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Αγαπητοί συνεργάτες,
στο 5ο newsletter του ΟΑΕΠ, σας ενημερώνουμε για την προσπάθεια
εξαπάτησης Ελλήνων επιχειρηματιών μέσω email στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ
παράλληλα σας μεταφέρουμε το επικαιροποιημένο κείμενο της βρετανικής
κυβέρνησης, σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών
προϊόντων προέλευσης ΕΕ στη Μεγάλη Βρετανία, μετά την 1/1/2021.
Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις οικονομικές εξελίξεις στην Τουρκία
για το μήνα Σεπτέμβριο, καθώς και για τα πρόσφατα στοιχεία από τη
Γερμανική Στατιστική Αρχή για το εξωτερικό εμπόριο της χώρας το μήνα
Αύγουστο.

Απόπειρες εξαπάτησης Ελλήνων ιδιωτών και
επιχειρηματιών, από πρόσωπα με φερόμενη
έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο

Με αυξανόμενη συχνότητα παρατηρήθηκαν περιπτώσεις απόπειρας
εξαπάτησης πολιτών και επιχειρήσεων από πρόσωπα με φερόμενη έδρα το
Ηνωμένο Βασίλειο.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ
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Διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών
προϊόντων προέλευσης ΕΕ στη Μεγάλη
Βρετανία, μετά την 1/1/2021

Η βρετανική κυβέρνηση επικαιροποίησε το κείμενο πολιτικής “The Border
with the European Union: Importing and Exporting Goods”, στο
οποίο περιλαμβάνονται τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διακίνηση
προϊόντων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεγάλης Βρετανίας, μετά τη
λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή από τον Ιανουάριο 2021.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ
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Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Tουρκίας –
Σεπτέμβριος 2020

Αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου
Σε συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής, στις 24/9, η Κεντρική Τράπεζα της
Τουρκίας αποφάσισε την αύξηση του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου κατά
2 πσοσοστιαίες μονάδες, ήτοι στο 10,25% επικαλούμενη της υψηλότερες του
αναμενόμενου πληθωριστικές πιέσεις καθώς και τη ραγδαία υποχώρηση της
συναλλαγματικής ισοτιμίας της τουρκικής λίρας έναντι δολαρίου ΗΠΑ και
Ευρώ.

Μειωμένες κατά 76,6% οι αφίξεις στην Τουρκία το πρώτο 8μηνο
2020
Σύμφωνα με στοιχεία του τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού,
το πρώτο 8μηνο του έτους οι τουριστικές ροές στην Τουρκία ανήλθαν σε
περίπου 7,25 εκατ. επισκέπτες, μειωμένες κατά 76,6% σε σχέση με το
προηγούμενο έτο
Άνοδος στις τιμές κατοικιών
Σύμφωνα με στοιχεία της Τουρκικής Ένωσης Παραγωγών Δομικών Υλικών
(IMSAD) οι τιμές των κατοικιών στην Τουρκία σημείωσαν μεσοσταθμική
άνοδο 19,5% κατά τους θερινούς μήνες, με τη μέση τιμή ανά τετραγωνικό
μέτρο να διαμορφώνεται σε 2.514 ΤΛ.
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Γερμανικό Εξωτερικό Εμπόριο

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Στατιστικής
Αρχής το εξωτερικό εμπόριο της Γερμανίας, για τον μήνα Αύγουστο τ.έ.,
παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα:

Εισαγωγές – Εξαγωγές: οι εξαγωγές της Γερμανίας για τον Αύγουστο
2020 ανήλθαν σε 91,2 δις ευρώ και αντίστοιχα οι εισαγωγές σε 78,5 δις ευρώ.
Σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2019, οι εξαγωγές παρουσιάζουν μείωση της
τάξεως του 10,2% και οι εισαγωγές αντίστοιχα μείωση της τάξεως του 7,9%.
Το ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου παρουσιάζει την ίδια χρονική περίοδο
πλεόνασμα 12,8 δις ευρώ, ενώ αντίστοιχα τον Αύγουστο 2019 το πλεόνασμα
ανήλθε σε 16,4 δις ευρώ.
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσιάζει πλεόνασμα 16,5 δις
ευρώ στο οποίο περιλαμβάνονται το εμπόριο υπολοίπων αγαθών (13,4 δις
ευρώ), οι υπηρεσίες (-2,9 δις ευρώ), το πρωτογενές εισόδημα (8,2 δις ευρώ)
και το δευτερογενές εισόδημα (-3,2 δις ευρώ). Τον Αύγουστο 2019 το ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας είχε παρουσιάσει πλεόνασμα 15,9 δις
ευρώ.
Εμπόριο με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης: το εμπόριο της
Γερμανίας με τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αποτελεί το 52% περίπου του συνολικού
γερμανικού εξωτερικού εμπορίου. Τον Αύγουστο 2020 οι εξαγωγές της
Γερμανίας προς τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ανήλθαν στα 48,2 δις ευρώ, ενώ
αντίστοιχα οι εισαγωγές ανήλθαν 41,6 δις ευρώ. Σε σύγκριση προς τον
Αύγουστο 2019, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκη Ενωση μειώθηκαν κατά
7,0% και οι εισαγωγές από τις χώρες αυτές επίσης παρουσιάζουν μείωση
5,4%.
Εμπόριο με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης: οι γερμανικές
εξαγωγές προς τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανήλθαν τον
Αύγουστο 2020 σε 43,5 δις ευρώ, ενώ οι εισαγωγές σε 36,9 δις ευρώ. Σε
σύγκριση προς τον Αύγουστο 2019, οι γερμανικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες
μειώθηκαν κατά 13,6% και οι εισαγωγές κατά 10,5%.
Επιπτώσεις της πανδημίας στο εμπόριο με επιλεγμένες χώρες: ο βαθμός
στον οποίον επηρεάστηκε η ετήσια εξέλιξη των γερμανικών εξαγωγών
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον εμπορικό εταίρο. Συγκεκριμένα οι
γερμανικές εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν μόλις 1,1 δις ευρώ τον
Αύγουστο 2020 έναντι του Αυγούστου 2019. Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ
επλήγησαν ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού και
παρουσίασαν μείωση 21,1% στα 7,7 δις ευρώ. Σε σύγκριση προς τον Αύγουστο
2019 οι γερμανικές εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασαν
μείωση 7,3% στα 5,6 δις ευρώ τον Αύγουστο 2020.

Αναφορικά με τις γερμανικές εισαγωγές, τον Αύγουστο 2020, η
σημαντικότερη προμηθεύτρια χώρα της Γερμανίας ήταν η Κίνα με 9,4 δις
ευρώ εισαγωγές, περίπου στα ίδια επίπεδα με τον Αύγουστο 2019. Οι
εισαγωγές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 5,2% στα 5.4 δις ευρώ, ενώ οι
γερμανικές εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 22,2% στα
2,4 δις ευρώ.
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