ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Διεύθυνση: Rue des Petits Carmes 6, B-1000, Bruxelles
Τηλέφωνο: +322-5455506-7, e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ
ΒΕΛΓΙΟ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
Έκθεση “Megavino” στις Βρυξέλλες (11-13/10/2019) – Ελληνική συμμετοχή.
Η ετήσια έκθεση του κλάδου οίνου “Megavino 2019” πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1113 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο των Βρυξελλών (EXPO BRUSSELS). Η έκθεση που
πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλά μπορούν να την
επισκεφθούν και ιδιώτες (www.megavino.be).
Στην έκθεση συνολικά συμμετείχαν 156 επιχειρήσεις από τις περισσότερες χώρες που
παράγουν οίνους. Tο Βέλγιο συμμετείχε με 29 παραγωγούς-διανομείς οίνου, κυρίως αφρώδη
οίνο (διαθέτει μια μικρή τοπική παραγωγή). Άλλες συμμετοχές Γαλλία 57 επιχειρήσεις,
Πορτογαλία με 16 επιχειρήσεις, Ιταλία και Ρουμανία από 8 επιχειρήσεις, η Ισπανία με 4
επιχειρήσεις. Μικρότερες συμμετοχές με 1 ή 2 παραγωγούς από Αυστρία, Αυστραλία,
Αργεντινή, Βουλγαρία, Γερμανία, Ουγγαρία, Κροατία, Λίβανος, Ρουμανία, Χιλή. Όπως κάθε
χρόνο οι όμιλοι Delhaize και Carrefour Belgium παρουσίασαν σε ειδικό χώρο της έκθεσης με
παραγωγούς και ετικέτες οίνων από διάφορες χώρες.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν δύο επιχειρήσεις, η Οινοποιία Μητρούλης
(βιολογικοί – οργανικοί οίνοι) η οποία διέθετε, όπως κάθε χρόνο, κεντρικό περίπτερο
και η οινοποιία Σκούρας στο χώρο της αλυσίδας Delhaize η οποία εκπροσωπήθηκε
από τον εισαγωγέα της στο Βέλγιο. Η ελληνική οινοποιία Σκούρας βρίσκετε ήδη στα
ράφια της αλυσίδας Delhaize στο Βέλγιο, με σημαντικές πωλήσεις.
Παράλληλα και τις τρείς μέρες πραγματοποιήθηκαν οινογνωσίες και σεμινάρια
από γνωστούς στο Βέλγιο Sommelier και ειδικούς, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
Η έκθεση είναι γενικά μικρή σε σχέση με άλλες που πραγματοποιούνται σε
γειτονικές χώρες, ενώ το τρέχον έτος η συμμετοχή εμφανίστηκε περιορισμένη, σε
σχέση με το προηγούμενο έτος.
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Εκτενές δημοσίευμα της Politico για το ελληνικό ελαιόλαδο με τίτλο: «Η
Ελλάδα δεν αξιοποιεί τον πλούτο της στο ελαιόλαδο»
Ως κύριο θέμα στην ιστοσελίδα του Politico (https://www.politico.eu/) είναι
εκτενές σημερινό δημοσίευμα που αναφέρεται στην παραγωγή ελαιολάδου στην
Ελλάδα. Το δημοσίευμα έχει τίτλο « Η Ελλάδα δεν αξιοποιεί τον πλούτο της στο
ελαιόλαδο – Ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός του κόσμου δεν καταφέρνει να
κερδίσει αρκετά από τις εξαγωγές».
Σύμφωνα με το διεθνές ειδησεογραφικό δίκτυο, η Ελλάδα αποτυγχάνει να
κερδίσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την εξαγωγή ελαιολάδου, όντας ο τρίτος
μεγαλύτερος
παραγωγός παγκοσμίως. Σημειώνει δε, ότι μεγάλο μέρος της
παραγωγής αποτελείται από υψηλά ποσοστά εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου. Ενώ
την ίδια στιγμή, μόλις το 27% του ελληνικού ελαιολάδου καταφέρνει να φτάσει στις
αγορές του εξωτερικού με ελληνική σήμανση και επωνυμία και το υπόλοιπο
καταλήγει να πωλείτε σε τιμές χονδρικής μαζικά στην Ιταλία, όπου και συσκευάζεται
και εξάγεται σε supermarket στην Ευρώπη με premium ιταλικές ετικέτες.
Το δημοσίευμα φιλοξενεί δηλώσεις ελαιοπαραγωγών, αλλά επισημαίνει,
επίσης, με έμφαση, τα προβλήματα και τις δυστοκίες στη λειτουργία των αγροτικών
συνεταιρισμών, οι οποίοι συνήθως μεσολαβούν για τη συγκέντρωση της απαραίτητης
προς εξαγωγή ποσότητας, με πολλούς να ισχυρίζονται ότι οι συνεταιρισμοί
εμφανίζουν συχνά φαινόμενα διαφθοράς. Παραγωγοί εκφράζουν ανοικτά τη
δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι πουλάνε στους συνεταιρισμούς σε τιμή πολύ
κάτω του κόστους παραγωγής και δεν είναι λίγοι αυτοί που προσπαθούν να κινηθούν
μόνοι τους για την πώληση της παραγωγής τους μέσω διαδικτύου. Τα πράγματα
βέβαια δείχνουν να βελτιώνονται καθώς η ποσότητα συσκευασμένου ελαιολάδου
ανήλθε σε περισσότερο από 30,000 τόνους το 2018 ενώ το 2005 ανήλθε στους
10,000 τόνους. Τα περιθώρια βελτίωσης βέβαια είναι σημαντικά, όπως επισημαίνει
το δημοσίευμα, καθώς η ετήσια παραγωγή ελαιολάδου είναι της τάξεως των
300.000-400.000 τόνων.
Ο συντάκτης αναφέρει ότι υπάρχει πρόταση της συμβουλευτικής
εταιρείας McKinsey, σχετικά με μια ενοποιημένη βιομηχανία ελληνικού ελαιολάδου,
που θα διαθέτει δύο ή τρεις τεράστιες εγκαταστάσεις μαζικής επεξεργασίας και
συσκευασίας για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.
Οι ελαιοπαραγωγοί, με τους οποίους συνομίλησε το Politico, θεωρούν πάντως
ότι η ιδέα αυτή δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Η κριτική κατά της εταιρείας
McKinsey επισημαίνει ότι η εταιρεία μελετά μοντέλα παραγωγής που ταιριάζουν στην
ισπανική παραγωγή ελαιολάδου παρά τις μείζονες διαφορές των δύο χωρών σε
γεωγραφία και κλίμακα. Ένας ελαιοπαραγωγός εκφράζει την ανησυχία ότι μία τέτοια
στρατηγική εξυπηρετεί την παραγωγή χαμηλότερης ποιότητας ποικιλιών. Αντ’ αυτού,
η κυβέρνηση θα πρέπει να εστιάσει στην προώθηση του ελληνικού ελαιολάδου με
την ίδια προσέγγιση που έχει υιοθετήσει για στον τουρισμό, ως ενός υψηλού
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ποιότητας ελληνικού προϊόντος. Συμπληρώνουν δε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να
προσφέρει φορολογικά κίνητρα σε μικρούς παραγωγούς, αλλά και να μειώσει το
κόστος των καυσίμων.
Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η Κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για τη μείωση
της φορολογικής επιβάρυνσης των συνεταιρισμών, αλλά δεν υπάρχει κάποιο
ευρύτερο σχέδιο. Τα ελληνικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Υπουργός Γεωργίας επιδιώκει
την δημιουργία ενός σχεδίου εθνικής στρατηγικής από την Εθνική Διεπαγγελματική
Οργάνωση Ελαιολάδου.
Το αφιέρωμα βρίσκεται στον σύνδεσμο:
https://www.politico.eu/article/greece-fails-to-harvest-its-olive-oil-wealth/
O ισπανικός όμιλος Wamos απέκτησε 62 από τα 91 γραφεία της Thomas
Cook / Neckermann Βελγίου.
Μετά την αίτηση πτώχευσης της Thomas Cook Βέλγιου πριν από περίπου τρείς
εβδομάδες, ως αποτέλεσμα της πτώχευσης του παγκόσμιου ομίλου που εδρεύει στο
Ηνωμένο Βασίλειο, και αφού η διοίκηση της βελγικής θυγατρικής δεν μπόρεσε να
βρει αγοραστή, σύμφωνα με συνέντευξη τύπου ο όμιλος τουριστικών επιχειρήσεων
Wamos κατέληξε σε συμφωνία με σκοπό να διατηρήσει σε λειτουργία τα 62 από τα
91 γραφεία/σημεία πώλησης της εταιρίας Thomas Cook στο Βέλγιο, που
λειτουργούσαν με την επωνυμία Neckerman. Στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής, οι
200 εργαζόμενοι της εταιρίας θα συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά στα γραφεία
της Neckerman διατηρώντας τις αποδοχές τους καθώς και τα ασφαλιστικά
δικαιώματα τους.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι τα σήματα Thomas Cook και Neckermann θα
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται από την εταιρεία στο μέλλον. Ωστόσο, μέχρι
στιγμής γνωρίζουμε ότι η νέα οντότητα θα αποκαλείται Wamos Benelux και η
διοίκηση θα ασκείται από τα γραφεία της πρώην βελγικής θυγατρικής της Thomas
Cook. Οι δραστηριότητες της νέας εταιρείας θα επικεντρωθούν σε ταξίδια κινήτρων
(incentives travel), e-commerce και κρουαζιέρες δεδομένου ότι η Royal Caribbean
Cruises Ltd είναι μέτοχος του Ομίλου.
Η Όμιλος Wamos το περασμένο έτος μετέφερε συνολικά 120.000 επιβάτες
από την Ιβηρική Χερσόνησο προς την Καραϊβική, καθώς και την Κεντρική και Νότια
Αμερική. Η θυγατρική της Wamos Circuitos εστιάζει σε πελάτες από τη Νότια Αμερική
και προσφέρει μια σειρά από ταξιδιωτικούς προορισμούς προς Ευρώπη, Ασία και
Αφρική. Η εταιρία έχει στη κυριότητα της και μια σειρά από άλλες θυγατρικές, όπως
η Nautalia Viajes, Top Antlico, Geo Star καθώς και την Wamos Air. H Wamos Air
διαθέτει 13 αεροσκάφη και πραγματοποιεί πτήσεις charter με προορισμό την
Καραϊβική από τη Μαδρίτη, καθώς και στo Varadero (Κούβα), την
Punta Cana
(Δομινικανή Δημοκρατία) και το Cancun (Μεξικό).
Ο βασικός μέτοχος του Ομίλου Wamos με 81% είναι επενδυτικό fund
Springwater Capital LLC (“SWC”) και έδρα την Ελβετία και η Royal Caribbean
Cruises Ltd με 19%.
ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΒΕΛΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

3

Η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου περιορίζει τα δάνεια για επενδύσεις σε
κατοικίες.
O αριθμός συναλλαγών στην αγορά ακινήτων σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία από τις καταγεγραμμένες συμβολαιογραφικές πράξεις εμφανίζουν ένα νέο
υψηλό όλων των εποχών από τη δημιουργία του. Τα χαμηλά επιτόκια εξακολουθούν
να τονώνουν τη ζήτηση σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου και ακόμη
και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), κάλεσε τις βελγικές
τράπεζες να είναι προσεκτικοί.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου για
πρώτη φορά, θέτει όρια για τις χορηγήσεις στεγαστικών δανείων. Οι μελλοντικοί
ιδιοκτήτες κατοικιών θα μπορούν να δανειστούν έως το 90% της τιμής αγοράς του
ακινήτου όταν πρόκειται για πρώτη κατοικία, ενώ οι επενδυτές θα μπορούν να
δανειστούν έως 80% της αξίας του ακινήτου. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της
Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (NBB), το μερίδιο των ενυπόθηκων δανείων, των
οποίων το ποσοστό - το ποσό του δανείου - αντιπροσώπευε πάνω από το 80% της
τιμής αγοράς των ακινήτων αυξήθηκε από 41% σε 53%. Πρόκειται κυρίως για δάνεια
με μερίδιο 90% έως 100%, ενώ το ποσοστό δανειοδότησης άνω του 100% της αξίας
του ακινήτου παραμένει περιορισμένο. Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την
1η Ιανουαρίου 2020. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα κατώτατα όρια που έχει
καθορίσει η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου, η τράπεζα θα πρέπει να είναι σε θέση να
υποβάλει αιτιολογημένη έκθεση στην Κεντρική Τράπεζα.
Η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου δέχεται κριτική ότι αυτή η πρωτοβουλία
οδηγεί στην αποτροπή αγοράς πρώτης κατοικίας από νεαρά νοικοκυριά που δεν
έχουν τα αναγκαία ίδια κεφάλαια, ενώ η Τράπεζα επισημαίνει ότι αφήνει σχετικά
μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για αυτή την
κατηγορία δανειοληπτών. Μεταξύ του 2014 και του 2018, το μερίδιο των νέων
δανείων που συνδέονται με υψηλό μηνιαίο χρέος σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα
αυξήθηκε. Στο 20% των νέων δανείων, ο δανειολήπτης πρέπει να δαπανήσει
περισσότερο από το ήμισυ του διαθέσιμου εισοδήματός του για την αποπληρωμή
των δανείων του. Βέβαια οι αθετήσεις υποχρεώσεων σε σχέση με τα στεγαστικά
δάνεια στο Βέλγιο ανέρχονται σε λιγότερο από το 1% όλων των τραπεζικών
υποθηκών.
Η Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη προβεί σε ενέργειες για την ενίσχυση της
κεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Το 2013, επέβαλε αυξήσεις κεφαλαίου και αύξησε
την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση για τις τράπεζες κατά πέντε μονάδες βάσης.
Επίσης το 2018 η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου αύξησε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις
σε 18% και ο υπολογισμός του συντελεστή κινδύνου βελτιώθηκε.
Προσωρινή στάση πληρωμών στο Βέλγιο.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα ξεκινήσει μια (σύντομη) «διακοπή» ξεκινώντας
από την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου καθώς ο βασιλιάς δεν θα μπορέσει να υπογράψει τον
νόμο για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό πριν από τις 4 Νοεμβρίου λόγω του
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παρατεταμένου Σαββατοκύριακου, δεδομένου ότι η Παρασκευή 1 Νοεμβρίου είναι
αργία στο Βέλγιο. Η Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία για τον Προϋπολογισμό
αναμένεται να μπλοκάρει όλες τις ομοσπονδιακές πιστώσεις από τις 11:59 μμ. την
Πέμπτη 31 Οκτωβρίου έως ότου ο Βασιλιάς υπογράψει τον νόμο, το οποίο
πιθανότατα θα συμβεί αμέσως μετά το Σαββατοκύριακο.
Ο προσωρινός προϋπολογισμός αντικατέστησε έναν πλήρη προϋπολογισμό
μετά την πτώση της κυβέρνησης Μισέλ τον Δεκέμβριο του 2018. Η κυβέρνηση
πρέπει να ψηφίζει κάθε δύο μήνες για τους επόμενους δύο μήνες. Η Βουλή των
Αντιπροσώπων πρέπει να εγκρίνει το νόμο για την χρηματοδότηση των δημόσιων
δαπανών της κυβέρνησης ελλείψει εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού, όπου με
βάση τον βελγικό νόμο σε περίπτωση που μια κυβέρνηση δεν έχει εγκρίνει
προϋπολογισμό για το επόμενο έτος, μπορεί να ξοδέψει μόνο το ένα δωδέκατο του
ποσού (douzièmes provisoires), που έχει ξοδέψει το προηγούμενο έτος, ανά μήνα.
Η ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο
πραγματοποιείται μια εβδομάδα αργότερα από ό, τι σχεδιάστηκε αρχικά, επειδή το
εργατικό κόμμα του Βελγίου (Partij van de Arbeid van België, PVDA, Parti du
Travail de Belgique, PTB) κατόρθωσε να εξασφαλίσει πλειοψηφία υπέρ ενός νέου
νομοσχεδίου που θέλει να αυξήσει τις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη κατά
67 εκατ. ευρώ.
Στην πράξη, η παύση λειτουργίας θα έχει ελάχιστες συνέπειες. Η κυβέρνηση
θα συνεχίσει να λειτουργεί και οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων θα πληρώνονται
κανονικά. Ωστόσο, τυπικά, η κυβέρνηση δεν μπορεί να προβεί σε πληρωμές μέχρι να
υπογραφεί το νομοσχέδιο.
Το Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε τον φόρο επί των λογαριασμών
αξιών.
Σε απόφαση που εκδόθηκε το Συνταγματικό Δικαστήριο του Βελγίου ακύρωσε
τον νόμο που εισήγαγε φόρο ύψους 0,15% στους λογαριασμούς αξιών ιδιωτών αλλά
και επιχειρήσεων ύψους κατ’ ελάχιστο 500.000 ευρώ. Βέβαια οι φορολογούμενοι που
κατέβαλαν εισφορά το περασμένο όσο και το τρέχον έτος δεν θα μπορέσουν να
ζητήσουν επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με την απόφαση.
Η Crelan μετά την εξαγορά της Axa Banque θα αποτελεί πλέον την πέμπτη
βελγική τράπεζα.
Η συνεταιριστική τράπεζα Crelan υπέγραψε την εξαγορά της Axa Bank από
τον γαλλικό ασφαλιστικό όμιλο Axa. Το τίμημα ανέρχεται σε € 540 εκατομμύρια σε
μετρητά, η οποία περιλαμβάνει τη μεταβίβαση της Crelan Insurance στην Axa και μια
μακροπρόθεσμη συμφωνία με την οποία η Crelan θα διαθέτει τα προϊόντα
ασφάλισης, εκτός ζωής, της Axa.
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Τα λιμάνια της Αμβέρσας και
διαπραγματεύσεις για συγχώνευση.

του

Zeebrugge

βρίσκονται

σε

Τα λιμάνια της Αμβέρσας και του Zeebrugge, τα δύο μεγαλύτερα του Βελγίου
βρίσκονται σε συζητήσεις για πιθανή συγχώνευση. Η πληροφορία γνωστοποιήθηκε
σε κοινή δήλωση Τύπου. Οι υπεύθυνοι των δύο λιμένων συμφώνησαν ότι η
μελλοντική συγχώνευση θα συμβάλλει στην δημιουργία οικονομιών κλίμακας και
στην διαμόρφωση του λιμένα του μέλλοντος εστιάζοντας σε νέους τομείς όπως η
μετάβαση στην ενέργεια, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση.
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