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Διεθνές Εμπόριο
1.

Εκτιμήσεις επιπτώσεων Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ - Ιαπωνίας
Στις 17/7 υπεγράφη η Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας (EPA) Ε.Ε. – Ιαπωνίας, η

οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές 2019.
Το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο εκτιμά ότι η επιτευχθείσα συμφωνία θα λειτουργήσει πολύ
θετικά για τα ελληνικά προϊόντα, δεδομένου η ιαπωνική πλευρά έχει συμφωνήσει σε
σημαντικές παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά την εισαγωγή τροφίμων και ποτών από την ΕΕ.
Αναμένεται η εν λόγω Συμφωνία να επιδράσει ιδιαίτερα θετικά στις ελληνικές εξαγωγές
στις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:
- Κονσέρβες φρούτων
- Οίνος
- Τυρί
- Προϊόντα σοκολάτας
- Ζυμαρικά
Η γενικότερη μείωση δασμών αναμένεται να επηρεάσει θετικά και τόσο τις υπόλοιπες
κατηγορίες τροφίμων για τις οποίες με το σημερινό καθεστώς επιβάλλονται δασμοί
εισαγωγής όσο και άλλες κατηγορίες προϊόντων όπως τα υποδήματα (δασμός 27%, 10ετής
περίοδος μηδενισμού δασμών), τσιγάρα (16%, 10ετής περίοδος), κοσμήματα (5,2%), δίχτυα
(5,3%), κ.λ.π.
Σημειώνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα ανταγωνιστικά προϊόντα δενπροέρχονται
από άλλες χώρες της Ε.Ε. αλλά από την Ιαπωνία ή από άλλες γεωγραφικές περιοχές. Σε
κάποιες περιπτώσεις, όπως στο κρασί, η Χιλή με δασμό 2% και η Αυστραλία με δασμό 7,8%
είχαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ευρωπαϊκών προϊόντων, το οποίο τώρα όχι
μόνον εξαλείφεται αλλά μάλιστα ο δασμός για αυτές τις χώρες διατηρείται ενώ για τα
προϊόντα Ε.Ε. μηδενίζεται.
Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο

Διεθνείς Διαγωνισμοί
2.

Διεθνής Διαγωνισμός Προμήθειας Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης
Στοιχημάτων Ιπποδρομιών στην Τυνησία

Ο τυνησιακός κρατικός οργανισμός Agence Tunisienne de Solidarite, έχει προβεί σε
προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού υποβολής προσφορών (n° 01/2018) για την προμήθεια,
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος πληροφορικής διαδικτυακών παιχνιδιών
και διαχείρισης στοιχημάτων ιπποδρομιών. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η
27/8/2018 στις 13:30.
Τα στοιχεία επικοινωνίας του τυνησιακού Οργανισμού είναι διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα: http://www.ats.gov.tn/index.php/fr/contact.
Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας
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3.

Έναρξη διαδικασίας ανάθεσης κατασκευής έργου "Πολιτικό Αεροδρόμιο για
δημόσια χρήση στη Σόφια"

Στην ειδική διαδικτυακή ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών, Τεχνολογιών
Πληροφορικής, www.concession-sof.bg, έχει αναρτηθεί ανακοίνωση αναφορικά με τη
διαδικασία προσδιορισμού αναθέτη και ανάθεσης για την κατασκευή του έργου "Πολιτικό
Αεροδρόμιο για δημόσια χρήση στη Σόφια.
Η εν λόγω ανακοίνωση παραχώρησης δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τον αριθμό 2018 / S 127-290417 στις 5 Ιουλίου 2018, στην ιστοσελίδα:
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:2904172018:TEXT:EL:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=2904172018&WT.rss_ev=a
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες
πληροφορίες στο σημείο επαφής: κα Albena Lazarova
Τηλέφωνο: +359 29409-419
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: questions@concession-sof.bg
Φαξ: +359 29885149
Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας

Εκδηλώσεις προώθησης ελληνικών τροφίμων και ποτών στο εξωτερικό
4.

Διοργάνωση εβδομάδας ελληνικής κουζίνας και τουριστικής προβολής της
Ελλάδας στην Αυστρία
To Γραφείο ΟΕΥ Βιέννης διοργάνωσε με την εταιρία Eurest και τη στήριξη του Γραφείου ΕΟΤ

εβδομάδα ελληνικής κουζίνας και προβολής ελληνικού τουρισμού, μεταξύ 11 -15 Ιουνίου τρ. έτ. Η
αυστριακή εταιρεία Eurest (http://www.eurest.at/), που συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων
εταιρειών τροφοδοσίας στον κόσμο με δραστηριότητα σε 50 χώρες και με 500.000 εργαζόμενους, έχει
την αποκλειστική διαχείριση των εστιατορίων σε 90 επιχειρηματικές μονάδες και φορείς στην
Αυστρία, όπου απασχολούνται πάνω από 100.000 εργαζόμενοι. Στα εν λόγω εστιατόρια, για μια
εβδομάδα, προβλήθηκαν η ελληνική κουζίνα, τα ελληνικά προϊόντα και ο ελληνικός τουρισμός, σε
ένα πολυπληθές καταναλωτικό κοινό, μέσου και ανώτερου οικονομικού επιπέδου. Παράλληλα,
επιλέχθηκαν πέντε σημεία προβολής ελληνικού τουρισμού ήτοι, τα εστιατόρια της Siemens City, που
αποτελεί και την πολυπληθέστερη μονάδα στη Βιέννη με 5.500 εργαζόμενους, εκείνα της κρατικής
τηλεόρασης ORF, στον πύργο IZD Tower, στην Bank Austria και στο εμπορικό κέντρο Plaza.
Γραφείο ΟΕΥ Βιέννης
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Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα
5.

Δραστηριοποίηση πορτογαλικής EDP στην ελληνική αγορά ΑΠΕ

Η πορτογαλική εταιρεία ενέργειας Energias de Portugal (EDP) πρόκειται να
δραστηριοποιηθεί στην ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ύστερα από την
απόκτηση άδειας για την κατασκευή αιολικού πάρκου στη χώρα μας. Με τη συγκεκριμένη
σύμβαση η δημιουργία αιολικού πάρκου στη θέση Λιβάδι Κεντρικής Ελλάδας θα έχει ισχύ 45
MW ενώ η διάρκεια λειτουργίας του προγραμματίζεται για περίοδο 20 ετών με έναρξη το
2020.
Ο Δ/νων Σύμβουλος της EDP, κ. Antonio Mexa, επισημαίνει ότι η εν λόγω Συμφωνία
αποτελεί σαφή ένδειξη του δυναμισμού της πορτογαλικής εταιρείας στον τομέα των ΑΠΕ,
στον οποίο η Ελλάδα έχει υψηλό δυναμικό ανάπτυξης.
Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας

6.

Αύξηση ενδιαφέροντος από την Κίνα για υλοποίηση επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία στην Ελλάδα

Σύμφωνα με δημοσίευμα του κινεζικού ιστότοπου Sina Weibo, που αποτελεί ένα από τα
μεγαλύτερα διαδικτυακά πρακτορεία ειδήσεων στην Κίνα, η Ελλάδα καταλαμβάνει το 2018, για πρώτη
φορά, την 6η θέση ως προς την πραγματοποίηση κινεζικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία σε ξένη
χώρα, με συναφή εξασφάλιση άδειας παραμονής. Πρώτες στην εν λόγω κατάταξη εμφανίζονται
σταθερά οι ΗΠΑ και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, ο Καναδάς και η Αυστραλία.
Γενικό Προξενείο Γκουανγκζου

Ελληνικές Επενδύσεις στο εξωτερικό
7.

Ελληνικές επενδύσεις στη Ρουμανία

Η ελληνική αλυσίδα καταστημάτων καφέ, γλυκισμάτων, μικρογευμάτων και
delicatessen ΓΡΗΓΟΡΗΣ άνοιξε στις αρχές Ιουλίου κατάστημα στο Βουκουρέστι, στο
πολυτελές συγκρότημα κατοικιών και επαγγελματικών χώρων Upground στο βόρειο τμήμα
της πόλης. Το άνοιγμα του καταστήματος σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην ιστορία της
επιχείρησης, καθώς αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρίας για επέκταση των
δραστηριοτήτων της στην Ανατολική Ευρώπη, όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρίας, κ. Βλάσσης Γεωργάτος. Η εταιρία σκοπεύει να ανοίξει 80 ακόμη καταστήματα την
επόμενη πενταετία, σύμφωνα με τον κ. Γεώργιο Μακρίδη, Γενικό Διευθυντή της Green Break
SLR, της ρουμανικής εταιρίας που διαχειρίζεται το brand της επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι το 2000 η εταιρία ΓΡΗΓΟΡΗΣ είχε διεισδύσει δυναμικά στη ρουμανική
αγορά με δίκτυο καταστημάτων και εγκατάσταση μονάδας παραγωγής, στο τέλος του 2016,
ωστόσο, αποχώρησε, σχεδιάζοντας σε μεταγενέστερο, ευνοϊκότερο χρόνο την επάνοδό της.
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Η ελληνικών συμφερόντων γαλακτοβιομηχανία Όλυμπος επένδυσε ποσό 20 εκ. ευρώ
για νέα γραμμή παραγωγής στη Ρουμανία στην περιοχή Halciu, πλησίον της πόλεως Brasov.
Σημειώνεται ότι ο όμιλος Όλυμπος, που είχε επενδύσει στη χώρα περίπου 130 εκ. ευρώ,
εισήλθε στη Ρουμανική αγορά το 1999, όταν άνοιξε παραγωγική μονάδα κοντά στην πόλη
Μπρασόβ έκτασης 35.000 τ.μ.
Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου

8.

Δραστηριοποίηση εταιρειών ελληνικών συμφερόντων στην Ισπανία

Η ελληνική εταιρεία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων Intracom Telecom
ανακοίνωσε, στις 11 Ιουλίου 2018, τη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας για τα επόμενα 2
χρόνια, με την ισπανική AOTEC (National Association of Local Operators of
Telecommunications- Εθνική Ένωση Τοπικών Χειριστών Τηλεπικοινωνιών) για την ενίσχυση
της τεχνολογίας των μελών της, με τη χρήση υπερσύγχρονων ευρυζωνικών υπηρεσιών.
Η θυγατρική της εταιρείας Μυτιληναίος ΜΕΤΚΑ ΕΓΝ υπέγραψε σύμβαση αξίας 200 εκ.
€ με την ισπανική Talasol Solar, θυγατρική εταιρεία του ισραηλινού Ομίλου Ellomay Capital,
για την υλοποίηση μιας μονάδας ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας με εγκατεστημένη
ισχύ 300ΜW, στο δήμο Talavan, στο Caceres της Ισπανίας («έργο Talasol»).
Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης

Οικονομικό Περιβάλλον
9.

Νέα επιβάρυνση στα αλκοολούχα ποτά στην Τουρκία

Από τις αρχές Ιουλίου τρ.έ, επιβάλλεται στην Τουρκία ένας νέος, πρόσθετος φόρος
ύψους 15,5% στα αλκοολούχα ποτά, ταυτόχρονα με την ετήσια αύξηση τιμών παραγωγού.
Εκτιμάται ότι με την εν λόγω αύξηση το μέσο κόστος ενός μικρού μπουκαλιού ρακί
(70ml) θα ανέλθει στα 24 περίπου δολ. ΗΠΑ.
Γραφείο ΟΕΥ Άγκυρας

10.

Αύξηση κερδών σερβικών επιχειρήσεων

Σύμφωνα με πρόσφατη συνέντευξη τύπου του σερβικού Οργανισμού Εμπορικού
Μητρώου, το 2017 ήταν για τις σερβικές επιχειρήσεις μία εξαιρετική χρονιά. Συγκεκριμένα, οι
εταιρείες που κατεγράφησαν ως ενεργές στη Σερβία έφθασαν τις 101.012 με επίπεδο
απασχόλησης αρκετά υψηλότερο σε σχέση με το 2016 (1.073.557 εργαζόμενοι). Το
αποτέλεσμα αυτό των κερδών ήταν 2,3 φορές υψηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος
Σημειωτέον ότι σημαντική αύξηση κερδοφορίας επιχειρήσεων παρατηρείται για τρίτη
συνεχή χρονιά. Από τις εν λόγω επιχειρήσεις, σχεδόν τα τρία πέμπτα, δηλαδή οι 59.131,
δήλωσαν θετικά αποτελέσματα κερδών και από αυτές οι 1,324 δήλωσαν πολύ περισσότερα
από τα προηγούμενο έτος. Αντίθετα οι 26.592 επιχειρήσεις( 1.048 εταιρείες λιγότερες σε
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σχέση με το 2016) δήλωσαν ζημιές. Η μεγαλύτερη κερδοφορία καταγράφηκε σε
κατασκευαστικές επιχειρήσεις αλλά επίσης σημαντικά κέρδη αποκόμισαν οι επιχειρήσεις
εμπορίου, πληροφορικής, επικοινωνίας, ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, κλιματισμού,
εξόρυξης, ακίνητης περιουσίας καθώς και οι υπηρεσίες στέγασης και τροφοδοσίας .
Γραφείο ΟΕΥ Βελιγραδίου

