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Ημέρες Πληροφόρησης Επιχειρηματιών
1. Θεματική Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για τα φαρμακευτικά
καλλυντικά προϊόντα (12 Ιουλίου 2018, κτίριο ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7).

και

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Υπουργείο Εξωτερικών, στο
πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης της επιχειρηματικής κοινότητας, διοργανώνουν «Θεματική
Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για τα φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα»,
εστιασμένη στην ενίσχυση της εξωστρέφειας αυτών των σημαντικών προϊόντων για την
ελληνική οικονομία σε:

Αίγυπτο από τον κ. Π. Γκάσιο, Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄, Γραφείο ΟΕΥ Καΐρου

Ν. Αφρική από τον κ. Α. Μιχαλόπουλο, Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄, Γραφείο ΟΕΥ
Γιοχάνεσμπουργκ

Αζερμπαϊτζάν από τον κ. Β. Σιταρά, Γραμματέα ΟΕΥ Α΄, Γραφείο ΟΕΥ Μπακού

Ιράν και Κίνα από τον κ. Κ. Δασκαλόπουλο, Γραμματέα ΟΕΥ Α΄, Β5 Διεύθυνση ΥΠΕΞ

Αυστραλία από τον κ. Β. Ωραιόπουλο, Γραμματέα ΟΕΥ Α΄, Β2 Διεύθυνση ΥΠΕΞ.
Η «Θεματική Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών» θα πραγματοποιηθεί, την
Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018, στις 11:00 π.μ., στο κτίριο του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7.
Στο πρώτο μέρος της Ημερίδας θα παρουσιαστούν οι αγορές, ενώ στο δεύτερο μέρος
της εκδήλωσης θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων
(Q&A). Μετά το πέρας της συζήτησης προβλέπεται χρόνος για δικτύωση (networking).
Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά το Δελτίο
Συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNXQ_7KUC1VZlqGhxSk2l7I9nzzTAWdjBv
WJ3Jg5HOjL6GAQ/viewform
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3382342, 210 3382466, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ.
ΕΒΕΑ - Β8 Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Επιχειρηματικές Αποστολές
2.

Οργάνωση
νανοτεχνολογίας

αποστολής

στην

Ιαπωνία

με

ευρωπαϊκές

επιχειρήσεις

Το EU-JAPAN Center διοργανώνει αποστολή στην Ιαπωνία με τη συμμετοχή
ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή clusters που ασχολούνται με την
νανοτεχνολογία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να επισκεφθούν την
Έκθεση “nano tech 2018 – International Nanotechnology Exhibition and Conference” (Τόκυο,
2/1-1-2/2019).
Το EU-JAPAN Center ιδρύθηκε το 1987 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ιαπωνική
κυβέρνηση με σκοπό την προώθηση κάθε είδους βιομηχανικής, εμπορικής και επενδυτικής
συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των εταιρειών μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας και τεχνογνωσίας.
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Τομέας: Νανοτεχνολογία και συναφείς κλάδοι
Περιγραφή επίσκεψης: Συμμετοχή σε επιχειρηματικά σεμινάρια, ομαδικές επισκέψεις σε
εταιρείες, εξατομικευμένες συναντήσεις με στοχευμένους συνομιλητές.
Διάρκεια επίσκεψης: 2/1-1-2/2019
Καλυπτόμενες δαπάνες από το EU-JAPAN Center:
• Δαπάνες που σχετίζονται με την συμμετοχή στα σεμινάρια
• Μεταφορά κατά τις ομαδικές επισκέψεις
• Έξοδα συμμετοχής στην Έκθεση είτε ως εκθέτης είτε ως επισκέπτης
• Συμμετοχή στις εξατομικευμένες συναντήσεις
• Δαπάνες διερμηνείας
Οι λοιπές δαπάνες (αεροπορικό εισιτήριο, διαμονή, διατροφή, κ.λ.π.) βαρύνουν τους
συμμετέχοντες.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τους ακόλουθους υπερ-συνδέσμους:
Αποστολή νανοτεχνολογίας (2/1-1/2/2019)
EU-JAPAN Center
nano tech 2018 Expo
Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο

Θεσμικό Πλαίσιο
3.

Απαγόρευση εισαγωγής 1.339 δασμολογικών κωδικών στο Ιράν

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Οικονομικού Συμβουλίου της
Ιρανικής Κυβέρνησης, αποφασίστηκε η απαγόρευση εισαγωγής 1.339 δασμολογικών
κωδικών (οκταψήφιοι HS) στο Ιράν. Η απαγόρευση εκτείνεται οριζοντίως σε όλη την έκταση
των διεθνών εμπορικών συναλλαγών της χώρας και περιλαμβάνει από οικιακές συσκευές,
είδη ρουχισμού, υποδήματα και δερμάτινα είδη μέχρι έπιπλα, καλλυντικά, είδη υγιεινής,
αυτοκίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του επικεφαλής της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, το
εν λόγω μέτρο θα επιφέρει εξοικονόμηση έως και 10 δισεκ. δολ. ΗΠΑ
Γραφείο ΟΕΥ Τεχεράνης

4.

Φορολογικό νομοσχέδιο Ουγγαρίας για το 2019

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από το
Υπουργείο Οικονομίας της Ουγγαρίας για το 2019, αναμένεται να μειωθεί το ΦΠΑ στο 5%
για το γάλα μακράς διαρκείας και να αυξηθεί ο λεγόμενος «φόρος υγείας» στο 20% για τα
προϊόντα τροφίμων που δεν είναι υγιεινά. Επιπλέον, καταργείται ο φόρος διατραπεζικών
συναλλαγών για ποσά μικρότερα των 20.000 HUF (περίπου 60€) ως κίνητρο για να στραφούν τα
νοικοκυριά σε πληρωμές μέσω διαδικτύου. Καταργούνται, επίσης, ο τραπεζικός φόρος, ο πολιτιστικός
φόρος και ο φόρος για αποζημίωση απολύσεων. Ο φόρος ατυχημάτων θα ενσωματωθεί στον
ασφαλιστικό φόρο, ενώ οι εισφορές υγείας θα ενσωματωθούν στις κοινωνικές εισφορές.
Γραφείο ΟΕΥ Βουδαπέστης
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Ελληνικές Επενδύσεις στο εξωτερικό
5.

Ανάπτυξη ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βάσει στοιχείων από τη δημοσίως διαθέσιμη βάση δεδομένων του μητρώου εταιρειών
του Ηνωμένου Βασιλείου, Companies House, οι εταιρείες (ενεργές και μη), διαχρονικά (18442018), στο ΗΒ, που είχαν/έχουν διευθυντή ελληνικής υπηκοότητας ή ελληνικής καταγωγής
ανέρχονται σε περίπου 84.000, εκ των οποίων 33.000 είναι σήμερα ενεργές.
Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης (2009) και μέχρι τις αρχές του 2018, ο αριθμός
των εταιρειών με Έλληνες διευθυντές περίπου τετραπλασιάζεται, ακολουθώντας το ρυθμό
αύξησης της έλευσης και εγκατάστασης στο ΗΒ Ελλήνων εργαζομένων, όπως αυτός
αποτυπώνεται από τα επίσημα στοιχεία έκδοσης Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης (ΝΙΝ) σε
Έλληνες πολίτες αλλά και την ευρύτερη τάση ίδρυσης εταιρειών στο ΗΒ.
Ένα στοιχείο που αξίζει να επισημανθεί είναι η διαφοροποίηση των κλάδων
δραστηριότητας. Ενώ μέχρι τις αρχές της χιλιετίας, κυρίαρχοι κλάδοι δραστηριοποίησης ήταν
η ναυτιλία και οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (νομικές και λογιστικές υπηρεσίες), μετά το
2009, στους εν λόγω κλάδους προστίθενται και οι τομείς υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης
αξίας, της τεχνολογίας και των κατασκευών.
Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου

Διεθνείς Διαγωνισμοί / Δημόσιες Συμβάσεις
6.

Πρόσκληση εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο ανάπτυξης
σιδηροδρομικού δικτύου στη Ταϊλάνδη

Η ταϊλανδική Αρχή Σιδηροδρόμων δημοσιοποίησε πρόσκληση εκδήλωσης επενδυτικού
ενδιαφέροντος στο πλαίσιο ανάπτυξης σιδηροδρομικού δικτύου ταχείας διασύνδεσης των
τριών μεγαλύτερων αεροδρομίων της χώρας. Το συγκεκριμένο σχέδιο εντάσσεται στο
γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης του Ανατολικού Οικονομικού Διαδρόμου (Eastern Economic
Corridor Development Plan), περιοχή προτεραιότητας για την ταϊλανδική κυβέρνηση, για την
ανάπτυξη της οποίας παρέχονται σημαντικά κίνητρα ανάληψης επενδυτικής και
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Περαιτέρω αναλυτικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους
http://www.railway.co.th
http://www.mot.go.th
http://www.eeco.or.th
Γραφείο ΟΕΥ Μπανγκόκ
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7.

Παρουσίαση επερχόμενων διεθνών δημόσιων διαγωνισμών για έργα υποδομής
στη Γεωργία

Πραγματοποιήθηκε, στις 12 τρ.έ., στην Τιφλίδα, παρουσίαση του Υπουργείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Υποδομών της Γεωργίας, αναφορικά με επερχόμενους διεθνείς
δημόσιους διαγωνισμούς μέσω προεπιλογής για έργα υποδομών. Ο Υφυπουργός
Περιφερειακής Ανάπτυξης-Υποδομών & Επικεφαλής της Υπηρεσίας Οδικών Υποδομών κος
Ι.Κarseladze παρουσίασε τη σχεδιαζόμενη υλοποίηση των κάτωθι οδικών έργων:(i) Διεθνής
αυτοκινητόδρομος Ανατολής-Δύσης “East-West Highway” και ειδικότερα οι οδικές υποδομές
στη θέση Rikoti και (ii) ο οδικός άξονας Βορείου-Νότου Kvesheti-Kobi.
Oι τρέχουσες προσκλήσεις για την προεπιλογή των υποψηφίων εταιρειών, οι οποίες
πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια για συμμετοχή στους διαγωνισμούς (invitation for
prequalification), είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες:
- http://www.georoad.ge/?lang=eng&act=tenders&func=menu&uid=1528111038
-http://adb.org/sites/default/files/tenders/geo51257-cp02-ifp0.pdf
Σύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΥ Τιφλίδας, υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για τις
ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες και μελετητικές εταιρείες τεχνικών έργων στον κλάδο
υποδομών της Γεωργίας, ο οποίος βρίσκεται σε φάση ευρέως εκσυγχρονισμού και επέκτασης
μέσα από πλήθος δημόσιων διεθνών διαγωνισμών που πρόκειται σύντομα να ξεκινήσουν με
συγχρηματοδότηση διεθνών χρηματοδοτικών θεσμών.
Πρεσβεία Τιφλίδας – Γραφείο ΟΕΥ Τιφλίδας

Εκδηλώσεις προώθησης ελληνικών τροφίμων και ποτών στο εξωτερικό
8.

Εκδήλωση προώθησης ελληνικού οίνου στην Αλβανία «GR-EAT WINES: A Greek
Symposium Wine Tasting», Τίρανα 19-20.06.2018

Η ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα, μέσω του Γραφείου ΟΕΥ, πραγματοποίησε
εκδήλωση προώθησης οίνου στην Αλβανία με τον τίτλο GR-EAT» WINES: A Greek
Symposium Wine Tasting», Τίρανα (19-20.06.2018). Η εν λόγω εκδήλωση είχε στόχο τη
γνωριμία των αλβανικών εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου καθώς και του
καταναλωτικού κοινού με τα ελληνικά κρασιά. Περιλάμβανε τις ακόλουθες δράσεις:
ενημερωτική ημερίδα (όπου συμμετείχαν 120 επαγγελματίες και δημοσιογράφοι, καθώς και
13 επιλεγμένα ελληνικά οινοποιεία), επαγγελματική γευσιγνωσία ελληνικών κρασιών,
επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β) των εκπροσώπων των ελληνικών οινοποιείων με
εισαγωγικές αλβανικές επιχειρήσεις από τον κλάδο της εστίασης καθώς και οινική και
γαστρονομική εμπειρία για το ευρύ καταναλωτικό κοινό
Σύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων, η προσπάθεια προώθησης ελληνικών οίνων
στην αλβανική αγορά είναι σκόπιμο να συνεχιστεί λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που
επέδειξαν τόσο οι επαγγελματίες όσο και το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό της χώρας για τα
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ελληνικά κρασιά. Παράλληλα, συνολικά η προώθηση του ελληνικού life style, μπορεί να
ενισχύσει την είσοδο πολλών κατηγοριών ελληνικών προϊόντων στην αλβανική αγορά.
Περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω εκδήλωση διατίθενται στον κάτωθι
σύνδεσμο:
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/infofile/62864
Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων

9.

Εκδήλωση – αφιέρωμα στην Ελλάδα από την κρατική τηλεόραση της Ρουμανίας
TVR

Πραγματοποιήθηκε, στις 14 Ιουνίου τρ.έ, η καθιερωμένη εκδήλωση της κρατικής
τηλεόρασης TVR "Femei de 10", η οποία απευθύνεται στο γυναικείο κοινό, και η οποία αυτή
τη φορά ήταν αφιερωμένη στην Ελλάδα. Ελληνικές εταιρίες τροφίμων, ποτών, ενδυμάτων
και καλλυντικών, καθώς επίσης και τουριστικά γραφεία με εισερχόμενο στην Ελλάδα
τουρισμό είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στην εν
λόγω εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο OEY Βουκουρεστίου, το Ελληνο Ρουμανικό Διμερές Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Γραφείο ΕΟΤ
Βουκουρεστίου.
Στην εκδήλωση παρούσες ήταν άνω των 150 γυναικών, επιχειρηματίες, διπλωμάτες,
δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και καλλιτέχνιδες από διάφορες χώρες, οι οποίες, εκτός από τις
παρουσιάσεις ελληνικών προϊόντων, υπηρεσιών και τουριστικών προορισμών,
παρακολούθησαν επιδείξεις μόδας ελληνικών εταιριών και καλλιτεχνικό πρόγραμμα
αφιερωμένο στην Ελλάδα.
Στον κάτωθι σύνδεσμο υπάρχει εκτενές αφιέρωμα στην εκδήλωση:
https://femeide10.ro/cantand-in-ploaie-despre-grecia-insorita/
Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου

Αγορά Ακινήτων
10.

Η αγορά ακινήτων στην Ισπανία

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, ο τομέας των ακινήτων στην Ισπανία φαίνεται να
ανακάμπτει. Μετά τις δυσκολίες που πέρασε λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα, μεταξύ
2008 και 2014, η αγορά βρίσκεται σε θετική τροχιά λόγω της αύξησης της προσφοράς και της
αγοράς κατοικιών, της χορήγησης περισσότερων δανείων και των χαμηλών επιτοκίων.
Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (ΙΝΕ), το 2017 στην
Ισπανία πραγματοποιήθηκαν 464.423 συναλλαγές πωλήσεων κατοικιών, καταγράφοντας
αύξηση της τάξεως του 14,6%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πρόκειται για μια τάση που
προβλέπεται να συνεχιστεί, το 2018, όπου αναμένεται ότι οι πωλήσεις ακινήτων θα
αυξηθούν κατά περίπου 6% φτάνοντας τις 550.000 συναλλαγές.
Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης
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Επιχειρηματικό περιβάλλον
11.

Το επιχειρηματικό περιβάλλον στη Βοσνία Ερζεγοβίνη

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη μεταξύ ευρωπαϊκών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, φαίνεται ότι τα σημαντικότερα προβλήματα,
που αφορούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον, συνοψίζονται στα ακόλουθα:
• Επιλεκτικός και συχνά αδικαιολόγητος έλεγχος εταιρειών από τις αρμόδιες αρχές
καθώς στη διάρκεια ενός χρόνου, κάποιες επιχειρήσεις δεν υποβλήθηκαν σε καμία
επιθεώρηση, ενώ άλλες, που έχουν αναπτύξει σταθερούς επιχειρησιακούς δεσμούς με
την ΕΕ, υποβλήθηκαν σε πολλαπλούς ελέγχους.
• Διαφθορά καθώς το 18% των επιχειρήσεων, αναφέρει αιτήματα έμμεσης δωροδοκίας.
• Έλλειψη μηχανισμών ελέγχου και επιτήρησης των τοπικών αρχών γεγονός που
υποβαθμίζει τη λειτουργία του κράτους δικαίου και αποθαρρύνει την εισροή άμεσων
ξένων επενδύσεων.
• Δυσκολία του «επιχειρείν» τόσο λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών όσο και
λόγω γραφειοκρατίας.
Κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας, οι Οικονομικοί και Εμπορικοί
Σύμβουλοι των Πρεσβειών των κ-μ της ΕΕ αναφέρουν ότι διοικητικές διαδικασίες είναι
αναγκαίο να απλοποιηθούν και οι εμπορικές διενέξεις να αντιμετωπιστούν πιο
αποτελεσματικά. Κατά την διάρκεια των διαδικασιών ελέγχου, οι κρατικές αρχές πρέπει να
εξασφαλίσουν την ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την έδρα
ή τη χώρα προέλευσης της επιχείρησης ενώ και οι ελεγκτικές αρχές οφείλουν να
εναρμονιστούν με τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ.
Πρεσβεία Σεράγεβο

