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Κλάδος τροφίμων / ποτών
1.

Άρση απαγόρευσης εισαγωγής ελληνικών πουλερικών στη Σαουδική Αραβία
Σύμφωνα με ρηματική διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Σαουδικής
Αραβίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας της χώρας αποφάσισε την
άρση της απαγόρευσης εισαγωγής ζωντανών πτηνών, αυγών επώασης και νεοσσών.
Η εν λόγω άρση οφείλεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας
Οργάνωσης για την Υγεία των Ζώων ( Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών-∆ΓΕ), δεν έχουν
καταγραφεί νέες εστίες γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, τους τελευταίους
τρεις μήνες, στην Ελλάδα.
Πρεσβεία Ριάντ

2.

Δράσεις της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Ριάντ για πρόσβαση στη σαουδαραβική
αγορά
Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Ριάντ πρόκειται να συνδιοργανώσει από κοινού με
Σαουδαραβικούς φορείς, εντός του 2018, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης αναφορικά με τη
διακίνηση, τις εισαγωγές νωπών κρεάτων και πουλερικών καθώς και την επισήμανση
τροφίμων - ειδικότερα τη σήμανση στις συσκευασίες των βιολογικών και υγιεινών
προϊόντων - σε συνεργασία με τη Σαουδαραβική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων SFDA). Επίσης, σε συνεργασία με τη Σαουδαραβική Αρχή Φορολογίας Εισοδήματος (GAZT),
θα συζητηθούν οι επιπτώσεις από την έναρξη εφαρμογής του ΦΠΑ στη χώρα. Επιπλέον,
από τις 11 έως τις 13 Φεβρουαρίου 2018, πρόκειται να πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με το
Σαουδαραβικό Υπουργείο Οικονομίας, ημερίδα, στο πλαίσιο της Υπηρεσίας ανταλλαγής
πληροφοριών και παροχής τεχνικής βοήθειας της ΕΕ, αναφορικά με τη διαχείριση
αποβλήτων και το σχεδιασμό προϊόντων για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.
Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω ημερίδα μπορούν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια
υπηρεσία της ΕΕ (NEAR-taiex@ec.europa.eu / τηλέφωνο 00 32 2 296 7307) ή με το Γραφείο
Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων στη Τζέντα (e-mail: ecocom-jeddah@mfa.gr, τηλ.
00966126690824, Προϊστάμενος : Θ. Ξυπολιάς).
Γραφείο ΟΕΥ Τζέντας

3.

Αύξηση της παραγωγής ελαιολάδου στην Πορτογαλία.
Το τρέχον έτος αποτελεί τη χειρότερη χρονιά όσον αφορά στη ξηρασία στην
Πορτογαλία, ενώ οι μεγάλες πυρκαγιές του περασμένου Ιουνίου και Οκτωβρίου προκάλεσαν
τεράστια οικολογική καταστροφή έχοντας αποτεφρώσει 8.800 εκτάρια με ελαιόδεντρα.
Παρόλη την αρνητική συγκυρία εκτιμάται από τους ειδικούς ότι η παραγωγή του
ελαιολάδου θα είναι κατά 45% αυξημένη το τρέχον έτος σε σχέση με το 2016. Με την
εκτίμηση αυτή συμφωνούν ιδιαίτερα οι ελαιοπαραγωγοί από τις περιοχές Baixo και Alentejo
(Νότια Πορτογαλία), από τις οποίες προέρχεται το 70% έως 80% της εθνικής παραγωγής
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ελαιολάδου. Επίσης οι αρμόδιοι διαβεβαιώνουν ότι, το ελαιόλαδο θα είναι άριστης ποιότητας
και πολύ χαμηλής οξύτητας.
Οι εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν το τρέχον έτος από 5% έως 10%, σύμφωνα με
τους παραγωγούς. Σημειώνεται ότι, μολονότι η Πορτογαλία είναι αυτάρκης από την άποψη
της εγχώριας κατανάλωσης, δεν είναι αυτάρκης από την άποψη των συνολικών
απαιτήσεων, εάν ληφθούν υπόψη και οι απαιτήσεις σε εξαγωγές. Τουτέστιν, η Πορτογαλία
για την φετινή χρονιά αναμένεται να παράγει περίπου 100 χιλιάδες τόνους, εκ των οποίων οι
70 χιλιάδες πηγαίνουν στην τοπική κατανάλωση. Εξάγει όμως γύρω στους 130 χιλιάδες
τόνους ελαιολάδου. Συνεπώς, θα πρέπει να εισάγει περίπου 100 χιλιάδες τόνους ελαιολάδου.
Αν και η επίδραση της ξηρασίας είναι μέχρι στιγμής περιορισμένη ο μεγαλύτερος
φόβος αφορά στην επόμενη χρονιά, καθώς αν συνεχισθεί η λειψυδρία θα υπάρξουν
δυσμενείς συνέπειες για την σοδιά του 2018.
Γραφείο ΟΕΥ Λισσαβώνας

4.

Εγχειρίδιο εξαγωγών τροφίμων στον Καναδά
Το Γραφείο ΟΕΥ Τορόντο εκπόνησε και έχει αναρτήσει στη διαδικτυακή πύλη
επιχειρηματικών πληροφοριών agora (https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/grafeia-ana-xora/office/845) Εγχειρίδιο Εξαγωγών Τροφίμων στον Καναδά, το
οποίο θα επικαιροποιείται και θα εμπλουτίζεται.
Στο εν λόγω εγχειρίδιο περιγράφονται οι βασικές εισαγωγικές διαδικασίες,
διατυπώσεις και πιστοποιητικά που απαιτούνται προκειμένου να εξαχθούν τρόφιμα στον
Καναδά, που ισχύουν σε όλες τις επαρχίες του. Επίσης, παρουσιάζονται και άλλα θέματα,
όπως ειδικές κατηγορίες τροφίμων, σήμανση και ετικέτες, βασικά κόστη εισόδου στην
αγορά, κλαδικές εκθέσεις, ανταγωνισμός, σημεία-κλειδιά μιας εμπορικής συμφωνίας και
τρόποι πληρωμής.
Γραφείο ΟΕΥ Τορόντο

Φορολογία
5.

Φορολογική μεταρρύθμιση στο Βέλγιο
Σύμφωνα με εξαγγελίες της βελγικής κυβέρνησης, ο γενικός συντελεστής
φορολογίας κερδών των επιχειρήσεων θα μειώνεται σταδιακά έως το 2020 και από το 33,9%
που ισχύει σήμερα, θα διαμορφωθεί στο 25%.Έως το 2020, θα έχει, επίσης, καταργηθεί
πλήρως η εισφορά από κέρδη των επιχειρήσεων (0,99%), η οποία είχε θεσπιστεί το 2008 ως
μέτρο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.
Παράλληλα, θα καταργηθούν διάφορα μέτρα υπολογισμού έκπτωσης φόρου
συμπεριλαμβανομένων των θεωρητικών τόκων και άλλων φορολογικών ελαφρύνσεων, τα
οποία εκμεταλλεύονταν κυρίως οι μεγαλύτερες σε μέγεθος εταιρείες. Καταργείται, επίσης, η
δυνατότητα μεταφοράς δαπανών σε επόμενα έτη και η αφαίρεση τους από τα
φορολογούμενα κέρδη ενώ περιορίζονται οι εκπιπτόμενες δαπάνες όπως για παράδειγμα
αυτές που αφορούν σε leasing οχημάτων.
Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών
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Επιχειρηματικό κλίμα
6.

Το επιχειρηματικό κλίμα στην Αλγερία
Σύμφωνα με μελέτη του Ομίλου Οικονομικής Ανάλυσης Oxford Businee Group για το
επιχειρηματικό περιβάλλον στην Αλγερία, το 2017, η οποία παρουσιάστηκε σε εκδήλωση σε
ημερίδα με το θέμα αυτό, διαπιστώνεται ότι οι ξένοι επενδυτές εξακολουθούν να βρίσκονται
αντιμέτωποι με μια σειρά εμποδίων όπως για παράδειγμα την αδυναμία πλειοψηφικής
κατοχής του μετοχικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων, ρύθμιση η οποία ισχύει από το 2009.
Σύμφωνα με αλγερινούς και αλλοδαπούς επιχειρηματίες, το σημαντικότερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν στην Αλγερία αφορά στην έλλειψη προβλεψιμότητας και σταθερότητας του
κανονιστικού πλαισίου ενώ επιβαρυντικοί παράγοντες στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής
δραστηριότητας είναι η πολυπλοκότητα του ισχύοντος φορολογικού συστήματος, η οποία
αποθαρρύνει κυρίως του ξένους επενδυτές, η παραοικονομία, οι διακυμάνσεις των τιμών του
πετρελαίου, ο προστατευτισμός της αλγερινής οικονομικής πολιτικής και η πολιτικοοικονομική αστάθεια των γειτονικών χωρών.
Γραφείο ΟΕΥ Αλγέρι

Θεματικα Πάρκα
7.

Εργοστάσιο και Μουσείο σοκολάτας, Fiera Roma (18/11/2017-18/2/2018)
Το Εργοστάσιο και Μουσείο σοκολάτας στήθηκε εξ’ ολοκλήρου στους χώρους της
Fiera Roma από τη ΔΕΘ-Helexpo και την ελληνική εταιρεία κατασκευής και διοργάνωσης
θεματικών πάρκων, Dream Workers. Αναμένεται το ενδιαφέρον για το θεματικό αυτό πάρκο
να είναι έντονο και η κίνηση σημαντική, σε συνδυασμό με την επερχόμενη εορταστική
περίοδο. Το πάρκο θα είναι ανοιχτό για το κοινό μέχρι τις 18/2/2018 και υπάρχει σχεδιασμός
για μεταφορά του, εντός της επόμενης τριετίας, σε άλλες πόλεις της Ιταλίας όπως Μιλάνο,
Νάπολη, Παλέρμο, Μπάρι, Τορίνο και στην «πρωτεύουσα» της ιταλικής σοκολάτας
Περούτζια
Γραφεία ΟΕΥ Ρώμης & Μιλάνου

Δημόσιες Επενδύσεις/Δημόσιοι διαγωνισμοί
8.

Αλλαγές στο νόμο δημοσίων διαγωνισμών στη Ρουμανία
Θεσπίστηκαν την Τετάρτη 20/12 τ.έ με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος αλλαγές στη νομοθεσία της Ρουμανίας περί δημοσίων
διαγωνισμών, οι οποίες προβλέπουν, κατά κύριο λόγο, αφ' ενός, απ' ευθείας αναθέσεις για
χαμηλού κόστους προμήθειες και, αφ' ετέρου, για την περίπτωση διεξαγωγής διαγωνισμών
όπου ανατίθεται πέραν της εκτέλεσης έργου και ο σχεδιασμός αυτού, κατάργηση του
κριτηρίου κατακύρωσης της χαμηλότερης προσφοράς.
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Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι έχει ληφθεί μέριμνα ώστε, τόσο η πράξη
νομοθετικού περιεχομένου, όσο και οι εφαρμοστικές διατάξεις που θα εκδοθούν σε επόμενο
στάδιο, να μην είναι ασύμβατες με την κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων διαγωνισμών.
Δεδομένων, ωστόσο, των εκπτώσεων σε όρους διαφάνειας και θέσπισης αντικειμενικών
κριτηρίων για κρατικές προμήθειες και διαγωνισμούς που οι ως άνω ρυθμίσεις επιφέρουν,
ανησυχίες εγείρονται σχετικά με τη διαβλητότητα των σχετικών διαδικασιών, υπό το φως
μάλιστα της περυσινής μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ως σημαντικότερα
προβλήματα για την αποτελεσματικότητα των δημοσίων διαγωνισμών στη Ρουμανία
εντοπίζει τη διαφθορά και τις συνεχείς νομοθετικές αλλαγές.
Γραφείο ΟΕΥ Βουκουρεστίου

9.

Προγραμματισμός δημοσίων επενδύσεων στην Ουγγαρία
Σύμφωνα με δήλωση του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, κ.ános
J
Lázár,
στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε οικονομικό φόρουμ που διοργανώθηκε από τον
Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Εργοδοτών Ουγγαρίας, η κυβέρνηση προγραμματίζει να
δαπανήσει, την περίοδο 2018-2020, 200 δις HUF (€655 εκ.) για την ανάπτυξη ψηφιακών
υποδομών και τη βελτίωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 2,5 τρις HUF (€8,1 δις) για
εκσυγχρονισμό των αυτοκινητοδρόμων και 1 τρις HUF (€3,2 δις) για την ανάπτυξη του
σιδηροδρομικού δικτύου. Πέραν των ανωτέρω, η κυβέρνηση θα αυξήσει σημαντικά τους
μισθούς των εργαζομένων στους τομείς υγείας και εκπαίδευσης ώστε να επέλθει σύγκλιση
με τις χώρες της δυτικής Ευρώπης. Τέλος, ο κ. áLzár, αναφέρθηκε στη μείωση του δημοσίου
χρέους, το οποίο η κυβέρνηση σκοπεύει να μειώσει ακόμη περισσότερο, σε επίπεδα κάτω του
70% του ΑΕΠ, μέχρι το 2019-2020.
Γραφείο ΟΕΥ Βουδαπέστης

Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες
10.

Αναβίωση των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη ΣΕΕ ΕΕ-Ταϊλάνδης

Σύμφωνα με τα τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων
της ΕΕ για την Ταϊλάνδη (11.12.2017),μετά την ανακοίνωση της διεξαγωγής δημοκρατικών
εκλογών για τα τέλη του επόμενου έτους, η ΕΕ είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις διμερείς
πολιτικές επαφές σε όλα τα επίπεδα. Η εν λόγω εξέλιξη ενέχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την
περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕΕ- Ταϊλάνδης καθώς ,
μεταξύ άλλων, θέτει τις βάσεις για την επανέναρξη αφενός των διαπραγματεύσεων
υπογραφής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) αφετέρου των
διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ-Ταϊλάνδης, για
τις οποίες οι διαδικασίες ανεστάλησαν με πρωτοβουλία της ΕΕ, τον Ιούνιο του 2014, λόγω του
στρατιωτικού πραξικοπήματος στη χώρα
Γραφείο ΟΕΥ Μπανγκόκ

