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ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Αύξηση τιµής τουριστικής θεώρησης πολλαπλής εισόδου στην Αίγυπτο 
Όπως ανέφερε ο εγχώριος Τύπος, στις 21.3 το αιγυπτιακό υπουργικό 

συµβούλιο αποφάσισε την αύξηση της τιµής της τουριστικής θεώρησης πολλαπλής 
εισόδου στην Αίγυπτο από τα $35 στα $60, διατηρώντας την παλαιά τιµή των $25 
για την απλή θεώρηση µίας εισόδου. Σηµειώνεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου οι 
αιγυπτιακές αρχές είχαν εκφράσει την πρόθεση να αυξήσουν την τιµή και της απλής 
θεώρησης από τα επίπεδα των $25 στα $60 µε ισχύ από 1.3.2017, στην συνέχεια 
ωστόσο η έναρξη εφαρµογής της εν λόγω αύξησης είχε αναβληθεί για την 1.7.2017, 
κατόπιν αντιδράσεων εκπροσώπων του εγχώριου τουριστικού κλάδου. Περαιτέρω 
επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε ενηµέρωση που παρείχαν στα µέσα Μαρτίου στην 
εδώ Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. οι αρχές µετανάστευσης του αεροδροµίου Καΐρου, οι 
διατάξεις που αφορούν την αντιµετώπιση παραβάσεων διάρκειας ισχύος 
αιγυπτιακών θεωρήσεων εισόδου µεταβλήθηκαν ως ακολούθως: (α) η ισχύς της 
θεώρησης εισόδου παρέρχεται 1 µήνα κατόπιν της ηµεροµηνίας εισόδου στην χώρα, 
ενώ ακολουθεί δεκαπενθήµερη περίοδος χάριτος. (β) Μετά την παρέλευση της 
περιόδου χάριτος, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο της τάξεως των EGP1.053 για 
παραµονή στην Αίγυπτο έως 3 µήνες. (γ) Για κάθε επιπλέον µήνα παραµονής στην 
χώρα, πέραν του ανωτέρω τριµήνου, επιβάλλεται πρόσθετο πρόστιµο της τάξεως 
των EGP500.  

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου , 30.3.2017 
 

Τέλος χαρτοσήµου στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές 
Όπως σηµειώσαµε στην εβδοµαδιαία οικονοµική επισκόπηση περιόδου 15-

21.3, στα µέσα Μαρτίου το αιγυπτιακό υπουργικό συµβούλιο ενέκρινε την εισαγωγή 
τέλους χαρτοσήµου στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές, που θα ξεκινήσει από το 
επίπεδο του 0,125% στο πρώτο έτος εφαρµογής του, ενώ θα κλιµακωθεί στην 
συνέχεια στα επίπεδα του 0,15% και του 0,175% κατά το δεύτερο και τρίτο έτος 
εφαρµογής του, αντίστοιχα. Η έναρξη ισχύος του τέλους τοποθετείται χρονικά, κατά 
πάσα πιθανότητα, τον Μάιο τρέχοντος έτους. Επιπλέον, αποφασίστηκε η επιβολή 
τέλους της τάξεως του 0,30% για χρηµατιστηριακούς επενδυτές που αγοράζουν ή 
πωλούν µερίδιο άνω του ενός τρίτου του µετοχικού κεφαλαίου εταιρειών. Τέλος, το 
υπουργικό συµβούλιο αποφάσισε την τριετή παράταση της αναστολής ισχύος της 
φορολόγησης κεφαλαιακών κερδών, από τις 17 Μαΐου τρέχοντος έτους. 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου , 30.3.2017 
 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 

- Εγκαίνια του πρώτου “hypermarket” στο Αζερµπαϊτζάν 
 Στις 6.4.2017 πραγµατοποιήθηκαν στην περιοχή Χατάι του ανατολικού 
Μπακού τα εγκαίνια του πρώτου “hypermarket” καταστήµατος λιανικής στο 
Αζερµπαϊτζάν, το οποίο ανήκει στην αλυσίδα “Bravo”, εµπορική επωνυµία της 
εταιρείας “Azerbaijan Supermarket LLC”, µέλος του Pasha Group of Companies. 
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 Το κατάστηµα έχει έκταση 50.000 τµ και διαθέτει πάνω από 40.000 κωδικούς 
προϊόντων, είναι αρκετά µεγαλύτερο από τα δύο άλλα καταστήµατα της αλυσίδας και 
ένα από τα µεγαλύτερα στην ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου. 
 Οι τυχόν ενδιαφερόµενοι προµηθευτές της αλυσίδας αυτής θα πρέπει να είναι 
σε θέση να του παράσχουν µεγάλες ποσότητες πολλών διαφορετικών προϊόντων και 
σε εξαιρετικά χαµηλή τιµή. Ελληνικοί όµιλοι που θεωρούν ότι πληρούν τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις µπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας µε τον Food Buying Director 
του Οµίλου κ. Jamal Guliyev (τηλ. 0099 4124041316, 
jguliyev@azerbaijansupermarket.com), αναφέροντας ότι έλαβαν τα στοιχεία 
επικοινωνίας του από το Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων της 
Ελληνικής Πρεσβείας στο Μπακού. 
 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Μπακού, 11.4.2017 
 

ΑΛΓΕΡΙΑ 

- 21 προϊόντα στα οποία επιβάλλεται καθεστώς αδειών εισαγωγής 
 Το Υπουργείο Εµπορίου της Αλγερίας ανακοίνωσε κατάλογο 21 προϊόντων 
στα οποία επιβάλλεται, εφεξής, καθεστώς αδειών εισαγωγής. 
 Ο σχετικός κατάλογος περιλαµβάνει 8 κατηγορίες βιοµηχανικών προϊόντων 
(αυτοκίνητα, επαγγελµατικά οχήµατα, σιδηροπλισµό σκυροδέµατος, χοντρόσυρµα 
από σίδηρο, προϊόντα ξυλείας και κεραµικά) και 13 αγροτικά προϊόντα και είδη 
διατροφής (βοδινό κρέας φρέσκο και κατεψυγµένο, τυροκοµικά προϊόντα, λεµόνια, 
µήλα, µπανάνες, κριθάρι, σόγια, αραβόσιτος, συµπυκνωµένη τοµάτα, 
πολυφωσφορικά άλατα). Αξιοσηµείωτο είναι ότι στο σχετικό κατάλογο δεν 
περιλαµβάνεται πλέον το τσιµέντο Portland, εφόσον, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, 
η Αλγερία δεν πρόκειται να προβεί σε εισαγωγή τσιµέντου εφέτος λόγω επάρκειας 
της εγχώριας παραγωγής. 
 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες 
στο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Αλγερίου (ecocom-
alger@mfa.gr ).  
 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Αλγερίου , 3.4.2017 
 

ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

Τρέχουσες Εξελίξεις στην κατασκευή του οδικού δικτύου της Βοσνίας και 
Ερζεγοβίνης – Οδικός Άξονας Corridor Vc 

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στα τοπικά ΜΜΕ, ο επικεφαλής της δηµόσιας 
επιχείρησης αυτοκινητοδρόµων της οντότητας της Federacija BiH, FBiH Motorways 
- JP Autoceste FBiH, Adnan Terzić, υπογράµµισε ότι εντός του τρέχοντος έτους 
προγραµµατίζεται να λάβει χώρα κατασκευαστικό έργο σε έξι µεγάλα εργοτάξια 
(construction sites), µε το ύψος της επένδυσης να αγγίζει τα 2 δις BAM [1,022 δις. 
ευρώ]. Ο σχεδιασµός για τα επόµενα χρόνια - µε ορίζοντα το έτος 2021 - είναι να 
ολοκληρωθεί η κατασκευή τµηµάτων µήκους 145 χλµ. του αυτοκινητοδρόµου και 
24,5 χλµ. της λωρίδας ταχείας κυκλοφορίας (fast lane) και να ξεκινήσει η κατασκευή 
νέων 36 χλµ. του αυτοκινητοδρόµου. 
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Παράλληλα, ο κ. Terzić επιβεβαίωσε στις 27.03.2017, µε ανακοίνωση, την 
φηµολογία που διαχέετο έως πρόσφατα περί της ακύρωσης (annulment) του 
διαγωνισµού για την κατασκευή του τµήµατος Počitelj – Zvirovići στην περιοχή της 
Ερζεγοβίνης (βλέπε παλαιότερο Έγγραφό µας µε Α.Π.Φ. 2140/ 19/ ΑΣ 1075/ 
23.12.2014,µη προς όλους), κατόπιν εισήγησης της αναπτυξιακής τράπεζας EIB η 
οποία αποτελεί τον κύριο χρηµατοδότη του έργου. 
 Πρόσθεσε ότι πολύ σύντοµα ο φορέας του θα επανεκκινήσει (re-launch) την 
διαδικασία προκήρυξης του εν λόγω έργου ως επείγουσα διαδικασία (urgent 
procedure), ούτως ώστε η σχετική συµφωνία κατασκευής να υπογραφεί το 
συντοµότερο δυνατόν για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Εκτιµάται από τον επικεφαλής 
της της FBiH Motorways - JP Autoceste FBiH ότι η νέα συµφωνία θα έχει υπογραφεί 
το αργότερο έως την 1η Αυγούστου του τρέχοντος έτους. 

Πληροφορίες σχετικά µε την πορεία υλοποίησης της κατασκευής του 
«αυτοκινητοδρόµου «Corridor Vc» ανά τµήµα, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η 
κατασκευή, τις εργοληπτικές και µελετητικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 
κάθε τµήµα, τους ∆ιεθνείς Χρηµατοδοτικούς Οργανισµούς / Αναπτυξιακές Τράπεζες 
που χρηµατοδοτούν τις συµβάσεις έργου και την συνολική εκτιµώµενη αξία των 
τµηµάτων τα οποία βρίσκονται υπό κατασκευή, είναι διαθέσιµες στον ακόλουθο 
σύνδεσµο: [http://www.jpautoceste.ba/20130922711/koridor-vc-autocesta] 
(ιστοσελίδα δηµόσιας επιχείρησης αυτοκινητοδρόµων της οντότητας της Federacija 
BiH, FBiH Motorways - JP Autoceste FBiH, πληροφορίες διαθέσιµες µόνο στην 
τοπική γλώσσα).Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν να απευθύνονται για 
σχετικές πληροφορίες και στο Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων 
Σεράγεβο (ecocom-sarajevo@mfa.gr  ). 
 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σεράγεβο , 29.3.2017 
 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

- Η κατανάλωση οπωροκηπευτικών στην Γερµανία 
Κατά το 2016, το µέσο γερµανικό νοικοκυριό κατανάλωσε 160,4 κιλά νωπά 

οπωροκηπευτικά (εκ των οποίων 88,7 κιλά φρούτα, 71,7 κιλά λαχανικά). 
Οι κύριες προτιµήσεις των Γερµανών καταναλωτών σε φρούτα είναι κατά 

σειρά: µήλα, µπανάνες και πορτοκάλια. Στα λαχανικά οι καταναλωτικές προτιµήσεις 
είναι κατά σειρά: τοµάτες, καρότα και κρεµµύδια.  

Οι δαπάνες του µέσου νοικοκυριού στη Γερµανία για νωπά οπωροκηπευτικά 
(συµπεριλαµβανοµένης της πατάτας) σηµείωσαν αύξηση περίπου 6% κατά το 2016 
σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, ενώ οι δαπάνες συνολικά για τρόφιµα & ποτά 
το ίδιο έτος αυξήθηκαν µόνο κατά 1%. Υπολογίζεται ότι οι αγορές φρούτων και 
λαχανικών γίνονται µε συχνότητα µεγαλύτερη από µία φορά την εβδοµάδα (κατά 
µέσο όρο 86 φορές ετησίως). 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου , 5.4.2017 
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ΗΠΑ 

- Έρευνα Αµερικανικού Υπουργείου Εµπορίου σχετικά µε τις επιπτώσεις των 
εισαγωγών χάλυβα στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Σηµείωµα Αντιπροσωπείας 
ΕΕ. 

Το αµερικανικό Υπουργείο Εµπορίου (DoC) διεξάγει έρευνα σχετικά µε τις 
επιπτώσεις από τις εισαγωγές χάλυβα στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η εν λόγω 
πρωτοβουλία συνδέεται µε την υπογραφή Μνηµονίου από τον Πρόεδρο Trump µε 
θέµα «Εισαγωγές Χάλυβα και Απειλές στην Εθνική Ασφάλεια».  
 Ο κλάδος της αµερικανικής χαλυβουργίας έχει αντιδράσει θετικά στην 
πρωτοβουλία αυτή. Ο εισαγόµενος χάλυβας στις ΗΠΑ καλύπτει σήµερα περίπου το 
27% της αµερικανικής αγοράς, ενώ η αµερικανική χαλυβουργία, σύµφωνα µε 
στοιχεία του Υπουργείου Εµπορίου αξιοποιεί το 71% της συνολικής της παραγωγικής 
δυναµικότητας. 

Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ουάσιγκτων έχει συντάξει σηµείωµα σχετικό 
µε την διεξαγωγή της ως άνω έρευνας που βρίσκεται στη διάθεση του Γραφείου 
Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Ουάσιγκτων (ecocom-washington@mfa.gr), 
µε το οποίο οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες 
πληροφορίες. 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ουάσιγκτων , 24.4.2017 
 

ΚΡΟΑΤΙΑ 

Επιδότηση αγοράς γεωργικών µηχανηµάτων µέσω Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 
στην Κροατία. 

Στα πλαίσια του Κροατικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Γεωργία 
(PDR) που σχετίζεται µε την χρήση των ευρωπαϊκών πόρων που έχουν τεθεί στην 
διάθεση της Κροατίας από την ΕΕ για το διάστηµα 2014-2020, υπάρχουν σε πολλά 
µέτρα δυνατότητες επιδότησης για την αφορά γεωργικού εξοπλισµού. Ιδιαιτέρως στο 
µέτρο 4 (ΜΟ4) αφορά σε επενδύσεις σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία και ειδικότερα 
οι δράσεις 4.1.1,  4.1.2,  4.2.1. Επίσης στο µέτρο 5 (Μ05) που αφορά αντικατάσταση 
γεωργικού εξοπλισµού σε περιπτώσεις καταστροφής του από φυσικά αίτια και τέλος 
το µέτρο 6 (ΜΟ6) που αφορά στην αγορά εξοπλισµού που σχετίζεται µε την 
γεωργική και την εµπορική  επιχειρηµατική ανάπτυξη. Επί πλέον χρηµατοδότηση 
µέσω του Εθνικού Προγράµµατος για την Γεωργική Ανάπτυξη είναι εφικτή η 
χρηµατοδότηση εξοπλισµού για την ανάπτυξη του τοµέα της οινοπαραγωγής. 

Το όλο πρόγραµµα το διαχειρίζεται η Αρχή Πληρωµών για την Ανάπτυξη του 
Γεωργικού, και Αλιευτικού Τοµέα - Paying Agency  for Agriculture, Fisheries and 
Rural Development (http://www.apprrr.hr/about-us-1044.aspx). Οι ενδιαφερόµενες 
επιχειρήσεις µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και στο Γραφείο 
Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Ζάγκρεµπ (ecocom-zagreb@mfa.gr ) . 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ζάγκρεµπ, 28.3.2017 
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ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Η ουγγρική κυβέρνηση σχεδιάζει σειρά µέτρων µε στόχο τα καταστήµατα 
λιανικής των ξένων πολυεθνικών εταιρειών 

Ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, Υπουργός παρά τω 
πρωθυπουργώ, κ. János Lázár, σε συνεργασία µε τον Υπουργό Οικονοµίας, κ. Mihály 
Varga, υπέβαλλαν πρόταση για εφαρµογή δέσµης µέτρων κατά των ξένων 
πολυεθνικών. Πιο συγκεκριµένα, θα φορολογηθούν οι µεγάλοι χώροι στάθµευσης 
αυτοκινήτων, θα περιοριστούν οι µεγάλες διαφηµιστικές πινακίδες έξω από τα 
καταστήµατα λιανικής των πολυεθνικών καθώς και οι δαπάνες διαφήµισης, θα 
αυξηθεί ο αριθµός υποχρεωτικής πρόσληψης προσωπικού µε υψηλότερες αποδοχές 
και τέλος, θα εκδιωχθούν τα εκπτωτικά καταστήµατα των πολυεθνικών από περιοχές 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως Παγκόσµια Πολιτιστική Κληρονοµιά. Σύµφωνα µε την 
υποβληθείσα πρόταση, τα µέτρα θα ληφθούν σταδιακά ώστε να µην προκαλέσουν 
αντιδράσεις και ενδεχόµενες ποινές από την Ε. Επιτροπή. Εκτιµάται ότι η 
φορολόγηση των χώρων στάθµευσης θα επιφέρουν στα ταµεία του κράτους έσοδα 
της τάξης των 20 δις HUF ετησίως. Οι δαπάνες διαφήµισης δεν θα πρέπει να 
ξεπερνούν το 0,5% των εσόδων των καταστηµάτων, ο αριθµός των υπαλλήλων θα 
πρέπει να είναι ανάλογος των εσόδων, ενώ τις Κυριακές το ηµεροµίσθιο θα 
διπλασιάζεται. Η πρόταση αναµένεται να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο. Ο κ. Lázár, σε 
συνέντευξη τύπου, έσπευσε να διευκρινίσει ότι τα µέτρα δεν στρέφονται κατά των 
ξένων πολυεθνικών αλλά θα εφαρµοστούν και για τις εγχώριες αλυσίδες 
καταστηµάτων. Χαρακτήρισε τη φορολόγηση των ανοιχτών χώρων στάθµευσης ως 
µέτρο προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ δεν παρέλειψε να κατηγορήσει τις 
πολυεθνικές αλυσίδες καταστηµάτων τροφίµων Aldi και Lidl ότι προωθούν και 
διακινούν προϊόντα κατώτερης ποιότητας στην αγορά της Ουγγαρίας και των πρώην 
ανατολικών χωρών. Συµπλήρωσε, ότι οι εταιρείες αυτές θα κληθούν να δώσουν 
εξηγήσεις και να αποκαλύψουν τη σύνθεση των προϊόντων που διακινούν, 
προκειµένου να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους στις αγορές των πρώην ανατολικών 
κρατών, δεν υπολείπονται ποιοτικώς των προϊόντων τους στις αγορές της ∆υτικής 
Ευρώπης.  

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βουδαπέστης, 31.3.2017 

ΠΓ∆Μ 

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σ∆ΙΤ σε έργα χρηµατοδότησης, 
σχεδιασµού, κατασκευής, διαχείρισης, συντήρησης και ανάπτυξης συστήµατος 
φυσικού αερίου στην ΠΓ∆Μ. 

Η κυβέρνηση της ΠΓ∆Μ έχει δηµοσιεύσει τρεις (3) προσκλήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για Σ∆ΙΤ (Συµπράξεις ∆ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα) για έργα 
χρηµατοδότησης, σχεδιασµού, κατασκευής, διαχείρισης, συντήρησης και ανάπτυξης 
συστήµατος φυσικού αερίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
στην ιστοσελίδα www.vlada.mk, (contact person: Hristijan Mickoski, email: 
hristijanm@primeminister.gov.mk), καθώς και στο Γραφείο Οικονοµικών & 
Εµπορικών Υποθέσεων Σκοπίων (ecocom-skopje@mfa.gr ). 

Η προθεσµία υποβολής λήγει την 26η Ιουνίου 2017.  
 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βορείου Ελλάδος, 12.4.2017 
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ΠΟΛΩΝΙΑ 

Εξαγωγή πολωνικών µήλων στη Ρωσία  
Σε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Dziennik Gazeta Prawna (16/3) επισηµαίνεται 

ότι τα πολωνικά µήλα επιστρέφουν στη ρωσική αγορά, παρά την επιβολή σχετικής 
απαγόρευσης εισαγωγών από τη ρωσική κυβέρνηση το 2014. Η εξαγωγή στη Ρωσία 
γίνεται µέσω Λευκορωσίας και αφού τα πολωνικά προϊόντα «βαπτιστούν» 
λευκορωσικά, εν γνώσει και µε τη σιωπηρή συναίνεση Πολωνών και Ρώσων. Με 
αυτόν τον τρόπο, το επίπεδο των πολωνικών εξαγωγών πλησιάζει σταδιακά εκείνο 
του 2013 (1,2 εκ. τόνοι).Πριν από τη ρωσική απαγόρευση εισαγωγών, το 20% της 
πολωνικής παραγωγής µήλων κατέληγε στη συγκεκριµένη χώρα.  

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βαρσοβίας, 31.3.2017 

Νέα βάση της Ryanair στην Πολωνία 
 

Νέα βάση της Ryanair θα δηµιουργηθεί στο Πόζναν της δυτικής Πολωνίας. Οι 
σχετικές εργασίες θα ξεκινήσουν στο τέλος του τρέχοντος έτους. Η ιρλανδική 
αεροπορική εταιρεία χαµηλού κόστους θα επενδύσει USD 100 εκ. στην προσφορά 
επτά νέων δροµολογίων που θα αναχωρούν από το αεροδρόµιο του Πόζναν προς 
Αθήνα, Μαδρίτη, Όσλο, Τελ Αβίβ, Billund, Castellon και Eilat Ovda.  
 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βαρσοβίας, 31.3.2017 

Υπό επιτροπεία η πολωνική ναυτιλιακή PZM 
Ο Υπουργός Ναυτιλίας Marek Grobarczyk γνωστοποίησε (21/3) ότι η 

πολωνική δηµόσια ναυτιλιακή PZM τέθηκε υπό επιτροπεία λόγω της δυσχερούς 
οικονοµικής θέσης της και της αδυναµίας της διοίκησης να εκπονήσει και να 
υλοποιήσει σχέδιο ανασυγκρότησης. Τα πρώτα προβλήµατα της επιχείρησης 
εµφανίστηκαν το 2005. Από τότε η κατάσταση επιδεινώθηκε σηµαντικά, κυρίως 
λόγω κακοδιοίκησης, σύµφωνα µε την κυβέρνηση. Η PZM έχει στόλο 60 πλοίων.  
 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Βαρσοβίας, 31.3.2017 
 

Σ. ΑΡΑΒΙΑ 

- Μείωση του όγκου εµπορίου µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χωρών – Μελών 
του Συµβουλίου Συνεργασίας (GCC Countries) κατά το 2016. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στην Σαουδική 
Αραβία κατά το έτος 2016 οι ειξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το σύνολο 
των χωρών – µελών του Συµβουλίου Συνεργασίας παρουσίασαν µείωση 14% και οι 
εξαγωγές αντίστοιχη µείωση 10%, δηλαδή ο όγκος του διµερούς εξωτερικού 
εµπορίου παρουσίασε µείωση (από 155 δις ευρώ το 2015, σε 139 δις ευρώ το 2016). 

Για τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού εµπορίου µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Χωρών Μελών του Συµβουλίου Συνεργασίας (GCC 
Countries) οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: 

http://ec.europa.eu/trade/policy/eu-position-in-world-trade/statistics  
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Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Τζέντα, 9.4.2017 
 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

- TOUR D’EUROPE - Επιχειρηµατικές Συναντήσεις µε επιχειρήσεις από την 
Σουηδία, στη Στοκχόλµη, 31 Μαΐου 2017.  

Το "Enterprise Europe Network", διοργανώνει Εκδήλωση Επιχειρηµατικών 
B2B Συναντήσεων µε εκπροσώπους επιχειρήσεων εισαγωγών και χονδρεµπορίου από 
την Σουηδία στον κλάδο Τροφίµων-Ποτών, στην Στοκχόλµη την 31η Μαΐου 2017. Η 
συµµετοχής και η πραγµατοποίηση συναντήσεων έίναι δωρεάν και οι συµµετέχοντες 
οφείλουν να καλύψουν τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής.  

Παραγωγοί από όλες τις χώρες της Ευρώπης, συµπεριλαµβανοµένης και της 
Ελλάδας, που επιθυµούν να εξάγουν στη Σουηδία, µπορούν να δηλώσουν το 
ενδιαφέρον συµµετοχής τους και να οργανώσουν τις συναντήσεις τους, µε απευθείας 
ηλεκτρονική εγγραφή, έως τις 3 Μαΐου 2017, µέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας :  
https://www.b2match.eu/tour-d-europe-stockholm2017   
 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Στοκχόλµης, 31.3.2017 
 

- Εκδήλωση οινογευσίας και προβολής ελληνικών οίνων στη Στοκχόλµη, 9 
Ιουνίου 2017  

Με την υποστήριξη του Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 
της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Στοκχόλµη, προγραµµατίζεται διοργάνωση 
εκδήλωσης οινογευσίας ελληνικών κρασιών στη Στοκχόλµη, στις 9 Ιουνίου 2017, 
κατόπιν πρωτοβουλίας του κ. Peter Behrens, ο οποίος είναι ειδικός σε θέµατα 
οινολογίας και µέλος της ένωσης συγγραφέων Σουηδίας. Ο κ. Behrens έχει 
πραγµατοποιήσει, ταξίδια οινοτουρισµού στη χώρα µας µε οµάδα Σουηδών 
τουριστών και έχει επίσης δηµοσιεύσει βιβλίο, στη σουηδική γλώσσα, για τα 
ελληνικά κρασιά, ενώ έχει οργανώσει και στο παρελθόν παρόµοιες εκδηλώσεις.  

Στην εκδήλωση θα προσκληθούν εγκεκριµένοι εισαγωγείς του σουηδικού 
µονοπωλίου αλκοολούχων ποτών που ήδη εισάγουν ελληνικά κρασιά στη Σουηδία, 
οινολόγοι και δηµοσιογράφοι από κλαδικά περιοδικά που καλύπτουν θέµατα σχετικά 
µε οίνους και αντιπρόσωποι εταιρειών και εστιατορίων.  

Οι παραγωγοί οίνου που θα επιθυµούσαν να συµµετέχουν στην εκδήλωση 
µπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους απευθείας στον κ. Peter Behrens, e-mail : 
e-bjorn.peter.behrens@gmail.com. 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Στοκχόλµης, 31.3.2017 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

Τουρκικό δικαστήριο αποφάσισε την διακοπή λειτουργίας του δικτυακού 
ιστότοπου Booking.com 

∆ικαστήριο της Κωνσταντινούπολης αποφάσισε, την 29 τ.µ.,  την διακοπή 
λειτουργίας στην Τουρκία του δικτυακού ιστότοπου Booking.com, µε την αιτιολογία 
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πρόληψης αθέµιτου ανταγωνισµού, κατόπιν σχετικής προσφυγής της Ένωσης 
ταξιδιωτικών πρακτορείων Τουρκίας TURSAB. 

Ο ιστότοπος έχει έδρα την Ολλανδία και βάσει της απόφασης, η οποία θα 
ενεργοποιηθεί µόλις ενηµερωθεί η τουρκική Αρχή Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών (ήδη ανεστάλη η λειτουργία του) , δεν θα µπορεί πλέον να 
εµπορεύεται την παροχή πληροφοριών και τουριστικών υπηρεσιών στη Τουρκία.  

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Άγκυρας, 30.3.2017 

 

Τουρκία και Ρωσία θα συζητήσουν το θέµα των εξαγωγών ρωσικών 
δηµητριακών  

Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του τουρκικού τύπου ο οποίος επικαλείται 
ρωσικές πηγές, ο αναπληρωτής Υπουργός Γεωργίας της Ρωσίας Alexei Gruzdev 
δήλωσε, την 29η τ.µ., ότι οι δύο χώρες θα έχουν συνοµιλίες για το θέµα σύντοµα. 

Η ρωσική πλευρά αναφέρεται ότι έχει λάβει ενηµέρωση για επιβολή δεσµών 
130% στα εισαγόµενα από Ρωσία δηµητριακά, καλαµπόκι και ηλιέλαιο. 

 
Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Άγκυρας, 30.3.2017 
 

 


