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Μία σύντομη αναφορά στις εξελίξεις των 2 τελευταίων ετών  

• Ίδρυση Γραφείου Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. στο Ιράν               Σεπτέμβριος 2015 
• Πρώτες ημερίδες ενημέρωσης                 Οκτώβριος 2015 
• Επιχειρηματικές αποστολές                                                      Νοέμβριος 2015  
                   Ιανουάριος 2016 
                   …………………………. 
                   …….…………………… 
              Αποστολή ΣΒΒΕ 2017 







Τι μεσολάβησε στο ενδιάμεσο διάστημα  

1. Lifting of Sanctions, Jan  16, 2016 
 
 

2. Σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος  
 
 

3. Σημαντική αύξηση των εμπορικών συναλλαγών με Ε.Ε. 
και σημαντική αύξηση των Ευρωπαϊκών Επενδύσεων  





Steigenberger Hotel Group set to build 10 hotels in Iran 

Iran Business News  June 1, 2016  

TEHRAN -- German hospitality company, Steigenberger Hotel Group, 

is set to build 10 hotels in different parts of Iran over the next ten 

years. 

The CEO of Steigenberger Hotels, Puneet Chhatwal (pictured), 

signed the agreement with the deputy director of Iran’s Cultural 

Heritage, Tourism, and Handicrafts Organization (CHTHO), Saeid 

Shirkavand, during a meeting at Tehran’s Espinas Palace Hotel, 

according to a report from Tehran Times. 

Renault to enter new joint venture in Iran 

Iran Business News  Sep 30, 2016  

 

Renault (RENA.PA) said on Friday it had signed a deal to enter into a 

new joint venture in Iran. 

 

Renault CEO Carlos Ghosn said there was "undeniable" potential in the 

Iran market. The joint venture will include a new manufacturing plant with 

a capacity to produce 150,000 vehicles per year. The carmaker already 

has an annual capacity of 200,000 vehicles in Iran.. 

Siemens signs Iran rail contract as Germany drums up 

business 

Iran Business News  Oct 3, 2016  

 

Germany's Siemens signed a contract to upgrade Iran's railway 

network on Monday, one of several deals agreed by German firms 

during a two-day visit to Tehran by Economy Minister Sigmar 

Gabriel. 

New business opportunities for medical device companies in 

Iran  

Iran Business News  Oct 13, 2016  

 

Five-year plan calls for more than $25 billion investment 

in healthcare. According to business intelligence company Frost & 

Sullivan (Austin, TX), improving Iran’s healthcare sector will be a 

top priority for the government in a post-sanctions era. 

http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=RENA.PA






Οι Επιδόσεις της Ε.Ε.  







EU vs US sanctions  

• Τα περισσότερα από τα περιοριστικά 
μέτρα για πολίτες των ΗΠΑ συνεχίζουν 
να ισχύουν  

 
• Τα περισσότερα περιοριστικά μέτρα 

από πλευράς EU έχουν καταργηθεί και 
κυρίως αυτά που αφορούν τις 
τραπεζικές συναλλαγές, εισαγωγή 
τεχνολογικού εξοπλισμού, SW κ.λ.π. 



Αποτέλεσμα 

Το 2016 οι εξαγωγές της ΕΕ καταγράφονται στο ύψος  
των USD 8 billion από 5,5 δις το 2013  

 
 

KAI ANAMENETAI 
 
 

Να τετραπλασιαστούν στα USD 32 billion το 2018 
(πηγή www.gov.uk)  

http://www.gov.uk/


H ΕΛΛΑΔΑ υπολείπεται του ρυθμού   
των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χώρων  

• Το 2005 προ sunctions η καλύτερη χρονιά εξαγωγών με περίπου 
50 εκ. USD 

 
• ΟΙ μέσες εξαγωγές στη συνέχεια ήταν 20 εκ. USD 
 
• Αναμένεται να κλείσουν τα στοιχεία του 2016 με εξαγωγές γύρω 

στα 30 εκ. USD με τα φάρμακα να συνεχίζουν να έχουν τα 
σημαντικότερα ποσοστά.  



Λόγοι μικρής αύξησης των Ελληνικών Εξαγωγών στο Ιράν  

• Εγγενείς εξαγωγικές αδυναμίες των Ελληνικών Επιχειρήσεων  
 Συμμετοχή σε αποστολές αλλά ελλιπές follow up 
 Κακή προετοιμασία σχετικά με τη βασική γνώση της αγοράς  
 Ευκαιριακή προσέγγιση εμπορικών δραστηριοτήτων. Δεν γίνεται  

και μακροχρόνιο κτίσιμο σχέσεων με εισαγωγείς / δίκτυα ή και 
επιτόπου επενδύσεις.  

 Μη συμμετοχή στις κλαδικές εκθέσεις στη Τεχεράνη ………. κ.λ.π. 
 

• Προστατευτισμός από πλευράς Ιράν κλάδων που είναι πολύ 
σημαντικοί στην Ελληνική Οικονομία όπως ο κλάδος τροφίμου.  



Εισαγωγικοί δασμοί προϊόντων τροφίμων  
(Στοιχεία από Report ΣΕΒΕ, Απρίλιος 2016) 

Σχεδόν απαγορευμένα προς εισαγωγή 
προϊόντα στο Ιράν  

 
• Γαλακτοκομικά  
• Σκόνη γάλακτος  
• Πατάτες/τομάτες/κρεμμύδια/βολβοί

/σκόρδα και συγγενή λαχανικά 
• Κουνουπίδια 
• Κονσερβοποιημένες τροφές 
• Φρούτα (εκτός μπανάνας, μάνγκο, 

ανανά, καρύδας)  

Εισαγωγικοί Δασμοί Προϊόντων   
 

• Ελαιόλαδο παρθένο 26% 
• Ελαιόλαδο 75% 
• Μείγματα ελαιολάδου 32% 
• Ζυμαρικά 55% πλέον 9% ΦΠΑ μπισκότα 

40% πλέον 9% ΦΠΑ 
• Μαρμελάδες τροπικών φρούτων 7% 

πλέον 9% ΦΠΑ 
• Άλλες μαρμελάδες 55% πλέον 9% ΦΠΑ 
• Δέρματα 7% πλέον 9% ΦΠΑ 
• Δερμάτινα προϊόντα 40 – 75% δασμό + 

9% ΦΠΑ  



• Μεγάλες ελληνικές εταιρίες πετροχημικών, Κατασκευών Eνεργειακών έργων 

υποδομής (δεν εμφανίζονται στους πίνακες εισαγωγών / εξαγωγών) 

• Φαρμακευτικές εταιρίες 

• Εταιρίες δομικών υλικών (π.χ. κουφωμάτων) που πολλές φορές οι εξαγωγές 

τους γίνονται μέσω των παραρτημάτων τους στο  Ντουμπάι (και επίσης δεν 

εμφανίζονται στους πίνακες) 

• Εταιρίες λιπασμάτων και χημικών 

• Εταιρίες τροφίμων, σπόρων (σε μικρές ποσότητες με μεγάλες δυνατότητες 

αύξησης) 
 

Ποιοι δραστηριοποιούνται από Ελλάδα στο Ιράν 

 

• Εταιρίες πληροφορικής και τεχνολογικών 

εφαρμογών προσπαθούν να εισέλθουν στην 

αγορά 

• Εταιρίες μεταφορών και ναυτιλιακές έχουν 

ήδη κάνει συμφωνίες  (επίσης δεν 

υπογράφονται στους πίνακες) 

• Εταιρίες Τουρισμού  

• Εταιρείες που προωθούν ακίνητα με το 

καθεστώς golden visa (250.000 euro)  



Προοπτικές με βάση τη δυναμική της αγοράς 

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ( EPC contractors) αλλά και γενικότερα 

αυξημένες ενεργειακές ανάγκες (5GW νέες μονάδες χρειάζονται ανά έτος) 

• Βιομηχανία τροφίμων (κυρίως για επιτόπιες επενδύσεις και λιγότερο για 

εμπόριο) 

• SW για e-gov , banking και financial services ERP, CRM κλπ επιχειρηματικά  

SW. 

• Αναβάθμιση βιομηχανικών εγκαταστάσεων ειδικά για καταναλωτικά 

προϊόντα. (τρόφιμα)  

• Βιομηχανία υλικών κατασκευής κατοικίας. 

• 7 bln usb ετήσιες επενδύσεις σε μονάδες επεξεργασίας  νερού /οι διακοπές 

έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις μονάδες τροφίμων. 

• Μεταφορές . 

• Τουρισμός (τόσο για προσέλκυση τουριστών όσο και για επιτόπιες 

επένδυσης π.χ. Kish Island ) 

• Υγεία (115.000  νέα  κρεβάτια  νοσοκομείων μέχρι το 2021, 50 νέα 

διαγνωστικά κέντρα, 13 νέα αντικαρκινικά κέντρα) 

• Logistics, δίκτυα retail 

• Ένδυση / Fashion. 



Ισχυρά στοιχεία της αγοράς και της χώρας 

• Πληθυσμός 80 εκ αλλά με πάνω από 200εκ γειτονικούς πληθυσμούς με 
τακτικές εμπορικές συλλογές , χώρα με στρατηγική θέση σε ειδικές 
αγορές . 

• 60 % του πληθυσμού  <30 ετών,  καταναλωτές σύγχρονων προϊόντων της 
Δύσης. 

• Πολύ εκπαιδευμένο /εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό , ικανό να 
στηρίξει  οποιοδήποτε είδος εμπορικού / τεχνικού /επενδυτικού 
εγχειρήματος  

• Αλλαγή εμπορικών συνεργατών από Ανατολή προς Δύση . 
 
 ΧΩΡΑ 4ος παραγωγός και 3ος σε αποθέματα ενέργειας στον κόσμο. 
 ΧΩΡΑ 10η σε δυναμική τουρισμού  και 5η σε δυνατότητες αγροτουρισμού  
 ΧΩΡΑ μεταξύ κορυφαίων παραγωγικών μελετών όπως Χαλκός, 

Ψευδαργύρου, Κοβάλτιο, Αλουμίνιο, Μαγγάνιο, Μόλυβδος. 
 ΧΩΡΑ 4η στην ποικιλία (diversity) των αγροτικών προϊόντων στον  κόσμο 

με ακραίες κλιματολογικές διαφορές (μέχρι 60 C την ίδια χρονική 
περίοδο) 



Η εμπειρία μας ως ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟ 
 Όσον αφορά την εμπλοκή μας σε κυβερνητικά έργα, οικονομικών 

υποδομών (Ελεύθερες  Ζώνες, Τεχνολογικά Πάρκα κλπ) έχουμε 
διαπιστώσει πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων. 

   
  
ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 
 Από τις ελληνικές εταιρίες ποιο συστηματικές είναι: 
 Οι κατασκευαστικές που έχουν εμπειρία έργων σε ξένες αγορές.   
 Οι μεγάλες βιομηχανικές εταιρίες, κάποιες εκ των οποίων εξετάζουν 

επενδύσεις για επιτόπια παραγωγή 
 Οι εταιρίες παραγωγής φαρμάκων  

 Οι μεσαίες εταιρίες, από όλους τους κλάδους δεν έχουν συστηματική 
προσέγγιση  

 Σε αντίθεση , συνεργαζόμαστε με ξένους πελάτες, Αυστριακούς, Ιταλούς 
που έχουν ιδιαίτερη συστηματική προσέγγιση στην αγορά.  
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Overall  

Building industry market situation 

In IRAN 
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Building demand 

 Number of Mega Malls in Tehran : 97 ~201   

67% 

33% 

tehran 
Other regions 

 The least average selling price per square meter: 4700 USD 

 The least average Construction Cost per square meter: 2400 USD 



Building demand 

 Urban Revitalization 

  
77000 Hectares 
15% of Urban Areas 
+ 30 ready opportunity 
 

 New Cities Developement 

 
16  +8new cities 
Superstructure/ 
Infrastructure needs 

• Demand for rebuilding unstable area 

 



Suppliers Analysis 

Total annually investment of private section in Housing 
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Suppliers Analysis 

- Total construction 
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• Building categories by construction  & Materials quality 

 

Construction materials 

 Luxury building 

 Building with Good Quality 

 Building with Minimum Standard Quality 
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Top 10 Imported Food Products by Iran 
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Top 10 Imported Food Products by Iran 

Countries Shares 

18% 

63% 

13% 

3% 1% 2% 0% 

 Milled & Semi-milled Rice Import 

Patrners 

UAE India Pakistan Turkey Austria Thailand Oman 

43% 

25% 

12% 

11% 

5% 2% 2% 

Import Partners of Animal Feed Maize 

(2010-2014) 

Switzerland UAE Netherlands 

England Brazil Russian Federation 

Austria 



Imported Food products from Greece 
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Discussion Paper  
By Dr. Paris Kokorotsikos CEO  

Tirana, March, 2016 

Organizational and 
Strategic planning 
of Free Trade and 
Industrial Zones, 
Special Economic 
Zones, Free Zones   



> In 1989 the First Five-Year 
Economic, Social and Cultural 
Development plan aimed at the 
reconstruction and economic 
recovery began to be 
implemented 

> Based on this plan, various 
locations were assigned and 
free or special economic zones 
established in order to fully 
adopt the principles of a free 
market and attract foreign 
investments 

> FTIZs and SEZs are managed 
according to the special laws 
and bylaws and in some aspects 
they are excluded from the laws 
of the governing mainland 

> FTIZs have a more ambitious 
objective and benefit from 
higher facilitations than SEZs 

> The Supreme Council facilitates 
the coordination of the zones 
activities  

Since 1989, FTIZs and SEZs were developed in Iran so to fully adopt 
the principles of a free market and attract foreign investments 
  Current landscape of FTIZs1) and SEZs2)  

Current FTIZs1) and SEZs2) 

Source: Desktop research; Euroconsultants 

Description Comments 

Free Trade-Industrial Zones 
(FTIZs) 

> Currently there are 7 FTIZs 
with plans to create 8 more 
in the near future (15 in total) 

> Strategically located in areas 
with proximity to major 
waterways and key regional 
markets 

> Acting as a tool for attracting 
Foreign Direct Investments 
and ultimately for generating 
a diversified industrial base 
and promoting Iran’s non-oil 
exports 

 
 

Special Economic Zones (SEZs) 
> Facilitate transit of goods and 

improve the supply and 
distribution networks 

> Established close to entry 
borders for easing the export/ 
import of commodities, 
protecting the domestic 
industry and attracting the new 
technologies 

 

Main focus of the 
project 

1) Free Trade-Industrial Zones   2) Special Economic Zones 

2 CASE STUDY FOR OUR WORK, RESTRUCTURING IRANIAN FTIZs B 



FTIZs with different strategic focus and set of unified incentives to 
attract foreign investments – Overlaps should be addressed 
 
  FTIZs strategic focus and incentives 

Strategic focus 

> Tax exemption for the period of 20 years 
from the date of the commencement of the 
operation for all economic activities 

> 100% foreign ownership 
> Legal guarantees and protection for foreign 

investment 
> No limitations on transfer of foreign currency 

to other Iranian Free Zones or to other 
countries 

> Freedom of inflow and outflow of capital and 
expatriation of profits generated by economic 
activities in FTIZs 

> No requirement for entry visa for foreign 
nationals and easy procedures for residence 
permits 

> Facilitated regulation on labor relations, 
employment and social security 

> Transfer of part manufactured goods to the 
mainland without paying customs duties 

> No requirement for payment of customs 
duties on imports from abroad and vice 
versa; and 

> Utilization of raw materials, oil and gas as 
feedstock and fuel for all industrial activities 

Incentives 

Qeshm 

Chabahar 

Kish 

Anzali 

Arvand 

Aras 

Maku 

Trading, Industry, Science, 
Tourism 

Transportation, Transit, 
Trading 

Tourism, Education 

Manufacturing, Science, Culture, Banking, 
Tourism 

Transport, Industry, Tourism 

Industry, Science, Agriculture, Transit 

Trading, Industry, partnership with Turkey 

FTIZs 

2 B CASE STUDY FOR OUR WORK, RESTRUCTURING IRANIAN FTIZs 
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