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הנספחות המסחרית למוסדות האיחוד האירופי ,בריסל
עיקרי השבוע האחרון באיחוד האירופי
לחץ רוסי על אוקראינה שלא לחתום על הסכם סחר עם אירופה
באיחוד האירופי מביעים כעס בשל הלחצים הרוסיים המופעלים על אוקראינה שלא לחתום
על הסכם סחר מקיף ומעמיק ( .)DCFTAההצהרה האירופית נמסרה לאחר איומים
שהשמיעו בשבוע שעבר בכירים ברוסיה בהם הנשיא ,פוטין ויועצו הכלכלי הבכיר אשר
הגדיר את ההסכם האוקראיני-אירופי כמהלך התאבדותי .הכוונה הרוסית היא להגביר את
האמצעים שיופעלו כנגד אוקראינה בכדי לגרום לה לסגת מכוונתה לחתום בחודש נוב'
הקרוב (בוילנה) על הסכם סחר משותף עם אירופה .נציין כי בפועל החלה רוסיה כבר
להשתמש בכוחה בכדי להגביל יבוא ולעכב מעבר סחורות מאוקראינה והערכות מדברות על
כך שהנזק לאוקראינה מפעולות אלו עלולות להסתכם בכ 9.2 -מיליארד אירו.
לקריאת מידע נוסף ,לחץ/י כאן.

האם אנו עדים להופעת סימנים ראשונים להתאוששות הכלכלה
האירופית ?
לראשונה ,לאחר שישה רבעונים רצופים בהם לא הציגה הכלכלה האירופית שיעורי צמיחה
חיוביים ,פרסמה הנציבות האירופית ,כי הן גוש האירו ,הן כלל  92מדינות הא"א ,צמחו
ברבעון השני של  ,9102בשיעור של  1.2%בהשוואה לרבעון הקודם (גידול שנתי של
 .)0.9%נדגיש כי אלו סימנים חיוביים ראשונים ועדיין מוקדם להכריז על סיום המיתון
האירופי ,כאשר הפערים בין המדינות החברות עדיין מדאיג את ראשי האיחוד ,ואילולא
צמיחת גרמניה וצרפת  -הייתה אירופה עדיין מציגה צמיחה שלילית .נציין כי המדינות בהן
הוצג קצב צמיחת התמ"ג הגבוה ביותר ברבעון השני הן :פורטוגל ( ,)0.0%גרמניה ,צ'כיה
ופינלנד ( 1.0%בכל אחת) ומאידך ,המדינות המדשדשות הן :קפריסין ( ,)-1.4%הולנד
ואיטליה (.)-0.2%
להמשך קריאה – לחץ/י כאן.

 054מיליון אירו יוקצו לחיזוק הלכידות הכלכלית בקרואטיה
השבוע אישרה הנציבות האירופית את עקרונות תכנית הלכידות ()cohesion policy
הקרואטית .המדינה אשר הצטרפה לפני שבועות בודדים כחברה ה 92-באיחוד האירופי,
תזכה לתקציב של כ 021 -מיליוני אירו ,לטובת הקטנת השונות הכלכלית בינה לבין שאר
מדינות הא"א ,האצת הצמיחה הכלכלית ,יצירת מקומות תעסוקה והגדלת התחרותיות
הכוללת .התכנית קובעת למעשה את סדרי עדיפויות להשקעות באזורים גיאוגרפים שונים
בקרואטיה ולשורה של מטרות על פי החלוקה הפנימית שלהלן .עבור שיפור תהליכי ניהול
שפכים ואספקת המים  -באמצעות קרן הלכידות יוקצו  002.2מיליוני אירו .השקעה בתמיכה

עסקית לחברות קטנות ובינוניות ,בדגש על מחקר וחדשנות ,השקעה בתשתיות כגון רכבת
ונתיבי מים – באמצעות הקרן לפיתוח אזורי ( 992.0מיליוני אירו) .בנוסף ,הקרן החברתית
האירופית תקצה כ 01-מיליוני אירו ליצירת מקומות עבודה והשקעה בלכידות חברתית
ופרויקטים בתחום חינוך .לפרטים נוספים ,לחץ/י כאן.

מה הם דפוסי המיקור הבינלאומי של פירמות אירופיות ?
על אף שבמרבית המדינות החברות באיחוד האירופי ,מבצעות פירמות עסקיות את המיקור
(הוצאה מהארגון של תפעול שלבי ייצור) שלהן בתוככי הגבולות הלאומיים ,מצביעים נתוני
השנים  ,9112-9100על שימוש גובר באחדות מהמדינות החברות במיקור בינלאומי של
שירותים ושלבי ייצור שונים על ידי הפירמות .עיקר המיקור הבינ"ל נעשה על ידי משקים
קטנים ופתוחים ,בעלי עלות העסקה גבוהה (דוגמת דנמרק ,פינלנד ובלגיה) .עיקר מיקור החוץ
הבינלאומי נעשה בתחומי טכנולוגיות תקשורת מידע .עוד נציין כי ההחלטה האסטרטגית על
העברה של שלבים בשרשרת הערך של החברה למיקור חיצוני הוא במקרים רבים תוצאה של
החלטה עסקית להקטין עלויות ,אך גם מעורבים בה שיקולים עסקיים נוספים כגון הרחבה של
הגישה לשווקים חדשים.
לפרטים נוספים ,לחץ/י כאן.

מוצרים מזויפים בכ 1-מיליארד אירו נתפסו בגבולות הא"א בשנה
הקודמת
הנציבות האירופי מדווחת כי תפסה בשנת  9109מוצרים החשודים בהפרה של זכויות קניין
רוחני ,בערך כולל של כ 0-מיליארד אירו .הירידה במס' המוצרים שנתפסו (הן בכמות והן
בערכם הכולל אשר עמד אשתקד על כ 0.2-מיליארד אירו) ,עשוי להעיד על השיפור באמצעי
האכיפה האירופים או בירידה במוטיבציה להבריח את הגבול האירופי ,אולם בכל מקרה
באיחוד האירופי ,רואים בחומרה את הניסיונות לסכן את בטיחותם ובריאותם של אזרחי
אירופה .נציין כי מרבית המוצרים שנתפסו בגבולות הא"א הינם :סיגריות ( ,)21%חומרי אריזה
( )2%ביגוד ( )2%וצעצועים ( ,)0%כאשר המדינה ממנה מגיעים מרבית המוצרים הינה עדיין
סין ( 02%מסך היבוא המדובר) ואחריה איחוד האמירויות הערביות ( )2.0%והונג-קונג
(.)0.2%
לקריאה נוספת ,לחץ/י כאן.

שיפור משמעותי במאזן המסחרי האירופי בחצי השנה הראשונה של
3412
מדינות האיחוד האירופי מציגות שיפור משמעותי במאזן המסחרי ,בחצי השנה הראשונה של
 .9102מדובר במעבר לעודף של  22.0מיליארד אירו ,בהשוואה לגירעון של  02.0מיליארדי
אירו בתקופה המקבילה אשתקד (במדינות גוש האירו ,גדל העודף מ 90.2-מיליארדי אירו ל-
 02.2מיליארדי אירו באותה התקופה) .נציין כי היקפי היצוא האירופי בתקופה זו הציגו גידול
של  2%לרמה של  200.2מיליארד אירו (גידול של  9%במדינות החברות בגוש האירו),
בהשוואה לירידה בהיקפי היבוא לאיחוד האירופי של  0%לרמה של  222.2מיליארד אירו
(ירידה של  0%במדינות החברות בגוש האירו) .הגידול המשמעותי ביותר בהיקף היצוא
האירופי נרשם לשוויץ ( )22%ומאידך הירידות המשמעותיות ביבוא נרשמו מהודו (,)0%
ומסין וארה"ב ירידה של  0%מכל אחת.
לקריאה נוספת ,לחץ/י כאן.

