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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΒΕΛΓΙΟ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Το Βέλγιο είναι μία από τις έξι ιδρυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρίσκεται στην καρδιά της Δυτικής Ευρώπης, η θέση της χώρας αποτελεί
αναμφισβήτητα βασική πτυχή της οικονομίας της και η πρωτεύουσα του
Βελγίου, Βρυξέλλες, φιλοξενούν μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών και διεθνών
οργανισμών.
Το Βέλγιο έχει έκταση 30.528 τετρ. χλμ. από τα οποία 13.521 τετρ. χλμ. ανήκουν
στην περιοχή της Φλάνδρας, 16.845 τετρ. χλμ. στην περιοχή της Βαλλονίας και
162 τετρ. χλμ. στην περιοχή των Βρυξέλλες. Με πληθυσμιακή πυκνότητα 370,3
κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (στοιχεία 2014) είναι, μία από τις πλέον
πυκνοκατοικημένες χώρες της Ε.Ε. Η πρωτεύουσα Βρυξέλλες έχει πληθυσμό 1,2
εκατ κατοίκους, ενώ άλλες σημαντικές πόλεις είναι η Αμβέρσα (περίπου 1 εκατ.
κατοίκους), η Λιέγη και η Γάνδη.
Διοικητικά διαιρείται σε τρεις γεωγραφικές και διοικητικές περιοχές: τη περιοχή
της Φλάνδρας, τη Βαλλονία και τις Βρυξέλλες, οι οποίες υποδιαιρούνται σε δέκα
συνολικά επαρχίες που συγκεντρώνουν 589 κοινότητες: 262 η Βαλλονία, 308 η
Φλάνδρα και 19 οι Βρυξέλλες 2 .
Ο Πληθυσμός του Βελγίου είναι 11.258.434 κάτοικοι (στοιχεία 2015) και κατανέμεται στις τρείς περιοχές ως εξής:

Περιοχή της Φλάνδρας (6,46 εκατ. κάτοικοι),

Περιοχή της Βαλλονίας (3,6 εκατ. κάτοικοι), και

Περιοχή των Βρυξελλών (1,2 εκατ. κάτοικοι).
Οι τρείς περιοχές εκτός από διοικητικές πειφέρειες αποτελούν και τρεις γλωσσικές κοινότητες: τη γαλλόφωνη, τη φλαμανδόφωνη, και μικρό αριθμό από γερμανόφωνους στα σύνορα με την Γερμανία.
Η υποδομή μεταφορών και επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη σε
ολόκληρη τη χώρα όσον αφορά στους μεγάλους δρόμους, τους σιδηροδρόμους,
τις πλωτές οδούς, τα διεθνή αεροδρόμια (Βρυξέλλες, Λιέγη, Charleroi, Ostend,
Αμβέρσα και Courtrai) και θαλάσσιους λιμένες (Αμβέρσα, Zeebrugge, Γάνδη και
Οστάνδη). Το Βέλγιο διαθέτει ένα από τα πλέον ανεπτυγμένα τηλεπικοινωνιακά
δίκτυα "ευρείας ζώνης" στην Ευρώπη.
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2. ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
Το Βέλγιο είναι ομοσπονδιακή βασιλευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, με
αρχηγό του κράτους τον Βασιλιά Φίλιππο και πρωθυπουργό τον Charles Michel.
Η νομοθετική εξουσία ασκείται από δύο σώματα: τη Βουλή των Αντιπροσώπων
(150 μέλη) και τη Γερουσία (60 μέλη).
Τον Μάιο 2014 πραγματοποιήθηκαν εθνικές εκλογές για την ανάδειξη ομοσπονδιακών και περιφερειακών κυβερνήσεων, νικητές αναδείκτηκαν το συντηρητικό κόμμα της Φλάνδρας (N-VA) και το σοσιαλιστικό κόμμα (PS) στο γαλλόφωνο μέρος του Βελγίου και τις Βρυξέλλες. Στις αρχές Οκτωβρίου 2014, ο κεντροδεξιός κυβερνητικός συνασπισμός 4 κομμάτων κατέληξε σε συμφωνία και
στον σχηματισμό ομοσπονδιακής κυβέρνησης από 3 φλαμανδικά κόμματα (συντηρητικό-εθνικιστικό N-VA, χριστιανοδημοκρατικό CD&V, φιλελεύθερο OpenVLD) και 1 γαλλόφωνο κόμμα (φιλελεύθερο MR).
Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αποφασίζει για θέματα εξωτερικής πολιτικής,
άμυνας, δημόσιων οικονομικών, δικαιοσύνης, κοινωνικής ασφάλισης και σημαντικό τμήμα των κλάδων δημόσιας υγείας και εσωτερικών υποθέσεων, ενώ στη
δικαιοδοσία των περιφερειών ανήκουν τα κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα, η
επιστημονική έρευνα, η εκπαίδευση, η γεωργική πολιτική, το εξωτερικό εμπόριο
και η αναπτυξιακή βοήθεια.
Η προηγούμενη κυβέρνηση Di Rupo, είχε δρομολογήσει την 6η «μεταρρύθμιση
του κράτους» (“6e Réforme de l’Etat”), η οποία και τέθηκε σε ισχύ από 1.7.2014
και προβλέπει την σταδιακή μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτήτων και κονδυλίων από την κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση στις περιφέρειες και τις κοινότητες του Βελγίου, με ταυτόχρονη μεγαλύτερη φορολογική και γενικότερη οικονομική «αυτονόμηση» των περιφερειακών κυβερνήσεων. Η πορεία υλοποίησης της
6ης «μεταρρύθμισης του κράτους» συνεχίζεται από τη νέα κυβέρνηση Michel.
Τα εργατικά συνδικάτα στο Βέλγιο διαθέτουν μεγάλη πολιτική ισχύ και επηρεάζουν την λήψη αποφάσεων τόσο σε επίπεδο ομοσπονδιακής και περιφερειακών
κυβερνήσεων, όσο και των επιχειρήσεων. Οι τρεις σημαντικότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Βέλγιο είναι η Συνομοσπονδία Χριστιανικών Συνδικάτων
(Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique – CSC), η Γενική Εργατική Ομοσπονδία (Fédération Générale du Travail en Belgique – FGTB) και η Γενική Οργάνωση Φιλελεύθερων Συνδικάτων (Centrale Générale des Syndicats Libéraux –
CGSLB).
Η νομοθετική εξουσία σε ομοσπονδιακό επίπεδο ασκείται από δύο σώματα: τη
Βουλή των Αντιπροσώπων (150 μέλη) και τη Γερουσία (60 μέλη). Κοινοβούλια
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λειτουργούν και σε περιφερειακό επίπεδο, το κοινοβούλιο της Φλάνδρας με 124
έδρες, της Βαλλονίας 75 έδρες και των Βρυξελλών 89 έδρες.
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΧΕΣΕΙΣ
Το Βέλγιο εκτός από ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης, μετέχει σε πληθώρα διεθνών οργανισμών. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι το ΝΑΤΟ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), ΟΟΣΑ, Paris Club, Σύμβαση Schengen,
ΟΗΕ, κλπ.
Πλήρη βάση δεδομένων διεθνών συμφωνιών που έχει υπογράψει το Βέλγιο από
το έτος 1987 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εντοπίσουν στην σχετική ιστοσελίδα
του
ομοσπονδιακού
Υπουργείου
Εξωτερικών,
στην
διεύθυνση
http://diplomatie.belgium.be/fr/traites/base_de_donnees_traites
4. ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Τύπος
Κυριότερες γαλλόφωνες ημερήσιες πολιτικές – οικονομικές εφημερίδες: Le Soir,
La Libre Belgique, L’Echo, Metro (FR, διανέμεται δωρεάν)
Τοπικές γαλλόφωνες εφημερίδες: La Capitale, La Province, Le Quotidien de
Namur, La Nouvelle Gazette, La Meuse, Nord Éclair, Le Courrier
Κυριότερες φλαμανδόφωνες ημερήσιες εφημερίδες: Het Laatste Nieuws, Het
Nieuwsblad, Metro (NL, διανέμεται δωρεάν), Het Belang van Limburg, Gazet van
Antwerpen, De Standaard, De Morgen, De Tijd, Grenz Echo,
Κυριότερα εβδομαδιαία πολιτικά – οικονομικά περιοδικά: Humo (NL), Knack
(NL), Le Vif/L'Express (FR), Le Soir Magazine (FR), Paris Match Belgique (FR)
Trends-Tendances (FR / NL)
Ραδιοτηλεόραση
Το Βέλγιο είναι μία γλωσσικά κερματισμένη ραδιοτηλεοπτική αγορά, στην οποία κάθε γλωσσική κοινότητα διαθέτει δικά της ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
Υπάρχει πληθώρα τηλεοπτικών καναλιών που απευθύνονται σε εκάστη των
τριών κοινοτήτων, ενώ παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος των βελγικών
νοικοκυριών είναι συνδεδεμένο με συστήματα καλωδιακής τηλεόρασης και
παρακολουθούν τηλεοπτικά προγράμματα γειτονικών χωρών (Γαλλίας,
Ολλανδίας, Γερμανίας, Βρετανίας).
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Οι διαφορετικές γλωσικές κοινότητες διαθέτουν επίσης εκτεταμένο ραδιοφωνικό
δίκτυο αποτελούμενο τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ
1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το Βέλγιο είναι μία από τις χώρες με το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα
στην Ευρώπη. Τα κυριότερα της πλεονεκτήματα είναι η γεωγραφική της θέση
στο κέντρο της δυτικής Ευρώπης, οι σύγχρονες υποδομές, η διαφοροποιημένη
παραγωγική της βάση και η εξωστρέφεια της.
Η βελγική οικονομία, όπως κάθε σύγχρονη βιομηχανοποιημένη οικονομία,
χαρακτηρίζεται από την αυξανόμενη σημαντικότητα των υπηρεσιών: το μερίδιο
των υπηρεσιών στη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία αντιπροσώπευε το
55% το 2016 (συμπεριλαμβανομένου του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου),
του οποίου το μερίδιο ανερχόταν σε 14,3% του ΑΕΠ. Η συμμετοχή της
βιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας) αποτελεί το 5,4%
συμπεριλαμβανομένου και τις κατασκευές. Το υπόλοιπο κατανέμεται μεταξύ μη
εμπορικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης)
και της γεωργίας.
Οι ισχυροί κλάδοι της βελγικής βιομηχανίας είναι η χημική βιομηχανία (17% της
συνολικής βιομηχανικής προστιθέμενης αξίας), η βιομηχανία τροφίμων (15%), η
βιομηχανία βασικών μετάλλων και μεταποιημένων μεταλλικών προϊόντων
(12%) και η φαρμακοβιομηχανία (11% ).
Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς διαρθρωτικούς δείκτες, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
του Βελγίου, εκφρασμένο σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης, ανήλθε σε 119%
της ΕΕ-28. Το Βέλγιο είναι μια από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης,
ακριβώς πίσω από τη Γερμανία.
Οι βιομηχανίες χημικών και τροφίμων είναι οι σημαντικότεροι τομείς της
βιομηχανικής δραστηριότητας στο Βέλγιο. Η φαρμακευτική βιομηχανία είναι
επίσης ο πιο δυναμικός τομέας στο Βέλγιο. Αυξήθηκε κατά 82,4% από το 2008 (+
40,6% στην Ευρωζώνη) μετά από δύο ιδιαίτερα εντυπωσιακά χρόνια.
Κατά το 2016, η βιομηχανική παραγωγή συνέχισε την ανάπτυξή της στο Βέλγιο
(+ 2% σε ετήσια βάση). Η ίδια τάση παρατηρήθηκε και στην Ευρωζώνη (+ 1,5%).
Η παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα στο Βέλγιο παρέμεινε σχετικά
σταθερή. Πράγματι, η έλλειψη βελγικής «φούσκας» στην αγορά ακινήτων
συνέβαλε στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης σε αντίθεση με την
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κατάσταση σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες που πλήττονται από τις πτωχεύσεις
των επιχειρήσεων και την έκρηξη της φούσκας των κατοικιών.
Μεταξύ 2014 και 2015, η δραστηριότητα στον τομέα των κατασκευών μειώθηκε
κατά 2,6% στο Βέλγιο και κατά 0,8% στην Ευρωζώνη. Το 2016, η παραγωγή στον
τομέα των κατασκευών μειώθηκε κατά 0,5% στο Βέλγιο σε ετήσια βάση σε
αντίθεση με την Ευρωζώνη όπου αυξήθηκε κατά 1,8%.
Η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου εκδίδει δύο φορές το έτος έρευνα σχετικά με
τις επενδύσεις των εταιρειών στον τομέα της βιομηχανίας. Το 2016, οι
επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 5,7% στους τομείς των οχημάτων, χημικών,
ξυλείας και μη σιδηρούχων μετάλλων. Οι επενδύσεις των μεγάλων και πολύ
μεγάλων επιχειρήσεων (με περισσότερους από 250 εργαζόμενους) μειώθηκαν
ενώ αντίθετα οι επενδύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (5 έως 250
εργαζόμενους) αυξήθηκαν το 2016. Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, μέσα
στο 2017 αναμένεται να ενισχυθούν οι επενδύσεις στην βιομηχανία.

2. ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Μακροοικονομικά μεγέθη 2016
ΑΕΠ (τιμές
αγοράς)
Ετήσια
Μεταβολή ΑΕΠ
(%)

Κατά κεφαλήν
ΑΕΠ

408 δις €

Ανεργία

8%

Εξαγωγές

252,002 δις

1,2%

Ετήσια
Μεταβολή
Ανεργίας (%)

-0,5%

Εισαγωγές

251,319 δις

€ 36.200

Πληθωρισμός

1,8%

Έλλειμμα
Γενικής
Κυβέρνησης
% ΑΕΠ
Δημόσιο
χρέος %
ΑΕΠ

2,9%

106,8%

ΠΗΓΗ : EUROSTAT, Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν : Το 2016, ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ ανήλθε
σε 1,2%, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, ελαφρά
μειωμένο σε σχέση με το 2015 (μεγέθυνση 1,5% του ΑΕΠ). Η μείωση του ρυθμού
ανάπτυξης για το 2016, αποδίδεται στις διεθνείς οικονομικές συγκυρίες, στην
ελαφρώς μειωμένη ζήτηση αλλά και στις αρνητικές συνέπειες των τρομοκρατικών επιθέσεων στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο του 2016, ειδικότερα σε ότι αφορούσε
στον τουρισμό.
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ΠΗΓΗ : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2008 και το πρώτο εξάμηνο του 2009, η βελγική οικονομία, επηρεασμένη από την της διεθνή οικονομική κρίση, αντιμετώπισε μια
περίοδο βαθιάς ύφεσης. Οι τρεις σημαντικότερες βελγικές τράπεζες χρειάστηκε
να λάβουν κρατική οικονομική ενίσχυση ενώ η Fortis εξαγοράστηκε τελικά από
τον γαλλικό όμιλο BNP Paribas. Στην συνέχεια η οικονομία ανέκαμψε με ρυθμό
ανάπτυξης 2,7% το 2010 και 1,8% το 2011 ενώ το 2012 αυξήθηκε ελάχιστα κατά
0,2%. Το 2013 η βελγική οικονομία σημείωσε μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ το
2014 επανήλθε σε θετικό ρυθμό, της τάξεως του 1,3%.
Το 2016 η ιδιωτική κατανάλωση αποτέλεσε το 51,9% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ η
δημόσια κατανάλωση παρέμεινε σε απόλυτους αριθμούς σταθερή στο 23,8% του
ΑΕΠ. Ο κλάδος των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανόμενου του κλάδου των κατασκευών), συντείνει σε ένα μεγάλο ποσοστό στην διαμόρφωση του ΑΕΠ, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό μεγαλύτερο του 70%. Οι κυριότεροι κλάδοι που συγκροτούν το ΑΕΠ είναι αυτός του εμπορίου, των μεταφορών και μαζικής εστίασης, οι κλάδοι υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, άμυνας και εκπαίδευσης, οι επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες και οι κτηματομεσιτικές υπηρεσίες οι
οποίες σημειώνουν σταθερά ανοδική πορεία.
Πληθωρισμός: Το άνοιγμα της βελγικής οικονομίας και η ένταξή της σε μια
ενιαία νομισματική ζώνη δικαιολογούν γενικά συγκρατημένο ποσοστό
πληθωρισμού. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ο πληθωρισμός αυξήθηκε
ταχύτερα σε σύγκριση με τους κύριους εμπορικούς εταίρους (Γαλλία, Γερμανία
και Κάτω Χώρες). Το 2016 ανήλθε στο 1,8% μετά από μία σχετική επιτάχυνση
του ρυθμού αύξησης του η οποία σημειώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2016,
κυρίως λόγω της τρέχουσας αύξησης των διεθνών τιμών καυσίμων. Η αύξηση
9
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ήταν σημαντική σε σχέση με το 2015 (0,6%) και τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη
(0,2%). Οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένονται να συνεχιστούν και το 2017 λόγω
της αύξησης των τιμών των καυσίμων και των τιμών βασικών τροφίμων λόγω
των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της αύξησης των μισθών που
μεταφέρονται στο κόστος παραγωγής.
Ανεργία : Η ανεργία δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης για το 2016, με το ποσοστό των ανέργων ανδρών ( 8.1%) να είναι υψηλότερο σε σχέση με το αυτό των
γυναικών (7.8%). Ο συνολικός αριθμός των ανέργων ανέρχεται τον Δεκέμβριο
του 2016 σε 552.893 άτομα, σε σχέση με 578.526 άτομα τον Δεκέμβριο του 2015.
Ανεργία 2011-2016
Έτος
Ποσοστό ανεργίας (%)

2011
7.2

2012
7.6

2013
8.4

2014
8.5

2015
8.5

2016
8.0

ΠΗΓΗ : EUROSTAT, Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux

Δημόσιο χρέος: Ως αποτέλεσμα της κρίσης, το έλλειμμα αυξήθηκε για να
φθάσει το 5,4% του ΑΕΠ το 2009. Αφενός, τα έτη 2010 και 2011 ήταν χρόνια
δημοσιονομικής εξυγίανσης και το Βέλγιο κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για
τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Από την άλλη πλευρά, ο λόγος του
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ ξεπέρασε το 100% το 2011. Συνέχισε να ανεβαίνει
για να φτάσει το 106,5% το 2014, πριν μειωθεί το 2015 στο 104,8%.
Το δημοσιονομικό έλλειμμα έφτασε το 2016 σε 2,9% του Α.Ε.Π. ενώ το συνολικό
δημόσιο χρέος ανέρχεται σε 106,8%. Το ποσοστό του χρέους θεωρείται υψηλό,
ξεπερνώντας τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, (89,9% του Α.Ε.Π.) με αποτέλεσμα να ασκούνται πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μείωση του το συντομότερο
δυνατόν.
Έλλειμμα και δημόσιο χρέος (2009-2016)
Έτος

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Έλλειμμα (% ΑΕΠ)

1,1

5,4%

4%

4,1%

4,2%

3%

3,1%

2,6%

2,9%

92,5

99,6

99,7

102,3

104,3

105,4

106,5

105,8

106,8

Δημόσιο Χρέος (%
ΑΕΠ)

ΠΗΓΗ : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux

Μέτρα περιορισμού του Δημοσίου χρέους: ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε
τον Νοέμβριο του 2016 περιλαμβάνει μέτρα για την βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, μειώσεις δαπανών αλλά και αυξήσεις φόρων. Μερικές από
τις αλλαγές που προβλέπονται για την οικονομία και την εργασία στο νέο
προϋπολογισμό περιλαμβάνουν επέκταση του θεσμού της ευέλικτης εργασίας,
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ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, έμμεση αύξηση της φορολογίας,
καταργώντας εκπτώσεις για παροχές προς τους εργαζόμενους όπως π.χ. η
παροχή οχημάτων με τη μέθοδο leasing ή η κάρτα καυσίμων. Στον τομέα της
υγείας, η κυβέρνηση αναμένεται να μειώσει τις δαπάνες κατά 900 εκατομμύρια
ευρώ ετησίως, θέτοντας περιορισμούς στη συνταγογράφηση και αυξάνοντας τη
συμμετοχή των ασθενών στην αγορά αντιβιοτικών.
Στον χρηματοοικονομικό τομέα, από το 2017 αυξάνεται ο φόρος επί των
μερισμάτων και των τόκων, από 27 % που είναι σήμερα σε 30%, με στόχο να
εισπράξει 77 εκατ. ευρώ. Πρόθεσή της κυβέρνησης είναι επίσης να εισπράξει
φόρους από χρηματοοικονομικές επενδύσεις βέλγων στο εξωτερικό. Το ανώτερο
όριο επιβάρυνσης των χρηματιστηριακών συναλλαγών διπλασιάζεται καθώς
και ο φορολογικός συντελεστής στην αγοραπωλησία τίτλων.
Σε ότι αφορά τις συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις επικεντρώνονται στην
κατάργηση προνομίων, όπως για παράδειγμα την αύξηση των ορίων πλήρους
συνταξιοδότησης σε ορισμένες ειδικότητες (στρατιωτικοί, οι οδηγοί
σιδηροδρόμων, αστυνομικοί) εξισώνοντας τα όρια πλήρους συνταξιοδότησης
στα 45 έτη, αντί για 38 έτη που ίσχυε έως σήμερα. Επίσης στον προϋπολογισμό
του 2017 μειώνονται ορισμένες παροχές προς μακροχρόνια άνεργους και
συνταξιούχους και αυξάνεται η ελκυστικότητα της επέκτασης του εργασιακού
βίου.
Τέλος, στα πλαίσια της συζήτησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2017,
προτάθηκε η εισαγωγή φόρου επί της υπεραξίας από την πώληση μετοχών και
ακινήτων. Το θέμα έχει αποτελέσει αντικείμενο διαμάχης, λόγω ασυμφωνίας
των κυριότερων κυβερνητικών εταίρων. Η απόφαση για το θέμα της φορολογίας
αναβλήθηκε, μετά από απόφαση του πρωθυπουργού.
Το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου το 2016 παρουσιάζεται θετικό με μικρό
πλεόνασμα της τάξης των 682 εκατ. €. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 252 δις € ενώ οι
εισαγωγές, 251,32 δις €. Η οικονομία του Βελγίου είναι αρκετά εξωστρεφής με
τις εξαγωγές να καλύπτουν 60-65% του ΑΕΠ διαχρονικά.
Αναμφισβήτητα ο κυριότεροι εμπορικοί εταίροι του Βελγίου είναι οι χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαχρονικά, το ποσοστό εξαγωγών και εισαγωγών από
και προς χώρες της ΕΕ ξεπερνά το 70%. Οι εισαγωγές από χώρες εκτός της ΕΕ
δείχνουν μία αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, η οποία μπορεί να αποδοθεί
και στην αύξηση των τιμών ενέργειας.
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Σύνολο βελγικών εισαγωγών-εξαγωγών (σε εκατ. Ευρώ)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Προς ΕΕ
Εκτός ΕΕ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Από ΕΕ
Εκτός ΕΕ
ΕΜΠ. ΙΣΟΖΥΓΙΟ

2012
236.299,7
164.164,4
72.135,3
248.498,3
183.326,3
65.172
-12.198,6

2013
238.792,4
166.171,6
72.602
248.005,8
180.655,6
67.350,2
-9.213,4

2014
240.228,4
168.052,3
72.176
247.052
176.916,2
70.135,8
-6.823,9

2015
235.084
166.492,1
68.591,9
237.113,7
165.983,1
71.130,9
2.029,7

2016
252.002,2
176.987,8
75.014,1
251.319,9
175.805,4
75.514,9
682.3

ΠΗΓΗ : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux

Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση του Βελγίου προωθεί ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών αλλά και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, προκειμένου να περιορίσει το δημόσιο χρέος και να το επαναφέρει σε
επίπεδο χαμηλότερο του 100% του ΑΕΠ.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΙΔΡΥΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Συμφωνα με το IMD World Competitiveness Yearbook 2016, το Βέλγιο
συγκαταλέγεται μεταξύ των 25 πιο ανταγωνιστικών χωρών και κατέχει την 17η
θέση σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (Έκθεση Παγκόσμιας
Ανταγωνιστικότητας 2016-2017).
Οι βελγικές εταιρείες είναι βαθιά ενσωματωμένες στην παγκόσμια οικονομία
και δραστηριοποιούνται σε σημαντικό βαθμό και σε ενδιάμεσα αγαθά. Η
εξειδίκευση των βελγικών επιχειρήσεων σε τμήματα της αγοράς με υψηλότερη
έκθεση στον ανταγωνισμό τιμών είναι δύσκολο να συμβιβαστεί με το υψηλό
κόστος εργασίας της χώρας. Το κόστος εργασίας, το οποίο επέχει σημαντικό
παράγοντα βιοσιμώτητας για τις διεθνείς επιχειρήσεις, είναι σχετικά υψηλό στο
Βέλγιο.
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Οι κυριότεροι τύποι εταιρικών μορφών στο Βέλγιο είναι :
Είδη εταιρειών και μετοχικό κεφάλαιο.

Αριθμός μετόχων/ευθύνη εταίρων

Société Privée à Responsabilité Limitée /
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (SPRL/BVBA): Private Limited Liability Company
Ελάχιστο ποσό €18,500 καταβεβλημένο
€6,200. Σε περίπτωση ενός μετόχου ελάχιστο
ποσό € 12,400.

Μονοπρόσωπη ή περισσότεροι εταίροι.

Περιορισμένη ευθύνη στο ποσό της συμμετοχής.

Société Anonyme / Naamloze Vennootschap
(SA/NV): Public Limited Company

Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο €61,500.

Κατ’ ελάχιστο 2 εταίροι.

Περιορισμένη ευθύνη στο ποσό της συμμετοχής.

Société en Nom Collectif / Vennootschap
Onder Firma (SNC/VOF): General Partnership

Κατ’ ελάχιστο 2 εταίροι.
Απεριόριστη ευθύνη

Δεν απαιτείται ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.

Δύο τύποι εταίρων: ενεργοί και μη.

Société en Commandite Simple / Gewone
Commanditaire Vennootschap (SCS/GCV): Ordinary Limited Partnership

Οι ενεργοί εταίροι έχουν απεριόριστη ευθύνη ενώ
οι μη ενεργοί περιορισμένη ευθύνη έως του ποσού
Δεν απαιτείται ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.
της συνεισφοράς.
Société Coopérative à Responsabilité Illimitée /
Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte
Aansprakelijkheid (SCRI/CVOA): Cooperative
Company with Unlimited Liability

Μέχρι 3 εταίρους.
Απεριοριστη ευθύνη.

Δεν απαιτείται ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο
Société Coopérative à Responsabilité Limitée /
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid: Cooperative company
(SC/CV) or Cooperative Company with Limited Liability (SCRL/CVBA)

Μέχρι 3 εταίρους.
Περιορισμένη ευθύνη

Ελάχιστο € 18,550 καταβεβλημένο € 6,200.
Πηγή: Invest in Belgium

Ο φορολογικός συντελεστής εταιρειών στο Βέλγιο ανέρχεται σε 33,99%. Σημειώνεται ότι ο κανονικός ονομαστικός εταιρικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 33%, όμως προσαυξηθηκε τα τελευταία έτη κατά 3% εξαιτίας πρό-
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σθετης εισφοράς, λόγω οικονομικής κρίσης. Τα υποκαταστήματα ξένων επιχειρήσεων φορολογούνται ακριβώς το ίδιο όπως οι εγχώριες εταιρείες.
Ωστόσο, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με φορολογητέα κέρδη που δεν υπερβαίνουν τα 322.500 €, εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ως εξής: 24,98% εάν τα
κέρδη ανέρχονται σε μέχρι 25.000 €, 31,93% εάν τα κέρδη ανέρχονται σε μεταξύ
25.000 και 90.000 €, και 35,54% εάν τα κέρδη ξεπερνούν τις 90.000€ έως 322.500€.
Παράλληλα, υπάρχουν πλήθος φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων φόρου οι οποίες υπολογίζονται για επενδύσεις στην βιομηχανία, το εμπόριο, την γεωργία,
καθώς και δαπάνες που αφορούν την έρευνα και τεχνολογία, τις πατέντες, την
χρήση πράσινων τεχνολογίων και επενδύσεις που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, την ανακύκλωση, στον βελγικό κινηματογράφο και οπτικοακουστικές
παραγωγές, επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και διάφορους άλλους τομείς.
Διάφοροι μηχανισμοί καθιστούν δυνατή τη μείωση του ονομαστικού συντελεστή, και γενικά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πλήθος από φορολογικά κίνητρα και οι απαλλαγές για νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν δημιουργήσει προυποθέσεις ώστε η χώρα του Βελγίου να αποτελεί ένα σχετικά φιλικό περιβάλλον
για εγκατάσταση επιχειρήσεων.
Ένας από τους μηχανισμούς μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένων στο Βέλγιο (καθώς και τα θποκαταστήματα αυτών) είναι το καθεστώς των πλασματικών τόκων. Η «πλασματικήεικονική» δαπάνη τόκων εφαρμόζεται υπολογίζοντας μιά εκπτωση στην φορολογία για χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από ίδια κεφάλαια. Το επιτόκιο που
εφαρμόζεται αντιστοιχεί κατ’ αρχήν στο επιτόκιο των κρατικών ομολόγων
10ετούς διάρκειας, με ανώτατο όριο το 3% και 3,5% όταν πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 2016, το ποσοστό ανήλθε στα επίπεδα του 1,131% (1,631%
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις), εξαιτίας των χαμηλών επιτοκίων των 10ετών
ομολόγων.
Επίσης πολύ χαμηλός συντελεστής εφαρμόζεται στα έσοδα εταιρειών που
προέρχονται από εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, με συντελεστή μόλις 6,8%. Οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κατοχυρώσει πατέντα ευρεσιτεχνίας προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
Στο Βέλγιο εφαρμόζεται επίσης φορολόγηση ακίνητης περιουσίας (précompte
immobilier) με συντελεστές 1,25% και 2,5% επί του τεκμαρτού εισοδήματος. Το
ύψος της φορολόγησης κυμαίνεται ανάλογα με την τοποθεσία του ακινήτου,
βάσει του κτηματολογίου (revenue cadastral). Οι τοπικές αρχές σε αρκετές περιπτώσεις επιβάλλουν και άλλους επιπλέον φόρους επί των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η αγορά ακινήτων επιβαρύνεται με φορολογικούς συ14
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ντελεστές της τάξεως του 12,5% στην Βαλλονία και τις Βρυξέλλες και 10% σε ακίνητα στην περιοχή της Φλάνδρας, γεγονός που καθιστά την αγοραπωλησία
ακινήτων για κερδοσκοπικούς σκοπούς εξαιρετικά ακριβή.
Βέβαια η βελγική κυβέρνηση προτίθεται να μειώσει τον φόρο επιχειρήσεων, όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές ανάγκες και αναμένεται να επεξεργαστεί
και προετοιμάσει εναλλακτικές προτάσεις οι οποίες θα στοχεύουν στην μείωση
της φορολόγησης των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα στοχεύει στην κατάργηση
ευνοϊκών φορολογικών καθεστώτων, όπως είναι οι πλασματικοί τόκοι.
Η φορολογία φυσικών προσώπων στο Βέλγιο είναι προοδευτική. Ισχύει προσωπικό αφορολόγητο 7.130 €, το οποίο προσαυξάνεται για πρόσθετα εξαρτώμενα
οικογενειακά μέλη.
Φορολογία φυσικών προσώπων – κλίμακες φορολογίας
Έως €10.860 (πέραν του αφορολόγητου)
€10.860 έως €12.470
€12.470 έως €20.780
€20.780 έως €38.080
Άνω των €38.080

25%
30%
40%
45%
50%

4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΕΛΓΙΟΥ

Το άνοιγμα της βελγικής οικονομίας αντανακλάται μέσω της ένταξής της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και μέσω της αυξανόμενης εστίασής της στις αγορές
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2008 έως το 2012, το μερίδιο του Βελγίου
στο διεθνές εμπόριο αυξήθηκε με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις
βάρος του εμπορίου της εσωτερικής αγοράς, τόσο για τις εξαγωγές όσο και για
τις εισαγωγές. Πρόκειται για μια συνεχή τάση εισαγωγών από τότε, ενώ για τις
εξαγωγές το μερίδιο αυτό μειώθηκε τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.
Το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου το 2016 παρουσιάζεται θετικό με μικρό
πλεόνασμα της τάξης των 682 εκατ. €. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 252 δις € ενώ οι
εισαγωγές, 251,32 δις €. Διαχρονικά, οι εξαγωγές του καλύπτουν το 60-65% του
ΑΕΠ.
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Σύνολο βελγικών εισαγωγών-εξαγωγών (σε εκατ. Ευρώ)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Προς ΕΕ
Εκτός ΕΕ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Από ΕΕ
Εκτός ΕΕ
ΕΜΠ. ΙΣΟΖΥΓΙΟ

2012
236.299,7
164.164,4
72.135,3
248.498,3
183.326,3
65.172
-12.198,6

2013
238.792,4
166.171,6
72.602
248.005,8
180.655,6
67.350,2
-9.213,4

2014
240.228,4
168.052,3
72.176
247.052
176.916,2
70.135,8
-6.823,9

2015
235.084
166.492,1
68.591,9
237.113,7
165.983,1
71.130,9
2.029,7

2016
252.002,2
176.987,8
75.014,1
251.319,9
175.805,4
75.514,9
682.3

ΠΗΓΗ : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux

Αναμφισβήτητα ο κυριότεροι εμπορικοί εταίροι του Βελγίου είναι οι χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαχρονικά το ποσοστό εξαγωγών και εισαγωγών από
και προς χώρες της ΕΕ ξεπερνά το 70%. To εμπορικό ισοζύγιο με τις χώρες της
ΕΕ είναι θετικό για το 2016 με πλεόνασμα 1,18 δις ενώ με τις τρίτες χώρες ελλειματικό κατά μόνο 500 εκατ €.
Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση του Βελγίου προωθεί ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών αλλά και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, προκειμένου να περιορίσει το δημόσιο χρέος και να το επαναφέρει σε
επίπεδο χαμηλότερο του 100% του ΑΕΠ.
Σύνολο βελγικών εισαγωγών-εξαγωγών (σε δισεκατ. Ευρώ)
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Αναμφισβήτητα ο κυριότεροι εμπορικοί εταίροι του Βελγίου είναι οι χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαχρονικά το ποσοστό εξαγωγών και εισαγωγών από
και προς χώρες της ΕΕ ξεπερνά το 70%.
Σύνολο βελγικών εισαγωγών-εξαγωγών (σε εκατ. Ευρώ)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Προς ΕΕ
Εκτός ΕΕ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Από ΕΕ
Εκτός ΕΕ
ΕΜΠ. ΙΣΟΖΥΓΙΟ

2012
236.299,7
164.164,4
72.135,3
248.498,3
183.326,3
65.172
-12.198,6

2013
238.792,4
166.171,6
72.602
248.005,8
180.655,6
67.350,2
-9.213,4

2014
240.228,4
168.052,3
72.176
247.052
176.916,2
70.135,8
-6.823,9

2015
235.084
166.492,1
68.591,9
237.113,7
165.983,1
71.130,9
2.029,7

2016
252.002,2
176.987,8
75.014,1
251.319,9
175.805,4
75.514,9
682.3

ΠΗΓΗ : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux

Χώρες προορισμού των βελγικών εξαγωγών (σε εκατ. Ευρώ)
ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΗΠΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΙΝΔΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΚΙΝΑ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

2012

2013

2014

2015

2016

36.871,0
38.453,9
31.400,0
15.676,2
11.918,3
8.648,4
7.606,7
5.601,0
4.003,7
5.730,3
5.612,7

38.148,1
38.013,1
30.416,1
16.620,6
10.197,5
8.704,8
7.551,9
5.766,9
4.310,1
5.520,2
5.529,7

38.853,7
38.193,5
28.986,9
17.807,5
11.500,3
8.772,3
8.160,5
5.962,5
4.653,4
5.491,4
5.038,2

36.956,3
36.898,5
28.548,6
18.326,2
12.992,4
10.012,8
7.401,5
6.187,2
5.044,4
4.665,5
4.987,1

37.389,4
41.364,5
28.031,6
18.804,1
16.266,1
12.262,6
7.723.0
6.395,7
5.450,7
5.393,5
4.860,6

ΠΗΓΗ : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux

Εισαγωγές Βελγίου (σε εκατ. Ευρώ)
ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

2012

2013

2014

2015

2016

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΗΠΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΚΙΝΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΡΩΣΙΑ

64.011
38.409
29.639
14.104
10.059
7.471
6.262
5.309
5.365
6.709

62.307
36.989
29.876
13.744
10.736
7.843
6.123
5.296
5.456
7.431

60.682
36.979
28.548
12.693
10.647
8.537
6.560
5.405
4.860
7.950

51.736
36.008
27.171
13.256
11.552
9.935
6.985
5.567
5.085
6.582

47.914
37.177
27.342
11.973
14.029
10.141
6.666
6.431
6.265
6.089

ΠΗΓΗ : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux
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Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τους παραπάνω πίνακες το Ηνωμένο
Βασίλειο αποτελεί σημαντικό εταίρο τόσο ως εισαγωγικός τόσο και εξαγωγικός
προορισμός. Η προοπτική εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ όπως
είναι φυσικό έχει προβληματίσει την βελγική επιχειρηματική κοινότητα. Σε
μελέτη που εκπόνησε το BECI (Εμπορο-βιομηχανικό Επιμελητήριο των
Βρυξελλών) με τίτλο «Towards a Belgian Economic Brexit Strategy» αναλύεται
επιχειρηματολογία σχετικά με τις επιπτώσεις αλλά και τις ευκαιρίες από την
αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ. Τα συμπεράσματα της μελέτης καταλήγουν ότι
το Η.Β. είναι ένας σημαντικός εμπορικός εταίρος και συνεπώς μια εταιρική
σχέση τύπου Νορβηγίας, θα διευκόλυνε τις βελγικές επιχειρήσεις και την
οικονομία. Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για το Βέλγιο, σύμφωνα με την
μελέτη, είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την προσέλκυση Ευρωπαϊκών
Οργανισμών αλλά και πολυεθνικών οργανισμών που θέλουν να εδρεύουν στην
ΕΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ
1. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Πέραν των κοινοτικών ρυθμίσεων, οι βασικές συμφωνίες οικονομικού περιεχομένου, που έχουν υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου, είναι οι εξής :
Συμφωνία περί Απαλλαγής της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (24.5.68, Ν.Δ
117/1969 ΦΕΚ 41/Α/1969). Αναθεωρήθηκε και μονογραφήθηκε το 1994 και υπεγράφη στην Αθήνα στις 25 Μαΐου του 2004. Το Βέλγιο κύρωσε την Συμφωνία
στις 22/9/2005. Από ελληνικής πλευράς η Συμφωνία κυρώθηκε με τον Νόμο 3407
(ΦΕΚ 266/Α/25.10.2005. Εν. Ισχ. 30-12-2005. Αν. ΦΕΚ 36/Α/16-2-2006). Στις 16.3.2010
υπογράφηκε στις Βρυξέλλες Πρωτόκολλο που τροποποιεί την Συμφωνία (άρθρο
25), το οποίο κυρώθηκε από ελληνικής πλευράς με τον Νόμο 4106 (ΦΕΚ
6/Α/9.1.2013), όχι όμως ακόμη από βελγικής πλευράς.
Συμφωνία Απαλλαγής Φορολογίας Αεροπορικών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (23.6.54, ΦΕΚ 62/Α/1955)
Συμφωνία Οδικών Μεταφορών (16.7.69, Ν 366/22-6-1976, ΦΕΚ160/Α/25-6-1976).
Αεροπορική Σύμβαση (13-4-1955, ΦΕΚ107/Α/1957 Εμπιστευτικό μνημόνιο κατανοήσεως επί της ανωτέρω συμβάσεως 12-5-1972).
Συμφωνία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1-4-58, ΦΕΚ 179/1958 και 191/1960).
Αεροπορική Σύμβαση Αθήνα, 13-4-1955, ΦΕΚ 107/Α/1957.
Στα πλαίσια επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Στεφανόπουλου στο Βέλγιο τον Φεβρουάριο του 2005 πραγματοποιήθηκε επιχειρηματική
αποστολή με στόχο την ανανέωση των διμερών σχέσεων,και της οικονομικής
συνεργασίας με το Βέλγιο. Κατα την διάρκεια της επίσημης επίσκεψης υπεγράφη Κοινή Δήλωση μεταξύ της ηγεσίας της Ένωσης Βέλγων Επιχειρηματιών και
του ΣΕΒ, αναφορικά με τους στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, την οποία συνυπέγραψε και ο τότε πρίγκιπας και νυν βασιλιάς του Βελγίου Φίλιππος.
2. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ
Οι εξαγωγές της Ελλάδας προς το Βέλγιο με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τη τελευταία πενταετία κυμαίνονται σε επίπεδα
λίγο πάνω από τα 300 εκατ. Ευρώ (ως Πίνακας 1) χωρίς ιδιαίτερες αυξομειώσεις.
Μεγαλύτερη κινητικότητα παρατηρείται στα Προϊόντα Καπνού και Φρούτων/Λαχανικών. Το 2016, το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στις συνολικές
19
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εισαγωγές του Βελγίου (200 δις € ετησίως) αποτέλεσε μόνο το 0,15%, συνεπώς
υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης. Ωστόσο, όπως διαφαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία διάρθρωσης του Πίνακα 2, η επέκταση ή σε κάποιες κατηγορίες ακόμα και η διατήρηση του μεριδίου, θα απαιτήσει στοχευμένες και μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές κινήσεις.
Ελληνικές εξαγωγές στο Βέλγιο (σε εκατ. ευρώ)
2013
2014
299,98
317,95
Στοιχεία: ΕΛ.ΣΤΑΤ

2015
340,9

2016
340,3

Διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών προς το Βέλγιο 2014-2016 (σε χιλ. €)
ΚΩΔ.
24
99
20
39
76
87
61
74
38
30
84
4
85
8
71
19
15
73
21
90
25
22
94
34

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Καπνά & προϊόντα καπνού
Εμπιστευτικά
Παρ/τα φρούτων & λαχανικών
Πλαστικές ύλες
Προϊόντα αλουμινίου
Εξοπλισμός χερσαίων μεταφορών
Πλεκτά ενδύματα
Προϊόντα χαλκού
Διάφορα προϊόντα χημικών βιομηχανιών
Φαρμακευτικά
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Γαλακτοκομικά προϊόντα
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Καρποί & φρούτα νωπά
Πολύτιμα μέταλλα, λίθοι, κοσμήματα
Παρ/τα δημητριακών
Ζωικά και φυτικά λίπη & έλαια
Χαλυβουργικά προϊόντα
Διάφορα παρ/τα διατροφής
Όργανα & συσκευές ακριβείας
Ορυκτά πετρώματα
Ποτά
Επιπλα
Σαπούνια, προϊόντα καθαρισμού & στιλβώσεως
20

2014
50.545
64.081
20.221
28.526
12.586
13.809
7.009
5.655
2.325
14.953
9.325
6.316
3.980
4.390
7.019
1.687
2.194
2.857
3.043
2.666
3.826
3.344
*
2.305

2015
63.300
53.930
23.442
28.925
12.586
20.481
10.529
13.370
3.080
16.370
10.059
8.109
2.548
5.229
5.155
1.557
2.568
2.158
2.368
2.378
2.349
2.687
*
1.930

2016
65.961
52.823
49.931
25.599
18.979
15.461
14.441
14.184
13.942
9.830
9.722
8.690
5.501
4.668
4.461
4.048
3.063
3.034
2.964
2.895
2.891
2.871
2.136
1.953
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ΚΩΔ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2014
2015
33
Αιθέρια έλαια, προϊόντα αρωματοποιίας,
23.609
1.485
καλλυντικά
48
Χαρτόνια
*
*
64
Υποδήματα & αξεσουάρ
2.377
3.500
72
Σίδηρος & χάλυβας
51.083
45.512
30
Ψάρια & θαλασσινά
1.479
1.455
28
Ανόργανα χημικά προϊόντα
24.900
20.700
29
Οργανικά χημικά προϊόντα
4.541
1.367
31
Λιπάσματα
1.958
2.960
*Κατηγορίες με εξαγωγές λιγότερο από 1 εκατ. Ευρώ
Στοιχεία: ΕΛ.ΣΤΑΤ

2016
1.953
1.872
1.663
1.573
1.138
*
*
*

Στους παρακάτω πίνακες οι ελληνικές εξαγωγές όπως παρουσιάζονται στα
στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου.

Ελληνικές εξαγωγές στο Βέλγιο (σε εκατ. ευρώ)
2013
237,71

2014
255,27

2015
289,58

2016
324,51

Στοιχεία: National Bank of Belgium, Institut des Comptes Nationaux

Διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών προς το Βέλγιο 2014-2016 (σε 000 €)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Προϊόντα διατροφής, ποτά, αλκοολούχα και
ξύδι Καπνά & προϊόντα καπνού
Μέταλλα κοινά και τεχνουργήματα από αυτά
τα μέταλλα
Προϊόντα χημικών βιομηχανιών και συνδεόμενων βιομηχανιών.
Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα καουτσούκ και προϊόντα από καουτσούκ.
Εξοπλισμός χερσαίων μεταφορών
Μηχανήματα, ηλεκτρικός εξοπλισμός και τα
μέρη τους. Μηχανήματα εγγραφής ή αναπαραγωγής, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων και ήχου τηλεόραση, και μέρη και
εξαρτήματα των συσκευών αυτών.
Φυτικά προϊόντα
Ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα
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2014

2015

2016

43.551

97.319

130.212

71.733

69.904

71.684

39.992

41.646

32.836

14.718
13.646

15.890
19.631

17.938
16.609

10.493

9.288

13.263

7.536

5.436

11.373

9.026

10.573

8.484
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

2014

2015

2016

Ορυκτά προϊόντα

21.501

2.310

4.955

Κλωστοϋφαντουργικές ύλες και τεχνουργήματα
Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της
διάσπασης αυτών. Παρασκευάσματα βρώσιμα
λίπη.
Πολύτιμους λίθους, πολύτιμα μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα
Οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας,
μέτρησης, ελέγχου ή ακρίβειας. Ιατρικά και
χειρουργικά εργαλεία και συσκευές. Ρολόγια,
μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματά τους
Διάφορα βιομηχανικά είδη
Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα)..
Ξύλο, κάρβουνο φελλό, έργα της καλαθοπλεκτικής και άλλων
Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων
Υποδήματα, καλύμματα κεφαλής, ομπρέλες,
ράβδοι, μαστίγια, Φτερά και είδη από φτερά.
Τεχνητά άνθη.
Δέρματα, δερμάτινα, γουνοδέρματα και τεχνουργήματα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού
και παρόμοια.
Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο,
αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες. Κεραμικά προϊόντα. Γυαλί και γυαλικά
Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματά τους.

4.270

4.182

4.016

1.983

2.198

2.652

7.005

4.997

2.525

592

1.022

2.202

2.022

1.217

1.472

368
1.710

498
897

1.223
1.387

1.955

2.017

721

244

231

522

2.153

36

348

765

305

83
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Στοιχεία: National Bank of Belgium, Institut des Comptes Nationaux

Αναμφισβήτητα τα ελληνικά καπνά αποτελούν ένα σημαντικό εξαγωγικό
προιόν για την χώρα μας αλλά σημαντικό μέρος των ελληνικών εξαγωγών αποτελούν και τα προιόντα διατροφής. Όσον αφορά στον αγροτοδιατροφικό τομέα,
κάποιες ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν τα προϊόντα τους στις μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες, όπου πραγματοποιείται σχεδόν το σύνολο των αγορών του
πληθυσμού. Ανάμεσα σε αυτές είναι η ΦΑΓΕ, ΟΛΥΜΠΟΣ, ΚΡΙ-ΚΡΙ, σε γιαούρτι
και φέτα, ενώ διατίθενται ελιές καλαμών από την GEA και κονσερβοποιημένα
εδέσματα από ΖΑΝΑΕ. Επίσης αρκετά ελληνικά προιόντα, διατίθενται σε εξειδικευμένα καταστήματα delicatessen όπως το «Rob» (μεγάλο κατάστημα delicatessen στις Βρυξέλλες), ή το «Oil & Vinegar» με εξειδίκευση σε ελαιόλαδα και
προιόντα ελιάς κ.α.
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Επίσης κάποιος αριθμός ελληνικών κρασιών διατίθεται εκτός από τα ελληνικά
εστιατόρια και σε μεγάλα λιανεμπορικά καταστήματα και σπανιότερα ούζο.
3. ΒΕΛΓΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Παρατίθενται πιο κάτω πίνακες με αναλυτικά στοιχεία του μεγέθους και του
είδους των εξαγωγών οι οποίες διενεργούνται από το Βέλγιο προς την Ελλάδα.
Εισαγωγές από Βέλγιο (σε εκατ. ευρώ) στοιχεία
2013
1.325,07

2014
1.337,86

2015
1.404,9

2016
1.534,1

Στοιχεία: ΕΛ.ΣΤΑΤ

Βελγικές εξαγωγές στην Ελλάδα ε εκατ. ευρώ)2013
1.241,13

2014
1.385,2

2015
1.485,68

2016
1.022,31

Στοιχεία: National Bank of Belgium, Institut des Comptes Nationaux

Διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών προς το Βέλγιο 2014-2016 (σε 000 €)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Προϊόντα χημικών βιομηχανιών και συνδεόμενων βιομηχανιών.
Μηχανήματα, ηλεκτρικός εξοπλισμός και τα
μέρη τους. Μηχανήματα εγγραφής ή αναπαραγωγής, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων και ήχου τηλεόραση, και μέρη και
εξαρτήματα των συσκευών αυτών.
Εξοπλισμός χερσαίων μεταφορών
Προϊόντα διατροφής, ποτά, αλκοολούχα και
ξύδι Καπνά & προϊόντα καπνού
Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα καουτσούκ και προϊόντα από καουτσούκ.
Ορυκτά προϊόντα
Ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα
Οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας,
μέτρησης, ελέγχου ή ακρίβειας. Ιατρικά και
χειρουργικά εργαλεία και συσκευές. Ρολόγια,
μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματά τους
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2014

2015

2016

180.707

215.676

251.156

115.846

113.165

131.847

108.482

117.235

121.284

82.839

91.278

108.227

73.457

84.512

73.547

84.106

85.717
60.329

57.224

54.030

59.547

44.875

42.006

47.003
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Κλωστοϋφαντουργικές ύλες και τεχνουργήματα
Μέταλλα κοινά και τεχνουργήματα από αυτά
τα μέταλλα
Φυτικά προϊόντα
Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα)..
Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της
διάσπασης αυτών. Παρασκευάσματα βρώσιμα
λίπη.
Υποδήματα, καλύμματα κεφαλής, ομπρέλες,
ράβδοι, μαστίγια, Φτερά και είδη από φτερά.
Τεχνητά άνθη.
Δέρματα, δερμάτινα, γουνοδέρματα και τεχνουργήματα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού
και παρόμοια.

2014

2015

2016

29.742

32.630

39.857

18.226

19.261

33.363

19.144

22.502

25.327

12.209

13.804

9.720

11.428

9.158

7.877

5.103

4.454

6.051

3.257

3.467

3.644

Στοιχεία: National Bank of Belgium, Institut des Comptes Nationaux

4.ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ
Η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην βελγική αγορά είναι κυρίως στους τομείς της πληροφορικής και ανάπτυξης λογισμικού, τηλεπικοινωνιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, εμπορίου πετρελαιοειδών / εφοδιασμού πλοίων, μεταλλουργίας (holding company), καθώς και εμπορίου άλλων προϊόντων.
Σημαντική παρουσία στο Βέλγιο έχει η Intrasoft International S.A. στον τομέα
παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. Η εταιρεία Intrasoft International (με έδρα το
Λουξεμβούργο και γραφείο στις Βρυξέλλες) απασχολεί περισσότερα από 150
άτομα και είναι από τους βασικούς πάροχους υπηρεσιών πληροφορικής δημοσίων υπηρεσιών του Βελγίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της μεγαλύτερης εταιρείας τηλεπικοινωνιών του Βελγίου (Proximus), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων κοινοτικών υπηρεσιών και
οργάνων. Στον ίδιο κλάδο απασχολούνται εξάλλου και άλλες ελληνικές εταιρείες, σε διάφορα έργα και παροχή υπηρεσιών προς ευρωπαϊκούς αλλά και βελγικούς φορείς.
Επίσης τον Οκτώβριο του 2007, η μέχρι πρότινος ελληνικών συμφερόντων εταιρία Aegean Marine Petroleum εξαγόρασε την βελγική εταιρία Bunkers at Sea, η
οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της προμήθειας & εφοδιασμού ναυτιλιακών καυσίμων.
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Σημαντικό γεγονός υπήρξε η μεταφορά της έδρας του μεγάλου ελληνικού
μεταλλουργικού ομίλου Βιοχάλκο στο Βέλγιο και η είσοδος της μετοχής του στο
Χρηματιστήριο Βρυξελλών. Η είσοδος της Βιοχάλκο στο Χρηματιστήριο
Βρυξελλών πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2013. Έτσι τον Νοέμβριο του
2013, έλαβαν χώρα δύο εταιρικές συγχωνεύσεις, η πρώτη μεταξύ των βελγικών
επιχειρήσεων Cofidin (όμιλος συμμετοχών που κατείχε το 13,3% του μετοχικού
κεφαλαίου της Βιοχάλκο) και Viohalco S.A. (θυγατρική εταιρεία συμμετοχών του
ομίλου Βιοχάλκο στο Βέλγιο). Τον Δεκέμβριο 2016, οι εταιρείες Σωληνουργία
Κορίνθου Συμμετοχών και Ελληνικά Kαλώδια Συμμετοχών αποροφήθηκαν από
την εταιρεία Cenergy Holdings με έδρα το Βέλγιο. Οι παραγωγικές
εγκαταστάσεις των δύο εταιρειών, όπως ανακοίνωσε στον τύπο η εταιρεία, θα
παραμείνουν στην Ελλάδα. Οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών είναι κυρίως εξαγωγικές με το μεγαλύτερο μέρος
των εσόδων τους να προέρχονται από το εξωτερικό. Σύμφωνα με τον Όμιλο, οι
δύο εταιρείες θα παραμείνουν εισηγμένες στο ΧΑΑ. Η δημιουργία του νέου
εταιρικού σχήματος έχει ως στόχο την ευνοοικότερη χρηματοδότηση της
εταιρείας αλλά και την διεκδίκηση έργων παγκοσμίως στον τομέα της
ενέργειας.
Επισημαίνουμε ότι μία εκ των μεγαλυτέρων βιομηχανιών σοκολάτας του Βελγίου με πολύ μεγάλη διεθνή παρουσία, η Leonidas, είναι ιδιοκτησίας ελλήνων ομογενών του Βελγίου.
Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται στην βελγική αγορά στον κλάδο του
λιανεμπορίου, ορισμένες επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα η εταιρεία φυσικών
καλλυντικών Korres η οποία διαθέτει κατάστημα σε κεντρικό σημείο των Βρυξελλών, αλλά παράλληλα έχει επιτύχει διανομή των προιόντων του σε μεγάλο
αριθμό φαρμακείων.
Η στρωματοποιία και εταιρεία ειδών επίπλωσης και σπιτιού COCO-MAT διαθέτει κατάστημα στην Αμβέρσα.
Η ελληνική βιομηχανία ειδών επίπλωσης γραφείων Δρομέας, εγκαινίασε στα
τέλη του 2015 μεγάλο κατάστημα σε προάστιο των Βρυξελλών. Η Δρομέας είναι
μεγάλος προμηθευτής επίπλων της Ευρ. Επιτροπής και άλλων ευρωπαϊκών οργάνων. Το τελευταίο διάστημα δραστηριοποιείται και στην βελγική αγορά.
Η εταιρεια ERGON διαθέτει κατάστημα λιανεμπορικής διάθεσης τροφίμων, το
οποίο συνδυάζει την παροχή υπηρεσιών εστίασης με την πώληση υψηλής ποιότητας ελληνικών γαστρονομικών προϊόντων.
Η Doctoranytime Βελγίου (Doctoranytime.be) είναι δημιούργημα της αντίστοιχης ελληνικής startup η οποία αφορά σε online κρατήσεις για ραντεβού με ιατρούς. Με επι25
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κεφαλή την Ελευθερία Ζούρου, το Ελληνικό Doctoranytime διαθέτει δίκτυο 3.000
εγγεγραμμένων ιατρών και 60 συνεργαζόμενων διαγνωστικών κέντρων. Η
προσαρμογή της ελληνικής πλατφόρμας στην ιατρική αγορά του Βελγίου έγινε
το 2016 με την άντληση χρηματοδότησης ενός εκατομμυρίου ευρώ και μέσα στους
πρώτους μήνες της λειτουργίας της, έχει ήδη επιτύχει σημαντική επισκεψιμότητα
μέσω ενός δικτύου 1.000 εγγεγραμμένων ιατρών. Βασικοί χρηματοδότες και μέτοχοι είναι οι Απόστολος Αποστολάκης και Ελευθερία Ζούρου με συνιδρυτή και
Γενικό Διευθυντή του Βελγικού τμήματος τον Sylvain Niset. Οι δυο εταιρείες έχουν 40 άτομα προσωπικό με κέντρο ανάπτυξης και ερευνών (R&D) την Ελλάδα.
Η πλειονότητα των ελληνόκτητων εισαγωγικών επιχειρήσεων στο Βέλγιο είναι
σχετικά μικρού μεγέθους, με δραστηριότητες στο χώρο των εισαγωγών και του
εμπορίου τροφίμων και ποτών όπου στην πλειοψηφία τους εφοδιάζουν ελληνικά
εστιατόρια. Η ελληνική ομογένεια του Βελγίου σε κάποιο βαθμό ασχολείται με
εισαγωγή ελληνικών τροφίμων τα οποία κυρίως προορίζονται/προωθούνται σε
καταστήματα εστίασης. Υπάρχει μεγάλος αριθμός ελληνικών εστιατορίων σε
όλο το Βέλγιο ενώ μερικά από αυτά ειδικεύονται σε υψηλού επιπέδου γαστρονομία και έχουν διακριθεί.
Υπάρχει επίσης αξιόλογος αριθμός Ελλήνων και Ελλήνων ομογενών οι οποίοι
κατέχουν σημαντικές θέσεις ως στελέχη ευρωπαϊκών υπηρεσιών ή διεθνών οργανισμών.
Σημειώνουμε ότι στο Βέλγιο δραστηριοποιούνται αρκετά έντονα δύο επιχειρηματικοί σύνδεσμοι ελληνικού ενδιαφέροντος, το Βελγο-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Bucephalos Business Association.

5. ΒΕΛΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η επενδυτική παρουσία του Βελγίου στην Ελλάδα είναι σχετικά περιορισμένη.
Η πλειονότητα των βελγικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας
αφορά κυρίως στον τομέα φαρμακευτικών προϊόντων.
Η σημαντικότερη βελγική επένδυση στην Ελλάδα είναι η εξαγορά της ελληνικής λιανεμπορικής αλυσίδας τροφίμων ΑΒ Βασιλόπουλος από τον βελγικό όμιλο
DELHAIZE το 1992.
Το 2016, ο βελγικών συμφερόντων όμιλος Ravago εξαγόρασε την εταιρεία
ΔΕΛΤΑ Χημική και στην συνέχεια εξαγοράσε το σύνολο των μετοχών
της ελληνικής εταιρείας ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ από την οικογένεια Αντωνάτου. Η
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ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ δραστηριοποιείται στον τομέα διανομής πλαστικών προϊόντων
και διαθέτει ιδιόκτητες αποθήκες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι οποίες
λειτουργούν ως κέντρα διανομής. Η Ravago, όμιλος βελγικών συμφερόντων με
έδρα το Λουξεμβούργο, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους παραγωγής
πρώτων υλών για πλαστικά, με 230 γραφεία σε περισσότερες από 50 χώρες σε
όλο τον κόσμο. Διαθέτει 30 παραγωγικές εγκαταστάσεις σε Βόρεια Αμερική και
Ευρώπη, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα.
Ανάμεσα στις σημαντικές επενδύσεις βελγικών εταιρειών στην Ελλάδα είναι η
βιομηχανία πλαστικών Resilux διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών υλικών συσκευασίας τύπου PET, στην Πάτρα, αυτή της βιομηχανίας σοκολάτας,
ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής PURATOS (στα Οινόφυτα), αλλά και αυτη της Brown Holdings S.A. στην Θήβα με μονάδα παραγωγής πλαστικών και
χάρτινων υλικών συσκευασίας (ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.).
Βελγικές επενδύσεις υπάρχουν ακόμη στους κλάδους κατασκευών, εξορύξεων,
τηλεπικοινωνιών, υπηρεσιών logistics, καθώς και εμπορίου διαφόρων προϊόντων
(ειδών διατροφής, ποτών, αγροτικών προϊόντων, ενδυμάτων, κλωστοϋφαντουργικών, μηχανολογικού εξοπλισμού, μεταφορικού εξοπλισμού, ελαστικών, συστημάτων κλιματισμού, δομικών υλικών, ιατρικών και εργαστηριακών ειδών,
ειδών σπιτιού, προϊόντων ξύλου / χαρτιού, φαρμακευτικών και χημικών προϊόντων – μεταξύ των οποίων το γραφείο της χημικής βιομηχανίας SOLVAY στην
Αθήνα, καλλυντικών και απορρυπαντικών, επίπλων και φωτιστικών).
Επενδυτικό ενδιαφέρον για την χώρα μας έχει τα τελευταία χρόνια επιδείξει η
διαχειρίστρια εταιρεία του βελγικού δικτύου φυσικού αερίου, Fluxys, η οποία είναι μέτοχος του αγωγού TAP με μερίδιο 19% και προτίθεται να επενδύσει σε έργα κατασκευής του ελληνικού τμήματος του αγωγού, ενώ έχει επιδείξει ενδιαφέρον και για συμμετοχή στην διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ελληνικού δικτύου φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ). O βελγικός διαχειριστής του δικτύου φυσικού αερίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Βελγικού τύπου, ενδιαφέρθηκε για την εξαγορά ποσοστού της ΔΕΣΦΑ κρατώντας ανοικτό το θέμα για 2 χρόνια. Το 2014,
εξάλλου, η Fluxys υπέγραψε στην Ελλάδα μνημόνιο συνεργασίας με τον ΔΕΣΦΑ. Το Μάρτιο του 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Fluxys αποφάσισε να αποχωρήσει από την εν λόγω διαδικασία. Ενώ κάποιοι μέτοχοι έδειχναν θετικοί
στην συμμετοχή το Ταμείο la Caisse de Dépôt et placement du Québec μέτοχος της
εταιρείας, το οποίο είχε εμπειρία στην σε επενδύσεις στην Ελλάδα έθεσε βέτο.
Δημοσιεύματα της βελγικής εφημερίδας L’echo αφήνουν υπαινιγμούς ότι η επένδυση απορρίφθηκε ως εξαιρετικά υψηλού ρίσκου.
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Σύμφωνα με στοιχεία που μας παρείχε το Γραφείο Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων της Φλάνδρας στην Αθήνα, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα
υπάρχουν 16 βελγικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα.
Εταιρεία
JANSSEN CILAG PHARMACEUTICAL S.A.
AGFA GEVAERT S.A.

ARYSTA LIFE SCIENCE
ALFA BETA VASSILOPOULOS S.A.
BEL LIGHTING
CARGLASS GREECE
DAIKIN HELLAS
HELLENIC BREWERIES OF
ATALANDI
INVE HELLAS
OMEGA PHARMA HELLAS
PREMAMAN (ORCHESTRA HELLAS S.A.)
PURATOS HELLAS S.A.

Βελγική εταιρεία

Προιόντα

Janssen Pharmaceutica

Pharmaceuticals

Agfa Gevaert
Agriphar
Delhaize
Bel Lighting
Carglass
Daikin Europe

Graphic art/Radiography
Photochemical products
Healthcare
Fertilisants, insecticides et
fongicides
Supermarchés
Solutions d'éclairage
Car windows
Air conditioners
Beers

Inve aquaculture

Livestock feed (Fish)

Omega Pharma

O.T.C. Products

PREMAMAN
Puratos

RAVAGO – RESINEX

Ravago

RESILUX HELLAS
UCB PHARMA S.A. (HELLAS)
ZETES NETWAVE S.A.

Resilux
UCB Pharma
Zetes

Kids garments & maternity
fashion
Bakery Raw Materials
Isolation - Plastic raw
materials
Plastic products
Pharmaceutical industry
IT Solutions for logistics

Πηγή : Γραφείο Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων της Φλάνδρας στην Αθήνα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Tράπεζας της Ελλάδος αλλά και τον
Βελγικό τύπο, υπεγράφη στις 30.12.2016 σύμβαση μεταξύ της Βελγικής τράπεζας
KBC (KBC Group) και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) για την πώληση
του 99.91% της θυγατρικής της στην Βουλγαρία, United Bulgarian Bank A.D.
(UBB) και του 100% της θυγατρικής της εταιρίας Interlease E.A.D. Το τίμημα
ανέρχεται σε 610 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης της ΕΤΕ, εγκρίθηκε διανομή μερίσματος ύψους 50 εκατομμυρίων
ευρώ το οποίο θα καταβληθεί από την UBB προς την Εθνική Τράπεζα πριν από
την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Για την απόκτηση της βουλγαρικής
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θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας είχε επίσης υποβάλει δεσμευτική προσφορά
και η Ουγγρική τράπεζα OTP η οποία, όπως και η KBC, είχε ήδη παρουσία στη
Βουλγαρία. Η πώληση της UBB εντάσσεται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που
έχουν αναλάβει οι ελληνικές τράπεζες για μείωση της παρουσίας τους εκτός
Ελλάδος.
6. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το βελγικό τουριστικό ρεύμα προς την χώρα μας κινείται σε σταθερά υψηλά επίπεδα, με τον κύριο όγκο του να επισκέπτεται την χώρα μας στην διάρκεια των
καλοκαιρινών μηνών και κυρίως μέσω μεγάλων βελγικών και διεθνών ταξιδιωτικών πρακτορείων. Καθόλη την διάρκεια του έτους διαφημίζονται ιδιαίτερα ελκυστικές προσφορές τουριστικών πακέτων προς την Ελλάδα σε προσιτές τιμές
από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση τουριστών διαδραματίζει η ύπαρξη απ’ ευθείας πτήσεων που εκτελούν αρκετές αεροπορικές εταιρείες προς ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς.
Αφίξεις τουριστών από Βέλγιο (χιλιάδες άτομα)
2011
2012
2013
2014
432,6
326,9
344,6
409,2
Πηγή : Στατιστικά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος

2015
482,5

2016
467,2

Στην κατεύθυνση της αύξησης του τουριστικού ρεύματος προς την χώρα μας, το
Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών έχει επανειλημμένα συνεργαστεί με επιτυχία με το
Γραφείο Ε.Ο.Τ. για υλοποίηση δράσεων συνδυασμένης τουριστικής-εμπορικής
προβολής της Ελλάδας.

7. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Οι εκθέσεις που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την
προώθηση ελληνικών προιόντων/υπηρεσιών στο Βέλγιο είναι:
Η έκθεση SeaFood Expo Global ,διεθνής έκθεση ιχθυηρών, θαλασσινών και
μηχανολογικού εξοπλισμού για την κατεργασία των ιχθυηρών, που
πραγματοποιείται κάθε έτος στις Βρυξέλλες. Τα έτη 2014 και 2015, το Enterprise
Greece είχε δύο συνεχόμενες συμμετοχές με εθνικά περίπτερα και συμμετοχή
των μεγαλυτέρων ελληνικών εταιρειών ιχθυοκαλλιεργειών και κατεψυγμένων
προϊόντων. Το 2016 συμμετείχαν επίσης 6 ελληνικές εταιρείες από τον κλάδο
της ιχθυοκαλλιέργειας και μία με κατεψυγμένα προϊόντα. Τα προηγούμενα έτη,
η Ελληνική συμμετοχή ήταν συνεχής και συστηματική και θεωρούμε, δεδομένου
του ενδιαφέροντος των ελληνικών εταιρειών, ότι θα πρέπει να συνεχιστεί.
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Η έκθεση του κλάδου ποτών “Megavino ” η οποία πραγματοποιήξηκε μεταξύ 2831 Οκτωβρίου 2016, όπως κάθε χρόνο στο Εκθεσιακό Kέντρο των Βρυξελλών
(EXPO BRUSSELS). Η έκθεση, απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλά μπορούν να
την επισκεφθούν και ιδιώτες. Το 2016 τιμώμενη χώρα (Guest of Honor) ήταν ο
Λίβανος ο οποίος συμμετείχε με 21 παραγωγούς-διανομείς οίνου. Το 2016
υπήρχαν κάποιες μεμωνομένες ελληνικές συμμετοχές από 2 ελληνικές
οινοποιείες Η έκθεση παρόλο που δεν είναι μεγάλη, σε σχέση με άλλες που
πραγματοποιούνται σε γειτονικές χώρες, είναι σημαντική για την αγορά της
περιοχής.
Η έκθεση Batibouw που αφορά δομικά υλικά είναι η μεγαλύτερη έκθεση του
είδους στο Βέλγιο, διοργανώνεται σε ετήσια βάση και είναι πολύ δημοφιλής. Τα
προηγούμενα έτη δεν υπήρξαν ελληνικές συμμετοχές.
8. ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016
Εκδήλωση προώθησης ελληνικών κρασιών στο Βέλγιο (01.03.2016)
Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προώθησης ελληνικών κρασιών στην βελγική
αγορά, σε συνεργασία με την ΕΔΟΑΟ. Η εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη
επιτυχία και διεξήχθη κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, χάρη στην άψογη
συνεργασία που είχε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων τόσο
με την ΕΔΟΑΟ και την εκπρόσωπό της που προετοίμασε την εκδήλωση και
μετέβη εδώ για την υλοποίησή της, κα Ευκαρπίδου, όσο και με τον Έλληνα
sommelier κ. Μιχαήλο (Diploma WSET), ο οποίος παρουσίασε τα ελληνικά
κρασιά στο κοινό της εκδήλωσης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 26 ελληνικά
οινοποιεία, με 3 ετικέτες κρασιών και 4 φιάλες ανά ετικέτα και ανά οινοποιείο. Η
πλειονότητα των ελληνικών οινοποιείων εκπροσωπήθηκαν στην εκδήλωση από
τους αντιπροσώπους τους στο Βέλγιο ενώ αρκετά οινοποιεία τα οποία δεν έχουν
διανομείς στο Βέλγιο, απέστειλαν ταχυδρομικά τα κρασιά και εκπροσωπήθηκαν
από την ΕΔΟΑΟ, ενώ εξάλλου 3 οινοποιοί παρέστησαν αυτοπροσώπως στην
εκδήλωση (οι κ.κ. Παπαγιαννάκος, Ντούγκου και Γαβαλάς). Το κοινό της
εκδήλωσης αποτελείτο κατά τα πρώτα δύο μέρη κυρίως από Βέλγους
γευσιγνώστες, sommeliers, οινολόγους, εισαγωγείς και διανομείς, αγοραστές,
εκπροσώπους
υπεραγορών
και
αλυσίδων
delicatessen,
καβίστες,
δημοσιογράφους του εγχώριου κλαδικού Τύπου και εστιάτορες.
Επιχειρηματική αποστολή ΕΒΕΑ υπό τον ΥΦΥΠΕΞ κ. Μάρδα στο Βέλγιο
(19.04.2016).
Πραγματοποιήθηκε η επιχειρηματική αποστολή του Εμπορικού & Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) στο Βέλγιο (Βρυξέλλες), με επικεφαλής τον
Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Μάρδα. Η αποστολή κρίνεται εκ του τελικού
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αποτελέσματός της επιτυχημένη, καθώς στις 19 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν
στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Επιμελητηρίου Βρυξελλών 67
προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις των ελληνικών εταιρειών με 24
βελγικές εισαγωγικές / διανεμητικές, ή άλλες επιχειρήσεις. Στην επιχειρηματική
αποστολή συμμετείχαν 9 ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, 8 εκ των οποίων
από τους κλάδους τροφίμων και ποτών και μία από τον κλάδο προϊόντων
αλουμινίου.
Βράβευση Βέλγου φοιτητή από το Ελληνο-Βελγικό Εμπορικό Επιμελητήριο, για
7η συνεχόμενη χρονιά (26.05.2016).
Για έβδομη συνεχή χρονιά το Ελληνο-Βελγικό Εμπορικό Επιμελητήριο βράβευσε,
στον χώρο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βέλγιο, αριστούχο φοιτητή βελγικού
πανεπιστημίου ο οποίος κέρδισε πρακτική άσκηση σε ελληνική εταιρία
εμπορικής δραστηριότητας με βάση την Ελλάδα. Στις 26 Μαΐου η αριστούχος
φοιτήτρια του Καθολικού Πανεπιστημίου της Louvain κα Valentine Fays πήρε
από τα χέρια του Αντιπροέδρου της βελγικής Κυβέρνησης και Υπουργού
Εξωτερικών, κ. Didier Reynders, το βραβείο « Bourse d’Etude 2016 » σε μία σεμνή
τελετή στην οποία παρευρέθησαν το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη και φίλοι του
Ελληνο-Βελγικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, εκπρόσωποι από ομογενειακούς
φορείς, μέλη της βελγικής ακαδημαϊκής βελγικής κοινότητας και του εμπορικού
κόσμου του Βελγίου. Στους εναρκτήριους λόγους της βραδιάς μίλησαν ο
Πρόεδρος του CCBH κ. Βασίλης Ακριτίδης, ο Υπ. Εξωτερικών κ. Didier Reynders,
ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης
Βελγίου Πρωτοπρεσβύτερος κ. Στ.
Τριανταφύλλου, ο πρύτανης του Καθολικού Πανεπιστημίου της Louvain κ.Van
Beleghem και ο πρωτεργάτης της πρωτοβουλίας Αντιπρόεδρος του CCBH κ. Απ.
Σακάρογλου.Την αριστούχο φοιτήτρια θα φιλοξενήσει στην πρακτική της
άσκηση, η εταιρία κατασκευής επίπλων ΔΡΟΜΕΑΣ, ενώ τα αεροπορικά
εισιτήρια καλύπτει η Aegean Airlines. Μετά το τέλος της βράβευσης δόθηκε
μικρή δεξίωση την οποία προσέφερε το εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας
Υποστήριξη παρουσίασης καινοτόμου διαδικτυακής επενδυτικής πλατφόρμας
«Act4Greece» (01.06.2016).
To Δίκτυο Ελλήνων «ΑΡΓΩ» και το Δίκτυο Ελληνόφωνων Υπαλλήλων της
Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών «ΑΓΟΡΑ», σε συνεργασία με την
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο, οργάνωσαν, την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016, μία
πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση στην αίθουσα της Πρεσβείας, με θέμα την
παρουσίαση του προγράμματος «act4Greece» από την κυρία Λούκα Κατσέλη,
Πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας και Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
Η κυρία Κατσέλη παρουσίασε τα βασικά σημεία του Προγράμματος
«act4Greece» (www.act4greece.gr), Το οποίο πραγματοποιείται με την υποστήριξη
της Εθνικής Τράπεζας και την στρατηγική συνεργασία φορέων και ιδρυμάτων
εγνωσμένου κύρους και προσφοράς, όπως το Ίδρυμα Ωνάση, το Κοινωφελές
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Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, την Ελληνική Εθνική Επιτροπή
για την UNESCO και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Αποφασίστηκε, επίσης, να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασιών με τις ήδη
υπάρχουσες δράσεις αλληλεγγύης στο Βέλγιο.
22.06.2016 : Εκδήλωση προώθησης ελληνικής κουζίνας με τίτλο «Les 28 dans
votre assiette” , σε συνεργασία με το εστιατόριο Philema.
Στις 22 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο (“Esplanade”) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με πρωτοβουλία του κεντρικού Δήμου Ixelles των
Βρυξελλών, εκδήλωση γαστρονομικής, πολιτιστικής και τουριστικής προβολής
των 28 κρατών μελών της Ε.Ε., με τίτλο “Les 28 dans votre assiette”. Η εκδήλωση
διάρκεσε από τις 12 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα, συγκεντρώνοντας
αρκετές χιλιάδες επισκεπτών, τόσο υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, όσο και περαστικών που
σταμάτησαν για να απολαύσουν γεύσεις από τις συμμετέχουσες χώρες και να
συλλέξουν πληροφοριακό και τουριστικό υλικό. Τα εγκαίνια της εκδήλωσης
κήρυξε η Δήμαρχος Ixelles, κα Dominique Dufourny, ενώ την εκδήλωση τίμησαν
με την παρουσία τους μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι εδώ
διπλωματικών αποστολών, αξιωματούχοι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων,
καθώς και του Δήμου Ixelles. Το Γραφείο ΟΕΥ ζήτησε, την συνδρομή του των
εδώ εκπροσώπων της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας κ. Μανώλη
Μακρυγιαννάκη, ο οποίος, μαζί με την βοηθό του, επίσης διακεκριμένη
Ελληνίδα chef, κα Αντιγόνη Παπαβασιλείου και την ομάδα τους, αλλά και με
την συνεργασία ελληνικών φορέων από την Κρήτη, γνωστού εδώ εισαγωγικού
οίκου ελληνικών κρασιών, καθώς και Έλληνα ζυθοποιού που δραστηριοποιείται
και στο Βέλγιο, κάλυψε απολύτως επιτυχημένα την εκδήλωση, προετοιμάζοντας
και προσφέροντας στους επισκέπτες του περιπτέρου μας εξαιρετικά γευστικά
ελληνικά εδέσματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην κρητική γαστρονομία.
Ενημέρωση ελληνικών επιχειρήσεων στο Ευρ. Κοινοβούλιο (Τρίτη 28
Ιουνίου 2016)
Στις 28 Ιουνίου 2016, ο προιστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ κ. Παντελής Γκάσιος
προσκλήθηκε από τον Έλληνα ευρωβουλευτή κ. Στ. Κούλογλου και προέβη σε
συνοπτική παρουσίαση του οικονομικού, επενδυτικού και επιχειρηματικού
κλίματος στο Βέλγιο, καθώς και των διμερών οικονομικών και εμπορικών
σχέσεων με την χώρα μας και των προοπτικών που υπάρχουν για ανάπτυξη
συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και βελγικών επιχειρήσεων, σε δύο ομάδες
Ελλήνων επιχειρηματιών, που επισκέφθηκαν τις Βρυξέλλες με πρωτοβουλία
του ανωτέρω ευρωβουλευτή. Η πρώτη ομάδα αποτελείτο από 13 εκπροσώπους
ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους τροφίμων και
ποτών (μεταξύ των οποίων οι εταιρείες ΛΟΥΞ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ, Ούζο
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Πλωμάρι, Δουλουφάκης, Ούζο Σμυρνιώ και αλίπαστα ΛΕΒΑ, ΕΑΤ
Crete, Παραδοσιακά Προϊόντα Σύρου ΠΡΕΚΑ, Μικροζυθοποιία «Νήσος»,
Armakadi, Ένωση αγροτικών συνεταιρισμών Νάξου, Κτήμα Ευκαρπία, Οlkas),
και οι οποίοι μετέβησαν στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχουν σε διήμερο
εκδηλώσεων για την προβολή ελληνικών προϊόντων και την στήριξη της
ελληνικής επιχειρηματικότητας, με πρωτοβουλία του κ. Κούλογλου και με την
συνεργασία της εδώ δραστηριοποιούμενης μη κερδοσκοπικής οργάνωσης “A
discovering network”, του συγγραφέα και δημιουργού του «Οδηγού Ελληνικής
Γαστρονομίας» κ. Γιώργου Πίττα και της Γκαλερί τέχνης «Θεώρημα» των
Βρυξελλών. Οι εν λόγω εκδηλώσεις έλαβαν χώρα κατά το διήμερο 27-28 Ιουνίου
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην ανωτέρω Γκαλερί Τέχνης, και είχαν ως
κεντρικό θέμα τα παραδοσιακά καφενεία της Ελλάδας, εμπνευσμένο από το
βιβλίο και το φωτογραφικό λεύκωμα του κ. Πίττα, με θέμα τα «Καφενεία της
Ελλάδας». Η δεύτερη ομάδα αποτελείτο από 20 εκπροσώπους επιχειρήσεων
μελών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπό τον Πρόεδρό του κ.
Ραβάνη, συνοδευόμενο από στελέχη του Επιμελητηρίου. Την –διάρκειας
περίπου μίας ώρας- παρουσίαση του κ. Παντελή Γκάσιου, ο οποίος επίσης
διένειμε στις μετέχουσες επιχειρήσεις πληροφοριακό υλικό (Ετήσια Έκθεση
2015, Επιχειρηματικό Οδηγό Βελγίου 2016, κλαδικές έρευνες, λίστες
εισαγωγέων-διανομέων) σε ηλεκτρονική μορφή, ακολούθησε περίοδος
ερωτήσεων και συζήτησης με τους εκπροσώπους των ελληνικών επιχειρήσεων.

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Το Βέλγιο αποτελεί μια ώριμη και ανεπτυγμένη οικονομία στο κέντρο της Ευρώπης, εύκολα προσβάσιμη από κανάλια διανομής χωρών της δυτικής Ευρώπης,
οι οποίες παράγουν αρκετά προιόντα που ανταγωνίζονται τα Ελληνικά.
Κατηγορίες προϊόντων οι οποίες έχουν ιδιαίτερη δυναμική και προοπτικές στην
αγορά του Βελγίου είναι τα ελληνικά νωπά και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα, τα τρόφιμα και ποτά. Οι συνολικές εξαγωγές αυτών των προϊόντων είναι
περίπου 80 εκατ. € και αποτελούν περίπου το 25% των συνολικών εξαγωγών μας
προς το Βέλγιο. Ιδιαίτερη μνεία θα μπορούσε να γίνει για την αναπτυσσόμενη
στo Βέλγιο αγορά βιολογικών προϊόντων, στο πλαίσιο της τάσης για υγιεινή διατροφή.
Η περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών σε τρόφιμα - ποτά εξαρτάται
από την δυνατότητα διείσδυσης σε μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες τροφίμων
στο Βέλγιο, η οποία δυσχεραίνεται από τον ανταγωνισμό παρόμοιων προϊόντων
αλλά και από τον περιορισμένο αριθμό μεγάλων λιανεμπορικών αλυσίδων στη
Βελγική αγορά οι οποίες την καθιστούν ολιγοπωλιακή και κατά συνέπεια δύσκολα προσβάσιμη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, η εδραίωση παγκοσμίως της μεσογειακής διατροφής ως ωφέλιμη και αντιοξυδωτική αλλά και η
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εξοικείωση των Βέλγων με την ελληνική κουζίνα λόγω τουρισμού/ελληνικών
εστιατορίων στο Βέλγιο μπορούν να διευκολύνουν την επιτυχή διείσδυση των
ελληνικών ελληνικών προϊόντων.
Μεγάλες προοπτικές έχουν οι ελληνικοί οίνοι οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια
έτυχαν σημαντικής προώθησης με πλήθος γευσιγνωσιών από το Γραφείο ΟΕΥ
σε συνεργασία με φορείς και επιμελητήρια. Το Βέλγιο συνολικά πραγματοποιεί
εισαγωγές οίνου αξίας περίπου 1 δις ετησίως καθώς στερείται τοπικής παραγωγής.
Τα ελληνικά αλιεύματα ειδικότερα τσιπούρα και λαβράκι εισάγονται έχουν ιδιαίτερα καλές προοπτικές στην αγορά του Βελγίου.
Μεγάλες προοπτικές έχει και το τυποποιημένο ελληνικό ελαιόλαδο το οποίο,
ενώ είναι διαθέσιμο σε εστιατόρια και εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων,
αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από ιταλικές επιχειρήσεις και από ισπανικές.
Το σταθερά ανερχόμενο τουριστικό ρεύμα από το Βέλγιο σε συνδυασμό με την
ύπαρξη σημαντικού ελληνικού ομογενειακού στοιχείου (υπολογίζεται σε περίπου 40 χιλιάδες) αλλά και η παρουσία μεγάλου αριθμού ελληνικών εστιατορίων
σε όλο το Βέλγιο, υποβοηθούν και μπορούν περαιτέρω να δώσουν ιδιαίτερη δυναμική και προοπτικές για τα προϊόντα της ελληνικής γαστρονομίας στην αγορά του Βελγίου, δεδομένου ότι το βελγικό κοινό είναι αρκετά εξοικειωμένο με
την γεύση και την ποιότητά τους.
Δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στον τομέα της διατροφής, θα
περιελάμβαναν συμμετοχή σε επιλεγμένες εκθέσεις στο Βέλγιο, προσκλήσεις
Βέλγων αγοραστών σε κλαδικές εκθέσεις και εμπορικές εκδηλώσεις στην
Ελλάδα, επαναλαμβανόμενες προωθητικές ενέργειες αναβάθμισης της εικόνας
των ελληνικών προϊόντων με δημοσιεύσεις στο βελγικό τύπο, προώθηση
επιλεγμένων ελληνικών προϊόντων σε μεγάλα σούπερ-μάρκετ, προσέγγιση
βέλγων επωνύμων επαγγελματιών στο χώρο της εστίασης ώστε να περιλάβουν
ελληνικές συνταγές και ελληνικά προϊόντα. Προωθητικές ενέργειες των
ελληνικών τροφίμων και ποτών σε εστιατόρια με διεθνή κουζίνα.

Τα δομικά υλικά έχουν σχετικά καλή επίδοση, με διακυμάνσεις, θα μπορούσαν
να αποτελέσουν μία ακόμη κατηγορία προϊόντων με αυξητική τάση δεδομένου
ότι η χώρα και κυρίως η περιοχή των Βρυξελλών έχει έντονη κατασκευαστική
δραστηριότητα. Θα προτείναμε συμμετοχή ενδιαφερόμενων ελληνικών
επιχειρήσεων στην ετήσια διεθνή έκθεση Batibouw (www.batibouw.com/en) μία
από τις μεγαλύτερες εκθέσεις δομικών υλικών στην περιοχή. Τα τελευταία
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χρόνια δεν υπήρξε καμία ελληνική συμμετοχή.
Από τα ως άνω σημεία ανάλυσης, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών στο Βέλγιο είναι εφικτή, ωστόσο η
επίτευξη καλών αποτελεσμάτων σε βάθος χρόνου μπορεί να είναι αποτέλεσμα
μόνο πρωτοβουλιών που θα τύχουν έρευνας (προσαρμογή προϊόντος / αξιολόγηση ανταγωνισμού/ ανταγωνιστική τιμολόγηση) και μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής στρατηγικής (συνέργειες / δημιουργία οικονομιών κλίμακος).
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