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Αγαπητοί συνεργάτες, 

στο 14ο newsletter του ΟΑΕΠ, σας ενημερώνουμε για την Access2Markets, μία πολύ 

χρήσιμη πλατφόρμα αξιολόγησης και βοήθειας στα πρώτα βήματα των εξαγωγικών 

επιχειρήσεων. Θα βρείτε επίσης διαθέσιμο έναν οδηγό επιχειρείν για την Ουκρανία 

και μία σύνοψη των εμπορικών σχέσεων της Ελλάδας με την πολύ 

ενδιαφέρουσα αγορά της Νότιας Κορέας. 

 

 

 

 

Η πλατφόρμα 

«Access2Markets» της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την διευκόλυνση των 

εξαγωγών 

 

 

Σχεδιάζει η εταιρεία σας να εξάγει; Η  διαδικτυακή πλατφόρμα «Access2Markets» που 

δημιουργήθηκε από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σας βοηθά να 

κατανοήσετε αν η επιχείρηση σας είναι έτοιμη για εξαγωγή και περιγράφει τα διάφορα στάδια της 

διαδικασίας.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  
 

https://mailchi.mp/oaep.gr/aal92d7jxl-6110588?e=90a1571ef1
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content/odigos-gia-tin-exagogi-emporeymaton
https://oaep.gr/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content/odigos-gia-tin-exagogi-emporeymaton


 

 

 

Οδηγός Επιχειρείν στην 

Ουκρανία 2021 

Δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ελληνικές 

εξαγωγικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

πραγματοποιήσουν άνοιγμα στην αγορά της 

Ουκρανίας. Πηγή: Γραφείο Οικονομικών και 

Εμπορικών Υποθέσεων Κιέβου  

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  
 

 

 

 

Σύνοψη Διμερών 

Οικονομικών και 

Εμπορικών Σχέσεων 

Ελλάδας - Ν. Κορέας 2020 

 

 

Η Νότιος Κορέα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αγορά για τα ελληνικά προϊόντα, καθώς οι δύο οικονομίες 

παρουσιάζουν σχεδόν απόλυτα συμπληρωματικό παραγωγικό προφίλ. Η Συμφωνία Ελευθέρου 

Εμπορίου Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας επηρέασε, ανοδικά την διμερή ροή εμπορίου, η οποία σχεδόν 

διπλασιάσθηκε από 226 εκ. ευρώ το 2010 (εκτός ναυπηγήσεων πλοίων και εξαγωγών πετρελαιοειδών) 

σε 425,3 εκ. ευρώ το 2020 (αύξηση 88,2%). 

Σε αυτό το διάστημα, οι εισαγωγές μας αυξήθηκαν κατά 29,4% και οι εξαγωγές μας 

υπερτετραπλασιάσθηκαν. Ακόμη, σε σχέση με το παρελθόν έτος, οι εισαγωγές μας μειώθηκαν κατά 

19,4 ενώ οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν κατά 16,5%. Συνολικά, το κατά το 2020 η Ελλάδα παρουσίασε για 

πρώτη φορά πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο (90,6 εκ. ευρώ) σε σχέση με τη Νότιο Κορέα, ενώ και το 

έλλειμμα του διμερούς εμπορικού ισοζυγίου πλην εξαγωγών πετρελαιοειδών και ναυπηγήσεων έχει 

πλέον περιορισθεί πολύ. 

 

ΠΗΓΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕΟΥΛ  
 

https://mcusercontent.com/0a7124fbe5fe3b0d806dd1c93/files/a5fd2479-8d63-30c4-fff1-89066ea95563/Οδηγός_Επιχειρείν_Ουκρανία_2021.pdf
https://mcusercontent.com/0a7124fbe5fe3b0d806dd1c93/files/a5fd2479-8d63-30c4-fff1-89066ea95563/Οδηγός_Επιχειρείν_Ουκρανία_2021.pdf
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