµαλής µετάβασης στη µετά COVID εποχή. 

Το 2019, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δηµιουρ-
γήθηκε µια ενιαία δοµή, υπό το Υπουργείο Εξωτε-
ρικών, για την προώθηση των επί µέρους πολιτι-
κών που εµπίπτουν στην οικονοµική διπλωµατία. 

Κ. Φραγκογιάννης
Υφυπουργός για την Οικονοµική ∆ιπλωµατία & 

την Εξωστρέφεια, Υπουργείο Εξωτερικών

https://drive.google.com/file/d/1h8ID8GBKccQ3dxvs4mDh-L6MYGAJlpJV/view?usp=sharing


Στο πλαίσιο αυτό, η οικονοµική διπλωµατία µε νέα ενιαία 
δοµή, υπό την σκέπη του ΥΠ.ΕΞ., βασίζεται πλέον σε ένα µι-
κρότερο και πιο ευέλικτο οργανωτικό σχήµα, όσον αφορά 
στον καθορισµό στρατηγικής και στοχοθεσίας, µε απώτερο 
σκοπό τη βέλτιστη υλοποίηση των κατά περίπτωση στόχων 
που τίθενται. Σηµείο κλειδί στην επιτυχή ολοκλήρωση της µε-
ταρρύθµισης αποτελεί η αναβάθµιση και ο µετασχηµατισµός 
της Enterprise Greece σε «εθνική πύλη» εισόδου επενδύσε-
ων από τη µία και εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων 
από την άλλη.

Μία πύλη ορατή σε όλο τον κόσµο διαµέσου των πρεσβειών 
µας, που αυτόµατα γίνονται στενοί συνεργάτες του Οργανι-
σµού και φυσικά δια µέσω όλων των δοµών του ΥΠ.ΕΞ.  Έτσι 
για παράδειγµα όταν ένας επίδοξος επενδυτής από την 
Οτάβα θα εισέλθει στην πρεσβεία µας, θα είναι σαν να εισέρ-
χεται αυτόµατα  στην Enterprise Greece. Από εκεί και έπειτα, 
µε µία διαδικασία ‘one stop shop’, που πλέον δηµιουργείται, 
θα αποκτά άµεση πρόσβαση σε κάθε χρήσιµη πληροφορία 
και θα κατευθύνεται στο τµήµα της δηµόσιας διοίκησης µε το 
οποίο πρέπει να συνοµιλήσει και να συνεργαστεί.

Μάλιστα η Enterprise Greece στοχεύει, µέσα στο τρέχον 
έτος, να συνεργαστεί µε την Ε.Τ.Α.∆. και τις ΒΙ.ΠΕ. ώστε να 
υπάρχει έτοιµο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, όπου θα µπορεί να 
κατευθύνεται ο επίδοξος επενδυτής ανάλογα µε το αντικεί-
µενο της επένδυσης που θέλει να κάνει. Παράλληλα προ-
γραµµατίζονται συνεργασίες µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
από τις Περιφέρειες ως τους ∆ήµους, προκειµένου να κατα-
γραφούν όλες οι διαθέσιµες δοµές (κτίρια, οικόπεδα κ.ο.κ.). 

Στο επίκεντρο της στοχευµένης πλέον οικονοµικής διπλωµα-
τίας βρίσκεται η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής 
επιχειρηµατικότητας, η οποία κατά το τρέχον έτος θα ενισχυ-
θεί µε δράσεις, τόσο σε επίπεδο προβολής όσο και σε επίπε-
δο συµβουλευτικής υποστήριξης και διευκόλυνσης της πρό-
σβασης των Ελλήνων εξαγωγέων σε νέες αγορές.

Ωστόσο η οικονοµική διπλωµατία, για το ΥΠ.ΕΞ., πέρα από τις 
εξαγωγές και τις επενδύσεις, ενσωµατώνει επιπλέον και µε-
ριµνά για τους ενεργειακούς αγωγούς και την ενεργειακή 
ασφάλεια της χώρας, την εξασφάλιση της εφοδιαστικής αλυ-
σίδας, τη δηµιουργία ενιαίων σηµείων τελωνειακού ελέγχου, 
την ενεργοποίηση της αναπτυξιακής βοήθειας, τη δηµιουρ-
γία κοινών δράσεων µε τον πολιτισµό και τον τουρισµό, την 
ανάπτυξη start-up επιχειρήσεων µέσα από διεθνείς συνεργα-
σίες, καθώς και την αναζωογόνηση κλάδων όπως αυτός της 
ναυπήγησης πλοίων. 

Ορµώµενοι, πλέον, από τη νέα 
πραγµατικότητα, όπως αυτή έχει 
διαµορφωθεί στους κόλπους του 
ΥΠ.ΕΞ. και βασιζόµενοι στην ενιαία 
στρατηγική του, η οποία περικλείει 
όλους τους φορείς που 
εκπροσωπούν τις ελληνικές 
επιχειρήσεις, νιώθουµε αισιοδοξία 
και πεποίθηση για την εποχή που 
έρχεται.  
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Οικονομική Διπλωματία: Στόχος 
η ενίσχυση της εξωστρέφειας

εξωτερικό, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου σχεδίου, που 
θα οδηγήσει όχι µόνο στην αξιοποίηση αλλά και στη βελτι-
στοποίηση της χρήσης των διαθεσίµων πόρων (ανθρώπι-
νων και υλικών).

Στο πλαίσιο αυτό τα Γραφεία ΟΕΥ και η Enterprise Greece 
συµµετείχαν είτε αυτόνοµα είτε από κοινού στις περισσό-
τερες δράσεις εξωστρέφειας που πραγµατοποιήθηκαν το 
2019 τόσο στον τοµέα προβολής, προώθησης και στήριξης 
των ελληνικών προϊόντων όσο και στον τοµέα της προβο-
λής της χώρας ως επενδυτικού προορισµού. Σε ό,τι αφορά 
δε το πολύ δύσκολο 2020, τα Γραφεία ΟΕΥ συµµετείχαν 
στο 60% περίπου των 120 δράσεων που πραγµατοποιήθη-
καν, πολλές εκ των οποίων συνδιοργανώθηκαν µε την 
Enterprise Greece.

Αυτές οι δράσεις αφορούσαν σε ενηµερωτικές ηµερίδες 
µε συµµετοχή ελληνικών επιχειρήσεων για επιλεγµένες 
αγορές και θεµατική ενηµέρωση ξένων εταιρειών για τις 
επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.

Η νέα χρονιά που ξεκινάει µε τις δυσκολίες που µας κληρο-
δοτεί το 2020, εκτός από την αισιοδοξία που 

φέρνουν τα εµβόλια κατά του κορωνοϊού, 
φέρνει µαζί της και νέα δεδοµένα από 

µία σειρά σηµαντικών κοινωνικών, 
τεχνολογικών και καταναλωτικών 
αλλαγών που διαµορφώνουν τις 
νέες τάσεις στην οικονοµία και 
το εµπόριο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρµόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου, τα 

Γραφεία ΟΕΥ και η Enterprise 
Greece προετοιµάζουν για το 2021 

σειρά ενηµερωτικών δράσεων για τις 
αλλαγές που συντελούνται στις αγορές 

και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, πα-
ραµένοντας αρωγοί των ελληνικών επιχειρήσε-

ων, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για την 
παροχή ακόµη καλύτερων και ολοκλη-

ρωµένων υπηρεσιών.

Η κλιµάκωση της πανδηµικής κρίσης κατά τους πρώτους 
µήνες του 2020, οι διαταραχές της διεθνούς εφοδιαστικής 
αλυσίδας και η επιβράδυνση του παγκόσµιου εµπορίου 
αρχικά είχαν αρνητικό αντίκτυπο στις ελληνικές εξαγωγές 
αγαθών. Η εικόνα άρχισε να αλλάζει προς το τέλος του 
έτους.

Η ελληνική οικονοµία, λόγω της σηµασίας του τουρισµού 
και των µεταφορών, παρουσιάζει, σε σχέση µε αντίστοιχου 
µεγέθους οικονοµίες, πολύ µεγαλύτερες εξαγωγές υπηρε-
σιών από τις αντίστοιχες των αγαθών Καθώς εκτιµάται ότι 
οι επιπτώσεις στον τοµέα των εξαγωγών υπηρεσιών από 
την πανδηµία του κορωνοϊού δεν θα είναι βραχύβιες, ο 
ρόλος των εξαγωγών αγαθών, καθίσταται ιδιαίτερα κρίσι-
µος για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας στο επόµενο 
χρονικό διάστηµα.

Την εποχή των προγραµµάτων προσαρµογής όλοι τόνιζαν 
την ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της ανταγω-
νιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και της προσέλκυ-
σης επενδύσεων. Στη σηµερινή περίοδο όπου λόγω της 
πανδηµίας ένας βασικός πυλώνας εξωτερικής ζήτησης 
όπως ο τουρισµός δέχτηκε ισχυρό πλήγµα, η προα-
ναφερθείσα ανάγκη επιτείνεται ενόψει και της 
αναµενόµενης εισροής κεφαλαίων από το 
ταµείο ανάκαµψης Ε.Ε.

Η µακρά και στενή συνεργασία των 
Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΞ. και ειδικότε-
ρα των Γραφείων ΟΕΥ µε την 
Enterprise Greece (και παλαιότερα 
µε τον ΟΠΕ και το Invest in Greece) 
και τον Ο.Α.Ε.Π., ενισχύεται ακόµη 
περισσότερο µε την ενσωµάτωση 
όλων των δοµών και εργαλείων της οι-
κονοµικής διπλωµατίας στο Υπουργείο 
Εξωτερικών. 

Μία διαδικασία που ξεκίνησε το 2002 και ολοκλη-
ρώνεται τώρα, µε τη µεταφορά σε αυτό των πο-
λυµερών οικονοµικών σχέσεων και της 
εποπτείας της Enterprise Greece 
και του Ο.Α.Ε.Π., επιτρέποντας 
τον καλύτερο δυνατό συντονισµό 
όλων των εµπλεκόµενων στην εξω-
στρέφεια φορέων για την αρτιότερη στήριξη 
των προσπαθειών των ελληνικών επιχειρήσεων στο 

Αντώνιος Κατεπόδης

Σύμβουλος ΟΕΥ Α'

Πρόεδρος Ένωσης Διπλωματικών Υπαλλήλων 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων



Το 2020 αποτέλεσε ορόσηµο για την παγκόσµια οικονοµία και 
το διεθνές εµπόριο που επηρεάστηκε καταλυτικά από την 
πανδηµία, δηµιουργώντας σηµαντικές προκλήσεις και για 
τους Έλληνες εξαγωγείς. Οι ελληνικές επιχειρήσεις κλήθηκαν 
να διαχειριστούν µια νέα πραγµατικότητα όπου  οι παραδοσι-
ακές προωθητικές ενέργειες  όπως λ.χ. η συµµετοχή σε 
διεθνείς εκθέσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν.  Τη θέση τους 
διεκδίκησαν ψηφιακά φόρα, διαδικτυακές πλατφόρµες, 
πωλήσεις online κ.λπ. 

H Enterprise Greece συνέχισε και το 2020 να υποστηρίζει 
τους Έλληνες εξαγωγείς στη προσπάθειά τους να προσεγγί-
σουν διεθνείς αγορές και να προωθήσουν στους εκεί κατανα-
λωτές τα ελληνικά προϊόντα. Για να ανταποκριθεί στις νέες 
προκλήσεις, η Εταιρεία επιτάχυνε τον ψηφιακό µετασχηµατι-
σµό των δράσεων και των εργαλείων της. Μεταξύ των νέων 
της πρωτοβουλιών ήταν η σχεδίαση και δηµιουργία ηλεκτρο-
νικών καταλόγων προϊόντων, η σταθερή ροή ειδήσεων για 
αγορές ενδιαφέροντος, διαδικτυακές εκδηλώσεις και σεµινά-
ρια, εικονικά B2Bs, ενηµερωτικές εκστρατείες σε µέσα κοινω-
νικής δικτύωσης κ.λπ. 

Αξιοποιώντας τη συνεργασία της µε τα Γραφεία Οικονοµικών 
και Εµπορικών Υποθέσεων των ελληνικών πρεσβειών ανά τον 
κόσµο, η Εταιρεία σχεδίασε και υλοποίησε κύκλο webinars 
αναφορικά µε τι δυνατότητες δραστηριοποίησης των ελληνι-
κών µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε κάποια ξένη αγορά εν 
µέσω COVID-19. Στον στρατηγικό σχεδιασµό της, εντάχθηκαν 
και οι συνεργασίες µε ηλεκτρονικές πλατφόρµες όπως η 
eBay, η οποία θα ενισχύσει την προσέγγιση περισσότερων 
καταναλωτών παγκοσµίως, και η Warply, µε την οποία υλοποι-
είται πιλοτική ψηφιακή πλατφόρµα προώθησης των εξαγωγών 
ελληνικών τροφίµων στο εξωτερικό. 
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Απολογισμός

Καθοριστική η στήριξη 
της Enterprise Greece στις 
ελληνικές εξαγωγικές 
επιχειρήσεις το 2020 

Στόχος η επιτυχής 
αντιµετώπιση των προκλήσεων 
της πανδηµίας 

Μια ακόµη πρωτοποριακή πρωτοβουλία µας ήταν το 
πρόγραµµα Ενίσχυσης της Εξαγωγικής ∆υναµικής 
καινοτόµων τεχνολογικών επιχειρήσεων (Thriving in 
the Storm- Πύλη για τη Silicon Valley), η οποία υλοποιεί-
ται σε συνεργασία µε τον οργανισµό US-MAC (US 
Market Access Center) και αποτελεί τη συνέχεια των 
συνεργιών της Enterprise Greece µε αναγνωρισµένους 
φορείς στο εξωτερικό, για την υποστήριξη των ελληνι-
κών επιχειρήσεων του κλάδου της καινοτοµίας - τεχνο-
λογίας και υπηρεσιών. 

Καθώς ο κόσµος και η χώρα µας αντιµετωπίζουν το 
τρίτο κύµα πανδηµίας, γίνεται πλέον ακόµη πιο επιτα-
κτική η ανάγκη υποστήριξης  των εξαγωγών, η ενίσχυ-
ση του ελεύθερου εµπορίου και η προσπάθεια να 
διατηρήσουµε τις αγορές ανοικτές. Για το λόγο αυτό, η 
Enterprise Greece θα συνεχίσει και το 2021 να υποστη-
ρίζει την εγχώρια επιχειρηµατική κοινότητα και να 
αναλαµβάνει ακόµα περισσότερες καινοτόµες πρωτο-
βουλίες. 

Τα αποτελέσµατα του Τοµέα Εξαγωγών 
είχαν ως εξής:



ΕΞΑΓΩΓEΣ
Doing
business in...

ψηφιακές εκδηλώσεις 
πληροφόρησης εξαγωγικών 
επιχειρήσεων

σημαντικές αγορές-στόχους 
σε συνεργασία με 

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ψηφιακό μάρκετινγκ
Στρατηγικές διεθνών πωλήσεων
Διείσδυση σε ξένες αγορές

COVID19 challenges & opportunities

ΗΠΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΚΟΡΕΑ

ΙΑΠΩΝΙΑ

ΣΑΟΥΔΙΚΗ 
ΑΡΑΒΙΑ

17
WEBINARS ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ

ech
uesdays

διαδικτυακά σεμινάρια ψηφιακού 
μετασχηματισμού εξαγωγικών 
επιχειρήσεων σε:

7
1160

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΦΟΡΕΩΝ

900+
ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

5
Γραφεία ΟΕΥ στις 
ελληνικές Πρεσβείες 
και7

εξειδικευμένους ομιλητές 
για τις επιτόπιες αγορές23

για

ne
w

s 
  k

no
w

2



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΑΝ ΣΕ 

932

Απαντήθηκαν Βάσεις δεδομένων για υποστήριξη των 
εξαγωγέων με πρόσβαση σε:

170 χώρες
55.000 κατηγορίες προϊόντων
325.000.000 επιχειρήσεις (δυνητικοί 
συνεργάτες / αγοραστές)
7.500.000 διεθνείς δημόσιους διαγωνι-
σμούς σε περισσότερες από 190 χώρες

στοχευμένα αιτήματα 
εξαγωγικών επιχειρήσεων 
για 50 χώρες και 
24 κλάδους ενδιαφέροντος

77
εξατομικευμένες συνεδρίες 
συμβουλευτικής – 
εκπαίδευσης νέων 
εξαγωγέων 

Συμβουλευτική εξαγωγών / 
HELP DESK

1089
ΕΞΑΓΩΓEΣ

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ψηφιακό μάρκετινγκ
Στρατηγικές διεθνών πωλήσεων
Διείσδυση σε ξένες αγορές

Ηλεκτρονική πλατφόρμα προώθησης εξαγωγών 

Υποβοήθηση και μόχλευση συναλλαγών 
μεταξύ εξαγωγέων και αγοραστών

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

SERVICE
PROVIDERS

Exports Manager

47
33
14

Στρατηγικές συνεργασίες 

eBay 
Πακέτο παροχών, εξατομικευμένη εκπαίδευση και 
υποστήριξη από εξειδικευμένους Συμβούλους Ανάπτυξης

ΕΝΔΥΣΗ

ΥΠΟΔΥΣΗ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΟΣΜΗΜΑ

ΥΓΕΙΑ & ΟΜΟΡΦΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Εκπαίδευση 12 επιχειρήσεων του 
τεχνολογικού κλάδου για 
πρόσβαση στις διεθνείς αγορές

ΛΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

11 5 φυσικές        6 ψηφιακές
εκθέσεις + 
δικτύωση

15
φυσικές και ψηφιακές δράσεις προβολής και B2B δικτύωσης 

8 κλάδοι  - 14 χώρες   

3 προγράμματα B2Bs 
και ενημέρωσης για 
10 αγορές 

1 ψηφιακό «bootcamp» στη Silicon Valley - ΗΠΑ 
Κλάδος: Νέες τεχνολογίες

US-MAC
THRIVING IN 
THE STORM

Κλάδοι: Τρόφιμα/ποτά, δομικά υλικά, αμυντικά συστήματα, ξενοδοχει-
ακός εξοπλισμός, ένδυση, θαλάσσιος εξοπλισμός, ιατρικός εξοπλισμός



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ενεργητική προσέλκυση

 Παθητική Προσέλκυση

975 επενδυτικών 
αιτημάτων μέσω του 
γραφείου πρώτης 
επαφής (front office)

Πάνω απο 300 έργα 
σε κλάδους αιχμής:

Προώθηση 
προγράμματος 
Golden Visa

στοχευμένες 
επενδυτικές προτάσεις

Χαρτοφυλάκιο 
επενδυτικών 
ευκαιριών

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

22

3870

65

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΚΙΝΗΤΑ  

ΤΠΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΦΑΡΜΑΚΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΑΠΕ)

ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΞΟΡΥΞΗ

 ΚΛΑΔΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΑΠΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΑΠΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΑΠΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΗΑΕ

ΛΙΒΑΝΟΣ

ΚΙΝΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΚΟΡΕΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ

ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ 
ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ >100MW (2020)

ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 
ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ 100MW (2020)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ (2020)

ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 
ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ 150MW (2020)

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€90 ΕΚ.

€60 ΕΚ.

€300 ΕΚ.

€80 ΕΚ.

>€50 ΕΚ.

ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μ/Δ

Μ/Δ

2,000

Μ/Δ

>200

ΚIΝΑ

INΔIΑ

ΗΠΑ

ΓΕΡΜΑΝIΑ

ΑΓΓΛIΑ

60

49

37

30

19

8.011

€2 δισ.

70
στο πλαίσιο επενδυτικού ενδιαφέροντος από διεθνείς 
αγορές (Γαλλία, Γερμανία, Η.Α.Ε., Η.Π.Α., Ισπανία, Κίνα κ.α.). 

Χώρες 
προέλευσης 

αιτημάτων 
(top 5)

άδειες διαμονής σε επενδυτές από 
την αρχή λειτουργίας του 
προγράμματος (2013) έως και τον 
Ιανουάριο του 2021

έσοδα από τις άδειες διαμονής με 
την αγορά ακινήτου από την 
έναρξη του προγράμματος

Εξυπηρέτηση 
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Αναφορικά με την προσέλκυση 
και υποστήριξη  επενδύσεων,  
τα αποτελέσματα μας είχαν ως 
εξής:



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Παροχή εξειδικευμένης 
πληροφόρησης στους 
τομείς SSCs και BPOs. 

Υποστήριξη - 
διευκόλυνση Επενδυτικό σχέδιο εντάσεως 

εργασίας (άνω των 500 νέων θέσεων 

εργασίας κατά το πρώτο έτος 

λειτουργίας και έως 2.500 χιλιάδες 

θέσεις έως το πέμπτο έτος) στον 

τομέα της παροχής υπηρεσιών 

Επενδυτικό σχέδιο εντάσεως εργασίας 

(1.000 νέων θέσεων εργασίας) στον 

τομέα της παροχής υπηρεσιών 

Επενδυτικό σχέδιο εντάσεως εργασίας 

(160 νέων θέσεων) στον τομέα παροχής 

κεντρικών λογιστικών υπηρεσιών 

Επενδυτικό σχέδιο (έως 30 νέες θέσεις 

εργασίας) στον τομέα του ναυπηγικού 

σχεδιασμού 

Pipeline: 18 μεγάλων έργων 

πολυεθνικών ομίλων και διεθνών 

επιχειρήσεων  

Χαρτοφυλάκιο
επενδυτικών
ευκαιριών

νέοι και 
επικαιροποιημένοι 
αδειοδοτικοί οδηγοί

6

επενδυτικών 
αιτημάτων47

Ενδεικτικά: 

Ενδεικτικά 
παραδείγματα:
Επενδυτικό σχέδιο που αφορά στην 

εγκατάσταση βιομηχανίας παραγωγής 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα.  Το 

ύψος της επένδυσης στη φάση εκκίνησης 

εκτιμάται στο ποσό των 100 εκατ. Ευρώ. 

Προβλέπεται να δημιουργήσει 1.000 άμεσες 

θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο και 5.500 

έμμεσες στο ευρύτερο υποστηρικτικό της 

επένδυσης οικοσύστημα.

Επενδυτικό σχέδιο που αφορά στην 

ανάπτυξη μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με 

Φυσικό Αέριο στη Βόρεια Ελλάδα, συνολικού 

προϋπολογισμού 250 εκατ. Ευρώ.

Επενδυτικό σχέδιο στον τομέα ελαστικών με 

συνολικό ύψος επένδυσης το οποίο 

αναμένεται να αγγίξει τα 400 εκατ. Ευρώ.

Επενδυτικό σχέδιο που αφορά στη 

δημιουργία κέντρου παροχής υπηρεσιών 

(Τεχνολογίες Πληροφορικής, Πωλήσεις και 

Μηχανική) στη Θεσσαλονίκη και δημιουργία 

περίπου 650 - 700 νέων θέσεων εργασίας.

Επενδυτικό σχέδιο που αφορά στη 

δημιουργία κέντρου παροχής υπηρεσιών 

ανθρώπινου δυναμικού και δημιουργία 100 

νέων θέσεων εργασίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

14
συνολικού προϋπολογισμού 

νέα 
έργα 

€2.816.070.405
με και

 θέσεις εργασίας
2.057

με συνολικό προϋπολογισμό

20 έργα  τελούν 
υπό αξιολόγηση 

€7,2 δισ.

προϋπολογισθείσες θέσεις 
εργασίας

2.575



15

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & 
ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Συνδιοργάνωση

εκδηλώσεων με 
διεθνείς οργανισμούς

 (WAIPA, ANIMA 
investment network, 

SERN - the Europe 
Start-up Regions 

Network, European 
Commission, World Trade 

Organisation)

20
Συμμετοχή σε άλλες

Επανεκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο 
και στη Γραμματεία της Ένωσης

Διαδικτυακή εκδήλωση

Διαδικτυακή εκδήλωση 
προώθησης της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ενότητα με βασικές 
πληροφορίες για τις Περιφέρειες 

ως business locations

Υποστήριξη

με θέμα «Τα ανθρώπινα δικαιώματα 
στην ατζέντα της Ελλάδας»

στο πλαίσιο της επίσημης 
επίσκεψης του Υφυπουργού 

Εξωτερικών της Πορτογαλίας

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Οργανισμών Προώθησης 
Εξαγωγών (ΕΤPOA)

AISBL

Διαδικτυακή συζήτηση: 

Με συμμετοχή: European 
Commission, World Bank, 
BusinessEurope, World Trade 
Organisation, κ.α.

87ης Συνάντησης ETPO 
Working Group of 
Information Professionals 

Διοργάνωση της

δράσεων εθνικών 
οργανισμών

Συνδιοργάνωση / 
Υποστήριξη 8

Ενημερωτική εκδήλωση

20th UN Global 
Compact Leaders 

Summit

#SynergassiaGoesDigital Regional Compass

«Ο προστατευτισμός 
στο διεθνές εμπόριο 
στη μετά-COVID εποχή»

Discover 
Azerbaijan
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Συνεργασία με Διεθνή 
και Εθνικά Μέσα

14 Social media
campaigns 

Επιστολή Πρόθεσης 
Συνεργασίας Enterprise 
Greece και e.GO

Επικοινωνιακή 
Υποστήριξη 

virtual 
εκδηλώσεις

webinars

virtual 
εκθέσεις

event 
launches

Επιμέλεια και έκδοση 

Greece: smart
& sustainable
initiatives 

Σχεδιασμός και υλοποίηση 
επικοινωνιακού πλάνου

Ιστοσελίδα 
στα κινέζικα 

με άνω των 11.000 
επισκέψεων

COVID19- ALERT: 
Ενημέρωση για 
Έλληνες 
Εξαγωγείς

FDI Video
Testimonials
Success stories 
επενδύσεων στην Ελλάδα

Newsletter

Export Video 
Testimonials
Για ελληνικά προϊόντα 
και κλάδους

6 2

12
News2Know
10

κινεζικών
以前的通讯

5

Προβολή εξαγώγιμων προϊόντων 
και υπηρεσιών κλάδων πρώτης 
προτεραιότητας

Export 
Flip books2

Σχεδιασμός & 
υλοποίηση επικοινωνιακού 
πλάνου του έργου

MOU Ελληνικής Κυβέρνησης 
και Volkswagen

4

7
19
4
2 COVID 19- 

social media 
campaigns 

2020: Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ 



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.

Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα
Τηλ: 210 335 5700
Fax: 210 324 2079
email: info@eg.gov.gr

https://www.facebook.com/EnterprisegreeceSA
http://www.linkedin.com/company/enterprisegreece
http://www.instagram.com/enterprise.greece/



