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Eνέργειες Flanders Investment and Trade για την προετοιμασία των επιχειρήσεων για το 
Brexit.  
 

  Το Flanders Investment and Trade αποτελεί  επίσημο φορέα της Περιφέρειας της 
Φλάνδρας για την προσέλκυση επενδύσεων και την υποστήριξη των εξαγωγών.  

H περιοχή της Φλάνδρας πραγματοποιεί εξαγωγές ετήσιου ύψους 27 δις εκατομμύριων 
ευρώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελεί την 4η μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά καλύπτοντας το 
8,3% των εξαγωγών της Φλάνδρας. Παράλληλα η Περιφέρεια της Φλάνδρας πραγματοποιεί το 
84% των εξαγωγών του Βελγίου στο Ηνωμένο Βασίλειο.   

Οι κλάδοι που αναμένεται να επηρεαστούν ιδιαίτερα από το Brexit είναι ο κλάδος των 
τροφίμων και ποτών, φαρμακοβιομηχανίες, μεταφορές, αλιεία, αυτοκινητοβιομηχανία και ο κλάδος 
των πολύτιμων λίθων όπου η Αμβέρσα αποτελεί παγκόσμιο κέντρο, αλλά και το Λονδίνο αποτελεί 
μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες αγορές.   

 Όπως μας ενημέρωσε ο κ. Hans De Backer η Περιφέρεια της Φλάνδρας και ειδικότερα το 
Flanders Investment and Trade, τα δύο τελευταία χρόνια έχει προβεί σε μια σειρά ενέργειες ώστε 
να ενημερώσει/προετοιμάσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Αναλυτικά οι ενέργειες 
περιλαμβάνουν:  

 

 Δημιουργία ειδικής πληροφοριακής ιστοσελίδας www.brexitready.be.   

 Έκδοση οδηγού με τίτλο «Are you Brexit ready?» με πληροφορίες και απαντήσεις σε 
ερωτήματα για το Brexit ο οποίος ενημερώνεται ακόμη και σε καθημερινή βάση εάν αυτό είναι 
αναγκαίο. Επισυνάπτεται  αντίγραφο  στα αγγλικά.   

 Ειδική υπηρεσία όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να αποστέλλουν ειδικότερα ερωτήματα σχετικά 
με το Brexit στην ηλεκτρονική διεύθυνση  brexit@fitagency.be     

 Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν υπερβολική έκθεση στην αγορά του Ηνωμένου 
Βασιλείου, το Flanders Investment and Trade διευκολύνει με υποστηρικτικές δράσεις, όπως 
επιχειρηματικές αποστολές, να διαφοροποιήσουν τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες.  

 Οι βελγικές τράπεζες παράλληλα προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες και  εγγυήσεις για 
επιχειρήσεις όπως αύξηση του κεφαλαίου  κίνησης,  αύξηση πιστώσεων και προϊόντα για την 
διευκόλυνση από τις ενδεχόμενες έντονες νομισματικές διακυμάνσεις μέσω συμβολαίων 
αντιστάθμισης κινδύνου (hedging currency risks-futures).  

 Σεμινάρια  και ημερίδες με σκοπό να πληροφορήσει και να προετοιμάσει τις επιχειρήσεις.   
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