Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΩΣ 5/8/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β8 ∆ιεύθυνση
Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης

Τηλ.:
E-mail:
FAX:

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2016
Α.Π. Φ.ΑΣ 34474

210 3682766
b08@mfa.gr
210 3682771

ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών
ΚΟΙΝ.: Πρεσβεία Τζακάρτα
- ∆ιπλωµατικό Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. ∆. Μάρδα
Ε.∆.:
- Γραφείο Γ. Γ. ∆ΟΣ & ΑΣ
- Γραφείο κ. Β΄ Γενικού ∆ιευθυντή
- Β5 ∆ιεύθυνση

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑ: Επιχειρηµατική αποστολή στην Ινδονησία υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. ∆.
Μάρδα (Τζακάρτα 14-17/11/2016)
Σας ενηµερώνουµε ότι, στο πλαίσιο ανάπτυξης των διµερών οικονοµικών σχέσεων της χώρας µας
και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, θα πραγµατοποιηθεί επιχειρηµατική
αποστολή στην Τζακάρτα της Ινδονησίας στις 14-17 Νοεµβρίου 2016.
Επικεφαλής της επιχειρηµατικής αποστολής θα είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. ∆ηµήτρης
Μάρδας, και οι κλάδοι που θα εκπροσωπηθούν είναι αυτοί που παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον και
τις θετικότερες προοπτικές για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και ενίσχυση συνεργασιών στην Ινδονησία, όπως:
- τρόφιµα και ποτά
- τουρισµός
- καλλυντικά
- φάρµακα
- ναυτιλία
- κατασκευές
- δοµικά υλικά
- ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)
- αµυντικό υλικό
Κατά την επιχειρηµατική αποστολή θα διενεργηθούν στοχευµένες συναντήσεις ελληνικών και
ινδονησιακών επιχειρήσεων.
Παραθέτουµε πίνακα µε αξία ελληνικών εξαγωγών προς την Ινδονησία κατά την τριετία 2013-2015
καθώς και συγκριτικά στοιχεία του α’ 5µηνου για τα έτη 2015 & 2016, για πληρέστερη ενηµέρωση των
µελών σας.
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Επίσης, συνηµµένα αποστέλλουµε πίνακα µε στοιχεία ελληνικών εξαγόµενων προϊόντων (σε
τετραψήφια ανάλυση) προς την Ινδονησία.
Παρακαλούµε να ενηµερώσετε σχετικώς τα µέλη σας, τα οποία σε περίπτωση ενδιαφέροντος θα
πρέπει να επιστρέψουν συµπληρωµένη την συνηµµένη αίτηση συµµετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση
sbb@mfa.gr µέχρι και την 5η Αυγούστου 2016.

Η ∆ιευθύντρια
Σοφία Τσαµίχα
Γεν. Σύµβουλος ΟΕΥ Β'
Σύν. Συνηµ. Σελ.: 3
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β8 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τηλ.: 210. 368 2766, 2760 E-mail: sbb@mfa.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
BUSINESS DELEGATION
INDONESIA 14-17/11/2016
Παρακαλούµε συµπληρώστε ηλεκτρονικά και επιστρέψτε
την παρούσα φόρµα στο e-mail: sbb@mfa.gr

COMPANY PROFILE
NAME OF COMPANY:

Tel.:
Fax:
e-mail:
web site :
Company Activities (products, services etc):

Representative’s Name & Position:

Is the company already present in Indonesia?
Specify activity:

Specify your field of interest
Investments:
Exports (specify products):
Services:
Other:
Pin-point preferred Business Contacts
I would like to meet…

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
( θέση στην κατάταξη 56 )

2015/2013
2013

Μείωση
7,6%
2015

5201' Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο

21.084.447

27.240.264

Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα
4707' και αποκόμματα) (εκτός από χαροβάμβακα)

10.277.728

10.698.173

Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά
καλώδια) για ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα
(έστω και μονωμένα με φωτοευαίσθητο βερνίκι
ή οξειδωμένα ηλεκτρολυτικά) και άλλοι
μονωμένοι ηλεκτρικοί αγωγοί, έστω και με
8544' εξαρτήματα σύνδεσης. Καλώδια από οπτικέ
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν
2401' βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού

1.825.214

2.465.551

7.223.770

2.292.914

Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους, που δεν
αναφέρονται ειδικότερα αλλού ως είδη. Λέιζερ
(εκτός από διόδους λέιζερ). Αλλα όργανα και
συσκευές οπτικής που δεν κατονομάζονται ούτε
9013' περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 90

721.800

1.963.319

Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την
οικοδομική, φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο,
επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από αυτές.
Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά
από φυσικές πέτρες (ό. συμπ. ο σχιστόλιθος),
6802' έστω και πάνω σε υπόθεμα. Κόκκοι,

2.343.804

1.139.260

Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι
και άλλοι ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο,
φαινομενικής πυκνότητας >= 2,5, και αλάβαστρο,
έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά
κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή
2515' πλάκες σχήματος τετραγώνου ήο

2.858.884

1.036.603

Απορρίμματα και θραύσματα, από αργίλιο (εκτός
από σκουριές, ψήγματα κλπ. που προέρχονται
από την κατεργασία σιδήρου και χάλυβα και τα
οποία περιέχουν ανακτήσιμο αργίλιο σε μορφή
πυριτικών αλάτων, πλινθώματα και παρόμοιες
7602' ακατέργαστες μορφές, από λιωμ

749.834

919.611

Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και
καθορισμένης χημικής σύστασης.
Παρασκευάσματα των τύπων που
χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης
ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά
στην παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων
3204' με βάση συνθετικ

1.243.824

866.858

Μηχανές και συσκευές (εκτός εκείνων της
κλάσης 8450) για το πλύσιμο, το καθάρισμα, το
στίψιμο, το στέγνωμα, το σιδέρωμα, το πάτημα
(πρεσάρισμα) (ό. συμπ. οι πρέσες
σταθεροποίησης), τη λεύκανση, τη βαφή, το
8451' κολλάρισμα και το φινίρισμα, την επίχριση ήτ

2.826.000

846.176

Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2
mm (εκτός από ανεπτυγμένα ελάσματα και
7606' ταινίες)

712.523

211.189

Μετασχηματιστές ηλεκτρικοί, ηλεκτρικοί
μετατροπείς (π.χ. ανορθωτές) καθώς και πηνία
επαγωγικής αντίδρασης και άλλα πηνία
8504' επαγωγής. Μέρη τους

915.426

192.237

4.134.717
56.917.971
34,5
93,1
61.120.436

0
49.872.155
48,2
88,3
56.491.720

Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια,
οχηματαγωγά (φέρρυ‐μποτ), φορτηγά πλοία,
φορτηγίδες και παρόμοια πλοία για τη μεταφορά
8901' προσώπων ή εμπορευμάτων
Σύνολο Ανωτ.Προϊόντων
Ποσοστό % 1ου Προϊόντος στις Συν.Εξ.
Ποσοστό % Ανωτ.Πρ. στις Συν.Εξαγωγές
Συνολικές Εξαγωγές

