
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 

 
 
 
 

«ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ» 
 

Μηνιαίο Δελτίο Επιχειρηματικών Πληροφοριών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 / ΤΕΥΧΟΣ 8 

 

 

 

 



 2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ .................................................................................................................... 3 

- Επενδυτικές ευκαιρίες στην οικονομική ζώνη της Διώρυγας του Σουέζ ................ 3 

ΒΕΛΓΙΟ ......................................................................................................................... 3 

Έναρξη εφαρμογής του νέου χιλιομετρικού τέλους για τα φορτηγά οχήματα στο 

Βέλγιο ........................................................................................................................ 3 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ............................................................................. 3 

Διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ................... 3 

ΗΠΑ ............................................................................................................................... 4 

Η διατλαντική εμπορική συμφωνία ΤΤΙΡ και οι συνέπειες για την Ελλάδα. ............ 4 

ΚΑΝΑΔΑΣ .................................................................................................................... 4 

- Προοπτικές κατασκευαστικού κλάδου στην επαρχία Οντάριο του Καναδά .......... 4 

- Πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο υπέρ της Ελλάδας σε σχέση με την επαρχία 

Οντάριο ...................................................................................................................... 4 

KINA.............................................................................................................................. 4 

- 24ης Διεθνούς Εκθέσεως ειδών αλιείας και ιχθυηρών στο Guangzhou (26-28 

Αυγούστου 2016) ....................................................................................................... 4 

- Μελέτη Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πεκίνου σχετικά με 

τον φαρμακευτικό τομέα στην Κίνα .......................................................................... 5 

ΜΑΡΟΚΟ ...................................................................................................................... 5 

Κατασκευή σταθμών βιολογικού καθαρισμού – ζήτηση συνεργασίας ..................... 5 

ΠΟΛΩΝΙΑ ..................................................................................................................... 5 

Κατανάλωση ιχθυηρών στην Πολωνία ...................................................................... 5 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ .............................................................................................................. 5 

Ενδιαφέρον πορτογαλικής επιχείρησης για συνεργασία με ελληνικές 

καραμελοποιίες .......................................................................................................... 5 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ .................................................................................................................. 6 

Ιδιωτικοποίηση μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων της “Hidroelectrica” ................. 6 

ΣΟΥΗΔΙΑ ...................................................................................................................... 6 

- Αύξηση σουηδικών τουριστικών προ - κρατήσεων στην Ελλάδα .......................... 6 

- Διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας - Σουηδίας ......................................................... 6 

ΤΥΝΗΣΙΑ ...................................................................................................................... 7 

- Ενδιαφέρον τυνησιακών εταιριών για εισαγωγές βάσεων φωτοβολταϊκών, 

δομικών μηχανημάτων & γεωργικού εξοπλισμού από την Ελλάδα .......................... 7 



 3 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

- Επενδυτικές ευκαιρίες στην οικονομική ζώνη της Διώρυγας 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 Δ/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 

Διμερές 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 

 

http://www.sezone.gov.eg/
mailto:ecocom-brussels@mfa.gr
mailto:ecocom-brussels@mfa.gr
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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 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ 

- 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 Διεθνούς 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. 

http://www.agora.mfa.gr/
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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.  

http://www.chinafishex.com/
mailto:ecocom-beijing@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/cn89
mailto:ecocom-cazablanca@mfa.gr
mailto:ecocom-cazablanca@mfa.gr
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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 

 

ΣΟΥΗΔΙΑ 

- 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 

- Διμερές 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 

 

 

mailto:ecocom-lisbon@mfa.gr
mailto:ecocom-lisbon@mfa.gr
http://www.hidroelectrica.ro/
mailto:manuela.horvath@hidroelectrica.ro
mailto:adriana.viorel@hidroelectrica.ro
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ΤΥΝΗΣΙΑ 

- Ενδιαφέρον τυνησιακών εταιριών για εισαγωγές βάσεων φωτοβολταϊκών, 

δομικών μηχανημάτων & γεωργικού εξοπλισμού από την Ελλάδα  

 Στο πλαίσιο της Έκθεσης Δομικών 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 

 

 

mailto:grtradetun@mfa.gr

