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ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

- Αναστολή δασµού εισαγωγής ζάχαρης 
 Η αιγυπτιακή κυβέρνηση ανέστειλε τον επιβληθέντα δασµό 20% επί της τιµής 
CIF στις εισαγωγές ζάχαρης, που επιβλήθηκε τον Απρίλιο του 2015, έχοντας 
ολοκληρώσει την σχετική έρευνα διασφάλισης αναφορικά µε τις αθρόες φτηνές 
εισαγωγές κατά το προηγούµενο έτος, οι οποίες ζηµίωσαν την εγχώρια βιοµηχανία 
κατά περίπου 128 εκ. $. 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ  Καΐρου , 1.3.2016 
 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 

Αύξηση ελληνικών εξαγωγών κατά 29% (πλην καυσίµων) στο Αζερµπαϊτζάν 
 Το 2015 κατεγράφη αξιόλογη άνοδος των ελληνικών εξαγωγών στο 
Αζερµπαϊτζάν (+29%, εξαιρουµένων των καυσίµων).  
 Τα προϊόντα τα οποία έχουν παρουσιάσει τη µεγαλύτερη αύξηση είναι τα 
µάρµαρα (+94%), κοµπόστα ροδάκινου (+125%), τούβλα (+95%) και φάρµακα 
(+23%). Η µεγαλύτερη σε αξία εξαγωγή για το 2015 είναι αυτή των συµπιεστών 
(compressors) για αγωγούς, ίση µε 6,6 εκατ.$, που όµως περιορίζεται µόνο στη 
συγκεκριµένη χρονιά, χωρίς παρουσία του προϊόντος την προηγούµενη. 
 Παρά ταύτα, το εµπορικό ισοζύγιο παραµένει, παραδοσιακά, εντόνως 
ελλειµµατικό εις βάρος της Ελλάδας.  
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Μπακού , 7.3.2016 
 

ΑΛΓΕΡΙΑ 

∆ικαιόχρηση (franchising) – ∆υνατότητες ανάπτυξης ελληνικής επιχειρηµατικής 
δράσης. 
 Το franchising αποτελεί µία νέα µέθοδο επέκτασης των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων στην Αλγερία αν και η ανάπτυξή του παραµένει ακόµα σχετικά 
περιορισµένη, σε σχέση µε άλλες γειτονικές χώρες (60 περίπου δικαιοπάροχοι, έναντι 
400 σε Μαρόκο και Τυνησία). Αυτό ακριβώς όµως δίδει την δυνατότητα ανάπτυξης 
επιχειρηµατικής δράσης σε εξωστρεφείς και δραστήριους Έλληνες επιχειρηµατίες, 
ιδίως στους τοµείς της εστίασης, των ενδυµάτων, των κοσµηµάτων, της 
αρωµατοποιίας και των πολυτελών προϊόντων. 
 Στο Bab Ezzouar, το µεγαλύτερο και πλέον σύγχρονο εµπορικό κέντρο του 
Αλγερίου, το ήµισυ περίπου των καταστηµάτων λειτουργεί µε καθεστώς 
δικαιόχρησης. Περισσότερες πληροφορίες για το καθεστώς δικαιόχρησης στην 
Αλγερία µπορούν να αναζητηθούν από το Γραφείο ΟΕΥ Αλγερίου (email: ecocom-
alger@mfa.gr ) 
 Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Αλγερίου , 2.2.2016 

ΑΡΜΕΝΙΑ 

Στοιχεία διµερούς εµπορίου Ελλάδος - Αρµενίας 
 Σύµφωνα µε στοιχεία της Αρµενικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι εξαγωγές 
ελληνικών προϊόντων προς την Αρµενία κατά την διάρκεια του 2015, ανήλθαν σε 
16,6 εκ. $, αυξηµένες σε ποσοστό 7,3%. Το γεγονός αυτό χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα 
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σηµαντικό, δεδοµένης της σηµαντικής µείωσης του συνόλου των εισαγωγών κατά -
20,6%. 
 Κυριότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα είναι τα τσιγάρα και προϊόντα 
καπνού, τα φύλλα και λεπτές ταινίες από αργίλιο, οι βρώσιµες ελιές, οι µηχανές και 
συσκευές επεξεργασίας καπνού, οι ράβδοι αργιλίου, οι κόλλες και συγκολλητικά 
υλικά, τα φάρµακα, χρώµατα και βερνίκια, σιδερικά και είδη από κοινά µέταλλα και 
πολυµερή προπυλενίου.  
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν ,26.2.2016 

∆ιεθνές Επενδυτικό Forum µε τίτλο «Invest Armenia 2016» 
 Ο επιχειρηµατικός φορέας Business Partners of Armenia (BPA) διοργανώνει 
σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Επιχειρηµατιών και Βιοµηχάνων στις 22 Απριλίου 
2016 στο Ερεβάν διεθνές επενδυτικό φόρουµ µε τίτλο «Invest Armenia 2016». 
 Το φόρουµ θα αποτελείται από 4 θεµατικές ενότητες, εκ των οποίων η πρώτη 
θα αφορά τις προοπτικές συνεργασίας ΕΕ µε Αρµενία και Ιράν. 
 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
στο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Ερεβάν (email: ecocom-
yerevan@mfa.gr).  
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν ,23.3.2016 
 

ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ 

- Βήµατα απελευθέρωσης αγοράς Ινδονησίας για επενδύσεις 
 Η Ινδονησία προέβη σε αναθεώρηση της «Εθνικής Λίστας Απαγόρευσης 
Επενδύσεων» (Negative Investment List), η αναθεώρηση προβλέπει νέο 
επιτρεπόµενο ποσοστό πρόσβασης ξένων επενδυτών σε τοµείς οι οποίοι 
προηγουµένως ήταν περιορισµένης συµµετοχής ή εξ ολοκλήρου µη προσβάσιµοι.  
 Μεταξύ των τοµέων που επιτρέπεται η πλήρης συµµετοχή ξένων επενδυτών 
σε επένδυση είναι τα εστιατόρια, δρόµοι διοδίων, εργαστήρια, κινηµατογράφοι, 
φαρµακευτικές α’ ύλες και ψυχρή αποθήκευση. Νέο περιθώριο συµµετοχής ξένων 
επενδυτών, ενώ στο παρελθόν δεν επιτρεπόταν, αφορά τοµείς όπως εγκαταστάσεις 
ηλεκτρισµού υψηλής τάσης, υπηρεσίες υποστήριξης υγείας, δηµόσιες οδικές 
µεταφορές κ.ά. 
 Το άνοιγµα των εν λόγω τοµέων αποσκοπεί στην προσέλκυση περισσοτέρων 
επενδύσεων και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εγχωρίων εταιρειών της 
Ινδονησίας. 
Πηγή:  Β5 ∆/νση ΥΠΕΞ, 23.2.2016 

ΙΤΑΛΙΑ 

- Έρευνα αγοράς καλλυντικών στην Ιταλία 
 Το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων στο Μιλάνο έχει 
εκπονήσει έρευνα αγοράς σχετικά µε την αγορά καλλυντικών και το διµερές εµπόριο 
αυτών µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. 
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα 
www.agora.mfa.gr/it76.  
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου, 21.3.2016 
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ΠΓ∆Μ 

∆ηµόσια προκήρυξη για εκχώρηση υδατίνων ροών για σχεδιασµό, κατασκευή, 
χρήση και µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από 37 µικρές υδροηλεκτρικές 
µονάδες 
 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Φυσικού Σχεδιασµού της ΠΓ∆Μ έχει 
προκηρύξει διαγωνισµό µε αντικείµενο τον σχεδιασµό, κατασκευή, χρήση και 
µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από 37 µικρές υδροηλεκτρικές µονάδες στους 
ποταµούς Vardar, Treska, Bregalnica, Strumica και Crn Drim.  
 Η προθεσµία υποβολής είναι η 19/5/2016. Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα www.moepp.gov.mk ή στα 
emails melitagocevska@yahoo.com & ismail.luma@economy.gov.mk . 
 Σε περίπτωση συµµετοχής ελληνικών εταιρειών, παρακαλούνται όπως 
ενηµερώσουν το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Σκοπίων στο email 
ecocom-skopje@mfa.gr . 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων, 1.3.2016 

ΠΟΛΩΝΙΑ 

Αποκατάσταση απευθείας δροµολογίου Αθήνας – Βαρσοβίας από την 
αεροπορική εταιρεία LOT 
 Η πολωνική αεροπορική εταιρεία LOT Polish Airlines ανακοίνωσε την εκ 
νέου δραστηριοποίησή της στην Ελλάδα, µετά από έναν χρόνο απουσίας. Στις 2 
Μαρτίου 2016 αποκαταστάθηκε το απευθείας δροµολόγιο Αθήνας – Βαρσοβίας, το 
οποίο είχε διακοπεί, µαζί µε άλλα ευρωπαϊκά δροµολόγια, λόγω υποχρεώσεων της 
εταιρείας στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσής της, που ολοκληρώθηκε 
πρόσφατα.  
 Αρχικά θα εκτελούνται τέσσερις πτήσεις την εβδοµάδα, ενώ κατά τη θερινή 
περίοδο τα δροµολόγια θα εκτελούνται σε καθηµερινή βάση.  
 Το πολωνικό ∆ηµόσιο παραµένει βασικός µέτοχος της LOT µε ποσοστό 68%, 
ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις µε υποψηφίους επενδυτές, στο πλαίσιο της 
προσπάθειας µερικής ή πλήρους ιδιωτικοποίησής της. 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Βαρσοβίας, 26.2.2016 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Σηµαντική αύξηση κατά +16,94% των ελληνικών εξαγωγών προς την Ρουµανία 
 Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της 
Ρουµανίας (INS), κατά το 2015, οι ρουµανικές εξαγωγές προς τη χώρα µας 
σηµείωσαν µικρή µείωση (-2,13%), ενώ οι εισαγωγές από Ελλάδα κατέγραψαν 
σηµαντική αύξηση (+16,94%) ανερχόµενες σε 724,65 εκατ. ευρώ.  
 Τα ελληνικά προϊόντα που παρουσίασαν αύξηση εξαγωγών στη Ρουµανία 
είναι ηµιαγωγοί, ενδύµατα, χονδρόσυρµα και σίδηρο, παιχνίδια, καλλυντικά, φρούτα 
(βερίκοκα, ροδάκινα, φράουλες, σµέουρα, κεράσια), προϊόντα αλουµινίου, πλαστικά, 
ψυγεία και αλιεύµατα.  
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου, 24.3.2016 
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ΡΩΣΙΑ 

- ∆ιµερές εµπόριο Ελλάδας – Ρωσίας έτους 2015 βάσει στοιχείων της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής 
 Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο όγκος εµπορίου µεταξύ Ελλάδας και 
Ρωσίας µειώθηκε κατά 29,7% µε όρους αξίας και ανήλθε σε 3,65 δις ευρώ, µε τις 
ελληνικές εξαγωγές να καταγράφουν σοβαρή πτώση της τάξης του 40% και να 
διαµορφώνονται σε 213 εκ. ευρώ και τις εισαγωγές από τη Ρωσία να ανέρχονται σε 
3,4 δις ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση κατά 29%. Το εµπορικό ισοζύγιο, παρά τη 
βελτίωσή του κατά περίπου 1,2 δις ευρώ, παρέµεινε έντονα ελλειµµατικό για τη χώρα 
µας. 
 
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας, 1.3.2016 

- Ενδιαφέρον ρωσικής εταιρείας για εισαγωγή ζωντανών κατσικιών 
 Η ρωσική επιχείρηση Ambika Group (http://www.ambika-
agro.com/index.html) εκδήλωσε ενδιαφέρον για την εισαγωγή 600 έως 1500 
κατσικιών ηλικίας 5-8 µηνών, ράτσας Alpine (κατά προτίµηση) ή εναλλακτικώς 
Saanen , µε σκοπό την ένταξή τους σε κτηνοτροφική µονάδα αναπαραγωγής και 
παραγωγής γάλακτος στην περιοχή Borovsk της περιφέρειας Kaluga. Η εισαγωγή των 
ζώων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τον Νοέµβριο του 2016. 
 Σε περίπτωση ενδιαφέροντος παρακαλούµε όπως επικοινωνήσετε µε το 
Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Μόσχας στο email (ecocom-
moscow@mfa.gr)  
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας, 2.3.2016 
 

ΤΥΝΗΣΙΑ 

- Ενδιαφέρον τυνησιακών εταιριών για εισαγωγές από την Ελλάδα  
 Οι τυνησιακές επιχειρήσεις HSSOUNA και SOCIETE D’EQUIPEMENT ET 
D’ IRRIGATION S.E.I. απευθύνθηκαν στο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών 
Υποθέσεων της Τύνιδας εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για εισαγωγή από την Ελλάδα 
πλαστικού, βιοδιασπώµενων ουσιών, εκτοξευτών νερού, σωλήνων, γεωργικών 
µηχανηµάτων. 
 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 
 

- ∆ιεθνείς διαγωνισµοί στην Τυνησία  
 Η Societe Tunisienne d’Electricite et dy Gaz (www.steg.com.tn ) και το 
Υπουργείο Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης της Τυνησίας έχουν προκηρύξει 
τέσσερις διαγωνισµούς για την προµήθεια σωλήνων από χαλκό, καλωδίων, 
µονωτικού υλικού και αναβάθµιση οδικού δικτύου αντίστοιχα. Οι προθεσµίες 
υποβολής προσφορών είναι 12.4.2016, 26.4.2016, 4.5.2016, 24.5.2016. 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέξουν 
στην ιστοσελίδα http://www.agora.mfa.gr/tn114 του Γραφείου Οικονοµικών & 
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Εµπορικών Υποθέσεων της Τύνιδας και συγκεκριµένα στην κατηγορία αρχείου 
ενηµέρωσης ∆ιαγωνισµοί Προµήθειες.  
Πηγή:  Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας, 28.3.2016 
 


