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ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

- Επενδυτικές ευκαιρίες στην οικονοµική ζώνη της ∆ιώρυγας του Σουέζ 
 Η Αιγυπτιακή Πρεσβεία στην Αθήνα απέστειλε στο Υπουρείο Εξωτερικών 
πληροφοριακό υλικό για τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Οικονοµική Ζώνη του Σουέζ. 
 Η διαχείριση της Οικονοµικής Ζώνης του Σουέζ, όπως αναφέρεται στο 
πληροφοριακό υλικό, λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή, ως υπηρεσία µίας στάσης (one 
stop shop), για τους ενδιαφεροµένους επενδυτές. Στόχος της αρχής αυτής είναι η 
προσέλκυση τόσο νέων επενδύσεων, όσο και εταιρειών οι οποίες ήδη 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή και επιθυµούν να διευρύνουν τις δραστηριότητές 
τους. 
 Σχετικές πληροφορίες για την οικονοµική δραστηριότητα και τις επενδυτικές 
ευκαιρίες µπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα www.sezone.gov.eg . 
Πηγή:  Β3 ∆/νση ΥΠΕΞ ,23.3.2016 
 

ΒΕΛΓΙΟ 

Έναρξη εφαρµογής του νέου χιλιοµετρικού τέλους για τα φορτηγά οχήµατα στο 
Βέλγιο 
 Την 1/4/2016 ξεκίνησε η λειτουργία του νέου συστήµατος χρέωσης 
χιλιοµετρικών τελών στα φορτηγά οχήµατα για χρήση του βελγικού οδικού δικτύου 
θα ξεκινήσει να λειτουργεί παρά τα προβλήµατα που έχουν εµφανιστεί στις ειδικές 
συσκευές υπολογισµού των χρεώσεων του χιλιοµετρικού τέλους που θα επιβαρύνει 
τα βαρέα οχήµατα που διέρχονται το βελγικό οδικό δίκτυο. 
 Τα οχήµατα που δεν θα έχουν εφοδιαστεί µε τις ειδικές συσκευές θα 
υποχρεούνται στην καταβολή υψηλών προστίµων. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
στο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Βρυξελλών (ecocom-
brussels@mfa.gr ). 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών , 31.3.2016 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 

∆ιµερές εµπόριο µεταξύ Ελλάδας και Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων 
 Σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι ελληνικές 
εξαγωγές στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα κατά το 2015 σηµείωσαν πτώση της τάξης 
του 24,9%. 
 Τα σηµαντικότερα ελληνικά εξαγωγικά προϊόντα στα ΗΑΕ είναι τα 
πετρελαιοειδή και τα γουνοδέρµατα καταλαµβάνοντας το 40% του συνόλου των 
εξαγωγών το 2015. 
 Σηµαντική αύξηση σηµείωσαν οι εξαγωγές ελαιολάδου, καρποί και φρούτα, 
παρασκευασµένα λαχανικά, φράουλες, βατόµουρα, γιαούρτι, φάρµακα, καλλυντικά, 
ελάσµατα από αργίλιο. Χωρίς τον συνυπολογισµό των πετρελαιοειδών και των 
γουνοδερµάτων οι υπόλοιπες εξαγωγές σηµείωσαν αύξηση κατά 25,8%. 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ντουµπάι , 10.4.2016 
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ΗΠΑ 

Η διατλαντική εµπορική συµφωνία ΤΤΙΡ και οι συνέπειες για την Ελλάδα. 
 Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Ουάσιγκτων έχει 
συντάξει σηµείωµα σχετικό µε τις συνέπειες της νέας διατλαντικής εµπορικής 
συµφωνίας TTIP, µεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, για την Ελλάδα. Ειδικότερα, επισηµαίνει τον 
αντίκτυπο στον ελληνικό αγροτικό τοµέα (προϊόντα ΠΟΠ & ΠΓΕ), την ανάπτυξη της 
απασχόλησης, την ναυτιλία, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
 Το σηµείωµα είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr  
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτων , 12.4.2016 
 

ΚΑΝΑ∆ΑΣ 

- Προοπτικές κατασκευαστικού κλάδου στην επαρχία Οντάριο του Καναδά 
 Ο κατασκευαστικός τοµέας αποτελεί τον βασικό πόλο ανάπτυξης της 
καναδικής επαρχίας Οντάριο του Καναδά. Ισχυρή κατασκευαστική δραστηριότητα 
και αυξηµένες πωλήσεις επηρέασαν θετικά την ανάπτυξη της επαρχίας και το 2015. 
 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το κοµµάτι ενίσχυσης των δηµοσίων υποδοµών, στη 
λογική της επιβεβαίωσης και επαύξησης του σχεδίου συνολικής επένδυσης 137 δις σε 
10ετές πλάνο, στο οποίο για το τρέχον έτος έχουν υπολογιστεί 49,8 δις για δηµόσιες 
µεταφορές, οδικό δίκτυο, νοσοκοµεία και γέφυρες στην ευρύτερη περιοχή του 
Τορόντο. Υποστηρίζεται ότι οι επενδύσεις αυτές δηµιουργούν κατά µέσο όρο 
110.000 νέες θέσεις εργασίας ετησίως. 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Τορόντο, 28.3.2016 
 

- Πλεονασµατικό εµπορικό ισοζύγιο υπέρ της Ελλάδας σε σχέση µε την επαρχία 
Οντάριο 
 Σύµφωνα µε στοιχεία της Καναδικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι ελληνικές 
εξαγωγές στην καναδική επαρχία Οντάριο σηµείωσαν αύξηση της τάξης του 14,2% 
κατά το 2015. Η συνολική τους αξία ανήλθε σε 98,93 εκ. $ Καναδά.  
 Οι αντίστοιχες εισαγωγές µειώθηκαν κατά 35%, µε συνολική αξία 44,64 εκ. $ 
Καναδά. 
 Τα κύρια εξαγόµενα ελληνικά προϊόντα είναι οι ελιές και κονσέρβες φρούτων, 
µεταλλικά εργαλεία, καύσιµα και ορυκτέλαια, προϊόντα αλουµινίου, ψάρια, 
ελαιόλαδο, γαλακτοκοµικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά, µεταλλεύµατα καθώς και 
φρούτα και ξηροί καρποί. 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Τορόντο, 28.3.2016 
 

KINA 

- 24ης ∆ιεθνούς Εκθέσεως ειδών αλιείας και ιχθυηρών στο Guangzhou (26-28 
Αυγούστου 2016) 
 Στις 26-28 Αυγούστου διοργανώνεται στην πόλη Guangzhou η 24η διεθνής 
έκθεση ειδών αλιείας και ιχθυηρών. Στην 23η έκθεση έλαβαν µέρος 920 εταιρείες από 
20 χώρες, 27.000 επισκέπτες και 1.370 παράγοντες κινεζικών εταιρειών. 
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 Για περισσότερες πληροφορίες , οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφτούν 
την ιστοσελίδα www.chinafishex.com ή να επικοινωνήσουν µε το Γραφείο 
Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πεκίνου (ecocom-beijing@mfa.gr) .  
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, 21.3.2016 

- Μελέτη Γραφείου Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πεκίνου σχετικά µε 
τον φαρµακευτικό τοµέα στην Κίνα 
 Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πεκίνου έχει εκπονήσει 
µελέτη σχετικά µε τον φαρµακευτικό τοµέα στην Κίνα. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Γραφείου 
www.agora.mfa.gr/cn89 προκειµένου αντλήσουν τα σχετικά στοιχεία.  
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, 23.3.2016 

ΜΑΡΟΚΟ 

Κατασκευή σταθµών βιολογικού καθαρισµού – ζήτηση συνεργασίας 
 Οι µαροκινές εταιρείες MAGRE DEVELOPEMENT sarl & RDSE 
ενδιαφέρονται να συνεργαστούν µε ελληνικές εταιρείες για την ανάληψη και 
υλοποίηση έργων βιολογικού καθαρισµού υδάτων ή υγρών αστικών και 
βιοµηχανικών λυµάτων στο Μαρόκο (µελέτη, σχεδιασµός, εξοπλισµός και 
κατασκευή σταθµών). 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
στο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Καζαµπλάνκας (ecocom-
cazablanca@mfa.gr ). 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Καζαµπλάνκας, 12.4.2016 & 13.4.2016 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Κατανάλωση ιχθυηρών στην Πολωνία 
 Η αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης ιχθυηρών αποτελεί προτεραιότητα για 
την κυβερνητική πολιτική στον τοµέα της αλιείας και της επεξεργασίας αλιευµάτων, 
σύµφωνα µε δηλώσεις του Πολωνού Υπουργού Θαλάσσιας Οικονοµίας Marek 
Grobarczyk. Το 2015 η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση ιχθυηρών στην Πολωνία 
είναι 12,4 κιλά, ενώ ο µέσος όρος στην ΕΕ είναι 24.  
 Το 85% των πρώτων ύλων, που χρησιµοποιεί ο εγχώριος κλάδος 
επεξεργασίας ιχθυηρών, εισάγεται, ενώ στις εξαγωγές των τελικών προϊόντων 
αντιστοιχεί το 63% της αξίας των πωλήσεων του κλάδου. 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Βαρσοβίας, 15.4.2016 
 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Ενδιαφέρον πορτογαλικής επιχείρησης για συνεργασία µε ελληνικές 
καραµελοποιίες 
 Η πορτογαλική εταιρεία Lusiteca ενδιαφέρεται για συνεργασία µε ελληνικές 
καραµελοποιίες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και το χονδρεµπόριο 
καραµέλας, εφοδιάζοντας όλες τις µεγάλες πορτογαλικές αλυσίδες σούπερ µάρκετ 
και ενδιαφέρεται να εισάγει κρυσταλλική καραµέλα, ιδιωτικής ετικέτας, µε 
ειδικότερο ενδιαφέρον για γεµιστή κρυσταλλική καραµέλα µε σιρόπι σοκολάτας και 
κακάο.  
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Ελληνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούνται όπως απευθυνθούν στο Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας (ecocom-
lisbon@mfa.gr)  
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας, 8.4.2016 
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Ιδιωτικοποίηση µικρών υδροηλεκτρικών µονάδων της “Hidroelectrica” 
 Η κρατική εταιρεία παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε την 
προκήρυξη διαγωνισµού για την ιδιωτικοποίηση 20 µικρών υδροηλεκτρικών 
µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες θα µεταφερθούν στον ιδιωτικό 
τοµέα ή στην τοπική αυτοδιοίκηση. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
συµβουλευθούν τη σχετική ιστοσελίδα www.hidroelectrica.ro.  
(τηλ. 0213032575, 0213074616, email: manuela.horvath@hidroelectrica.ro & 
adriana.viorel@hidroelectrica.ro ) 
   
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου, 11.4.2016 
 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

- Αύξηση σουηδικών τουριστικών προ - κρατήσεων στην Ελλάδα 
 Σύµφωνα µε σουηδικά δηµοσιεύµατα οι σουηδικές τουριστικές προ - 
κρατήσεις στην Ελλάδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 10% - 15% σε σύγκριση µε την 
προηγούµενη χρονιά.  
 Ωστόσο, σε σχέση µε το νησί της Λέσβου προβλέπεται µείωση της ζήτησης, 
αλλά κατά τη διάρκεια του 2015 πολλοί Σουηδοί επισκέφτηκαν το νησί προκειµένου 
να βοηθήσουν τους πρόσφυγες. 
 Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Στοκχόλµης, 1.4.2016 

- ∆ιµερές εµπόριο µεταξύ Ελλάδας - Σουηδίας 
 Σύµφωνα µε την στατιστική υπηρεσία της Σουηδίας το 2015 σηµειώθηκε 
µείωση των ελληνικών εξαγωγών κατά 6,5%, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 
Αντίθετα, οι ελληνικές εισαγωγές από την Σουηδία παρουσίασαν αύξηση κατά 26%. 
 Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου µεταξύ των δύο χωρών ανήλθε σε 
157,4 εκατ. ευρώ, κατά το 2015. 
 Το σηµαντικότερο εξαγώγιµο προϊόν της Ελλάδας στη Σουηδία είναι τα 
τυροκοµικά προϊόντα και ιδιαίτερα η φέτα, ενώ το σηµαντικότερο εισαγόµενο προϊόν 
είναι τα φαρµακευτικά προϊόντα.  
 Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Στοκχόλµης, 1.4.2016 
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ΤΥΝΗΣΙΑ 

- Ενδιαφέρον τυνησιακών εταιριών για εισαγωγές βάσεων φωτοβολταϊκών, 
δοµικών µηχανηµάτων & γεωργικού εξοπλισµού από την Ελλάδα  
 Στο πλαίσιο της Έκθεσης ∆οµικών Μηχανηµάτων Salon des Materiels et 
Equipements de BTP που πραγµατοποιήθηκε στην Τύνιδα (24-27/2/2016), 5 
τυνησιακές εταιρείες που συµµετείχαν εξέφρασαν ενδιαφέρον για εισαγωγές 
ελληνικών προϊόντων. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
επικοινωνήσουν µε το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Τύνιδας 
(email: grtradetun@mfa.gr ) 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας, 29.2.2016 
 
 


