EUROMED TICARET VE YATIRIM KOLAYLAŞTIRMA MEKANIZMASI
Euromed Ticaret ve Yatirim Kolaylaştirma Mekanizmasi (TIFM) Avrupa Birliği tarafından fon sağlanmış ve
Avrupa Birliği ile “TIFM” ülkeler olan Cezayir, Mısır, Ürdün, İsrail, Lübnan, Fas, Filistin, Tunus ve Türkiye
dahil olmak üzere Güney Akdeniz pazarların hakkında çevrim içi ticaret ve pazara giriş bilgisi sunmaktadır.
Bu proje bu ülkeler arasındaki ekonomik entegrasyonu ve ekonomik ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla
oluşturuldu.
Bu proje Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC), Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü'nün ortak ajansin
tarafından geliştirilmektedir. ITC'nin misyonu ticaret ve uluslararası iş geliştirme yoluyla geçiş ekonomiler ve
gelişmekte olan ekonomilerde sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı geliştirmektir. Özel sektör ile ticaret
destek kurumları ve politika yapıcılar işbirliği içinde gerçekleşir.
Bu Proje çevrim içi bilgi
portalı sunar - EuroMed
Ticaret Yardım Masası –
bölgesel
ekonomik
entegrasyonu
kolaylaştırmak
için,
ulusal kurumların ağını
koordinatlar ve çevrim
içi portalına gönderilen
sorulara yanıt vermeyi
sorumludur.
EuroMed Ticaret Yardım Masası - euromed.macmap.org Avrupa Birliği İhracat Yardım Masası model
alınarak oluşturulmuştur ve aşağıdaki gibi bilgileri içerir: ticaret istatistikleri, gümrük tarifeleri ve tercihli
düzenlemeleri, menşe kuralları ve sertifikaları, KDV ve tüketim vergileri, genel ve ürüne özel pazar
düzenlemeleri (örneğin Sıhhi ve Bitki Sağlığı önlemleri, etiketleme düzenlemeleri v.b.), iş irtibat noktaları
(örneğin uygun kurumları, ticaret odaları v.b.), haberler ve olaylar.
Çevrim içi portalı ve problem çözme ağı proje süresi ötesinde devam edecek, bundan dolayı bilgiler
sürdürülebilir bir şekilde toplanacaktır ve sınıflandırılabilir. ITC, TIFM ülkelerde Ulusal İrtibat Noktası teknik
kurumlarıyla işbirliği içinde, Yardım Masası hizmetinin koordinatörü kalır. Ayrıca, ITC portala veri yüklemeye
devam edecektir. Özellikle vurgu piyasa gerekliliklere ve düzenlemelere. Teknik sürdürülebilirlik nedenden
dolayı, bu portal ITC’nin Market Analysis Araçlari ile barındırıldı.
TIFM ticaret destek kurumlar ağı TIFM ülkeleri ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret ve yatırımı tanıtımından
sorumludur. Kurumlar Ağı veri sağlar ve bölgede ekonomik operatörler tarafından çevrim içi portala
yayınlanan sorulara cevap verir. ITC bu soruşturma yanıt hizmetinin koordinatörüdur.
TIFM Proje hakkında daha fazla bilgi için, euromed.macmap.org ziyaret edin ya da ITC’nin Market
Analysis and Research bölümü ile irtibata geçiniz: euromed@intracen.org

