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Ελληνική συµµετοχή στην ∆ιεθνή Έκθεση “SeafoodExpoGlobal2019” στις 
Βρυξέλλες (7-9 Μαΐου 2019 )  

 
Η έκθεση του κλάδου αλιείας και µηχανολογικού εξοπλισµού 

“SeafoodExpoGlobal 2019” πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, µεταξύ 7 και 9 Μαΐου 
2019, στο εκθεσιακό κέντρο των Βρυξελλών (EXPOBRUSSELS). Η έκθεση που 
πραγµατοποιείται σε ετήσια βάση, απευθύνεται σε επαγγελµατίες του κλάδου και 
είναι από τις µεγαλύτερες παγκοσµίως.    

H Ελληνική συµµετοχή, όπως τα προηγούµενα χρόνια, οργανώθηκε από 
την εταιρεία διοργάνωσης εκθέσεων PromoSolutions και περιελάµβανε συνολικά 12 
συµµετοχές από τις οποίες  7 εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας σε κεντρικό σηµείο µε 
εθνικό περίπτερο (NireusAquaculture, AndromedaGroup, GalaxidiMarineFarm, 
KefaloniaFisheries, Selonta Αquaculture, DalgaFisheries, Pescanova) καθώς και ο 
Σύνδεσµος Ιχθυοκαλλιεργητών όπου παρείχε ενηµερωτικό υλικό για τον κλάδο. Στο 
Ελληνικό περίπτερο ο Έλληνας Chef  κ. Βασάλος προσέφερε εδέσµατα µε βάση τα 
ελληνικά προϊόντα, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Επίσης 4 Ελληνικές εταιρείες µε 
κοινό περίπτερο φιλοξενούνταν στο τµήµα της έκθεσης που αφορούσε εταιρείες  
µηχανολογικού εξοπλισµού (ThemaAutomation, Stamatiou&SonsS.A,  AquaManager 
και HelNetS.A.).  

Στην έκθεση συµµετείχαν 2031 εκθέτες από όλο τον κόσµο µε 
πολυπληθέστερες συµµετοχές αυτή της Κίνας (253 συµµετοχές),  της Ισπανίας (179 
συµµετοχές), της Γαλλίας (130 συµµετοχές), της Νορβηγίας (89 συµµετοχές), της 
Ιταλίας (87 συµµετοχές), του Καναδά (58 συµµετοχές) της Γερµανίας (54 
συµµετοχές) και του Βελγίου και της Ισλανδίας ( από 52 συµµετοχές η καθεµία).  
Από την  Τουρκία συµµετείχαν 23 επιχειρήσεις.   

Σύµφωνα µε τους Έλληνες εκθέτες, η επισκεψιµότητα φέτος ήταν 
αυξηµένη σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, ενώ η Ελληνική συµµετοχή, ήταν 
ιδιαίτερα καλά οργανωµένη. 

O πλήρης κατάλογος των συµµετεχόντων στον παρακάτω σύνδεσµο: 
https://www.seafoodexpo.com/global/exhibitor-list/ 
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Νόµος για την σύσταση εταιρειών στο Βέλγιο. 
 
H νέα νοµοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών στο Βέλγιο, 

ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2019 και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2019. Οι νέες 
εταιρείες που  ιδρύονται στο εξής πρέπει να εναρµονίζονται µε την νέα νοµοθεσία. 
Από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως 1η Ιανουαρίου 2024 οι 905.000 εµπορικές εταιρείες 
και οι 230.000 µη κερδοσκοπικές οντότητες που λειτουργούν ήδη στο Βέλγιο, θα 
πρέπει  να τροποποιήσουν την νοµική τους µορφή και το καταστατικό τους, 
εναρµονιζόµενοι µε την νέα νοµοθεσία.  

Ο νέος νόµος αντικαθιστά παλαιότερη νοµοθεσία όπου ένα µέρος της έχει 
την προέλευσή του σε νοµοθεσία του 1873, ενώ έχει στόχο να την απλοποιήσει και 
να τηνεπικαιροποιήσει. Επίσης στόχος είναι να διευκολύνει και να προσελκύσει 
ξένους επενδυτές, δηµιουργώντας ένα ελαστικό και σύγχρονο πλαίσιο, ώστε να 
ανταγωνιστεί  την Ολλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο που αποτελούν πόλο έλξης 
ίδρυσης νέων εταιρειών, λόγω της απλότητας και ευελιξίας της νοµοθεσίας.  

Ο νέος νόµος µειώνει δραστικά τις διαθέσιµες νοµικές µορφές εταιρειών 
από δεκαεπτά σε τέσσερεις. Καταργεί το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο (18.500) στην 
Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Société deResponsabilité Limitée-SRL), ενώ στην 
Ανώνυµη Εταιρεία (Société Anonym- SA) το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο παραµένει 
61.500 ευρώ. Στην Société Anonym (SA) µπορεί πλέον να υπάρχει ένας µέτοχος και 
ένας διαχειριστής. Εισάγεται η διεθνής εταιρεία που µπορεί να έχει έδρα στο Βέλγιο 
έστω και αν οι δραστηριότητες της βρίσκονται εκτός της χώρας.  Η αρχή  «µία 
µετοχή – µία ψήφος» πλέον µπορεί να µην ισχύει, µπορούν να έχουν διαφορετική 
βαρύτητα (να δοθούν πολλαπλά δικαιώµατα) σε διαφορετικές κατηγορίες µετοχών. 
Στον νέο κώδικα ορίζεται σαφώς η ευθύνη των διαχειριστών και συνδέεται µε το 
µέγεθος της εταιρείας. Οι µη κερδοσκοπικές µορφές εταιρειών που προηγουµένως 
ονοµάζονταν είτε AssociationsansbutLucratif (ASBL) είτε Fondations θα πρέπει να 
επιλέξουν µία από τις 4 µορφές εταιρειών, αλλάγια να διατηρήσουν τον µη 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους, θα πρέπει από το  καταστατικό τους να 
απαγορεύεται η διανοµή  κερδών.  

Περισσότερες λεπτοµέρειες στον παρακάτω σύνδεσµο : 
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%
20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1
%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%92%CE%95%CE%9B%CE%93%C
E%99%CE%9F%20pdf%20be.pdf 

 
Το 2018 έτος ρεκόρ ξένων επενδύσεων στο Βέλγιο, σύµφωνα µε έκθεση 
των συµβούλων EY για το 2018. 

 
Το 2018 η χώρα προσέλκυσε 278 ξένες επενδυτικές επενδύσεις, ποσοστό 

29% υψηλότερο από το προηγούµενο έτος.Η περιοχή της Φλάνδραςυποδέχτηκε 169 
νέες επενδύσεις αύξηση 26%. Η περιοχή των Βρυξελλών υποδέχτηκε  61 νέα έργα 
και η Βαλονία προσέλκυσε 48 νέα έργα, 9% περισσότερα από ό, τι το 2017.Οι 
επενδύσεις δηµιούργησαν συνολικά 7,363 νέες θέσεις εργασίας από τις οποίες 5,366 
στη Φλάνδρα, 1,890 στη Βαλλονία και 107 στις Βρυξέλλες. 

Οι Ηνωµένες Πολιτείες για ένα ακόµη έτος  ο µεγαλύτερος  επενδυτής στο 
Βέλγιο, µε 51 νέες επενδύσεις, 10 περισσότερες από το 2017, η Γαλλία (44 
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επενδύσεις) και η Ολλανδία (32). Ο αριθµός των βρετανικών επενδυτικών σχεδίων 
αυξήθηκε από 13 το 2017 σε 25 το 2018, γεγονός που η EYαποδίδει εν µέρει 
στοBrexit και την διάθεση κάποιων εταιρειών να µεταφέρουν δραστηριότητες από το 
Ηνωµένο Βασίλειο στην ηπειρωτική Ευρώπη. 

Η ανάπτυξη του Βελγίου είναι αντίθετη µε την ευρωπαϊκή τάση. Το 2018, 
µε συνολικά 6.356 νέα επενδυτικά σχέδια, η Ευρώπη είδε τον αριθµό των νέων 
επενδύσεων να µειώνεται κατά 4% σε σύγκριση µε το 2017.   

Περισσότερες πληροφορίες : https://www.ey.com/be/en/newsroom/news-
releases/ey-new-record-for-foreign-investments-in-belgium-in-2018 

 
Η ΕΕ επιβάλλει πρόστιµο 200 εκατ. ευρώ στην ABInBev για τις υψηλές 
τιµές της µπύρας στο Βέλγιο.  

 
Η ΕΕ επέβαλε πρόστιµο 200 εκατ ευρώ στην ABInBev την µεγαλύτερη 

ζυθοποιία στον κόσµο που εδρεύει στο Βέλγιο, η οποία εκµεταλλευόµενη την 
δεσπόζουσα θέση της στην αγορά  του Βελγίου κρατούσε υψηλά την τιµή της 
ευρέως διαδεδοµένης µπύρας Jupiler.  

HABInBev µε έδρα την Λουβαίν του Βελγίου κατέχει µερίδιο πάνω από 50% 
της αγοράς µπύρας. Η έρευνα της ΕΕ κατέληξε ότι η µπύρα Jupiler πωλούνταν 
φτηνότερα στην γειτονική Ολλανδία ενώ η εταιρεία απαγόρευε την πώληση της 
στους βέλγους χονδρεµπόρους, κρατώντας την τιµή της µπύρας τεχνητά υψηλά στο 
Βέλγιο εµποδίζοντας την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων, παραβιάζοντας βασική 
αρχή της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.  Η εν λόγω έρευνα αφορούσε την περίοδο  2009 
– 2016.  

 
Το Βέλγιο στην 27η θέση του δείκτη ανταγωνιστικότητας του 
InstituteforManagementDevelopment (IMD) 

 
Σύµφωνα µε την ετήσια κατάταξη για την ανταγωνιστικότητα 2019 

τουInstituteforManagementDevelopment (IMD) της Ελβετίας, µία απότιςεγκυρότερες 
κατατάξεις παγκοσµίως, το Βέλγιο καταλαµβάνει την 27η θέση το 2019, µία θέση 
χαµηλότερα στην κατάταξη σε σχέση µε το 2018. Από τις γειτονικές χώρες η 
Ολλανδία καταλαµβάνει την 6η θέση, το Λουξεµβούργο  την 12η η Γερµανία την 17η 
και η Γαλλία την 31η θέση.  

H κατάταξη και των 63 χωρών για το 2019 στον παρακάτω 
σύνδεσµο:https://www.imd.org/contentassets/6b85960f0d1b42a0a07ba59c49e828f
b/one-year-change-vertical.pdf 

 
Ετήσια έκθεση για την χρηµατοπιστωτικήσταθερότητα από την Κεντρική 
Τράπεζα του Βελγίου (FinancialStabilityReport 2019) 

 
Στην ετήσια έκθεση για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα του Βελγίου 

(FinancialStabilityReport 2019)η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου 
(NationalBankBelgium) παρόλο που εκτιµά ότι ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας του 
Βελγίου το 2018 είναι συνολικά σε καλή κατάσταση επισηµαίνει τους ακόλουθους 
κινδύνους:  
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Η πιστωτικήεπέκταση πλέον λόγω της χρηµατοδότησης από µη–
τραπεζικάιδρύµατα, κυρίως προς τις επιχειρήσεις, ξεπερνά πλέον το 2% του ΑΕΠ. 
Στην αγορά ακινήτων τα χαµηλά επιτόκιασε συνδυασµό µε τον τραπεζικό 
ανταγωνισµό συνεχίζουν να τροφοδοτούν την αγορά µε στεγαστική πίστη χαµηλού 
κόστουςµε αποτέλεσµα οι τράπεζες να αναπτύσσουν ένα χαρτοφυλάκιο χαµηλής 
απόδοσης µε πιθανές µελλοντικές επιπτώσεις στην κερδοφορία τους. Η Τράπεζα 
συστήνει  µείωση του ποσοστού χρηµατοδότησης σε νέα στεγαστικά δάνεια 
(LoantoValueratio).  

Επισηµαίνει επίσης τις σηµαντικές επενδύσεις που χρειάζονται για την 
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και την µελλοντική πρόκληση χρηµατοδότησης 
τουςκαι από τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα και τέλος επισηµαίνει τους κινδύνους 
ασφάλειας από την ψηφιακοποίηση των υπηρεσιών και την διευρυµένη χρήση του 
διαδικτύου που οι τράπεζες καλούνται να διαχειριστούν.  

Το FinancialStabilityReport 2019 για το Βέλγιο είναι διαθέσιµο στον 
παρακάτω σύνδεσµο: https://www.nbb.be/doc/ts/publications/fsr/fsr_2019.pdf 

 
O Βελγικός ΌµιλοςMediahuis αποκτά την 
ΙρλανδέζικηIndependentNews&Media.  
 

Η IndependentNews&Media, η µεγαλύτερη εταιρεία ενηµέρωσης της 
Ιρλανδίας απεδέχθη την προσφορά της Βελγικής Mediahuisέναντι του ποσού των 
145 εκατ. ευρώ. Ο Ιρλανδικός όµιλος εκδίδει την IrishIndependentκαι την 
SundayIndependentεφηµερίδες µε την µεγαλύτερη κυκλοφορία στην Ιρλανδία. Η 
Mediahuis έχει στην κατοχή ένα σηµαντικό χαρτοφυλάκιο µέσων µεταξύ αυτών 
τηνολλανδόφωνηDeStandaard,µία από τις µεγαλύτερες εφηµερίδες του Βελγίου.  

 
Η εταιρεία BTKσχεδιάζει επενδύσεις σε βελγικά εργοστάσια φυσικού αερίου 
 

Η BTK,µε έδρα το Λουξεµβούργου η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια του ταµείου του 
Κατάρ, σχεδιάζει επενδύσεις αξίας  2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ σε 4 νέες εγκαταστάσεις 
φυσικού αερίου στο Βέλγιο, ενώ έχει ήδη ανακοινώσει έργα αξίας 12 δισ. Ευρώ για 
επενδύσεις στην ενέργεια στην Ευρώπη. Ο στόχος της είναι η εγκατάσταση δύο νέων 
µονάδων 870 MW η κάθε µία.  Το συνολικό ποσό της επένδυσης ανέρχεται σε 2,5 δισ. Ευρώ 
για την εγκατάσταση δυναµικότητας σχεδόν 3,5 GW νέων σταθµών φυσικού αερίου. Η 
εταιρεία Elia, διαχειριστής δικτύου υψηλής τάσης εκτιµά ότι θα καλυφτούν σχεδόν όλες οι 
ανάγκες εκτιµά η εταιρεία Elia, ο διαχειριστής δικτύου υψηλής τάσης, µετά το κλείσιµο των 
πυρηνικών εργοστασίων στο Βέλγιο.  

 
Η Google θα επενδύσει άλλα 600 εκατοµµύρια ευρώ στο Βέλγιογια την 
κατασκευή ενός νέου κέντρου διαχείρισης δεδοµένων.  

 
Η κατασκευή αυτού του τέταρτου κέντρου διαχείρισης δεδοµένων θα φέρει τη 

συνολική επένδυση στο Βέλγιο στα 1,6 δισ. Ευρώ. το πρώτο ευρωπαϊκό κέντροτης 
Googleξεκίνησετο 2009στο Saint-Ghislain.Το 2018, η Google ανήγγειλε την κατασκευή ενός 
τρίτου κέντρου διαχείρισης δεδοµένων, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία µέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους, και ενός νέου ηλιακού σταθµού στην περιοχή του Saint-Ghislain. Το 
τέταρτο κέντρο διαχείρισης δεδοµένων θα πρέπει να είναι έτοιµο µέχρι το 2021, σύµφωνα µε 
την Google.  
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Σηµαντική αύξηση των οργανικών καλλιεργειών στην περιοχή της 
Βαλλονίας  
 

Το 2018 ο αριθµός των πιστοποιηµένων βιολογικών εκµεταλλεύσεων στην 
Βαλονίααυξήθηκε κατά 7% ανερχόµενες σε 1.742 καλλιέργειες, ενώ η οργανική 
καλλιέργεια αυξήθηκε σε 81.087 εκτάρια. Η βιολογική παραγωγή διπλασιάστηκε τα 
τελευταία οκτώ χρόνια και σήµερα αντιπροσωπεύει το 14% όλων των 
εκµεταλλεύσεων και το 11% του συνόλου της αγροτικής γης. Η ανάπτυξη ήταν 
ιδιαίτερα έντονη στα λαχανικά (αύξηση κατά 50%) και στα φρούτα (αύξηση κατά 
17%). 

Η Βαλονία κυριαρχεί κατά πολύ στην βιολογική γεωργία στο Βέλγιο, µε το 
77% όλων των εκµεταλλεύσεων και το 90% της συνολικής βιολογικής καλλιέργειας  
στην χώρα. 

Η παραγωγή βιολογικού κρέατος διπλασιάστηκε σε µόλις τέσσερα χρόνια, ενώ 
ο αριθµός των ζώων αυξήθηκε κατά 24% µόνο το 2018, αν και οι επιµέρους τοµείς 
ποικίλλουν ευρέως: τα πουλερικά αυξήθηκαν κατά 35% και οι χοίροι κατά 29%, ενώ 
τα πρόβατα και οι αγελάδες παρέµειναν αµετάβλητα. 

Η αγορά για τα βιολογικά προϊόντα στο Βέλγιο ανέρχεται σήµερα σε 552 
εκατοµµύρια ευρώ, µε αυξηµένη ζήτηση, ιδίως στη Βαλλονία, όπου τα βιολογικά 
προϊόντα διατροφής αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,8% της αγοράς, έναντι 3,2% στη 
χώρα ως σύνολο. Πέρυσι, οι καταναλωτές σε εθνικό επίπεδο δαπάνησαν 760 
εκατοµµύρια ευρώ για το πλήρες φάσµα των βιολογικών προϊόντων, που 
περιλαµβάνει όχι µόνο τρόφιµα  αλλά και άλλα προϊόντα όπως προϊόντα καθαρισµού 
και υγιεινής και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. 

 


