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Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στο Βέλγιο το 2018.  

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, οι ελληνικές 
εξαγωγές στο Βέλγιο σημείωσαν αύξηση κατά 5,6% το 2018. Πιο 
συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές  ανήλθαν σε 414 εκατ. ευρώ έναντι 392 
εκατ. ευρώ  το προηγούμενο έτος. Οι εξαγωγές στο Βέλγιο αποτελούν το 
1,3% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας. Αντίθετα, μείωση σημείωσαν οι 
βελγικές εξαγωγές στην Ελλάδα όπου,  σύμφωνα με τα δημοσιευμένα 
προσωρινά στοιχεία του 2018, αυτές μειώθηκαν κατά 4,2% σε 1.653 εκατ. 
ευρώ από 1.726 εκατ. ευρώ το 2017. Έτσι σε σχέση με το  προηγούμενο  
έτος παρατηρείται μια βελτίωση του ισοζυγίου υπέρ της Ελλάδας.   

Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Salon de Vacances στις Βρυξέλλες (7-10 
Φεβρουαρίου 2019) 

Η ετήσια έκθεση Salon de Vacances  πραγματοποιήθηκε 
στις Βρυξέλλες μεταξύ 7-10 Φεβρουαρίου 2019. Σε κλίμα αισιοδοξίας μετά την 
αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα και με την παρουσία της 
ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού η ελληνική συμμετοχή  οργανώθηκε 
όπως κάθε χρόνο από  το Γραφείο ΕΟΤ Κάτω Χωρών.  

Η Ελλάδα είναι ο δεύτερος δημοφιλέστερος προορισμός των Βέλγων 
που ταξιδεύουν με αεροπλάνο για τις καλοκαιρινές διακοπές τους, και που 
ξεπέρασαν τις 530.000 το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο 
μεγαλύτερων αεροδρομίων του Βελγίου. Ο αριθμός των αφίξεων των Βέλγων 
τουριστών στην χώρα μας άγγιξε ρεκόρ δεκαετίας. 

Ο ΕΟΤ έχει δυναμική παρουσία στην έκθεση με περίπτερο 200 τ.μ. και 
με συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκθετών, τις Περιφέρειες Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου 
Αιγαίου, Κρήτης, Πελοποννήσου, τους Δήμους Κω και Βόλου, την ΠΡΟ-ΤΟΥΡ 
(Ρόδος), τον Οργανισμό Τουρισμού Χαλκιδικής, την Πανελλήνια Ένωση 
Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Κάμπινγκ και τουριστικές επιχειρήσεις. 

Στο περίπτερο του ΕΟΤ πραγματοποιήθηκε ειδική παρουσίαση της 
Θάσου ως τιμώμενου προορισμού, για το έτος 2019 με σκοπό την προβολή 
της πτήσης Βρυξελλών – Καβάλας μέσω της TUI fly. 
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Διεθνής έκθεση σκαφών αναψυχής “Belgian Boat Show 2019” στην 
Γάνδη,  

(8-11 και 15-17 Φεβρουαρίου 2019). 

Η έκθεση σκαφών αναψυχής «Belgian Boat Show 2019» 
πραγματοποιήθηκε στην Γάνδη μεταξύ 10-12 και 16-18 Φεβρουαρίου 2019, 
στο Εκθεσιακό Kέντρο της πόλης (FLANDERS EXPO). Η έκθεση που 
πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλά και 
ιδιώτες. H ιστοσελίδα της έκθεσης είναι www.belgianboatshow.be 

Η έκθεση περιελάμβανε την πώληση μικρών σκαφών αναψυχής με 
συμμετοχή γνωστών κατασκευαστριών εταιρειών του κλάδου, πώληση 
εξοπλισμού για σκάφη, ενοικίαση σκαφών και τουρισμού με σκάφος, είδη και 
εξοπλισμό για θαλάσσια σπορ, υπηρεσίες για σκάφη αναψυχής και τέλος 
εκπαίδευση. Σημαντική παρουσία στο τομέα ενοικίασης σκαφών αναψυχής 
είχε η Κροατία διαφημίζοντας τις Δαλματικές ακτές ως  προορισμό για 
διακοπές με σκάφος αναψυχής καθώς και κρουαζιέρες με μικρά σκάφη στο 
νησιωτικό σύμπλεγμα των ακτών.     

Στην έκθεση συμμετείχαν μία εταιρεία ελληνικών συμφερόντων η "Sail 
Aegean" η οποία διαθέτει παραπάνω από 20 ιδιόκτητα σκάφη προς ενοικίαση 
στην περιοχή των Σποράδων (www.sailaegean.eu)  ενώ περίπτερο διέθετε και 
η Greek Sails (www.greeksails.com)  ολλανδική εταιρεία που διαθέτει σκάφη 
προς ενοικίαση στην περιοχή του Πόρου. Παράλληλα η ιστιοπλοϊκή ακαδημία 
της Αμβέρσας (Antwerp Sailing Academy) διαφημίζει 20μερο εκπαιδευτικό 
ταξίδι από την Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο 
(www.antwerpsailingacademy.be). Επίσης εταιρείες ενοικίασης σκαφών 
αναψυχής, κυρίως ιστιοπλοϊκά σκάφη, από το Βέλγιο και την Ολλανδία 
διαφήμιζαν την Ελλάδα ως ιστιοπλοϊκό προορισμό.  

 

Διεθνής έκθεση του δομικών υλικών “Batibouw 2019” στις 
Βρυξέλλες, (16-26 Φεβρουαρίου 2019).  

Η έκθεση του δομικών υλικών “Batibouw 2019” πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες, μεταξύ 16-26 Φεβρουαρίου 2019, στο Εκθεσιακό Kέντρο των 
Βρυξελλών (EXPO BRUSSELS). Η έκθεση που πραγματοποιείται σε ετήσια 
βάση, απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλά μπορούν να την επισκεφθούν και 
ιδιώτες. H ιστοσελίδα της έκθεσης είναι  www.batibouw.be  

H συμμετοχή ήταν μεγάλη καθώς και η έκταση που καταλάμβανε η 
έκθεση, συμμετείχαν περισσότερες από 1000 επιχειρήσεις – εκθέτες ορισμένοι 
από αυτούς με εντυπωσιακά περίπτερα. Παρουσία είχαν οι μεγαλύτερες 
εταιρείες κατασκευαστικών υλικών και ειδών εξοπλισμού σπιτιού.  

 

Δημοσίευμα της εφημερίδας L’ Echo με θέμα «Το ιταλικό ελαιόλαδο 

σε κρίση».  

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Βελγικής οικονομικής εφημερίδας L’Echo 
η παραγωγή ελαιολάδου Ιταλία κατέρρευσε κατά 57% το 2018 και οι 
πρόσφατες ελλείψεις επιδείνωσαν τον ανταγωνισμό, από τρίτες χώρες, ιδίως 

http://www.belgianboatshow.be/
http://www.sailaegean.eu/
http://www.greeksails.com/
http://www.antwerpsailingacademy.be/
http://www.batibouw.be/
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από την Τυνησία. Ο τομέας ζητεί άμεσα ενίσχυση από κυβερνητικούς πόρους 
για την αντιμετώπιση της κρίσης. 

Ωστόσο, οι εθνικοί υγειονομικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν και  
τα συμπεράσματα των οποίων δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, 
επικεντρώνονται στον κίνδυνο  διάδοσης ενός ψεύτικου «Made in Italy» για το 
παρθένο ελαιόλαδο της Ιταλίας. 

Η εφημερίδα σημειώνει ότι η Ιταλία έχει έναν θησαυρό μοναδικής 
βιοποικιλότητας με 533 ποικιλίες ελιών και 200 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Ο 
τομέας παρουσιάζει ένα κύκλο εργασιών σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ευρώ.  

 
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις περιφέρειες του Βελγίου.   

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις 

281 Περιφέρειες της Ε.Ε το έτος 2017, το κατά  κεφαλήν ΑΕΠ για το Βέλγιο 
εκτιμάται σε 38.700 ευρώ, ενώ στις διάφορες περιφέρειες της χώρας το μέσο 
εισόδημα κυμάνθηκε  μεταξύ 24.300 ευρώ και 65.000 ευρώ. Τα στοιχεία για 
το μέσο εισόδημα  ποικίλλουν εξαιρετικά μεταξύ των τριών περιφερειών του 
Βελγίου, με την Περιφέρεια των  Βρυξελλών να φτάνει τα 65.000 ευρώ κατά 
κεφαλήν εισόδημα, να βρίσκεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των 281 
περιφερειών με ποσοστό 196% του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ αντίθετα στη 
Φλάνδρα το μέσο εισόδημα φτάνει το 120% του μέσου όρου της ΕΕ και την 
περιφέρεια της Βαλονιας που βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο στο 84%. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Φλάνδρα, η περιοχή της Αμβέρσας είναι η επαρχία 
με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στα 46.600 ευρώ κατά κεφαλήν ΑΕΠ  
που αντιστοιχεί στο 140% του μέσου  όρου. Στη Βαλονία, το  μέσο κατά 
κεφαλήν εισόδημα είναι αρκετά χαμηλότερο στα 28.000 ευρώ με τη  βελγική 
περιφέρεια του Λουξεμβούργου είναι η επαρχία με το χαμηλότερο κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ στο Βέλγιο (μέσο  κατά κεφαλήν εισόδημα 24.300).  

 

Έρευνα για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του Βrexit από την Κεντρική 

Τράπεζα του Βελγίου. 

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε από την Κεντρική Τράπεζα του 
Βελγίου (Banque National de Belgique) και εξετάζει τις μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις του Brexit στο ΑΕΠ τόσο στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου 
όσο και στην οικονομία των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
καταλήγει ότι οι μικρές ανοικτές οικονομίες που συνδέονται στενά με το 
Ηνωμένο Βασίλειο (όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία) πλήττονται περισσότερο από 
άλλες. Οι διαχρονική απώλεια του ΑΕΠ  είναι περίπου 1 εκατοστιαία μονάδα 
του ΑΕΠ για τις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο, ενώ κατά μέσο όρο στις χώρες της 
ΕΕ η απώλεια υπολογίζεται σε 0,6% του ΑΕΠ ετησίως. Η επίτευξη συμφωνίας 
ελεύθερων συναλλαγών θα μπορούσε να περιορίσει τις απώλειες ΑΕΠ τόσο για 
το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για τα Κράτη-Μέλη  της ΕΕ.  

Ακόμη και για το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τη Κεντρική Τράπεζα 
του Βελγίου,  κάτω από όλα τα σενάρια, το Brexit θα ζημιώσει τόσο την 
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οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της ΕΕ, και καταλήγει ότι το ΑΕΠ 
Ηνωμένο Βασίλειο θα αυξηθεί λιγότερο απ ότι εάν παραμείνει στην ΕΕ. 

 
Η βρετανική κυβέρνηση ακυρώνει τα δρομολόγια πλοίων  

Οστάνδη-Ramsgate. 
 

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ακυρώσει ένα σχέδιο για την εγκατάσταση 
ενός νέου οχηματαγωγού που συνδέει την Οστάνδη και το Ramsgate, το 
οποίο είχε ως στόχο να ανακουφίσει κάποια από τις πιέσεις που αναμένονται 
στο λιμάνι του Ντόβερ σε περίπτωση ενός Brexit χωρίς συμφωνία. 

Ο λόγος που επικαλούνται οι Βρετανικές αρχές είναι ότι η εταιρεία 
Seaborne, που επρόκειτο να αναλάβει τα δρομολόγια των οχηματαγωγών 
πλοίων, δεν τηρεί τις συμφωνημένες προθεσμίες και εξακολουθεί να μην 
μπορεί να δώσει τις εγγυήσεις που της ζητήθηκαν.  

 
Η  διεθνής ελεγκτική εταιρεία E.Y.  δημιουργεί ένα νέο εταιρικό  

σχήμα στις Βρυξέλλες.  

Σύμφωνα με τον βελγικό οικονομικό τύπο, η διεθνής ελεγκτική εταιρεία 
ΕΥ ετοιμάζεται να δημιουργήσει ένα νέο εταιρικό σχήμα στις Βρυξέλλες, που 
θα εποπτεύει  τις δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους 3500 
εταίρους της. Το Ινστιτούτο Εταιρικών Ελεγκτών (IRE) επιβεβαιώνει την 
αίτηση για έγκριση ενός νέου εταιρικού  σχήματος που εποπτεύει τις 
επιχειρήσεις της ΕΥ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα η εταιρεία πρέπει να διαθέτει άδεια σε ένα 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ώστε να είναι σε θέση να 
καθοδηγεί και να ελέγχει τα ελεγκτικά γραφεία της σε άλλα κράτη μέλη. Η 
σημερινή Ευρωπαϊκή EY Europe LLP, λειτουργεί με άδεια από το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Η παγκόσμια μητρική εταιρεία, η EY Global, ωστόσο, θα παραμείνει 
βασισμένη στο Λονδίνο.  

 


