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Editorial

Γιώργος
Φιλιόπουλος

H επιστροφή στην κανονικότητα, σε
συνέχεια της άρσης των περιορισµών
των µετακινήσεων, είχε ως αποτέλεσµα
να εστιάσουµε στην επόµενη µέρα,
αλλά µε οικονοµικούς πλέον όρους. Οι
ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να
αντιµετωπίσουν την µείωση του εξαγωγικού εµπορίου µε όλα όσα αυτό συνεπάγεται.
Οι διεθνείς εκθέσεις που αποτελούσαν
σηµαντικό εργαλείο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών έχουν ακυρωθεί ή
αναβληθεί για αργότερα. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα να αλλάξουν και οι προτεραιότητες του Οργανισµού, καθώς
επείγει ο εµπλουτισµός και η αντικατάσταση τέτοιων παραδοσιακών εργαλείων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών µε άλλα ψηφιακά.

Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζουµε µια σειρά
νέων υπηρεσιών για τη στήριξη των εξαγωγών της Ελλάδας, όπως
1. Ψηφιακός κατάλογος εξαγωγέων
2. Ψηφιακά B2Bs για Έλληνες εξαγωγείς
3. Ψηφιακές παρουσιάσεις προώθησης
προϊόντων / υπηρεσιών
4. Ενηµερωτικές διαδικτυακές εκστρατείες
5. Ψηφιακές προωθητικές εκδηλώσεις
Ταυτόχρονα, ο Οργανισµός θέτει σε εφαρµογή και ένα νέο πλέγµα δράσεων / ενεργειών
και για την προσέλκυση επενδύσεων:
1. ∆ιοργάνωση επενδυτικών webinars σε
κλάδους αιχµής της οικονοµίας.
2. Παραγωγή οπτικοακουστικών εργαλείων
3. Επικαιροποίηση και περαιτέρω εµπλουτισµός: (α) του χαρτοφυλακίου επενδυτικών
ευκαιριών, (β) της ενότητας επενδύσεων της
ιστοσελίδας και (γ) των προωθητικών
παρουσιάσεων
4. Αναθέρµανση επαφών µε υποψηφίους
αλλά και υφιστάµενους επενδυτές.
5. Ενηµερωτικές διαδικτυακές εκστρατείες
Στο πλαίσιο αυτό διερευνούµε βέλτιστες
πρακτικές οµολόγων οργανισµών, αναζητώντας τρόπους αντιµετώπισης των επιπτώσεων της πανδηµίας.
Ας συνεργαστούµε για να επανεκκινήσουµε
την οικονοµία µας.
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Το restart
της
ελληνικής
οικονομίας
Νέα δέσµη µέτρων και 41 παρεµβάσεις περιλαµβάνει το σχέδιο της
κυβέρνησης για την επανεκκίνηση
της οικονοµίας. Μέτρα το ύψος των
οποίων φθάνει τα 9,5 δισ. ευρώ ή
αλλιώς 5% του ΑΕΠ και περιγράφονται στο Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων που υποβλήθηκε στην
Κοµισιόν.
Αναλυτικά τα µέτρα και το κόστος
για το ∆ηµόσιο καταγράφονται σε
ειδικό παράρτηµα του προγράµµατος για την αντιµετώπιση της
πανδηµίας όπου αναφέρεται ότι
1,56 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε
αναβαλλόµενα έσοδα.

Ειδικότερα, τα µέτρα έχουν ως εξής:
1. Ειδικό επίδοµα 800 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και ατοµικές επιχειρήσεις µε βάση συγκεκριµένους
ΚΑ∆. Το συνολικό κόστος εκτιµάται σε 574 εκ. ευρώ.
2. Ειδικό επίδοµα 800 ευρώ σε εργοδότες εταιρειών (έως 20 εργαζόµενοι). Το συνολικό κόστος εκτιµάται σε 73 εκ. ευρώ.
3. Οικονοµική στήριξη 600 ευρώ σε έξι επιστηµονικούς κλάδους
(µηχανικοί, οικονοµολόγοι/λογιστές, δικηγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί
και ερευνητές). Το συνολικό κόστος εκτιµάται σε 108 εκ. ευρώ.
4.Ειδικό επίδοµα 800 ευρώ σε µισθωτούς εταιρειών που τελούν σε
αναστολή της σύµβασης εργασίας τους. Το συνολικό κόστος εκτιµάται σε 1.602 εκ. ευρώ.
5. Επιπλέον ενίσχυση του συστήµατος δηµόσιας υγείας µε εκτιµώµενο
κόστος 273 εκ. ευρώ, που περιλαµβάνει την πρόσληψη 3.000 επαγγελµατιών υγείας.
6. Άδεια ειδικού σκοπού µερικώς χρηµατοδοτούµενη (25%) από το
∆ηµόσιο µε εκτιµώµενο κόστος περίπου 15 εκ. ευρώ.
7. Χρηµατοδοτικό σχήµα µε τη µορφή επιστρεπτέας προκαταβολής µε
5ετή περίοδο αποπληρωµής και περίοδο χάριτος 1 έτους. Το κόστος
του µέτρου ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ.
8. Έκτακτο δώρο Πάσχα σε 113.000 υπαλλήλους σε νοσοκοµεία, στο
ΕΚΑΒ, στον ΕΟ∆Υ και στην Πολιτική Προστασία εκτιµώµενο κόστος
62 εκ. ευρώ.
9. Για τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα που τελούν σε αναστολή
της σύµβασης εργασίας τους, το µέρος του δώρου Πάσχα που
αντιστοιχεί στην περίοδο αναστολής καλύπτεται από τον κρατικό
προϋπολογισµό. Το κόστος εκτιµάται σε 187 εκ. ευρώ.
10. Επιπλέον στήριξη του πρωτογενούς τοµέα µε ανακατανοµή 150 εκ.
ευρώ στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
11. Παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας. Το κόστος
εκτιµάται σε 232 εκ. ευρώ.
12. Μείωση του clawback σε νοσοκοµεία µε εκτιµώµενο κόστος 19 εκ.
ευρώ.
13. Αποζηµίωση σε επιβατηγά πλοία µε εκτιµώµενο κόστος 15 εκ. ευρώ.
14. Αυξηµένες δαπάνες σε Υπουργεία, εκτός του Υπουργείου Υγείας µε
εκτιµώµενο κόστος 90 εκ. ευρώ.
15. Επίδοµα 400 ευρώ σε 155.000 µακροχρόνια ανέργους µε εκτιµώµενο
κόστος 65 εκ. ευρώ.
16. Αποζηµίωση θα χορηγήσει το Υπουργείο Πολιτισµού για δράσεις µε
εκτιµώµενο κόστος 10 εκ. ευρώ.
17. Επιδότηση επιτοκίου για δάνεια σε ΜµΕ. Οι ωφελούµενες εταιρείες
εκτιµώνται σε 500.000 και το κόστος σε 800 εκ. ευρώ.
18. Αναστολή πληρωµής ΦΠΑ και άλλων φορολογικών υποχρεώσεων µε ηµεροµηνία πληρωµής από 11 Μαρτίου έως 30
Απριλίου για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελµατίες Εκτιµώµενο κόστος 1218 εκ. ευρώ.
19. Αναστολή πληρωµής ασφαλιστικών εισφορών µε ηµεροµηνία
πληρωµής έως το τέλος Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου για επτά
µήνες. Η δηµοσιονοµική επίπτωση ανέρχεται σε 47 εκ. ευρώ.
20. Για ασφαλιστικές εισφορές και άλλες υποχρεώσεις σε καθεστώς
ρύθµισης, παρέχεται τρίµηνη παράταση. Κόστος 278 εκ. ευρώ.

21. Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων και οι
εισφορές των ελεύθερων επαγγελµατιών που αντι
µετωπίζονται ως µισθωτοί θα καλυφθούν από το
δηµόσιο. Εκτιµώµενο κόστος 1.357 εκ. ευρώ.
22. Παρέχεται έκπτωση 25% σε φορολογικές και
ασφαλιστικές υποχρεώσεις (εκτός ΦΠΑ) σε
ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και εταιρείες .Το κόστος εκτιµάται σε 68 εκ.
ευρώ.
23. Ποσοστό 25% του ΦΠΑ που θα πληρωθεί εµπρόθεσµα θα αντισταθµιστεί σε µελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις. Το κόστος εκτιµάται σε 38 εκ.
ευρώ.
24. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε 6% από 24% σε
προϊόντα ατοµικής υγιεινής, που είναι απαραίτητα
για την προστασία από τον κορονοϊό, όπως
µάσκες, γάντια και αντισηπτικά.
25. Αναβολή του επανυπολογισµού των αντικειµενικών αξιών. Το εκτιµώµενο κόστος ανέρχεται σε 133
εκ. ευρώ.
26. Κατάργηση των εισφορών ΟΤΑ για επιχειρήσεις
των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί µε
κυβερνητική απόφαση. Το εκτιµώµενο κόστος
ανέρχεται σε 110 εκ. ευρώ.
27. Αναστολή πληρωµής φορολογικών υποχρεώσεων
για ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν µειωµένο
ενοίκιο. Η εκτιµώµενη δηµοσιονοµική επίπτωση για
το 2020 ανέρχεται σε 19 εκ. ευρώ.
28. ∆υνατότητα σε εργαζόµενους για παροχή εξ
αποστάσεως εργασίας.
29. ∆υνατότητα ευέλικτου ωραρίου εργασίας µέσω
αναστολής της υποχρέωσης προ-δήλωσης των
ωρών στο πληροφοριακό σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ.
30. ∆υνατότητα παρέκκλισης από τις συνήθεις
διαδικασίες δηµοσίων προµηθειών µε σκοπό την
κάλυψη έκτακτων αναγκών που σχετίζονται µε την
εξάπλωση του COVID-19.
31. Μείωση 40% του ενοικίου επαγγελµατικής στέγης
εταιρειών που πλήττονται. Το κόστος ανέρχεται σε
4 εκατ. ευρώ.
32. Μείωση 40% του ενοικίου κύριας και φοιτητικής
κατοικίας για εργαζόµενους επιχειρήσεων που
πλήττονται.
33. Αναστολή πληρωµών κεφαλαίου ενήµερων
δανείων µέχρι το Σεπτέµβριο. Το µέτρο έχει
αποφασιστεί από τις ελληνικές τράπεζες.
34. Οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να απασχολούν τους
εργαζοµένους τους για τουλάχιστον 2 εβδοµάδες
το µήνα. Το µέτρο µπορεί να εφαρµοστεί για µέχρι
6 µήνες.
35. Οι συµβάσεις εργασίας του ιατρικού προσωπικού
καθώς και του προσωπικού των ιατρικών εργαστηρίων µε αρχική ηµεροµηνία λήξης έως τις 30
Σεπτεµβρίου 2020 µπορούν να παραταθούν µε
παρέκκλιση από τις συνήθεις διαδικασίες.
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36. Προσλήψεις ιατρικού προσωπικού από τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, τις πρωτοβάθµιες µονάδες περίθαλψης και τις οντότητες που εποπτεύονται από το
Υπουργείο Υγείας µπορούν να διεξαχθούν µε
παρέκκλιση από τις συνήθεις διαδικασίες.
37. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕ) θα
παρέχει επιπλέον ρευστότητα στις τράπεζες για τη
χορήγηση νέων επιχειρηµατικών δανείων. Το
συνολικό µοχλευµένο ποσό ανέρχεται σε 2 δισ.
ευρώ.
38. Επέκταση των λειτουργιών της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (µε σωρευτικό ποσό 250 εκ.
ευρώ), η οποία θα κατανείµει επιπλέον κεφάλαια
για την εκταµίευση επιχειρηµατικών δανείων µε
100% επιδότηση επιτοκίου για 2 χρόνια. Το µέτρο
δεν συνεπάγεται δηµοσιονοµικό κόστος.
39. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα προσφέρει
cash collaterals (εγγυήσεις µετρητών) στις τράπεζες για τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις. Οι
συνολικές εγγυήσεις που θα δοθούν θα ανέρχονται
σε 2 δισ. ευρώ και θα µοχλεύσουν δανειοδοτήσεις 7
δισ. ευρώ.
40. Άµεση πληρωµή των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων σε ΜµΕ και φυσικά πρόσωπα για ποσά έως
30.000 ευρώ µε επιταχυνόµενη διαδικασία
ελέγχου. Το σωρευτικό ποσό ανέρχεται σε 13 εκ.
ευρώ. Το µέτρο δεν συνεπάγεται δηµοσιονοµικό
κόστος.
41. Αναστολή προθεσµιών λήξης, εµφάνισης και
πληρωµής επιταγών για 75 ηµέρες για επιχειρήσεις
και ελεύθερους επαγγελµατίες που πλήττονται
από την κρίση µε βάση συγκεκριµένους ΚΑ∆.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
https://bit.ly/restart41

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Επιδότηση
επιχειρηματικών
δανείων
Από τις 15 Απριλίου 2020 ξεκίνησε
η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την επιδότηση των τόκων
από πόρους του ΕΣΠΑ, επιχειρηµατικών δανείων, συµπεριλαµβανοµένων οµολογιακών και αλληλόχρεων, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για τους µήνες Απρίλιο,
Μάιο και Ιούνιο.
Οι αιτήσεις από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις προς τις τράπεζες
υποβάλλονται µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και πιο συγκεκριµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.ependyseis.gr/mis.
Η διαδικασία γίνεται αµιγώς ηλεκτρονικά, µε τη συµπλήρωση και την επισύναψη τεσσάρων υπεύθυνων δηλώσεων, οι οποίες βρίσκονται, προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, τυποποιηµένες και διαθέσιµες σε επεξεργάσιµη µορφή στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οι επενδύσεις το 2019 στις
αγροτικές startups στα 2,8
δισ. δολάρια
Σύµφωνα µε την έκθεση Finistere Ag
και Foodtech 2020, που δηµοσιεύτηκε
από τη Finfirere Ventures, το 2019 χαρακτηρίστηκε ως έτος υψηλών επενδύσεων για τις τεχνολογικές νεοφυείς επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα.
Η επένδυση επιχειρηµατικών κεφαλαίων στις τεχνολογικές αγροτικές
startups ανήλθε σε 2,8 δισ. δολάρια σε περισσότερες από 300 συµφωνίες σε ολόκληρο τον κόσµο το 2019.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών προσανατολίζεται προς τις τεχνολογίες προστασίας των καλλιεργειών, την εναλλακτική πηγή πρωτεϊνών και
την καινοτοµία σε όλο το µήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Ενώ η
τεχνολογία που αφορά τις αγροτικές εισροές ήταν ένας από τους κλάδους µε τις περισσότερες επενδύσεις , φτάνοντας τα 887 εκατ. δολάρια το 2019.

Τροπολογία για ταχύτερη
παραγωγή αντισηπτικών
Τροπολογία
του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατατέθηκε σε νοµοσχέδιο για την κύρωση δύο προηγούµενων πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, όπου προβλέπει σε εταιρείες παραγωγής καλλυντικών και φαρµακευτικών προϊόντων να προχωρήσουν άµεσα στην παραγωγή αντισηπτικών προϊόντων, χωρίς την έκδοση της σχετικής άδειας
και όλη τη γραφειοκρατική διαδικασία που αυτό συνεπάγεται. Πιο συγκεκριµένα, η τροπολογία προβλέπει ότι εταιρείες που διαθέτουν ήδη άδεια παραγωγής φαρµακευτικών και
καλλυντικών προϊόντων µπορούν να παράγουν άµεσα απολυµαντικά προϊόντα σε υγρή µορφή, σε µορφή
τζελ ή σε µορφή εµποτισµένων µαντιλιών. Η παραγωγή θα επιτρέπεται για διάθεση των προϊόντων
αυτών αποκλειστικά και µόνο εντός της ελληνικής
επικράτειας, απαγορεύεται η εξαγωγή τους και η
απαγόρευση αυτή περιλαµβάνει τόσο τους παραγωγούς των εν λόγω προϊόντων όσο και τους µεταπωλητές αυτών. Οι εταιρείες οφείλουν εντός τριών
µηνών από την έναρξη παραγωγής των προϊόντων
αυτών να υποβάλουν αίτηση στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (ΕΟΦ) ώστε να τους χορηγηθεί και
η αντίστοιχη άδεια. Εάν δεν το πράξουν εγκαίρως,
τότε υποχρεούνται να διακόψουν την παραγωγή
και να αποσύρουν τα προϊόντα από την αγορά.

Τα νέα της
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H Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη
Το ξέσπασµα του κορωνοϊού
πλήττει όλα τα κράτη-µέλη και η ΕΕ
είναι αποφασισµένη να το αντιµετωπίσει από κοινού. Αυτή η υποστήριξη δεν είναι µόνο µε τη µορφή
δωρεάς βασικού ιατρικού εξοπλισµού, όπως µάσκες και αναπνευστήρες. Οι χώρες λαµβάνουν
επίσης ασθενείς που βρίσκονται σε
κρίσιµη κατάσταση από άλλες
περιοχές της ΕΕ και βοηθούν στον
επαναπατρισµό των πολιτών που
ξέµειναν στο εξωτερικό.
Από τη δωρεά αναπνευστήρων
µέχρι τη λήψη ασθενών σε νοσοκοµεία άλλης χώρας, τα κράτη µέλη
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσουν το ένα το
άλλο µια στην κρίση των κορωνοϊού.
Όλοι, ανεξάρτητα από το µέγεθος
της χώρας, προσφέρουν την
βοήθειά τους. Η Γαλλία έχει δωρίσει
µάσκες και η Γερµανία µετέφερε
ιατρικό εξοπλισµό στην Ιταλία, το
Λουξεµβούργο έλαβε ασθενείς που
βρίσκονται σε κρίσιµη κατάσταση
από τη Γαλλία και η Τσεχία δώρισε
προστατευτικά κοστούµια στην
Ιταλία και την Ισπανία.
Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση
χρηµατοδοτεί έρευνα για θεραπείες και εµβόλιο, οργανώνοντας
κοινές αγορές βασικού εξοπλισµού
και διαθέσει 37 δισ. ευρώ στις
χώρες της ΕΕ για την καταπολέµηση του ιού και πολλά άλλα.

Ξεκάθαρο σχέδιο δράσης
για τον Τουρισμό
Προτροπή προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να συντάξει ευρωπαϊκό
σχέδιο δράσης για τον τοµέα του
τουρισµού που πλήττεται από την
κρίση έκανε η επιτροπή Μεταφορών
και Τουρισµού του Κοινοβουλίου
Ειδικότερα, τα µέλη της αρµόδιας
επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισαν εκ νέου, κατά τη συζήτηση µε τον επίτροπο Εσωτερικής
Αγοράς Thierry Breton, ότι ο τοµέας
του τουρισµού χρειάζεται περισσότερη στήριξη εν µέσω της πανδηµίας του
COVID-19 µέσω συγκεκριµένων
µέτρων, χρηµατοδότησης, ενισχυµένου συντονισµού σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και ενός στοχευµένου σχεδίου
εξόδου από την κρίση. Το αίτηµα για
την κατάρτιση σχεδίου ανάκαµψης και
στοχευµένης στρατηγικής στηρίχθηκε
από ευρωβουλευτές από όλο το
πολιτικό φάσµα.

Τα Μέλη της Ειδικής Οµάδας για τον
Τουρισµό κάλεσαν την Επιτροπή να
υποβάλει σχέδιο διάσωσης του
τουρισµού, το οποίο να διασφαλίζει
την παροχή έγκαιρης στήριξης για τον
τοµέα των µεταφορών και του τουρισµού από τις εθνικές αρχές και την ΕΕ,
συµπεριλαµβανοµένων εθνικών
σχεδίων αποζηµίωσης και χρηµατοδοτικών εργαλείων, καθώς και την
θέσπιση µηχανισµού διαχείρισης
κρίσεων για αυτό τον τοµέα της
οικονοµίας.

Η ΕΕ ρίχνει 100 δις. ευρώ
στη μάχη κατά της ανεργίας
Πρόσθετη οικονοµική στήριξη ύψους
100 δις. ευρώ στα 27 κράτη-µέλη για
την προστασία των θέσεων εργασίας
και των εργαζοµένων που πλήττονται
από την πανδηµία του κορωνοϊού, θα
παράσχει η ΕΕ.
Με δεδοµένο ότι πολλές επιχειρήσεις
αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες και έχει χρειαστεί να αναστείλουν
προσωρινά ή να µειώσουν τις
δραστηριότητές τους και τις ώρες
εργασίας του προσωπικού τους, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει τους εργοδότες και να προστατεύσει τους εργαζοµένους και τους
αυτοαπασχολούµενους από την
απώλεια θέσεων εργασίας ή εισοδήµατος, προτείνει νέο προσωρινό
µηχανισµό, που ονοµάζεται SURE.
Ουσιαστικά αποτελεί υποστήριξη για
τον µετριασµό των κινδύνων ανεργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
και στοχεύει στο να βοηθήσει τις
εθνικές προσπάθειες να προστατέψουν την απασχόληση.
Η οικονοµική ενίσχυση θα είναι µε τη
µορφή δανείων που χορηγούνται µε
ευνοϊκούς όρους σε χώρες της ΕΕ
που ζητούν υποστήριξη. Η ενίσχυση
θα χρηµατοδοτήσει εθνικά εργασιακά προγράµµατα µικρής διάρκειας,
προγράµµατα ανεργίας και παρόµοια
µέτρα προστασίας της εργασίας.
Σηµειώνεται ότι το SURE είναι ένα
προσωρινό µέσο που έχει σχεδιαστεί
ειδικά για την αντιµετώπιση των
συνεπειών της πανδηµίας του
κορωνοϊού, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται νέα πρόταση για
ένα ευρωπαϊκό Σύστηµα Αντασφάλισης Ανεργίας για την υποστήριξη της
απασχόλησης και την προστασία των
εργαζοµένων που χάνουν τις δουλειές τους λόγω των οικονοµικών
σοκ.
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Υποστήριξη διεθνών
επενδυτών & εταιρειών
Ο Οργανισµός Enterprise υποστηρίζει τους διεθνείς επενδυτές και
εταιρείες να αναπτύξουν επιχειρηµατική δράση στην Ελλάδα και
εργάζεται για την προσέλκυση ξένων επενδυτών και κεφαλαίων.
Σε αυτό το πλαίσιο κατά την διάρκεια του 2019 ο Οργανισµός
προσέλκυσε και υποστήριξε σειρά επενδυτικών σχεδίων.
Ειδικότερα, πρόκειται για:

Επενδυτικό
σχέδιο

του διεθνούς οµίλου ΤΤEC 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.
του αµερικανικού οµίλου SITEL εντάσεως
εργασίας (1.000 νέων θέσεων εργασίας)
στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών.
της γαλλικής εταιρείας IMERYS εντάσεως
εργασίας (160 νέων θέσεων) στον τοµέα
παροχής κεντρικών λογιστικών υπηρεσιών.

O Οργανισµός Enterprise Greece είναι
ο αρµόδιος εθνικός φορέας, υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών
για την προσέλκυση επενδύσεων στην
Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών.
Στρατηγικός στόχος µας είναι να
συνδράµουµε στη δηµιουργία ενός
παραγωγικού και αναπτυξιακού µοντέλου που θα δίνει έµφαση στην προσέλκυση επενδύσεων 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 εξαγωγική δραστηριότητα
των τοπικών οικονοµιών και επιτυγχάνεται η παραγωγική ανασυγκρότηση.

της διεθνούς εταιρείας 24/7 IN TOUCH
εντάσεως εργασίας (450 έως 550 νέες θέσεις
εργασίας) στον τοµέα παροχής υπηρεσιών
τεχνικής υποστήριξης.
(έως 30 νέες θέσεις εργασίας) στον τοµέα του
ναυπηγικού σχεδιασµού από την ολλανδική
εταιρεία C-JOB.
της βρετανικής εταιρείας POWERTRIB
Limited (έως 15 νέες θέσεις εργασίας) που
αφορά στην ανάπτυξη εργαστηρίου δοκιµών στον
τοµέα των λιπαντικών.

Εξαγορά

πέντε (5) ξενοδοχειακών µονάδων στην Ελλάδα
από την Blackstone Real Estate
Partners Europe αξίας €178,6 εκατ.
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