ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

«ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ»
Μηνιαίο Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 / ΤΕΥΧΟΣ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ.................................................................................................................... 4
- Αναθεώρηση νόμων περί επενδύσεων, εργατικής νομοθεσίας και τελωνείων ....... 4
- Πιστοποίηση μονάδων παραγωγής για εξαγωγές στην Αίγυπτο ............................. 4
ΑΛΒΑΝΙΑ ..................................................................................................................... 4
ΕλληνοΑλβανικός Επιχειρηματικός Οδηγός 2015-2016 ........................................... 4
ΑΛΓΕΡΙΑ....................................................................................................................... 5
Έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος αδειών εισαγωγής ................................... 5
ΒΕΛΓΙΟ ......................................................................................................................... 5
Μελέτη βελγικής αγοράς βιολογικών προϊόντων ...................................................... 5
ΒΡΑΖΙΛΙΑ ..................................................................................................................... 5
Ενδιαφέρον για εισαγωγή μαρμελάδας βύσσινο από βραζιλιανή εταιρεία ............... 5
ΗΠΑ ............................................................................................................................... 6
Νέοι κανονισμοί για τη σήμανση των προϊόντων από την Αμερικανική Υπηρεσία
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA)............................................................................... 6
ΙΝΔΙΑ............................................................................................................................. 6
Αύξηση εισαγωγικού δασμού στα βρώσιμα έλαια .................................................... 6
ΙΟΡΔΑΝΙΑ..................................................................................................................... 6
Έκθεση HORECA Ιορδανίας 2016 (Αμμάν - 8-10/10/2016) ................................... 6
ΚΙΝΑ.............................................................................................................................. 6
Έγκριση από κινεζικές αρχές εισαγωγής ακτινιδίων ................................................. 6
ΜΑΡΟΚΟ ...................................................................................................................... 7
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση δικαιωμάτων
θαλασσοκαλλιέργειας ................................................................................................ 7
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ................................................................................................................... 7
Χονδρεμπόριο φρούτων στις υπαίθριες αγορές του Κιέβου – Ανταγωνισμός
τουρκικών εσπεριδοειδών λόγω ρωσικού εμπάργκο – Ομαλή διακίνηση ελληνικών
φρούτων σε ουκρανική αγορά ................................................................................... 7
ΠΓΔΜ ............................................................................................................................ 7
Απαγόρευση εισαγωγής βοοειδών και παρασκευασμάτων αυτών από περιοχές της
Ελλάδας όπου διαπιστώθηκαν κρούσματα οζώδους δερματίτιδας - Ενέργειες
Ελληνικών Αρχών για άρση της απαγόρευσης εισαγωγής βοοειδών και
παρασκευασμάτων αυτών από περιοχές της Ελλάδας ............................................... 7
ΠΟΛΩΝΙΑ ..................................................................................................................... 8
Τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα από την Πολωνία το α’ 9μηνο του 2015............. 8
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ .............................................................................................................. 8
6ος Διεθνής Διαγωνισμός Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου, Beja Πορτογαλίας.. 8
ΡΟΥΜΑΝΙΑ .................................................................................................................. 8
- Προώθηση εξαγωγών ελληνικών προϊόντων – δυνατότητα προβολής και
διακίνησης μέσω αλυσίδας Mega Image ................................................................... 8
- Η Ελλάδα απετέλεσε τον 1ο τουριστικό προορισμό για τους Ρουμάνους το 2015 . 9
- Ανάγκη ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών φρούτων και λαχανικών στην
Ρουμανία .................................................................................................................... 9
ΡΩΣΙΑ ............................................................................................................................ 9
Κατάλογος απαγορευμένων δραστηριοτήτων για τουρκικές εταιρείες – Ανάκληση
άδειας λειτουργίας ταξιδιωτικών πρακτορείων τουρκικών συμφερόντων. ............... 9
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ................................................................................................. 10
Εισαγωγή Ενιαίου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στις έξι Χώρες – Μέλη
του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου ............................................................. 10
ΣΟΥΗΔΙΑ .................................................................................................................... 10

2

Καλές προοπτικές της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων στη Σουηδία .............. 10
ΤΥΝΗΣΙΑ .................................................................................................................... 10
- Ψήφιση του νόμου για τις Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) από
την Τυνησιακή Βουλή (13/11/2015) ........................................................................ 10
- Ενδιαφέρον τυνησιακών εταιριών για εισαγωγές από την Ελλάδα στο πλαίσιο της
Έκθεσης Γεωργίας. .................................................................................................. 11

3

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
- Αναθεώρηση νόμων περί επενδύσεων, εργατικής νομοθεσίας και τελωνείων
Οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές είναι πιθανό να προβούν σε
επανεξέταση των νόμων περί επενδύσεων, εργατικής νομοθεσίας και τελωνείων,
καθώς τα τρία νομοθετήματα κρίνονται ως μάλλον ανεπαρκή, από ενδιαφερόμενες
κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες.
Σε τελική φάση προετοιμασίας είναι επίσης νομοσχέδια που σχετίζονται με το
Πτωχευτικό Κώδικα, Εμπορικό Μητρώο, Κτηματολογικά Έγγραφα, καθώς και
τροπολογίες σε υφιστάμενους Νόμους περί Προστασίας Καταναλωτή και περί
Εταιρειών.
Ταυτόχρονα, αυξάνεται πίεση για διευθέτηση εκκρεμοτήτων σε ζητήματα
φορολογίας, δασμών και ελέγχου εισαγωγών, που επίσης απαιτούν άμεση εισαγωγή
νέας νομοθεσίας. Εν όψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2016-2017 πριν από τον Ιούνιο, είναι πιθανή η νομοθετική διευθέτηση και του
φορολογικού δικαίου. Στο πεδίο αυτό, προέχει αντικατάσταση Φόρου Κατανάλωσης,
από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, που έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Πηγή: Πρεσβεία Καΐρου , 12.1.2016
- Πιστοποίηση μονάδων παραγωγής για εξαγωγές στην Αίγυπτο
Από 1/3/2016 συστήνεται ειδικό μητρώο στο οποίο θα πρέπει να
καταχωρηθούν εφεξής ο αλλοδαπές μονάδες παραγωγής, προκειμένου να είναι
εφικτή η εξαγωγή των προϊόντων τους στην Αίγυπτο. Ο κατάλογος εν λόγω
προϊόντων είναι εξαιρετικά ευρύς και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τρόφιμα, φρούτα,
ζαχαρώδη, σοκολατοειδή, καλλυντικά, βιομηχανικά προϊόντα, υφάσματα κ.ά.
Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αίγυπτο εξετάζει ενδελεχώς την συγκεκριμένη
νομοθεσία, ως προς τη συμβατότητά της με τους κανονισμούς του ΠΟΕ και ιδιαίτερα
με τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ – Αιγύπτου. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών
Υποθέσεων Καΐρου (ecocom-cairo@mfa.gr ).
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου , 12.1.2016
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΕλληνοΑλβανικός Επιχειρηματικός Οδηγός 2015-2016
Tο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας στα
Τίρανα, επιμελήθηκε την έκδοση του Ελληνο – Αλβανικού Επιχειρηματικού Οδηγού
2015-2016 .
Πρόκειται για την πρώτη συστηματική καταγραφή και παρουσίαση
επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων στην Αλβανία, οι οποίες δραστηριοποιούνται
στον τραπεζικό τομέα, τις τηλεπικοινωνίες, την πληροφορική, το εμπόριο, τη
βιομηχανία, τον χώρο της υγείας, την εκπαίδευση, τις κατασκευές και δομικά υλικά
κ.ά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ελληνο-Αλβανικός Επιχειρηματικός Οδηγός θα
αποτελέσει χρήσιμο και δυναμικό εργαλείο για την εμβάθυνση της οικονομικής
συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας.
Το πρώτο μέρος του Ελληνο-Αλβανικού Επιχειρηματικoύ Οδηγού
περιλαμβάνει επιχειρηματικά προφίλ, σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Αλβανικά,
Αγγλικά), καθώς και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 130 επιχειρήσεων ελληνικών και
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ελληνο-αλβανικών συμφερόντων, που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία. Το
δεύτερο μέρος, περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες οικονομικού, εμπορικού και
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και απευθύνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις που
ενδιαφέρονται να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην Αλβανία.
Η έκδοση είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη
www.agora.mfa.gr .
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων , 25.1.2016
ΑΛΓΕΡΙΑ
Έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος αδειών εισαγωγής
Από την 1.1.2016 ετέθη σε ισχύ το εκτελεστικό διάταγμα 15-306 για
καθιέρωση αδειών εισαγωγής στην Αλγερία. Οι άδειες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
σε αυτομάτως και μη αυτομάτως χορηγούμενες.
Στην πρώτη κατηγορία εμπίπτουν τα αγροτικά προϊόντα και προϊόντα
διατροφής. Στην δεύτερη κατηγορία εμπίπτουν βιομηχανικά κυρίως, μεταξύ των
οποίων δύο προϊόντα πολύ σημαντικά για τις ελληνικές εξαγωγές, όπως ο
σιδηροπλισμός σκυροδέματος και το τσιμέντο Portland.
Με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώκεται η μείωση των εισαγωγών της Αλγερίας
στα επίμαχα προϊόντα κατά 50%. Οι ποσοστώσεις καθορίζονται ανά εισαγωγέα και
όχι ανά χώρα. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρ. 52 του Νόμου περί Προϋπολογισμού
2016 προβλέπεται υπαγωγή των προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αδειών
εισαγωγών, σε καθεστώς φορολογικής επιβάρυνσης 5-30%.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Αλγερίου , 20.1.2016
ΒΕΛΓΙΟ
Μελέτη βελγικής αγοράς βιολογικών προϊόντων
Το Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ
www.agora.mfa.gr επικαιροποιημένη μελέτη της βελγικής αγοράς βιολογικών
προϊόντων. Στο ίδιο σημείο έχουν αναρτηθεί αρχεία εισαγωγέων βιολογικών
προϊόντων και τροφίμων στο Βέλγιο, καθώς και στοιχεία καταστημάτων λιανικής
πώλησης.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών , 25.1.2016
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Ενδιαφέρον για εισαγωγή μαρμελάδας βύσσινο από βραζιλιανή εταιρεία
Η εταιρεία SHIRIN COEMRCIAL EIRELI εξεδήλωσε ενδιαφέρον εισαγωγής
στη Βραζιλία, μαρμελάδας βύσσινο. Η συγκεκριμένη είναι μικρή μονοπρόσωπη
εταιρεία που συστάθηκε μόλις στις 13/1/2016.
Τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης είναι:
SHIRIN COMERCIAL EIRELI – ME
Πρόσωπο επικοινωνίας / ιδιοκτήτης: κ. HOOMAN MANI
Κινητό: +55 11-99911-7160
Email: hoomanmani@uol.com.br
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σάο Πάολο , 20.1.2016
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ΗΠΑ
Νέοι κανονισμοί για τη σήμανση των προϊόντων από την Αμερικανική Υπηρεσία
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA)
Τον Μάρτιο του 2016 αναμένεται να δημοσιευτεί το τελικό σχέδιο
κανονισμού της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) σχετικά
με τη σήμανση των προϊόντων. Οι νέες διατάξεις προβλέπουν αλλαγές τόσο στο
περιεχόμενο της ετικέτας, όσο και στη μορφή αποτύπωσης των διατροφικών
στοιχείων. Η συμμόρφωση στους νέους κανονισμούς θα πρέπει να γίνει εντός των
προσεχών δύο ετών.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτον , 21.1.2016
ΙΝΔΙΑ
Αύξηση εισαγωγικού δασμού στα βρώσιμα έλαια
Το ινδικό Υπουργείο Γεωργίας ζήτησε την κατά 5% αύξηση του εισαγωγικού
δασμού στα βρώσιμα έλαια, σε μία προσπάθεια να προστατευθούν οι Ινδοί γεωργοί
από τον ανταγωνισμό.
Από τον Σεπτέμβριο του 2015 ο συγκεκριμένος εισαγωγικός δασμός
αυξήθηκε από 7,5% ε 12,5%, για τα μη επεξεργασμένα βρώσιμα έλαια και από 15%
σε 20% για τα επεξεργασμένα. Οι εισαγωγές βρώσιμων ελαίων αυξήθηκαν κατά 24%
το οικονομικό έτος 2014-5 φτάνοντας σε 14,42 εκ. τόνους εξαιτίας της πτώσης στις
διεθνείς τιμές. Το 60% των ετησίων αναγκών για βρώσιμα έλαια στην Ινδία
καλύπτεται από εισαγωγές, κυρίως από την Μαλαισία και την Ινδονησία.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ν. Δελχί, 4.1.2016
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Έκθεση HORECA Ιορδανίας 2016 (Αμμάν - 8-10/10/2016)
Στις 8-10 Οκτωβρίου 2016 θα διοργανωθεί στο εκθεσιακό κέντρο Zara του
Αμμάν της Ιορδανίας η έκθεση HORECA 2016. Η έκθεση καλύπτει την περιοχή της
Ιορδανίας, του Λιβάνου, της Συρίας και του Ιράκ, αλλά απευθύνεται επίσης σε
επιχειρηματικό κοινό της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και του Κόλπου.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση παρέχονται στην ιστοσελίδα
http://www.horeca-jordan.com/index.html .
Πηγή: Πρεσβεία Αμμάν, 5.1.2016
ΚΙΝΑ
Έγκριση από κινεζικές αρχές εισαγωγής ακτινιδίων
Η αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση διαδικασιών εισαγωγής AQSIQ
ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των σχετικών εγγράφων που είχε
προωθήσει η ελληνική πλευρά, αναφορικά με την εισαγωγή ακτινιδίων ελληνικής
παραγωγής. Η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε με ανάρτηση στον ιστοχώρο της ως
άνω υπηρεσίας.
http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/fwdh_n/qymd/zwjcp/gwqymd/201511/P0201511
24547478815727.pdf
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, 7.1.2016
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ΜΑΡΟΚΟ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση δικαιωμάτων
θαλασσοκαλλιέργειας
Ο Εθνικός Οργανισμός για την Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας Μαρόκου
προκηρύσσει διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάπτυξη σχεδίων
ιχθυοκαλλιέργειας και θαλασσοκαλλιέργειας επί ακτογραμμής μήκους 225 χλμ, στην
περιοχή Dakhla – Oued Ed-Dahab.
Τα
έγγραφα
του
διαγωνισμού
διατίθενται
στην
ιστοσελίδα
https://www.anda.gov.ma
Η προθεσμία υποβολής φακέλλων υποψηφιοτήτων εκπνέει την 22/4/2016 και
τοπική ώρα 16:30.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καζαμπλάνκα,14.1.2016
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Χονδρεμπόριο φρούτων στις υπαίθριες αγορές του Κιέβου – Ανταγωνισμός
τουρκικών εσπεριδοειδών λόγω ρωσικού εμπάργκο – Ομαλή διακίνηση
ελληνικών φρούτων σε ουκρανική αγορά
Από τακτικές επιτόπιες επισκέψεις υπαλλήλων του Γραφείου Οικονομικών &
Εμπορικών Υποθέσεων Κιέβου στις υπαίθριες αγορές φρούτων και λαχανικών της
ουκρανικής πρωτεύουσας προκύπτουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις:
Η Τουρκία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές μανταρινιών
Σατσούμα στην Ουκρανία. Οι τιμές είναι σχετικά χαμηλές και το είδος όχι ιδιαίτερα
καλής ποιότητας. Πρόσφατα, παρατηρείται και ικανός αριθμός φορτίων από την
Αίγυπτο σε ανταγωνιστικές τιμές, καθώς και ορισμένες υβριδικές ποικιλίες Νόβα από
την Κύπρο.
Στην ποικιλία Κλημεντίνες, διακινούνται ελληνικά μανταρίνια (24 γκρ/κιλό),
καθώς και ισπανικά και ιταλικά σε κατά τι υψηλότερες τιμές (30-32 γκρ/κιλό)
Το ελληνικό ακτινίδιο κατέχει την πρώτη θέση στην ουκρανική αγορά (για το
έτος 2015). Ο ανταγωνισμός αποτελείται από μικρές ποσότητες χαμηλής ποιότητας
ακτινιδίων προέλευσης Ιταλίας και Ιράν.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο Γραφείο ΟΕΥ Κιέβου (ecocom-kiev@mfa.gr )
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Κιέβου,18.1.2016
ΠΓΔΜ
Απαγόρευση εισαγωγής βοοειδών και παρασκευασμάτων αυτών από περιοχές
της Ελλάδας όπου διαπιστώθηκαν κρούσματα οζώδους δερματίτιδας - Ενέργειες
Ελληνικών Αρχών για άρση της απαγόρευσης εισαγωγής βοοειδών και
παρασκευασμάτων αυτών από περιοχές της Ελλάδας
Η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ κατόπιν ενεργειών των Διπλωματικών μας Αρχών
επεξεργάζεται σχέδιο διαδικασίας ειδικού πιστοποιητικού που θα συνοδεύει
κτηνοτροφικά προϊόντα και θα αποτελεί απόδειξη ότι αυτά δεν προέρχονται από
περιοχές της Ελλάδας όπου έχουν παρουσιαστεί κρούσματα οζώδους δερματίτιδας.
Με την έναρξη ισχύος της νέας απόφασης θα σημάνει η κατάργηση της
παλιάς με την οποία υπήρχε συνολική απαγόρευση για εισαγωγές τέτοιων προϊόντων
από την Ελλάδα.
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Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων, 26.1.2016
ΠΟΛΩΝΙΑ
Τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα από την Πολωνία το α’ 9μηνο του 2015
Κατά το α’ 9μηνο του 2015 η Ελλάδα κατέλαβε ως τουριστικός προορισμός
την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των Πολωνών τουριστών, με ποσοστό 29,7%.
Σε σειρά προτίμησης χωρών μετά την Ελλάδα ακολουθούν Ισπανία,
Βουλγαρία, Ιταλία, Πορτογαλία και Τουρκία.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βαρσοβίας, 20.1.2016
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
6ος Διεθνής Διαγωνισμός Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου, Beja Πορτογαλίας
Στις 21-25 Απριλίου 2016 στο πλαίσιο της 33ης Αγροτικής Έκθεσης
OVIBEJA θα πραγματοποιηθεί ο 6ος Διεθνής Διαγωνισμός Εξαιρετικού Παρθένου
Ελαιολάδου, ο οποίος διοργανώνεται από τους φορείς ACOS (Αγρότες του Νότου)
και Οίκος Ελαιολάδου (Ένωση Ελαιοπαραγωγών Πορτογαλίας), με την υποστήριξη
του Πορτογαλικού Υπουργείου Γεωργίας, Δασοκομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο διαγωνισμός διεξάγεται ενώπιον διεθνούς κριτικής επιτροπής που
απαρτίζεται από πιστοποιημένους από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου
γευσιγνώστες ελαιολάδου, προερχόμενους από την Πορτογαλία, την Ισπανία, την
Ιταλία, την Ελλάδα, την Χιλή, την Τυνησία κ.ά.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν και η προθεσμία αποστολής
δειγμάτων λήγει στις 26 Φεβρουαρίου 2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν (στην αγγλική γλώσσα) με
την κα Mariana Matos, (email: m.matos@casadoazeite.pt ) με κοινοποίηση στο
γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας (ecocom-lisbon@mfa.gr)
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας, 12.1.2016
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
- Προώθηση εξαγωγών ελληνικών προϊόντων – δυνατότητα προβολής και
διακίνησης μέσω αλυσίδας Mega Image
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βουκουρεστίου έχει
έρθει σε επαφή με τον Γενικό Διευθυντή της αλυσίδας σουπερμάρκετ “Mega Image”,
με αντικείμενο την εύρεση τρόπων ενίσχυσης της παρουσίας των ελληνικών
προϊόντων στο δίκτυο της εν λόγω αλυσίδας.
Η “Mega Image” ανήκει στον ίδιο όμιλο με την αλυσίδα «ΑΒ
Βασιλόπουλος», δηλαδή την Delhaize Le Lion. Δραστηριοποιείται στην Ρουμανία
από το 1995 με πάντω από 400 καταστήματα σε μεγάλες πόλεις της χώρας και με το
μεγαλύτερο μερίδιο αγορά ς στην πρωτεύουσα (27%). Η αλυσίδα αυτή διαθέτει την
μεγαλύτερη γκάμα ελληνικών προϊόντων.
Αιτήματα για συνεργασία με την συγκεκριμένη αλυσίδα μπορούν να
υποβάλλονται
μέσω
του
Γραφείου
ΟΕΥ
Βουκουρεστίου
(ecocombucharest@mfa.gr).
Στις 21.1.2016 η αλυσίδα «Mega Image» εγκαινίασε το μεγαλύτερο
κατάστημά της στο Βουκουρέστι (περιοχή Baenasa) συνολικής έκτασης 2.100 τμ.
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Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου,13.1.2016, 22.1.2016
- Η Ελλάδα απετέλεσε τον 1ο τουριστικό προορισμό για τους Ρουμάνους το 2015
Βάσει εκτιμήσεων επαγγελματιών του κλάδου και κυρίως της Ένωσης
Τουριστικών Πρακτόρων Ρουμανίας (ΑΝΑΤ), το 2015 η Ελλάδα απετέλεσε τον
πρώτο προορισμό Ρουμάνων τουριστών, ενώ ο τελικός όγκος τουριστών εκτιμάται
ότι θα υπερβεί τα 1.000.000 άτομα.
Ο κύριος όγκος του ρουμανικού τουριστικού ρεύματος κινήθηκε προς την Β.
Ελλάδα.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου,14.1.2016
- Ανάγκη ενίσχυσης των ελληνικών εξαγωγών φρούτων και λαχανικών στην
Ρουμανία
Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στις διμερείς σχέσεις της Ρωσίας με την
Τουρκία, την Ουκρανία και την Πολωνία, οι οποίες έχουν συνέπειες στο
διαμετακομιστικό εμπόριο, παρατηρείται αύξηση των ποσοτήτων τουρκικών
προϊόντων που διοχετεύονται στην ρουμανική αγορά.
Σύμφωνα με πληροφορίες επαγγελματιών του κλάδου και καταστημάτων
ελληνικών συμφερόντων, τα οποία διακινούν ελληνικά προϊόντα και είναι
εγκατεστημένα στην τουρκικών συμφερόντων κεντρική λαχαναγορά του
Βουκουρεστίου “SU MARKET”, προκύπτει ότι αυτή την στιγμή υπάρχει
υπερπροσφορά φρούτων και λαχανικών από πλευράς Τουρκίας, λόγω κυρίως
επιδότησης των εξαγωγών τουρκικών προϊόντων.
Συγκεκριμένα, ως προς τα εσπεριδοειδή, τα ελληνικά πορτοκάλια, λόγω της
υψηλής ποιότητάς τους δεν φαίνεται να πλήττονται από τον ανταγωνισμό. Αντίθετα,
τα τουρκικά λεμόνια κυριαρχούν αριθμητικά στην αγορά έναντι των ελληνικών, ενώ
οι εξαγωγές μανταρινιών χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς ο ανταγωνισμός είναι
ιδιαίτερα έντονος. Είναι αναγκαία η ποιοτική τους διαφοροποίηση, με μεγαλύτερο
έλεγχο ποιότητας, έτσι ώστε να μην εξάγονται με φύλλα ή χύδην και με χαμηλότερη
τιμή.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου,18.1.2016
ΡΩΣΙΑ
Κατάλογος απαγορευμένων δραστηριοτήτων για τουρκικές εταιρείες –
Ανάκληση άδειας λειτουργίας ταξιδιωτικών πρακτορείων τουρκικών
συμφερόντων.
Από τις 28.12.2015 ισχύει κατάλογος δραστηριοτήτων των οποίων η άσκηση
από τουρκικές εταιρείες στην Ρωσία, απαγορεύεται. Το ίδιο ισχύει και για εταιρείες
που ελέγχονται από Τούρκους πολίτες, ή εταιρείες με έδρα την Τουρκία. Η
απαγόρευση ισχύει από 1.1.2016.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:
- Κατασκευή κτιρίων και κατασκευαστικές εργασίες,
- Αρχιτεκτονικές και μηχανολογικές μελέτες
- Τουριστικές υπηρεσίες και τουριστικά πρακτορεία
- Εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη κρατικών και δημοτικών
αναγκών
- Επεξεργασία ξυλείας

9

Στο ίδιο πλαίσιο ανακοινώθηκε απόφαση των Ρωσικών Αρχών για την
ανάκληση της άδειας λειτουργίας 19 ταξιδιωτικών πρακτορείων τουρκικών
συμφερόντων με ισχύ 1.1.2016.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας, 8.1.2016
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
Εισαγωγή Ενιαίου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στις έξι Χώρες – Μέλη
του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου
Οι έξι χώρες – μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου βρίσκονται
πολύ κοντά στην τελική υιοθέτηση συμφωνίας για την εισαγωγή και είσπραξη
Ενιαίου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ύψους μέχρι 5% από το έτος 2018 και
μετά.
Οι έξι χώρες βρίσκονται στα τελευταία στάδια της διαδικασίας για την
εισαγωγή του ΦΠΑ, ο οποίος σε αρχικό στάδιο θα αφορά κυρίως διάφορα είδη
τροφίμων, ενώ δεν πρόκειται να επιβληθεί σε ευαίσθητους τομείς της οικονομίας
όπως την υγεία, την εκπαίδευση και διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες. Σε αρχικό
στάδιο ο ΦΠΑ θα είναι ενιαίος για όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου και θα
ανέρχεται σε 5%.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τζέντα, 18.1.2016
ΣΟΥΗΔΙΑ
Καλές προοπτικές της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων στη Σουηδία
Οι προοπτικές της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων στη Σουηδία είναι
καλές, δεδομένης της ολοένα αυξανόμενης κατανάλωσης, αλλά και της συνεχούς
κυκλοφορίας νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Στη Σουηδία οι εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων υπερτερούν έναντι των
εξαγωγών, με εξαίρεση το γάλα. Στις εισαγωγές προηγούνται τα τυριά και ακολουθεί
το γιαούρτι. Ως προς τα ελληνικά γαλακτοκομικά, η ποσότητα εισαγόμενης φέτας
από την Ελλάδα, αυξήθηκε το 2014 σε σχέση με το 2013. Αύξηση παρουσιάζει και η
εισαγόμενη ποσότητα γιαουρτιού, το ίδιο χρονικό διάστημα.
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Στοκχόλμης, Ενημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου
ΤΥΝΗΣΙΑ
- Ψήφιση του νόμου για τις Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) από
την Τυνησιακή Βουλή (13/11/2015)
Στην Τυνησία πρόκειται να ισχύσει το αργότερο έως την 1/6/2016 (δηλαδή
μετά την έκδοση των προβλεπομένων στον νόμο Π.Δ.) ο νέος νόμος για τις
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Σκοπός της κυβέρνησης είναι οι
ΣΔΙΤ να ανέρχονται στο 10% του συνόλου των δημοσίων επενδύσεων.
Οι τομείς που καλύπτουν είναι (ενδεικτικά): αφαλάτωση, αποχέτευση, αιολική
ενέργεια, φωτοβολταϊκά, σταθμοί παραγωγής ηλιακής ενέργειας, μεταφορές, ύδατα.
Ο νόμος σε γαλλική και αραβική γλώσσα θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο του
Εθνικού Τυπογραφείου Τυνησίας www.cnudst.rnrt.tn/wwwisis/jort.06/form.htm .
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας, 21.12.2015
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- Ενδιαφέρον τυνησιακών εταιριών για εισαγωγές από την Ελλάδα στο πλαίσιο
της Έκθεσης Γεωργίας.
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Τύνιδας στο πλαίσιο της
Έκθεσης Γεωργίας που πραγματοποιήθηκε εκεί, έχει συγκεντρώσει αιτήματα από
τυνησιακές εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται για εισαγωγή από την Ελλάδα για τα
εξής προϊόντα: βάσεων (supports) φωτοβολταϊκών, γεωργικών μηχανημάτων και
εξοπλισμού, τρακτέρ, εργαλείων, σπόρων, ζιζανιοκτόνων, λιπασμάτων, συστημάτων
άρδευσης (goutte & goutte), ιχθυρών και γεωργικών μηχανημάτων SIAMAP.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας (grtradetun@mfa.gr ).
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας, 20.1.2016
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