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Επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό 

1.   Επίσκεψη ΥΦΥΠΕΞ κ. Κουίκ σε Ν. Αφρική, Μοζαμβίκη και Μποτσουάνα, ως 

επικεφαλής επιχειρηματικής αποστολής  

 

Έλαβε χώρα, μεταξύ 31.10 και 4.11 τρ.έ, επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. 

Κουϊκ σε Ν.Αφρική, Μοζαμβίκη και Μπουτσουάνα, ως επικεφαλής της επιχειρηματικής 

αποστολής του ΣΕΒ και του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης. 

Στις τρεις χώρες πραγματοποιήθηκαν επιχειρηματικά Fora, καθώς και επιχειρηματικές 

συναντήσεις Β2Β. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις συνθήκες αγοράς και το 

επιχειρηματικό περιβάλλον στις εν λόγω χώρες, ενώ τονίστηκε η δυναμική παρουσία των 

Ελλήνων Ομογενών επιχειρηματιών στη Ν.Αφρική και εκφράστηκε η επιθυμία για 

περαιτέρω προώθηση των διμερών επαφών και ανταλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και 

φορέων. 

Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ 

Κλάδος τροφίμων / ποτών 

2.  Αύξηση στο χονδρεμπόριο βιολογικών προϊόντων στην Ιταλία 
 

Σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen, καταγράφεται, τα τελευταία έτη, σημαντική 

αύξηση στο χονδρεμπόριο βιολογικών προϊόντων στην Ιταλία. Η άνοδος των εν λόγω 

πωλήσεων – κατά 18,5% το 2015 και κατά 19% το 2016 – οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην 

αύξηση της προσφοράς των προϊόντων αυτών τόσο από τις αλυσίδες διανομής με τα 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας «βιο» όσο και από τους παραγωγούς που προσφέρουν νέα 

προϊόντα. Στα υπερμάρκετ και σούπερ μάρκετ, ο αριθμός των κωδικών που 

χρησιμοποιούνται αυξήθηκε κατά μέσο όρο από 153 το 2015 σε 199 το 2016 (+30,1%). Η 

μεγαλύτερη ποικιλία / προσφορά οδήγησε πιθανότατα σε κατανάλωση και από άτομα που 

δεν αξιολογούσαν την ιδιότητα «βιολογικό» ως πρώτη αξία αγοράς.  

Όσον αφορά στους Ιταλούς καταναλωτές, εκτιμάται ότι 5 εκ. οικογένειες αγοράζουν 

συστηματικά βιολογικά προϊόντα . 

Τα 10 προϊόντα με τη μεγαλύτερη αξία στο χονδρεμπόριο βιολογικών, σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Μάιου 2017, είναι: είδη αρτοποιίας, αυγά, προϊόντα με βάση τα φρούτα, 

υποκατάστατα γάλακτος, ζυμαρικά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, μπισκότα, έτοιμα 

γεύματα, γιαούρτι, ξηροί καρποί. 
Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνο  
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3.  Περαιτέρω απελευθέρωση των εισαγωγών οίνου στην ηπειρωτική Κίνα μέσω 

Χόνγκ Κόνγκ. 
  

Οι αρμόδιες Αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας προέβησαν, στις 9 Νοεμβρίου 

τρ.έ, σε περαιτέρω απελευθέρωση των εισαγωγών οίνου από το Χονγκ Κονγκ, επιτρέποντας 

πλέον τη διενέργειά τους μέσω όλων των θαλάσσιων λιμένων της ηπειρωτικής Κίνας και όχι 

μόνο μέσω των λιμένων Shenzhen, Σαγκάης, Πεκίνου, Tianjin και Guangzhou, όπως ίσχυε 

πριν την ως άνω ημερομηνία. Επιπλέον, εμπορικές επιχειρήσεις με έδρα το Χονγκ Κονγκ θα 

είναι πλέον σε θέση να επωφεληθούν από μια σειρά μέτρων προτιμησιακού χαρακτήρα, στα 

οποία περιλαμβάνονται η επιτάχυνση των διαδικασιών τελωνειακών διασαφήσεων και ο εκ 

των προτέρων προσδιορισμός των επιβαλλομένων τελών κατά την εισαγωγή οίνου στην 

ηπειρωτική Κίνα. 

Σημειώνεται πως το Χονγκ Κονγκ αποτελεί, εδώ και αρκετά χρόνια, σημαντικό κέντρο 

εμπορίας οίνου και βασικό προμηθευτή της αγοράς της ηπειρωτικής Κίνας καθώς αφενός 

δεν επιβάλει δασμούς εισαγωγής κατά την εισαγωγή οίνων στην επικράτειά του, αφετέρου 

διαθέτει ένα άκρως αποτελεσματικό σύστημα διακίνησης και διανομής οίνων στην 

ηπειρωτική Κίνα. 
Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνο 

Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις / Διεθνείς Διαγωνισμοί 
 

4.  42ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνων, Μπορντώ, 21-22/04/2018 
 

Στις 21 και 22 Απριλίου 2018, πρόκειται να διεξαχθεί ο 42ος Διεθνής Διαγωνισμός 

«Challenge International du Vin», στο Μπορντώ. Στον εν λόγω διαγωνισμό αναμένεται να 

παρουσιαστούν άνω των 5.000 οίνων από 30 χώρες, οι οποίοι θα δοκιμαστούν από 800 

γευσιγνώστες και θα απονεμηθούν 1.300 χρυσά, αργυρά και χάλκινα μετάλλια. Επιπλέον, 

θα υπάρξουν ειδικά βραβεία για τη Γαλλία και το εξωτερικό για συγκεκριμένες κατηγορίες 

(ερυθρό, ροζέ, λευκό ξηρό κα) για τους οίνους που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη 

βαθμολογία. Επιπλέον, θα απονεμηθεί ένα ειδικό βραβείο « Βio» για τους οίνους βιολογικής 

καλλιέργειας που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει την 31η Ιανουαρίου 2018 και οι 

ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά στον 

ιστότοπο: www.challengeduvin.com.  
Γραφείο ΟΕΥ  Παρισίων 

http://www.challengeduvin.com/
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5.   Διοργάνωση της China International Import Expo 
 

Η πρώτη Διεθνής Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας πρόκειται να διεξαχθεί στη Σαγκάη, 

μεταξύ 5 -10 Νοεμβρίου 2018. Στην εν λόγω Έκθεση αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 

60 χώρες με εθνικά περίπτερα. Επιπλέον, θα διατεθεί χώρος 210.000 τμ αποκλειστικά για 

ξένες επιχειρήσεις. Οι διοργανωτές προσβλέπουν στη συμμετοχή περίπου 10.000 

επιχειρήσεων, ενώ αναμένεται να επισκεφτούν την εν λόγω Έκθεση περίπου 150.000 ξένοι 

και 400.000 Κινέζοι επιχειρηματίες. Η καταληκτική ημερομηνία για δήλωση συμμετοχής 

μεμονωμένων επιχειρήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται 

στην ιστοσελίδα των διοργανωτών (www.neccsh.com). 

Γραφείο ΟΕΥ Σαγκάης 

Αλιεία 

6.  Ο κλάδος της αλιείας στην Ολλανδία 

 

Ο κλάδος της αλιείας στην Ολλανδία αριθμεί 3.000 επιχειρήσεις. Ο αριθμός αυτός 

συμπεριλαμβάνει 450 επιχειρήσεις στη βιομηχανία επεξεργασίας, στο χονδρεμπόριο και το 

λιανεμπόριο. Το μεγαλύτερο μέρος των ψαριών που αλιεύονται από ολλανδικά σκάφη 

εξάγεται. Το 80% των ολλανδικών ψαριών και των προϊόντων ψαριού εξάγεται εντός της Ε.Ε, 

κυρίως στο Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία που αντιστοιχούν στο 58% της συνολικής αξίας 

των εξαγωγών. Το υπόλοιπο 20% των εξαγωγών είναι σε σημαντικό ποσοστό πελαγίσια 

ψάρια βαθειάς κατάψυξης που κατευθύνονται προς την Αφρική. 

H έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την Ε.Ε μπορεί να έχει μεγάλες επιπτώσεις για 

την ολλανδική αλιεία, καθώς μεγάλο μέρος της ολλανδικής θαλάσσιας αλιείας (μεταξύ 30% 

και 50%) εξαρτάται από την αλιεία σε βρετανικά ύδατα. Ο τρόπος με τον οποίο θα 

εφαρμοστεί το Brexit θα είναι καθοριστικός για τη θέση της αλιείας της Ολλανδίας τα 

επόμενα χρόνια. 

Τα ψάρια που αλιεύονται στην Ολλανδία (εκτός από τη ρέγγα και τις γαρίδες) 

πωλούνται και καταγράφονται υποχρεωτικά στις ιχθυόσκαλες της Ολλανδίας. Οι έμποροι 

και αυτοί που επεξεργάζονται ψάρια αγοράζουν επιπλέον και ψάρια από το εξωτερικό. Η 

τιμή των ολλανδικών ψαριών εξαρτάται επομένως και από την προσφορά και την πορεία 

των τιμών στις άλλες χώρες. 

 

Γραφείο ΟΕΥ Χάγης 

 

http://www.neccsh.com/
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Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα 

7.  Εμιρατινή επένδυση στη νήσο Κέα 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΑΕ, υπεγράφη 

επενδυτική συμφωνία μεταξύ της ελληνικής «Dolphin Capital Partners» και της «Kerzner 

International Holdings Limited» με έδρα το Ντουμπάι που αφορά στην κατασκευή 

τουριστικού θέρετρου αλυσίδας ξενοδοχείων « One & Only» στην Κέα, ύψους 150 εκ. €.  

Ο κ. Mohammed Al Shaibani, Δ/νων Σύμβουλος της Kerzner International Holdings 

Limited, είχε επανειλημμένα εκφράσει ενδιαφέρον για πραγματοποίηση επένδυσης στην 

Ελλάδα ενώ η εν λόγω αλυσίδα διατηρεί ήδη δυο υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχειακά 

συγκροτήματα στο εμιράτο του Ντουμπάι. 
Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι 

Θεσμικό Πλαίσιο 

8.   Ο νέος Επενδυτικός Νόμος της Αιγύπτου (Ν.72/2017) 

 

Στις 25 Οκτωβρίου, το αιγυπτιακό υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα εκτελεστικά 

διατάγματα του νέου επενδυτικού νόμου, τα οποία συγκεκριμενοποιούν τα κίνητρα, τις 

προϋποθέσεις και τις διαδικασίες υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις της νέας νομοθεσίας. 

Λεπτομερή ανάλυση του νέου Επενδυτικού Νόμου περιλαμβάνεται στον Οδηγό Επιχειρείν 

που εκπόνησε το Γραφείο ΟΕΥ Καϊρου (ηλεκτρονικός σύνδεσμος: 

http://agora.mfa.gr/infofiles/Doing%20Business%20in%20Egypt%202017%202%20eg.pdf ). 

Πιο συγκεκριμένα, τα εν λόγω εκτελεστικά διατάγματα ρυθμίζουν θέματα που 

αφορούν στις άδειες παραμονής ξένων επενδυτών και αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, 

στις διαδικασίες σύστασης και εκκαθάρισης εταιρειών, προέγκρισης και ενιαίας έγκρισης 

μεγάλων επενδυτικών σχεδίων στρατηγικής σημασίας, διάθεσης γης από το κράτος καθώς 

και άλλα ζητήματα αναφορικά με τη λειτουργία επενδυτικών, τεχνολογικών και ελεύθερων 

ζωνών. 
Γραφείο ΟΕΥ Καϊρου 

Έρευνα και Ανάπτυξη 

9.  Στοιχεία για τις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη στο ΗΒ 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ (ONS), το 2016 οι 

δαπάνες των βρετανικών επιχειρήσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη (Α&Ε - R&D) διατήρησαν 

την τάση αύξησής τους ανερχόμενες σε  22,2 δισ. λίρες, αντιπροσωπεύοντας το 1,1% του 

ΑΕΠ, με την αναλογία αυτή να παραμένει σταθερή από το 2014. Οι εν λόγω δαπάνες 

http://agora.mfa.gr/infofiles/Doing%20Business%20in%20Egypt%202017%202%20eg.pdf
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κατέγραψαν αύξηση κατά 1,2 δισ. λίρες (5,6%) έναντι του προηγούμενου έτους (21 δισ. λίρες 

το 2015).  

Η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης των δαπανών των επιχειρήσεων για Ε&Α στο 

ΗΒ το 2016, ήταν τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων, που ανήλθαν σε 16,2 δισ. λίρες, 

σημειώνοντας αύξηση κατά 1,4 δισ. λίρες (9%) έναντι του 2015 (14,8 δισ. λίρες) και 

αντιστοιχώντας στο 73% των συνολικών δαπανών για Ε&Α  έναντι  70% το 2015. 
Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου 

Βραβεύσεις 

10.    Βράβευση τριών επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων στην πΓΔΜ 

 

Τρεις επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων βραβεύτηκαν για το έργο τους, στο 

πλαίσιο του καθιερωμένου ετήσιου διαγωνισμού του Υπουργείου Οικονομίας της πΓΔΜ για 

την εταιρική κοινωνική ευθύνη.  

Συγκεκριμένα, η «ΟΚΤΑ» (του ομίλου ΕΛΠΕ) βραβεύτηκε για τη συνεισφορά της στον 

τομέα της κυκλοφοριακής αγωγής και της οδικής ασφάλειας, η «Cementarnica Usje» για την 

εκπαίδευση και  την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων της και η “Stopanska Banka 

Skopje» (του ομίλου ΕΤΕ) για τη διοργάνωση ημερήσιας εκδήλωσης με θέμα την ενίσχυση 

της κοινωνικής ένταξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρωθυπουργός, κ. Z. Zaev, ο Υπουργός Οικονομίας, κ. 

Κ.Bekteshi, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, κα M. Carovska και ο Πρόεδρος 

της εγχώριας Ένωσης Επιχειρήσεων, κ. M. Boskov. 
Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 

 

 

 


