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Κλάδος τροφίμων / ποτών
1.

Προσωρινή αναστολή εισαγωγικών δασμών και τελωνειακών ποσοστώσεων σε
προϊόντα χοιρινού κρέατος στην πΓΔΜ

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας της πΓΔΜ, η Κυβέρνηση αποφάσισε την
προσωρινή αναστολή, έως τις 15.11.2018, των εισαγωγικών δασμών και τελωνειακών
ποσοστώσεων του κατεψυγμένου χοιρινού κρέατος και άλλων προϊόντων χοιρινού κρέατος,
ώστε να καλυφτεί περίπου το 50% των διαπιστωμένων αναγκών σε πρώτες ύλες για την
εγχώρια βιομηχανία. Το εν λόγω μέτρο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αρμόδιου
Υπουργείου, αναμένεται να επιτρέψει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών
της εγχώριας βιομηχανίας παραγωγής κρέατος και να έχει θετικές επιπτώσεις στην αύξηση
του όγκου της παραγωγής, των εξαγωγών και της ικανότητας για αύξηση του αριθμού των
εργαζομένων στην εγχώρια βιομηχανία κρέατος. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πΓΔΜ έχει πολύ
υψηλότερο τελωνειακό δασμό για το κατεψυγμένο κρέας από τις γειτονικές χώρες, γεγονός
που καθιστά την εγχώρια βιομηχανία λιγότερο ανταγωνιστική, σε σχέση με τις υπόλοιπες
χώρες της περιοχής. Από την άλλη πλευρά, οι εγχώριοι παραγωγοί χοιρινού κρέατος δεν
μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της βιομηχανίας κρέατος με χοιρινό κρέας.
Με την υιοθέτηση της εν λόγω απόφασης, η Κυβέρνηση εκτιμά ότι η παραγωγή των διαρκών
και ημι-ανθεκτικών προϊόντων από χοιρινό κρέας θα αυξηθεί κατά περίπου 3.000 τόνους,
κατά τους επόμενους έξι μήνες και ότι οι εξαγωγές θα αυξηθούν κατά περίπου 10%, γεγονός
που αναμένεται ότι θα οδηγήσει τελικά και σε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην
εγχώρια βιομηχανία κρέατος κατά περίπου 25%.
Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων

Θεσμικό πλαίσιο
2.

Θεσμικές αλλαγές σε καθεστώτα αδείας παραμονής αλλοδαπών εργαζομένων
και ιδιοκτησίας εταιρειών στα ΗΑΕ

Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου των ΗΑΕ στις 21 τρ. μηνός,
κατηγορίες αλλοδαπών εργαζομένων με προσόντα υψηλής εξειδίκευσης σε στρατηγικούς
τομείς της οικονομίας όπως ιατροί, μηχανικοί, επιστήμονες ερευνητές, και τεχνικοί θα έχουν
τη δυνατότητα για άδεια εργασίας και παραμονής στα ΗΑΕ, δεκαετούς διαρκείας έναντι
μονοετούς σήμερα.
Επίσης, θεμελιώδη θεσμική μεταβολή, συνιστά η εισαγωγή δικαιώματος υπέρ των
αλλοδαπών επενδυτών να ιδρύουν εταιρείες 100% ξένης ιδιοκτησίας στο έδαφος των ΗΑΕ,
εκτός των Ελευθέρων Ζωνών. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς,
υπήρχε η υποχρέωση πλειοψηφικής συμμετοχής Εμιρατινού εταίρου, σε εταιρείες ξένων
συμφερόντων.
Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι
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Διεθνές Εμπόριο
3.

Υπηρεσίες υποστήριξης αλλοδαπών επιχειρήσεων στη Σουηδία

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας ενημερωτικής ημερίδας του Εθνικού Συμβουλίου
Εμπορίου της Σουηδίας (Kommerskollegium – National Board of Trade, https://www.kommers.se/InEnglish/, Κυβερνητική Υπηρεσία αρμόδια για θέματα διεθνούς εμπορίου, εσωτερικής αγοράς ΕΕ και
εμπορικής πολιτικής), παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες υποστήριξης αλλοδαπών εταιρειών που
επιθυμούν να εξάγουν τα προϊόντα τους ή να δραστηριοποιηθούν στη σουηδική αγορά. Παραθέτουμε
κατωτέρω πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των εν λόγω υπηρεσιών:
- Product Contact Point (www.kommers.se/pcp ), όπου το Kommerskollegium, κατόπιν αίτησης
των ενδιαφερομένων, δύναται να παρέχει ενημέρωση σχετικά με τους κανονισμούς που διέπουν την
εισαγωγή συγκεκριμένου προϊόντος στη σουηδική αγορά (pcp) καθώς και την υπηρεσία Point of
Single Contact for Services, για την παροχή ενημέρωσης σε αλλοδαπές εταιρείες για την πώληση
υπηρεσιών στη Σουηδία (www.eu-go.eu).
-Διαδικτυακή πύλη VERKSAMT (www.verksamt.se), η οποία μετά από συνεργασία διάφορων
σουηδικών κυβερνητικών Υπηρεσιών παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την έναρξη και λειτουργία
επιχειρήσεων.
-κέντρο SOLVIT https://www.kommers.se/In-English/Areas-of-Expertise/solvit-center/, Υπηρεσία
του Ευρωπαϊκού Δικτύου, που -όπως σε όλα τα κ-μ ΕΕ-, παρέχει υπηρεσίες σε πολίτες ή επιχειρήσεις
κ-μ, όταν θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα τους από δημόσια αρχή άλλης χώρας κ-μ.
Όσον αφορά στον κατασκευαστικό κλάδο, η λειτουργία του Σουηδικού Εθνικού
Συμβουλίου Στέγασης, Οικοδόμησης και Σχεδιασμού (www.boverket.se) αναμένεται να λειτουργήσει
σαν πύλη ενημέρωσης για τους αλλοδαπούς κατασκευαστές, ως προς τους κανόνες που ισχύουν στο
σουηδικό κατασκευαστικό τομέα. Επίσης ο φορέας BOVERKET δύναται να παράσχει συνδρομή σε
αλλοδαπές εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη δραστηριοποίηση τους στον τομέα των
κατασκευών, μέσω του Construction Product Contact Point (https://www.boverket.se/pcpc).
Γραφείο ΟΕΥ Στοκχόλμης

Αγορά Ακινήτων
4.

Αυξημένη ζήτηση για προκατασκευασμένες οικίες στην Ουγγαρία

Σύμφωνα με την κατασκευαστική εταιρεία Evosz, η ζήτηση για προκατασκευασμένα
σπίτια έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία τρία χρόνια στην Ουγγαρία. Ωστόσο, η περιορισμένη
προσφορά εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα υπονομεύει την περαιτέρω αύξηση της
παραγωγής προκατασκευασμένων κατοικιών. Ως συνέπεια της έλλειψης εργατικού
δυναμικού, οι ουγγρικές κατασκευαστικές εταιρείες σταμάτησαν να δέχονται νέες
παραγγελίες. Εντός του 2018 πρόκειται να κατασκευαστούν 900 τέτοιου τύπου κατοικίες,
τριπλάσιες σε αριθμό σε σχέση με το 2015. Λόγω της περιορισμένης προσφοράς εργασίας και
της αυξημένης ζήτησης, το ημερομίσθιο ενός εξειδικευμένου εργάτη κυμαίνεται σήμερα
μεταξύ 50-65€, όταν πριν από μερικά χρόνια δεν ξεπερνούσε τα 35€. Αντίστοιχα, έχει αυξηθεί
και το κόστος κατασκευής που φτάνει σήμερα τα 1.000€/τ.μ. από 800€ το 2016.
Γραφείο ΟΕΥ Βουδαπέστης
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5.

Η αγορά ακινήτων στην Κύπρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Τμήμα Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας του κυπριακού Υπουργείου Εσωτερικών, επιβεβαιώνεται η ανοδική πορεία που
ακολουθούν, κατά την τελευταία πενταετία, οι πωλήσεις ακινήτων στην Κύπρο.
Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου -Απριλίου 2018, τα πωλητήρια έγγραφα ακινήτων
ανήλθαν σε 2.784, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 38% σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2016. Επίσης, τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ο αριθμός των πωλητήριων
εγγράφων που κατατέθηκαν στα επαρχιακά κτηματολογικά γραφεία της Κύπρου
παρουσιάζεται αυξημένος κατά 29%, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2017. Η πόλη που
σημείωσε τον μεγαλύτερο αριθμό πωλήσεων το τετράμηνο του 2017 είναι η Λεμεσός (με
1.827 υποθέσεις, που αντιστοιχούν σε 362 δισ. Ευρώ) κι εκείνη που είχε το μεγαλύτερο
ποσοστό αύξησης των πωλήσεων η Αμμόχωστος (79%).
Η αυξητική τάση που παρουσιάζεται το πρώτο τετράμηνο του έτους έρχεται να
επαληθεύσει τις σχετικές προβλέψεις, που έκαναν λόγο για περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς
ακινήτων κατά το 2018.
Γραφείο ΟΕΥ Λευκωσίας

Τραπεζικός Τομέας
6.

Εφαρμογή νέου Κανονισμού για έλεγχο σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς
άνω των 50.000€ στην Πορτογαλία

Ψηφίστηκε από το πορτογαλικό κοινοβούλιο νόμος που αφορά στην πρόσβαση των
φορολογικών αρχών στα δεδομένα τραπεζικών πελατών που διαμένουν στην Πορτογαλία
εφόσον οι καταθέσεις τους ξεπερνούν τα 50.000€. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι ήδη από
τον Ιούλιο του 2019 οι τράπεζες να ενημερώνουν τις εν λόγω αρχές για το υπόλοιπο των
καταθέσεων των πελατών τους ενώ ο Υπουργός Οικονομίας της χώρας έχει εγγυηθεί ότι δεν
θα υπάρξει πρόσβαση στους λογαριασμούς ή στις τραπεζικές συναλλαγές αλλά μόνο στη
χρηματική αξία που έχει καταθέσει ο πελάτης στην τράπεζα στο τέλος κάθε έτους .
Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας

Λιανικό Εμπόριο
7.

Εξελίξεις στον τομέα λιανικού εμπορίου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα σουπερ-μάρκετ στο ΗΒ, Sainsbury’s, ανακοίνωσε την
πρόθεση συγχώνευσής της με την τρίτη μεγαλύτερη, Asda, η οποία ανήκει στην
αμερικανικών συμφερόντων Walmart. Το νέο εταιρικό σχήμα θα έχει ετήσιο κύκλο εργασιών
£51 δισ. και μερίδιο αγοράς περίπου 31%, ξεπερνώντας τον μέχρι τώρα αδιαφιλονίκητο ηγέτη
του κλάδου Tesco που έχει μερίδιο περίπου 28%.
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Η προτεινόμενη συγχώνευση μεταξύ των δύο είναι, κυρίως, αποτέλεσμα του έντονου
ανταγωνισμού που δέχονται αμφότερες, αλλά και το σύνολο της λιανικής αγοράς τροφίμων,
από τις εκπτωτικές αλυσίδες γερμανικών συμφερόντων Aldi και Lidl, οι οποίες κατόρθωσαν
σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποσπάσουν σημαντικό μερίδιο αγοράς. Επίσης, πρόσφατα,
η εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon εισήλθε, σε συνεργασία με τη Morrison (τέταρτη
μεγαλύτερη αλυσίδα), στην κατ’ οίκον παράδοση νωπών προϊόντων με απώτερο στόχο την
πλήρη δραστηριοποίησή της στον τομέα λιανικής τροφίμων.
Οι πιέσεις στον τομέα του λιανικού εμπορίου αναμένεται να ενταθούν και λόγω του
Brexit. Η υποτίμηση της στερλίνας έχει αναγκάσει τις αλυσίδες σουπερμάρκετ να αυξήσουν
τις τιμές τους και να συμπιέσουν τα περιθώρια κέρδους τους. Στο ενδεχόμενο, μάλιστα, που
δεν υπάρξει συμφωνία ή αυτή περιλαμβάνει νέες δασμολογικές και μη επιβαρύνσεις, οι
βρετανικές επιχειρήσεις έχουν προειδοποιήσει για ισχυρή διατάραξη των αλυσίδων
εφοδιασμού, περιορισμό των επιλογών και αυξημένες τιμές.
Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου

Διεθνείς Διαγωνισμοί
8.

Διεθνής διαγωνισμός για έργα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στην Τυνησία

Το Υπουργείο Ενέργειας, Μεταλλείων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της
Τυνησίας ανακοίνωσε διεθνή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων που αφορά σε
προέγκριση για την κατασκευή έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, συνολικής παραγωγικής ικανότητας 1000 MW και εκτιμώμενου κόστους τριών δις
δηναρίων (ενός δις ευρώ). Επ΄ αυτού, δημοσιεύθηκαν δύο σύντομες ανακοινώσεις στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου για υποβολή υποψηφιοτήτων για φωτοβολταϊκά έργα
δυναμικότητας 500 MW και ένα μονάδων αιολικής ενέργειας δυναμικότητας επίσης 500 MW.
Συγκεκριμένα, το Τυνησιακό Υπουργείο Ενέργειας, Μεταλλείων και Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας σκοπεύει να κατασκευάσει τις εξής μονάδες παραγωγής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά στη χώρα: στην πόλη Tozeur δυναμικότητας 50 MW, στο Sidi Bouzid
δυναμικότητας 50 MW, στο Kairouan δυναμικότητας 100 MW, στη Gafsa δυναμικότητας 100
MW και στην πόλη Tataouine δυναμικότητας 200 MW. Αντίστοιχα, οι μονάδες παραγωγής
ενέργειας από αιολικά πάρκα θα είναι οι εξής: Μονάδα 500 MW στη θέση Jbel Abderrahmane
στην περιφέρεια της Nabeul (200 MW), στη θέση Jbel Tbaga στην περιφέρεια της Kebilia (100
MW) και ακόμη μία μονάδα 200 MW σε θέση που θα προτείνει ο κατασκευαστής - μελετητής
του έργου. Τα νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που προκηρύσσονται θα
αναπτυχθούν στο πλαίσιο του μοντέλου Build Own Operate (BOO).
Σημειώνεται ότι δεν έχουν δημοσιευθεί περιλήψεις προκηρύξεων αλλά σύντομες
ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του εν λόγω Υπουργείου σύμφωνα με τις οποίες οι
ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται κατ αρχήν να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να αιτηθούν περαιτέρω
πληροφόρηση. Οι ανακοινώσεις είναι προσβάσιμες στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο
http://www.energymines.gov.tn/autorisation-pv.htm
και
http://www.energymines.gov.tn/autorisation-eo.htm
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Γραφείο ΟΕΥ Τύνιδας

9.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων για χρηματοδότηση καινοτόμων
προγραμμάτων σε χώρες της Νοτίου και Ανατολικής Αφρικής

Το Ταμείο Συνεργασίας για την Ενέργεια και το Περιβάλλον Αφρικής – ΕΕΡ Africa
(Energy and Environment Partnership Trust Fund-Southern and East Africa), ανακοίνωσε
πρόσφατα ότι ημερομηνία υποβολής προτάσεων έργων που αφορούν στην χρηματοδότηση
καινοτόμων προγραμμάτων σε χώρες της Νότιας και Ανατολικής Αφρικής, ορίστηκε η 15
Μαΐου 2018, με καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων το τέλος Ιουνίου 2018.
Το ανωτέρω Ταμείο ΕΕΡ Africa είναι ένα Ταμείο Πολλαπλών Χορηγών (Multi-Donor
Fund) που παρέχει χρηματοδότηση και επιχορηγήσεις σε αρχικό στάδιο, που κυμαίνονται από
€ 200.000 έως και € 1 εκατ. (με ελάχιστη συγχρηματοδότηση το 30% του συνολικού
προϋπολογισμού του έργου) και αφορά σε καινοτόμα προγράμματα στους τομείς της
«πράσινης ενέργειας» και σε αντίστοιχες τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα. Το Ταμείο
δραστηριοποιείται στις κάτωθι αφρικανικές χώρες: Νοτ. Αφρική, Μποτσουάνα, Μοζαμβίκη,
Ναμίμπια, Λεσόθο, Σουάζι (πρώην Σουαζιλάνδη), Ουγκάντα, Ζάμπια, Τανζανία, Κένυα,
Ζιμπάμπουε, Μπουρούντι, Ρουάντα, Μαλάουι, Σευχέλλες.
Από το 2010, η ΕΕP Africa έχει χρηματοδοτήσει περισσότερα από 200 έργα (με συνολική
χρηματοδότηση ύψους € 57 εκατ.) που αποσκοπούν στην παροχή βιώσιμων ενεργειακών
υπηρεσιών και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τα ειδικά προγράμματα της ΕΕΡ
Africa έχουν επιδείξει υψηλή καινοτομία στην παροχή «πράσινης ενέργειας», διευκολύνοντας
την μεταφορά τεχνολογίας, ενώ ενθαρρύνει τη συνεργασία με τοπικούς φορείς και τη
συμμετοχή σε επιλέξιμα έργα μέσω συμπράξεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τη
διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες
στην ιστοσελίδα www.eepafrica.org ή μέσω email στο info@eepafrica.org.
Γραφείο ΟΕΥ Γιοχάνεσμπουργκ

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Επιχειρηματιών
10.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Δημιουργία Καταστήματος Διασυνοριακού
Εμπορίου στο WeChat» - Σύγχρονο επιχειρείν στην Κίνα

Το Κέντρο Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα (EU SME
Centre), σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Επιμελητηρίων, το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών και το Δίκτυο PRAXI, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα
«Δημιουργία Καταστήματος Διασυνοριακού Εμπορίου στο WeChat» (“How to Set Up a Cross-Border
Shop in WeChat”), την Πέμπτη 21/06/2018 και ώρα 15:00-19:00, στα γραφεία του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ακαδημίας 7, 5ος ορ.). Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι άνευ
κόστους, όμως οι θέσεις είναι περιορισμένες.
Σύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου, το σεμινάριο έχει ιδιαίτερη σημασία για την
κατανόηση του σύγχρονου επιχειρείν στην Κίνα, καθώς επίσης και για την αποφυγή διαφόρων
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δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς, εν γένει, κατά τις προσπάθειές τους να
εξάγουν τα προϊόντα τους στην Κίνα. Η απευθείας προσέγγιση των καταναλωτών μέσω μιας
εξαιρετικά δημοφιλούς στην Κίνα εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης αναδεικνύεται, σε πολλές
περιπτώσεις, ως ο πλέον πρόσφορος τρόπος προώθησης των ευρωπαϊκών προϊόντων.
Τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες και να δηλώσουν
συμμετοχή εδώ.
Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου

