Ένας πλήρης οδηγός για τις αγορές του Κουβέιτ και του
Κατάρ μέσα από το Exportgate της Eurobank
Οι οικονομίες του Κατάρ και του Κουβέιτ στηρίζονται σε
μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές φυσικών πόρων όπως
υγροποιημένου φυσικού αερίου και πετρελαίου αντίστοιχα,
κατατάσσοντας τις παραπάνω χώρες ψηλά στη λίστα με το
κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ).
Στις εισαγωγές αγαθών, οι χώρες εξαρτώνται ιδιαίτερα από τις εισαγωγές βιομηχανικών και
ηλεκτρικών μηχανημάτων, προϊόντων διατροφής, καταναλωτικών αγαθών, ημιτελών
προϊόντων, φαρμάκων και κοσμημάτων. Ωστόσο, και το Κατάρ και το Κουβέιτ είναι μεγάλες
αγορές εισαγωγών υπηρεσιών κυρίως στους τομείς ταξιδιών, μεταφορών, κατασκευών και
αναψυχής.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς που υπάρχει μεγάλη εξαγωγική
δυνατότητα, όπως σε βιομηχανικά και ηλεκτρικά μηχανήματα, διατροφικά και φαρμακευτικά
προϊόντα μπορούν να εστιάσουν σε αυτές τις αγορές, καθώς οι συνολικές εξαγωγές μας προς
το Κατάρ και το Κουβέιτ δεν ξεπερνάνε το 0,01% ανά τομέα. Επίσης, οι ελληνικές επιχειρήσεις
μπορούν να εστιάσουν περαιτέρω σε υπηρεσίες ταξιδιών και αναψυχής, τομείς στους οποίους
έχουν μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα με άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής.
Οι έλεγχοι εισαγωγής από την Ελλάδα τόσο στο Κατάρ όσο και στο Κουβέιτ είναι αρκετά
παρόμοιοι, όπου στα περισσότερα από τα εξαγόμενα αγαθά δεν υπάρχουν έλεγχοι σχετικά
με τις απαιτήσεις άδειας, τις απόλυτες και τις δασμολογικές ποσοστώσεις. Ωστόσο, για
ηλεκτρικά μηχανήματα έλεγχοι ενδέχεται να ισχύουν για επικίνδυνα απόβλητα που ελέγχονται
από τη σύμβαση της Βασιλείας (Basel Convention) καθώς και για φαρμακευτικά προϊόντα
όπου ορισμένα είδη προστατεύονται από τη σύμβαση του διεθνούς εμπορίου. Στα φρούτα,
στα λαχανικά και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, και μόνο για το Κατάρ, ισχύουν έλεγχοι από
την Αρχή Ελέγχου των Λιμένων για την υγεία και τα τρόφιμα.
Οι τελωνειακοί δασμοί και για τις δύο χώρες για την εισαγωγή εμπορευμάτων αντιστοιχούν
σε ποσοστό 5% της αξίας του προϊόντος, με εξαίρεση τα αλκοολούχα ποτά, τον καπνό και τα
τσιγάρα όπου μπορούν να φτάσουν και το 150% της αξίας τους. Θα πρέπει επίσης να
σημειωθεί ότι επιβάλλεται δασμός προστασίας 20% σε τσιμέντο, ράβδους χάλυβα και άλλα
προϊόντα που ανταγωνίζονται προϊόντα που παράγονται στο Κατάρ.
Τα παραπάνω στοιχεία για το Κατάρ και το Κουβέιτ καθώς και για περισσότερες από 180
χώρες έχουν συλλεχθεί μέσω του Exportgate, τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη διεθνούς εμπορίου
η οποία προσφέρει:
•
•
•
•

Τάσεις αγοράς και συμπεριφορά καταναλωτή ανά χώρα
Χρήσιμα εργαλεία για τον όγκο και την αξία των εισαγωγών-εξαγωγών ανά προϊόν
από και προς τη χώρα ενδιαφέροντος
Δυναμική πληροφόρηση για μακροοικονομικά θέματα
Στατιστικά στοιχεία

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα παραπάνω στοιχεία κάνοντας εγγραφή εδώ.

