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Παρουσίαση του Φαρτοφυλακίου Επενδυτικών Ευκαιριών της Κούβας 

το πλαίσιο της Διεθνούς Εμπορικής Έκθεσης “FIHAV 2019” στην Αβάνα, 

πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του χαρτοφυλακίου τρεχουσών επενδυτικών 

ευκαιριών στην Κούβα, το οποίο περιλαμβάνει 460 επενδυτικά έργα, συνολικής 

αξίας 11,7 εκατ. δολαρίων. 

Ειδικότερα, τα περισσότερα επενδυτικά έργα εμπεριέχονται στον τουριστικό 

κλάδο και σχετίζονται με την κατασκευή νέων ξενοδοχείων, τη διαχείριση 

ξενοδοχειακών μονάδων, τη δημιουργία υδάτινου πάρκου και ιππικού ομίλου και 

την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού. Πολύ σημαντικό ρόλο έχει 

επίσης ο κλάδος ενέργειας με έμφαση τον κλάδο των ΑΠΕ, καθώς και η 

βιομηχανία τροφίμων, με επενδυτικά έργα που αφορούν -μεταξύ άλλων- την 

παραγωγή βοδινού και χοιρινού κρέατος, τη δημιουργία πτηνοτροφικών 

μονάδων και την αύξηση της παραγωγής κακάο, καφέ, φρούτων και λαχανικών.  

Περαιτέρω, έλαβε χώρα ειδική μνεία στα πλεονεκτήματα επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης στην Ειδική Ζώνη Mariel, μία ζώνη 50 χλμ δυτικά της Αβάνας, 

που έχει στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων μέσω της παροχής 

σημαντικών κινήτρων.  

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αβάνα 

Αναθεώρηση επί τα βελτίω του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης της Β. Μακεδονίας 

Η Ευρωπαϊκή Σράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσε 

την αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεών της για οικονομική ανάπτυξη 

της Βόρειας Μακεδονίας το 2019 (σε 3,2% από 3,0% που προέβλεπε το Μάιο) 

λόγω της ανάπτυξης των επενδύσεων. 

ύμφωνα με την EBRD, οι εξαγωγές αγαθών και η αύξηση των άμεσων ξένων 

επενδύσεων (ΑΞΕ) υπήρξαν βασική κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, ενώ η 

κατανάλωση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, διατηρεί θετικό 

αντίκτυπο στην ανάπτυξη.  

Η EBRD σημειώνει στην έκθεσή της, ότι η επίλυση του ονοματολογικού 

ζητήματος με την Ελλάδα, συνέβαλε στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των 

επενδυτών, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την αναβάθμιση της πιστοληπτικής 

ικανότητας της χώρας. ε κάθε περίπτωση οι κίνδυνοι παραμένουν, καθώς η 
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δυναμική των μεταρρυθμίσεων μπορεί να αποδυναμωθεί, στη περίπτωση μη 

έναρξης των ενταξιακών συνομιλιών της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ.  

Γραφείο ΟΕΤ κoπίων 

Προβολή ελληνικών οίνων σε εκδήλωση απονομής βραβείων του περιοδικού 

Gentry στον Άγιο Υραγκίσκο  

 

Σο περιοδικό Gentry, διοργάνωσε στον Άγιο Υραγκίσκο, την 6 Νοεμβρίου τ.έ, 

εκδήλωση απονομής βραβείων αρχιτεκτονικής και διακόσμησης, κατά τη διάρκεια 

της οποίας και μετά από ενέργειες του εκεί Γραφείου ΟΕΤ, προσφέρθηκαν 

επώνυμα ελληνικά κρασιά. Σο εν λόγω περιοδικό απευθύνεται στο υψηλής 

εισοδηματικής στάθμης κοινό του SanFrancisco και κυρίως της SiliconValley και η 

ύλη του περιλαμβάνει άρθρα ποικίλης θεματολογίας με έμφαση στο realestate, 

τον τουρισμό, έργα τέχνης, διακόσμηση, βραβευμένα εστιατόρια, εκλεκτά κρασιά 

κλπ.  

Κατά την εκδήλωση, ο εκπρόσωπος της χορηγού εταιρείας των κρασιών 

OldWorldWines, παρουσίασε και προσέφερε 4 ελληνικά κρασιά («Κλειδί, Κτήμα 

Μιχαηλίδη», «34, Οινοποιείο Αρτέμης Καραμολέγκος», «Άβδηρο Κόκκινο, Κτήμα 

Βουρβουκέλη», «Ξινόμαυρο Νάουσας, HelexoArtisansVineyards») και μίλησε για 

την ιστορία της παραγωγής οίνου στη χώρα μας. 

Οι νέες εκλεκτές γεύσεις έγιναν δεκτές με ιδιαιτέρως ευμενή σχόλια από το κοινό 

της εκδήλωσης και η συντακτική ομάδα του περιοδικού εξέφρασε την ικανοποίησή 

της για την επιτυχία του εγχειρήματος, δηλώνοντας την πρόθεσή της να 

συμπεριλάβει άρθρο για το ελληνικό κρασί σε προσεχές τεύχος του Gentry. 

Γραφείο ΟΕΤ  Άγιου Υραγκίσκου 

MoldovaBusinessWeek (Κισινάου 13-16.11.2019) 

Κατά το διάστημα 12 έως 15 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του 

Προϊσταμένου Γραφείου ΟΕΤ Βουκουρεστίου στο Κισινάου, προκειμένου να 

πραγματοποιήσει συνάντηση με τον αντιπρόεδρο Επιμελητηρίου Μολδαβίας και 

να παρακολουθήσει Επιχειρηματικό φόρουμ. 
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Κατά την επίσκεψη εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από πλευράς Επιμελητηρίου για 

συνεργασία τόσο με το Γραφείο ΟΕΤ, αναφορικά με τη διοργάνωση B2B 

συναντήσεων, όσον και με εν γένει ελληνικούς επιχειρηματικούς φορείς.  

Επίσης στην διοργάνωση του Επιχειρηματικού Υόρουμ, έγινε αναφορά στις 

υπάρχουσες ξένες επενδύσεις στη χώρα όπως η παραγωγή ειδών ελαφράς 

βιομηχανίας, η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες. Περαιτέρω, υπογραμμίστηκε 

από τους ομιλητές, η ανάγκη για νέες μεταρρυθμίσεις με κύριους στόχους -μεταξύ 

άλλων- την καταπολέμηση της διαφθοράς, την κατάργηση των μονοπωλίων, τη 

φιλελευθεροποίηση των εμπορικών διαδικασιών, τον εκσυγχρονισμό του οδικού 

δικτύου, την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της δικαιοσύνης. Πάντα ταύτα, 

αξιοποιώντας πλεονεκτήματα της χώρας, όπως το χαμηλό κόστος διαβίωσης, οι 

δυνατότητες ανάπτυξης του τουριστικού τομέα, η γεωγραφική θέση και η 

διαθεσιμότητα βιομηχανικών πάρκων. 

Γραφείο ΟΕΤ στο Βουκουρέστι 

Ανάπτυξη του τομέα των ΑΠΕ στο Αζερμπαϊτζάν 

Η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν παρουσίασε σχέδια ανάπτυξης του τομέα των 

ΑΠΕ, προκειμένου να αυξηθεί το μερίδιο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, 

από ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Πάντα ταύτα, με απώτερο 

στόχο την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας και την 

περαιτέρω ενίσχυση της εθνικής οικονομίας. Πράγματι, με την εξοικονόμηση 

φυσικού αερίου από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αναμένεται αύξηση των 

εσόδων της χώρας από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων.  

Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ δρομολογούνται σε μία 

περίοδο, κατά την οποία το Αζερμπαϊτζάν έχει σημαντικές συμβατικές δεσμεύσεις 

εξαγωγών φ.α. Άλλωστε, η συμμετοχή του στην ανάπτυξη του Νοτίου Διαδρόμου 

Υυσικού Αερίου μπορεί να καθορίσει μια διαφοροποίηση των πηγών εισαγωγής 

φ.α, ενώ παράλληλα, η επιτυχής εκπλήρωση των εξαγωγικών υποχρεώσεων 

απέναντι στην Ε.Ε, θα ενισχύσει τη θέση της χώρας ως αξιόπιστου εμπορικού 

εταίρου, παγιώνοντας μια εξισορροπημένη εξωτερική πολιτική για το 

Αζερμπαϊτζάν. 

Γραφείο ΟΕΤ στο Μπακού 
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υνέδριο για τομείς κατασκευών και αγοράς ακινήτων στο Βουκουρέστι 

Σην 21.11.2019, πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, υνέδριο για 

την αγορά ακινήτων και τις κατασκευές, στο ξενοδοχείο Hilton στο Βουκουρέστι.   

Σην εκδήλωση διοργάνωσε με επιτυχία το διμερές ελληνο-ρουμανικό Εμπορικό 

Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι και την 

συνδρομή του Γραφείου ΟΕΤ Βουκουρεστίου. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν 

εκπρόσωποι μεγάλων ελληνικών και διεθνών εταιρειών των σχετικών κλάδων, ενώ 

ομιλία πραγματοποίησε και ο Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΤ στο Βουκουρέστι.   

Βασικές ενότητες του υνεδρίου ήταν οι σύγχρονες τάσεις στη ρουμανική 

αγορά και η χρήση ακινήτων για επαγγελματικούς σκοπούς. Επ’ αυτών 

συγκρατούνται –μεταξύ άλλων: η (και το 2019) ανοδική πορεία των κατασκευών 

κατοικιών κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, η νέα τάση στις 

κατασκευές και η διαμόρφωση οικοδομημάτων που παρέχουν υψηλή ποιότητα 

ζωής, η αυξημένη ζήτηση ακινήτων επαγγελματικής χρήσης και η στροφή της 

αγοράς για βιοκλιματικά αλλά και πολυλειτουργικά κτήρια. 

Γραφείο ΟΕΤ στο Βουκουρέστι 

ημαντική αύξηση των τουριστικών ροών Ελλάδας – Σουρκίας (α’ 9μηνο 2019) 

 

ύμφωνα με στοιχεία του Σουρκικού τατιστικού Ινστιτούτου, προκύπτει 

σημαντική αύξηση των τουριστικών ροών (α’ 9μήνου 2019) μεταξύ Ελλάδας – 

Σουρκίας για την περίοδο 2016-2019.  

Ειδικότερα προκύπτει αύξηση τόσο των Ελλήνων τουριστών στην Σουρκία 

(κατά 38,9%), όσο και των Σούρκων που επισκέφθηκαν την Ελλάδα (22,5%) την 

περίοδο Ιαν.-επτ. 2019 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018. Η εξέλιξη αυτή 

είναι ενδεικτική του υψηλού δυναμικού, που διαθέτει ο τουριστικός τομέας για την 

ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.  

Η αύξηση των Σούρκων τουριστών παρατηρείται σε περίοδο σημαντικής 

ύφεσης της τουρκικής οικονομίας, όπως επισημαίνει το Γραφείο ΟΕΤ Άγκυρας. 

ημειώνεται επίσης ότι η Σουρκία επιβάλλει τέλος 50ΣΛ (περίπου 8 ευρώ) σε κάθε 
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έξοδο Σούρκου πολίτη από τη χώρα, γεγονός που αποτελεί αντικίνητρο για συχνές 

ολιγοήμερες επισκέψεις στην Ελλάδα και ειδικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. 

Γραφείο ΟΕΤ στην Άγκυρα  

υμπλήρωση πενταετίας λειτουργίας προγράμματος e-residency στην Εσθονία 

Σο εφαρμοζόμενο στην Εσθονία πρόγραμμα e-residency, συμπλήρωσε την 

1η Δεκεμβρίου τ.έ, πέντε έτη λειτουργίας, αποφέροντας στην εσθονική Δημόσια 

Διοίκηση έσοδα 31 εκ. ευρώ. Επιπλέον, από την έναρξή του, 62.000 άτομα 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα, συστάθηκαν 10.100 εταιρείες και δημιουργήθηκαν 

1.700 νέες θέσεις εργασίας. 

Σο πρόγραμμα e-residency, προβλέπει τη δυνατότητα για οποιοδήποτε φυσικό 

πρόσωπο, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και τόπου διαμονής του, να αιτηθεί την παροχή 

«ηλεκτρονικής διαμονής» στην Εσθονία. τόχος είναι η παροχή πρόσβασης στις 

κρατικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Εσθονίας και ως εκ τούτου η διευκόλυνση 

τόσον των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται ήδη στη χώρα χωρίς να 

διαμένουν σε αυτή, όσο και εκείνων που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν 

επιχειρηματικά τόσον στην Εσθονία όσον και εν γένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

το πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα συμβάλλει στην προσέλκυση νέων 

επενδυτών και εμπορικών εταίρων, παρέχοντας απλοποιημένες διαδικασίες 

σύστασης εταιρειών και συνεργασίας με εσθονικές εταιρείες (μέσω της 

ηλεκτρονικής ταυτότητας, ηλεκτρονικής υπογραφής εγγράφων, ηλεκτρονική 

σύσταση εταιρειών, κ.ά). 

Πρεσβεία της Ελλάδας στο Σαλλίν 

Επένδυση σουηδικών εταιρειών στον τομέα ιατρικής κάνναβης στο Κιλκίς 

ύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των σουηδικών εταιρειών 

“AureumLifeInvestmentsAB” https://aureumlife.se/en/ και 

“OboyaHorticultureIndustries ΑΒ” https://en.oboya.se/, υπεγράφη μεταξύ τους, μία 

αρχική συμφωνία συνεργασίας για την καλλιέργεια και παραγωγή ιατρικής 

κάνναβης στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Πολύκαστρο Κιλκίς. 

https://aureumlife.se/en/
https://en.oboya.se/
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Ειδικότερα, η AureumLife, μέσω θυγατρικής της, που ήδη δραστηριοποιείται 

στην Ελλάδα, θα εγκαταστήσει σε έκταση περίπου 6.000 τ.μ., παραγωγική μονάδα 

για καλλιέργεια και επεξεργασία ιατρικής κάνναβης μέχρι την Άνοιξη του 2020. Μέσω 

της αρχικής συμφωνίας συνεργασίας, η AureumLife και η Oboya, στοχεύουν να 

αυξήσουν μακροπρόθεσμα τα εμπορικά τους οφέλη, σχεδιάζοντας να 

κατασκευάσουν μονάδες καλλιέργειας σε όλο τον κόσμο, με πρώτη επιλογή τη 

μονάδα στο Κιλκίς. 

Η AureumLifeInvestmentsAB αποτελεί την πρώτη σουηδική εταιρεία με κλινική 

εστίαση στην ιατρική κάνναβη, ενώ η OboyaHorticultureIndustries ΑΒ είναι 

κορυφαίος προμηθευτής και κατασκευαστής πρώτων υλών για την κηπουρική και 

τα τεχνικά συστήματα για την καλλιεργητική βιομηχανία. 

Γραφείο ΟΕΤ στην τοκχόλμη 

 

 


