ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ

Eπίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Κουΐκ, στη Μοζαμβίκη (27.2.2017).

-

Πραγματοποίηση συνάντησης με τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Silva
Armando Dunduro, όπου συζητήθηκε και η δυνατότητα παροχής τεχνογνωσίας, από
ελληνικής πλευράς, στον τουρισμό, τομέας ο οποίος, μετά τους αξιοποίηση των
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, παρουσιάζει ιδιαίτερες προοπτικές για την οικονομία της
Μοζαμβίκης, εξ ου και η μοζαμβικανή Κυβέρνηση προωθεί τη διοργάνωση θεματικών
εβδομάδων τουριστικής προβολής της χώρας σε ευρωπαϊκά κράτη. Στο πλαίσιο αυτό
προτάθηκε και η δημιουργία συνεργασιών με αντίστοιχους τουριστικούς φορείς της
Ελλάδας (δημόσιους και ιδιωτικούς), ενώ και ο Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδος στη
Μοζαμβίκη, κ. Γεράσιμος Μαρκέτος, εξέφρασε ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή
συνδρομή στην προώθηση αντίστοιχων πρωτοβουλιών.

-

Παράθεση γεύματος εργασίας, με παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Κρατικής
Εταιρείας Υδρογονανθράκων (Empresa Nacional de Hydrocarbonetos-ENH): κ. Omar
Mitha (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), κ. Jahir Adamo (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος), κ.
Pascoal Mocumbi (Δ/ντής Marketing) όπου έγινε περιεκτική παρουσίαση των προοπτικών
που διανοίγονται από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου που βρίσκονται
έξω από τις ακτές, στο βόρειο μέρος της χώρας. Οι συνομιλητές μας ανέφεραν ότι ήδη
ενεργειακοί κολοσσοί, (η ιταλική ΕΝΙ, η αμερικανική EXXON και η εταιρεία πετρελαίων
του Κατάρ Qatar Petroleum) είναι παρόντες με προοπτικές περαιτέρω επέκτασης των
δραστηριοτήτων τους. Συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα ελληνικών τεχνικών/
κατασκευαστικών εταιρειών να δραστηριοποιηθούν σε τομείς όπως μελέτες, επιβλέψεις,
ανάπτυξη υποδομών(κατασκευές, στέγαση), προώθηση εξειδικευμένων προϊόντων και
μηχανολογικού εξοπλισμού, κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε και η δυνατότητα
οργάνωσης επιχειρηματικής επίσκεψης στην Ελλάδα, προκειμένου οι αρμόδιοι της
Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων-ΕΝΗ να έχουν συναντήσεις Β2Β με αντίστοιχες
ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις.

-

Πραγματοποίηση συνάντησης με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Oldemiro Marques Julio
Baloi, όπου εκφράσθηκε, μεταξύ άλλων, και η επιθυμία της ελληνικής πλευράς για
περαιτέρω σύσφιξη και ανάπτυξη των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, αφού
ο όγκος εμπορίου συρρικνώθηκε, το 2016, στα μόλις € 4,7 εκατ. (€ 4,3 εκατ. εισαγωγές από
Μοζαμβίκη και € 0,4 εκατ. εξαγωγές), έναντι € 30,1 εκατ. το 2015 και € 45,5 εκατ. το 2014.

