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.
. Ελληνική συμμετοχή στην έκθεση “Megavino” Βρυξέλλες (20-23/10/2017).
Η ετήσια έκθεση του κλάδου ποτών “Megavino 2017” πραγματοποιήθηκε μεταξύ
20 και 23 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Kέντρο των Βρυξελλών (EXPO BRUSSELS). Η
έκθεση απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες (www.megavino.be).
Ο Οργανισμός Enterprise Greece, διοργάνωσε για πρώτη φορά φέτος εθνικό
περίπτερο με ιδιαίτερη επιτυχία. Στο Ελληνικό περίπτερο, το οποίο αποτελείτο από wine
bar και χώρο ελεύθερης γευσιγνωσίας, προβλήθηκαν 76 ετικέτες από 38 οινοποιεία από
όλη την Ελλάδα, ενώ οι επισκέπτες σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο είχαν την ευκαιρία να
δοκιμάσουν επιλεγμένα κρασιά. Το περίπτερο βρισκόταν σε κεντρικό σημείο του
εκθεσιακού χώρου, κατασκευασμένο με εξαιρετικά υψηλή αισθητική και προσέλκυσε
πλήθος επισκεπτών. Σημαντική ήταν η συμβολή των στελεχών του Enterprise Greece
κας Φρόσω Ζωγοπούλου και της κας Μαργαρίτας Λύδης, στην προετοιμασία του
περιπτέρου αλλά και στην ενημέρωση των επαγγελματιών επισκεπτών καθόλη την
διάρκεια της έκθεσης, όπως και της οινολόγου κας Μαριάννα Μακρυγιάννη η οποία
ενημέρωνε τους επισκέπτες για τους ελληνικούς οίνους.
Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση γευσιγνωσίας από
τον διακεκριμένο οινολόγο κ. Ιωάννη Καρακάση, στον χώρο του περιπτέρου. Ο
Πρόεδρος του Enterprise Greece S.A κ. Στάικος καλωσόρισε τους προσκεκλημένους
στην εκδήλωση ανάμεσα στους οποίους ήταν η Πρέσβης της Ελλάδος κα Γαλαθιανάκη,
και η Ευρωβουλευτής κα Σακοράφα.
Την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου σε ειδική αίθουσα στις εγκαταστάσεις της έκθεσης,
έγινε παρουσίαση-γευσιγνωσία των ποικιλιών των ελληνικών οίνων σε 42 επιλεγμένους
οινολόγους, sommelier, εισαγωγείς και εξειδικευμένους δημοσιογράφους του Βελγίου
από τον οινολόγο κ. Ιωάννη Καρακάση. Η παρουσίαση-γευσιγνωσία διήρκησε 90 λεπτά
και στην συνέχεια έγιναν ερωτήσεις από τους παρευρισκομένους, κάποιοι από τους
οποίους έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ελληνικές ποικιλίες.
Τιμώμενη χώρα για φέτος (Guest of Honor) ήταν η Βουλγαρία που συμμετείχε με
12 παραγωγούς-διανομείς οίνου. Όπως κάθε χρόνο οι Όμιλοι Delhaize και Carrefour
Belgium παρουσίασαν σε ειδικό περίπτερο παραγωγούς από διάφορες χώρες. Επίσης
ανεξάρτητη ελληνική συμμετοχή ήταν αυτή της Οινοποιίας Μητρούλη (βιολογικοί –
οργανικοί οίνοι από την Βόρεια Ελλάδα).
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Η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τον όμιλο DEME
για την προμήθεια συστημάτων υποβρυχίων καλωδίων στο Βέλγιο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. υπέγραψε
σύμβαση αξίας 70 εκ. ευρώ με την Dredging International NV, μέλος του Ομίλου DEME,
για την προμήθεια συστημάτων υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης, που θα
χρησιμοποιηθούν για τη σταδιακή διασύνδεση αιολικών πάρκων στο βέλγικο τμήμα της
Βόρειας Θάλασσας, με το χερσαίο δίκτυο υψηλής τάσης στην περιοχή Zeebrugge του
Βελγίου, για το έργο Modular Offshore Grid (“MOG”) της βελγικής εταιρίας Elia στη
Βόρεια Θάλασσα. Τα υποβρύχια καλώδια θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο της
θυγατρικής της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., Fulgor στην Κόρινθο.
Η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. είναι μέρος της Cenergy Holdings η οποία είναι
βελγική εταιρία συμμετοχών, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο
Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Cenergy Holdings προήλθε από την συγχώνευση των
εταιρειών Σωληνουργεία Κορίνθου και Ελληνικά Καλώδια.
Ο βελγικός όμιλος εταιρειών DEME, που δραστηριοποιείται στον κλάδο
περιβαλλοντικής και θαλάσσιας μηχανικής και εκσκαφής βυθού κατέχει ηγετική θέση σε
διεθνές επίπεδο στην εκτέλεση σύνθετων ναυπηγικών έργων. Στον όμιλο εταιρειών
DEME εργάζονται 4.600 άτομα παγκοσμίως και το 2016 πραγματοποίησε κύκλο
εργασιών 1.97 δισ. Ευρώ.
Επέκταση σύμβασης για την εταιρεία Veridos Ματσούκης Α.Ε. στο Βέλγιο.
Επεκτάθηκε έως το 2019 η σύμβαση της ελληνικής εταιρείας Veridos Ματσούκης
Α.Ε. με το Ινστιτούτο Οδικών και Εμπορευματικών Μεταφορών του Βελγίου (L'Institut
Transport routier & Logistique Belgique) για την παράδοση ταχογράφων υψηλής
ποιότητας. που χρησιμοποιεί το υπουργείο Μεταφορών του Βελγίου. Σύμφωνα με την
εταιρεία, παραδίδονται σε ετήσια βάση 25.000 ταχογράφοι στο Βέλγιο, ενώ η εταιρία
τροφοδοτεί με διαβατήρια, ταυτότητες, άδειες οδήγησης κλπ. πολλές χώρες. Η εταιρεία
διαθέτει τη μοναδική ιδιωτική εγκατάσταση στην Ελλάδα για την παραγωγή ανάλογων
προιόντων, με την τεχνολογία laser engraving.
Η πιστοποίηση γίνεται από την INTERGRAF (Διεθνούς Συνομοσπονδίας
Εκτυπωτικών & Συναφών Βιομηχανιών) η οποία εδρεύει στο Βέλγιο. Το διεθνές
πρότυπο ISO 14298 καθορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται από τις
εκτυπωτικές εταιρίες εντύπων ασφαλείας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή
παραχαράξεων. Η εταιρία Veridos Ματσούκης Α.Ε. διαθέτει ήδη από το 2003 το
συγκεκριμένο πιστοποιητικό που της επιτρέπει να εκτυπώνει ανάλογα έντυπα.
Η ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 0,3% το τρίτο τρίμηνο στο Βέλγιο.
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (National
Bank of Belgium), το τρίτο τρίμηνο του 2017, το ΑΕΠ της χώρας σημείωσε αύξηση
0,3%. Το πρώτο τρίμηνο του 2017 καταγράφηκε αύξηση του ΑΕΠ 0,7% και το δεύτερο
τρίμηνο 0,5%. Σε ετήσια βάση οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας κάνουν λόγο για
ανάπτυξη 1,7% το 2017, που παραμένει χαμηλότερη από αυτή της Ευρωζώνης. Επίσης
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η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου αναφέρει ότι η Καταλανική κρίση δεν αναμένεται να έχει
αντίκτυπο στην οικονομία του Βελγίου.
Η απασχόληση στο Βέλγιο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008.
Από τον Ιούλιο 2016 έως τον Ιούλιο του 2017 η βελγική οικονομία δημιούργησε
73.000 νέες θέσεις εργασίας. Σε ετήσια βάση αυτός ο αριθμός δημιουργίας θέσεων
απασχόλησης είναι ο μεγαλύτερος από το 2008 πριν το ξέσπασμα της
χρηματοοικονομικής κρίσης. Τα τρία τέταρτα αυτών των νέων θέσεων αφορούν τον
ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Από το 2014 έως σήμερα, έχουν προστεθεί 162.000 νέες
θέσεις εργασίας στο Βέλγιο, που αποδίδεται στην οικονομική ανάκαμψη αλλά και την
μείωση των εισφορών, την αλλαγή του νομικού πλαισίου που συνέβαλε στην σχετική
ευελιξία στην αγορά εργασίας.
Doing Business 2018 – Βέλγιο
To Βέλγιο κατέλαβε την 52η θέση στην κατάταξη στον ετήσιο οδηγό Doing
Business 2018 τον οποίο εκδίδει η Παγκόσμια Τράπεζα, κατατάσσοντας 190 χώρες με
βάση την ευκολία του επιχειρείν στις διάφορες χώρες. Στις επιμέρους παραμέτρους της
κατάταξης, το Βέλγιο κατατάσεται στην 16η θέση σχετικά με την ευκολία ίδρυσης
επιχείρησης, ενώ κατατάσεται στην 1η θέση (μαζί με την Γαλλία και την Ολλανδία) στην
ευκολία διεξαγωγής διασυνοριακού εμπορίου. Πολύ ψηλά στην κατάταξη είναι επίσης σε
ότι αφορά τις πτωχευτικές διαδικασίες (11η θέση). Αντίθετα, πολύ χαμηλά στην κατάταξη
βρίσκεται σε ότι αφορά την ηλεκτροδότηση (103η θέση), καταχώρηση ακινήτων (138η
θέση), παροχή πιστώσεων (105η θέση). Ενδιάμεσες θέσεις κατεχει σε ότι αφορά την
διαδικασία έκδοσης αδειών κατασκευής (39η θέση) προστασία των μετόχων της
μειοψηφίας (57η θέση) και πληρωμή φόρων (59η θέση).
Το Βέλγιο υποχώρησε 10 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη σε σχέση με το
προηγούμενο έτος, παρόλο που όπως τονίζει ο οδηγός «Doing Business 2018» το
προηγούμενο έτος έκανε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, με
αποτέλεσμα να μειώσει σημαντικά το εργασιακό κόστος.
Η έλλειψη συμφωνίας ΕΕ- Ηνωμένου Βασιλείου για το Βrexit μπορεί να κοστίσει
42.000 θέσεις εργασίας στο Βέλγιο.
Η πιθανότητα μη-επίτευξης συμφωνίας ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου έκανε τον
Υπουργό Απασχόλησης του Βελγίου κ. Kris Peeters να εκφράσει δημόσια την ανησυχία
του για τις επιπτώσεις ενός τέτοιου ενδεχομένου στην βελγική οικονομία. Σύμφωνα με
στοιχεία που επικαλείται ο Υπουργός σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας τον Μάρτιο
του 2019, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει αυτόματα από την τελωνειακή ένωση.
Το άμεσο κόστος για την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων θα ανέλθει σε 2,2 δις. Ευρώ.
Οι Βέλγοι ειδικοί πιστεύουν ότι η μη συμφωνία θα επιφέρει άμεσα ή έμμεσα στο Βέλγιο
απώλεια 42.000 θέσεων εργασίας. Ο κ. Peeters δήλωσε ότι πρέπει το Βέλγιο να είναι
έτοιμο για κάθε περίπτωση, μη αποκλείοντας και την χειρότερη εξέλιξη, δηλαδή την μη
ύπαρξη συμφωνίας. Ο αντίκτυπος πιθανής αποτυχίας των διαπραγματεύσεων για Brexit
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αναμένεται να είναι ισχυρότερος στην περιοχή της Φλάνδρας, δεδομένου ότι
πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της στο Η.Β μέσω του λιμένα
Zebrugges όπου το 45% της δραστηριότητας του είναι με το Ηνωμένο Βασίλειο.
Αναμένεται να υπάρξει μεγάλος αντίκτυπος στις εξαγωγές φαρμακευτικών
προϊόντων όπου αποτελούν μεγάλο μέρος των εξαγωγών του Βελγίου προς το
Ηνωμένο Βασίλειο.
Δημιουργία εταιρείας από την περιφέρεια της Βαλλονίας με σκοπό την
διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην μείωση των ρύπων.
Η περιφέρεια της Βαλλονίας ανακοίνωσε την δημιουργία εταιρείας με την
ονομασία “Easy’green”, αρχικό κεφάλαιο 47 εκατ. ευρώ και σκοπό την παροχή
συμβουλών άλλα και την χρηματοδότηση έργων, που θα συμβάλλουν στην μείωση της
εκπομπής ρύπων από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής. Η προσπάθεια
εντάσσεται στο ομοσπονδιακό πρόγραμμα μείωσης της εκπομπής ρύπων και
χρηματοδοτείται από την περιφέρεια της Βαλονίας και τo πρόγραμμα FEDER (Fonds
Européen de Dévelopement Régional).
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