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ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στο Βέλγιο το επτάμηνο του 2018.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές στο
Βέλγιο αυξήθηκαν κατά 2,1% στο επτάμηνο (Ιανουάριος‐Ιούλιος) του
τρέχοντος έτους. Πιο συγκεκριμένα, τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν ότι
οι ελληνικές εξαγωγές στο Βέλγιο ανήλθαν σε 266 εκατ. ευρώ έναντι 260,5
εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017.
Αντίθετα μείωση
σημείωσαν οι βελγικές εξαγωγές στην Ελλάδα όπου, σύμφωνα με τα
δημοσιευμένα προσωρινά στοιχεία επταμήνου 2018, αυτές μειώθηκαν σε
968εκατ. ευρώ από 1.017,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017.
Σε ποσοστό οι βελγικές εξαγωγές στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 4,8%.
Αναστολή εισαγωγών βελγικού χοιρινού κρέατος από έξι χώρες λόγω
κρουσμάτων αφρικανικής πανώλης.
Mετά την ανίχνευση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων
στηβελγική επαρχία του Λουξεμβούργου, αναστέλλουν τις εισαγωγές
βελγικού χοιρινού κρέατος ηΝότια Κορέα, ηΚίνα, η Ταϊβάν, η Λευκορωσία,
το Μεξικόκαι Φιλιππίνες.
Eνώ σύμφωνα με τους ειδικούς,η αφρικανική πανώλη των
χοίρων δεν αποτελεί απειλή για τον άνθρωπο, οι παραπάνω χώρες
αποφάσισαν να αναστείλουν προληπτικά τις εισαγωγές τους. Επίσης,
σύμφωνα με στοιχεία της Βελγικής Ένωσης Ζωοτροφών (BFA), η
Ουκρανία, η Νότια Κορέα, η Κίνα, η Λευκορωσία και η Σερβία
αποφάσισαν να αναστήλουν και τις εισαγωγές ζωωτροφών από το
Βέλγιο.
Η απαγόρευση αυτή αποτελεί ένα πλήγμα στον τομέα, καθώς η
Κίνα και η Νότια Κορέα αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% των εξαγωγών
του Βελγίου προς τρίτες χώρες. Όσον αφορά στις ενδοκοινοτικές αγορές,

περισσότερο από το 50% της ετήσιας παραγωγής χοιρινού στο Βέλγιο
προορίζεται για εξαγωγή στη Γαλλία και τη Γερμανία.
Παρουσίαση μελέτης για την αναθεώρηση της πολιτικής επενδύσεων
από τον Βέλγο Πρωθυπουργό.
Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Charles Michel, παρουσίασε μελέτη επιτροπής
για την αναθεώρηση της πολιτικής επενδύσεων στο Βέλγιο τα επόμενα
έτη, με προϋπολογισμό περίπου 150 δισ. ευρώ έως το 2030.
Το σχέδιο εκπονήθηκε από σχετική επιτροπή αποτελούμενη από
ειδικούς σε οικονομικά θέματα όπως τον Michel Delbaere, πρώην πρόεδρο
του Voka (Εμπορικό Επιμελητήριο της Φλάνδρας), τον Dominique Leroy
της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Proximus και τον Marc Raisière από
την τράπεζα Belfius.
Οι προτάσεις αναθεώρησης επικεντρώθηκαν στη ψηφιακή μετάβαση
του δημόσιου τομέα, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (cybersecurity), την
εκπαίδευση, τη φροντίδα υγείας, τη κινητικότητα στην αγορά εργασίας
και την ενέργεια. Το κόστος θα κατανεμηθεί μεταξύ του δημόσιου τομέα
(55%)καιτουιδιωτικού τομέα (45%).

Κατάταξη Βελγίου στην έρευνα της BDOγια την ελκυστικότητα σε
ξένους επενδυτές
Σύμφωνα
με
τονδείκτη‘InternationalBusinessCompass
2018’τηςσυμβουλευτικής εταιρίας BDO ο οποίος εξετάζει το μέγεθος
ελκυστικότητας μιας χώρας ως προς τις ξένες επενδύσεις, το Βέλγιο φέτος
κατέβηκε από την 13η στην 17η θέση στην κατάταξη.
Η μελέτη διεξήχθη σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Ινστιτούτο
Εμπορίου του Αμβούργου (HWWI) και κάλυψε 174 χώρες. Η θέση που
καταλαμβάνει μια χώρα διαμορφώνεται από μια πληθώρα παραμέτρων
οι οποίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. Την οικονομική (ΑΕΠ,
πληθωρισμός, το χρέος, κ.λπ.), την πολιτικο‐νομική (επιχειρηματική
ελευθερία, τη διαφθορά, κλπ) και την κοινωνικο‐πολιτισμική
(απασχόληση, την ανεργία, την υγεία, εκπαίδευση, κ.λπ.). Για την έκδοση
του δείκτη για το 2018, η BDO πρόσθεσε μία νέα κατηγορία, την
ενεργειακή, αφού μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Παρισιού, η
διαχείρηση πηγών ενέργειας θεωρείται σημαντικός παράγοντας για τον
καθορισμό επιχειρηματικών στρατηγικών.
Η χαμηλότερη κατάταξη του Βελγίου αποδίδεται αφενός στην
υπερβολική εξάρτηση της χώρας σε εισαγωγή ενέργειας από τρίτες χώρες
και αφετέρου, στις ψηλές τιμές ενέργειας.Στην κορυφή της

κατάταξηςβρίσκονταιη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, όπου το
επιχειρηματικό κλίμα θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκό σε όλους τους τομείς.
Προσέλκυση κινέζικων επενδύσεων στο Βέλγιο
Η εγκατάσταση του γίγαντα του κινεζικού ηλεκτρονικού
εμπορίου ‘Alibaba’στο Βέλγιο με τη κατασκευή κέντρου διανομής αρκετών
εκταρίων κοντά στο αεροδρόμιο της Λιέγης, έκανε την αρχή για τη
κάθοδο και άλλων επενδύσεων από τη Κίνα και δη του Ομίλου Shenzhen
4PX,ο οποίος προχώρησε στη σύσταση θυγατρικής του εταιρείας στο
Βέλγιο.
Η 4PX ειδικεύεται σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σε
διασυνοριακό επίπεδο και διαθέτει αποθήκες στην έδρατης, στο Χονγκ
Κονγκ, στη Σαγκάη καθώς και στην Αγγλία, την Αυστραλία και τις
Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ κατασκευάζει μία όγδοη στην Πράγα.
Η CETA ενισχύει τις πωλήσεις σοκολάτας και βελγικών εμβολίων
Ένα χρόνο μετά την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας
μεταξύ Καναδά και ΕΕ, το Βέλγιο εμφανίζεται ως μία από τις χώρες που
έχουν επωφεληθεί περισσότερο. Αν και η συμφωνία βρίσκεται ακόμα σε
αρχικό στάδιο όπου η οποιαδήποτε αξιολόγηση αποτελεσμάτων θα
θεωρούνταν πρώιμη, οι τιμές που καταγράφηκαν κατά τους πρώτους
εννέα μήνες εφαρμογής της, έδειξαν αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών
προς τον Καναδά κατά 7%. Στο Βέλγιο ειδικότερα, καταγράφηκε αύξηση
εξαγωγών βελγικής σοκολάτας (+34%) και χημικών ουσιώνμε έμφαση στα
εμβόλια (+74%).
Η Fosun αποκτά ποσοστό συμμετοχής 80% του Διεθνούς Ινστιτούτου
Πολύτιμων Λίθων IGI
Ο κινεζικός όμιλος Fosun απέκτησε το 80% του «International
Gemological Institute» (IGI), έναν οργανισμό διαλογής και πιστοποίησης
πολίτιμων λίθων που εδρεύει στην Αμβέρσα.Το IGI λειτουργεί 23
εργαστήρια και σχολές παγκοσμίως και είναι ένας εκ των δύο κυριότερων
οργανισμών πιστοποίησης ποιότητας διαμαντιών και άλλων πολύτιμων
λίθων.
Το 2017, η παγκόσμια ζήτηση διαμαντιών αυξήθηκε κατά 2,2%
και έφτασε στα 82 δισ. Δολάρια. Η Κίνα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη
αγορά διαμαντιών στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ γι’ αυτό και με την
πρόσκτηση της κυριότηταςτου Οργανισμού, ο κινέζικος όμιλος
προσβλέπει στην διάχυση της τεχνογνωσίαςπου διαθέτει το IGI, στην
κινεζική αγορά.

Ιδιαίτερης σημασίας ο κλάδος βιοτεχνολογίας στο Βέλγιο
Με πάνω από 300 εταιρείες άμεσα σχετιζόμενες με τον κλάδο και
εκατοντάδες άλλες που εμπλέκονται έμμεσα, για μία μικρή χώραόπως το
Βέλγιο, ο τομέας θεωρείται αναλογικάτεράστιος.
Η Tineke Van Hooland, πρόεδρος του ΔΣ της bio.be/essencia, της
βελγικής ομοσπονδίας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις
βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία, δηλώνει ότι η ανάπτυξη της
βιοτεχνολογίας στο Βέλγιο δεν οφείλεται μόνο στις τεχνολογικές
εξελίξεις αλλά και στο μοναδικό του οικοσύστημα, το οποίο αποτελείται
από πανεπιστήμια, spin‐offs, αποδοτικές start‐ups και πολυάριθμες
βιοφαρμακευτικές εταιρείες διεθνούς φήμης που δραστηριοποιούνται στη
χώρα. Το Βέλγιο διαθέτει επίσης μεγάλη ομάδα ερευνητών κι
εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι η
κεντρική γεωγραφική θέση της χώρας στην Ευρώπη βοήθησε στη
καθιέρωση της ως κόμβος του διεθνούς βιοτεχνολογικού τομέα.
Ο κλάδος βιοτεχνολογίας αντιπροσωπεύει συνολικά περισσότερες
από 30.000 θέσεις εργασίας ενώ το 80% των εμπλεκομένων εταιρειών
δραστηριοποείται στον τομέα της υγείας.Ο αριθμός των έμμεσων θέσεων
εργασίας, ιδιαίτερα μεταξύ των υπεργολάβων και των εξωτερικών
παρόχων υπηρεσιών, υπολογίζεται στο διπλάσιο. Στον τομέα της
βιοτεχνολογίας καταγράφονται εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις, όπως
άλλωστε αποδεικνύεται από τις αντίστοιχα πολύ θετικές επιδόσεις της
χρηματιστηριακής αγοράς κατά τους τελευταίους μήνες.
Πέντε βελγικές επιχειρήσεις
αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη

ανάμεσα

στις

1000

ταχύτερα

Σύμφωνα με δημοσίευση της εφημερίδας Financial Times που
αφορά στις 1000 ταχύτερα ανερχόμενες νέες επιχειρήσεις στην Ευρώπη,
στη λίστα κατατάσσονται και 5 νέες Βελγικές επιχειρήσεις οι οποίες
δραστηριοποιούνται στο τομέα της τεχνολογίας / τεχνολογικών
εφαρμογών. Στη θέση 358 της κατάταξης βρίσκεται η εταιρεία eRowz
(www.erowz.com), πάροχοςψηφιακών υπηρεσιών, στη θέση 489 η
ITResselersGroup (www.itresselers.be) η οποία παρέχει υπηρεσίες στο
τομέα των τηλεπικοινωνιών, στη θέση 555 η εταιρεία Ampacimon
(www.ampacimon.com)η οποία εντάσσεται στον τομέα ενέργειας. Σε
χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης εμφανίζεται η σύμβουλος εταιρειών
KronosGroup(kronosgroup.be) και η ArtialisGroup (www.artalis.com) η
οποία παρέχει λύσεις για άτομα με μυοσκελετικά προβλήματα.

Μετά τη Φλάνδρα και τις Βρυξέλλες, η Βαλλονία ετοιμάζεται να
μεταρρυθμίσει τη φορολογία αυτοκινήτων
Ακολουθώντας το παράδειγμα των διοικητικών περιφερειών της
Φλάνδρας και των Βρυξελλών, η Βαλλονία ετοιμάζεται να προχωρήσει σε
μεταρρυθμίσεις στον υπολογισμό φορολόγισης των αυτοκινήτων, με
γνώμονα το περιβάλλον.
Τα τρία υπό εξέταση σενάρια αποσκοπούν στην «τιμωρία» των
αυτοκινήτωνμε υψηλές εκπομπές ρύπων όπως αυτά με κινητήρες diesel,
LPG και φυσικού αερίου, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω
ρύπανση του περιβάλλοντος. Ένα από τα σενάρια, προβλέπει ποινές για
οχήματα που εκπέμπουν περισσότερο από 125γρ CO2 αναχλμ (125 gr /
km). Αντιθέτως, τα φιλικά προς περιβάλλον αυτοκίνητα (π.χ τα
ηλεκτρικα), θα επωφεληθούν από ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση.

