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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ
ΜΑΪΟΣ 2017
Επιχειρηματική αποστολή Επιμελητηρίου Χανίων στις Βρυξέλλες (5.5.2017)
Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με το
Επιμελητήριο Χανίων και τη μη-κυβερνητική οργάνωση «A Discovering Network asbl»,
διοργάνωσε την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 στον χώρο της Πρεσβείας, επιχειρηματική
αποστολή με την συμμετοχή 10 επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου Χανίων και
μίας εταιρείας από την Αθήνα. Τους επιχειρηματίες συνόδευσε η Διευθύντρια
Εξωστρέφειας του Επιμελητηρίου Χανίων, κα Ματαλιωτάκη.
Οι εταιρείες που συμμετείχαν δραστηριοποιούνται στους κλάδους τροφίμων και
ποτών και ήταν οι ακόλουθες: (ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.,
BIOXYM,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Α.Ε.,
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ¨ΑΝΑΤΟΛΗ¨, ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΒΕΕ, ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΩΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Ε.Π.Ε, ΒΑΣ.ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ, ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε.Β.Ε, SPAROZA).
Η αποστολή περιελάμβανε συναντήσεις (Β2Β)
με τοπικές επιχειρήσεις
εισαγωγής, διακίνησης και διανομής προϊόντων στο Βέλγιο. Πιο συγκεκριμένα, οι
συναντήσεις έφεραν σε επαφή τις ελληνικές επιχειρήσεις με αντίστοιχες εισαγωγικές στο
Βέλγιο με σκοπό τη διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας.
Ελληνική συμμετοχή με Stand στην γιορτή ψωμιού (Fete du Pain) στις Βρυξέλλες
(6.5.2017).
Το Σάββατο 6 Μαΐου έγινε γευσιγνωσία προϊόντων και προβολή τους στο
ευρύτερο κοινό στα πλαίσια της παρουσίας με Ελληνικό stand για 5η συνεχή χρονιά στη
γιορτή Fete du Pain (γιορτή του ψωμιού) στο Rond Point Schuman στο κέντρο των
Βρυξελλών. Η ελληνική συμμετοχή διοργανώθηκε από την μη-κυβερνητική οργάνωση
«A Discovering Network asbl».
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Στο ελληνικό περίπτερο εκτός από τοπικούς εισαγωγείς συμμετείχαν και οι παρακάτω
εταιρείες: ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΒΕΕ, ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΕΕ,
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε.Β.Ε.και SPAROZA.
Βελγική Οικονομία - Αύξηση του ΑΕΠ του Βελγίου κατά 1,5% το πρώτο τρίμηνο
του 2017.
Το πρώτο τρίμηνο του 2017, το Βέλγιο σημείωσε αύξηση 1,5% του ΑΕΠ σε
σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2016. Η αύξηση αυτή είναι κάτω από τον μέσο όρο
για τη ζώνη του ευρώ (1,7%) και την ΕΕ (1,9%).
Συγκριτικά, η αύξηση του ΑΕΠ ήταν 1,7% στη Γερμανία, 3% στην Ισπανία και
0,8% στη Γαλλία και την Ιταλία. Το ΑΕΠ της Ρουμανίας κατέγραψε την υψηλότερη
αύξηση με 5,6%, ακολουθούμενη από την Πολωνία και τη Λιθουανία με 4,1%, τη
Λετονία 3,9% και την Ουγγαρία 3,7%.
Βελγική Οικονομία - Μισθολογικό κόστος 2016
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, όπως αυτά αναλύονται στην οικονομική
εφημερίδα «L'echo», oι μισθοί στο Βέλγιο είναι οι δεύτεροι υψηλότεροι στην Ευρώπη
μετά την Δανία, με το κόστος ωριαίας εργασίας να φτάνει τα 39,30 € μεικτά. Το 2016, οι
μισθοί αυξήθηκαν με μικρότερους ρυθμούς (0,2%) απ’ ότι στην υπόλοιπη ζώνη του
ευρώ, (1,6%) μια και η συγκράτηση του μισθολογικού κόστους, αποτελεί έναν από τους
οικονομικούς στόχους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Η Βελγική Κυβέρνηση επεκτείνει τις φοροαπαλλαγές σε ιδιώτες που επενδύουν
σε νεοφυείς επιχειρήσεις.
Η βελγική κυβέρνηση ψήφισε την φοροαπαλλαγή ιδιωτών που επενδύουν σε εγκεκριμένες πλατφόρμες χρηματοδότησης (crowdfunding). Οι φοροαπαλλαγές φθάνουν
έως 45% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.
Οι πρώτες δύο πλατφόρμες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα φοροαπαλλαγών
είναι η MyMicroInvest και η Bolero Crowdfunding (θυγατρική της τράπεζας KBC) ενώ
αναμένεται να ενταχθούν και άλλες. Η πρόσφατη νομοθεσία στοχεύει στην ανάπτυξη
των νεοφυών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της απασχόλησης σε αυτό το τομέα μια
και οι φοροαπαλλαγές θα αποτελέσουν επιπλέον κίνητρο χρηματοδότησης από ιδιώτες
επενδυτές.
Οι 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Ευρώπη – 4 βελγικές επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με δημοσίευση της εφημερίδας Financial Times που αφορά στις 1000
ταχύτερα ανερχόμενες νέες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, στη λίστα κατατάσσονται και 4
νέες Βελγικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο τομέα της τεχνολογίας /
τεχνολογικών εφαρμογών. Στη θέση 300 της κατάταξης βρίσκεται η εταιρεία Commizzo
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(www.comizzo.com), πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών, στη θέση 313 η IT Resselers
Group (www.itresselers.be) η οποία παρέχει υπηρεσίες στο τομέα των τηλεπικοινωνιών, στη θέση 350 η εταιρεία Universem (www.universem.be) η οποία παρέχει υπηρεσίες ψηφιακού μάρκετινγκ και τέλος η εταιρεία Sofico (www.sofico.be) η οποία ειδικεύεται στην ηλεκτρονική διαχείριση στόλου οχημάτων για εταιρείες leasing.
H αγορά διαμαντιών της Αμβέρσας παραμένει ισχυρή μετά την επιβολή φόρου.
Με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 48 δισεκατομμύρια ευρώ, η Αμβέρσα
βρίσκεται στην πρώτη θέση στον κόσμο, στο εμπόριο διαμαντιών παρά τις πρόσφατες
νομοθετικές και φορολογικές αλλαγές. Η φορολογική επιβάρυνση ή ο «φόρος καρατίων»
όπως αποκαλείται, υπολογίζεται σε ένα κατ' αποκοπή ποσό (2,1%) στις πωλήσεις των
διαμαντιών και στη συνέχεια φορολογείται με 33%. Οι εκτιμήσεις της κυβέρνησης
υπολογίζουν έσοδα της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για το δημόσιο
ταμείο, ενώ η βελγική ένωση εμπόρων διαμαντιών αναφέρεται σε απόδοση περίπου 80
εκατομμυρίων ευρώ στο βελγικό κράτος σε ετήσια βάση.
Η επιβολή του φόρου δεν φαίνεται να επηρεάζει τις εταιρείες οι οποίες
παραμένουν στο Βέλγιο ούτε τις ενέργειες προσέλκυσης εταιρειών διαμαντιών
προκειμένου να εγκατασταθούν στην χώρα. Το κυριότερο πρόβλημα δε, φαίνεται να
παραμένει η χρηματοδότηση από τις τράπεζες, η οποία προς το παρόν, είναι πολύ
περιορισμένη δεδομένου ότι ο τραπεζικός κλάδος θεωρεί την αγορά διαμαντιών ως μια
υψηλού ρίσκου βιομηχανία.
Οι βελγικές εταιρείες βιοτεχνολογίας παρουσίασαν τις καλύτερες αποδόσεις το
2017 στο Βελγικό Χρηματιστήριο.
Το Χρηματιστήριο των Βρυξελλών και ειδικότερα ο δείκτης BEL20 αυξήθηκε από
τις αρχές του 2017, ξεπερνώντας τις 4000 μονάδες. Σημαντική ήταν η αύξηση της
αξίας των εταιρειών βιοτεχνολογίας που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών
με αύξηση της τάξης του 8% από την αρχή του έτους. Η ανακοίνωση εξαγοράς της
εταιρείας Ogenda από την Ιαπωνική εταιρεία Astrellas έδωσε περαιτέρω ώθηση στον
κλάδο. Η αύξηση του δείκτη αποδίδεται στα καλά οικονομικά αποτελέσματα των 14
εισηγμένων εταιρειών βιοτεχνολογίας στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών αλλά και στην
εμπιστοσύνη των επενδυτών στον κλάδο.
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