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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 

 

Εκδηλώσεις προβολής Πελοποννησιακού οίνου στις Βρυξέλλες (13-14/1/2017)  
 

Στις 13-14 Ιανουαρίου τ.ε, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις παρουσίασης/οινογνωσίας 
οίνων που παράγονται στη περιοχή της Πελοποννήσου με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
μελών της Ένωσης Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Πελοποννήσου (ΕΝΟΑΠ). Οι εκδηλώσεις 
έτυχαν της οργανωτικής υποστήριξης του Γραφείου Ο.Ε.Υ. της Ελληνικής Πρεσβείας καθώς 
και της συνεργασίας του ελληνικού εστιατορίου «Στροφιλιά».  
 

Τη πρώτη μέρα της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε σε χώρο της Πρεσβείας παρουσίαση  
των οίνων της Πελοποννήσου από την βραβευμένη οινολόγο κα Vicky Corbeels. Η κα 
Corbeels ασχολείται ενεργά με την προώθηση του ελληνικού κρασιού στο Βέλγιο από το 
2005 και με τις εκτενείς  ομιλίες της τόσο στα γαλλικά όσο και στα φλαμανδικά, έδωσε μια 
πλήρη εικόνα των ποικιλιών οίνου που παράγονται στην Πελοπόννησο. Στην συνέχεια 
ακολούθησε οινογνωσία από τους καλεσμένους στην αίθουσα.  

Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου μεταξύ 15.00 - 19.30,  οι οίνοι εκτέθηκαν στο ελληνικό 
εστιατόριο «Στροφιλιά» σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου προσκεκλημένοι είχαν την 
ευκαιρία να δοκιμάσουν τους οίνους και να συζητήσουν με τους αντιπροσώπους-
παραγωγούς. Οι προσκεκλημένοι ήταν βέλγοι οινολόγοι, sommelier και δημοσιογράφοι που 
ασχολούνται με θέματα εστίασης. Περισσότεροι από 40 ειδικοί παρακολούθησαν τις 
παρουσιάσεις της Παρασκευής 13 Ιανουαρίου,  σε κάποια από τις δύο γλώσσες και  
παρέμειναν στον χώρο για δοκιμή των οίνων ενώ το Σάββατο, σημαντικός αριθμός ειδικών 
προσήλθαν κατά την διάρκεια της οινογνωσίας στο εστιατόριο «Στροφιλιά».  

Στην παρουσίαση συμμετείχαν 10 έλληνες παραγωγοί (Γαία οίνοι –κ. Ιωάννης 
Παρασκευόπουλος, Estate Constantin Gofas, Κατώγι και Στροφιλιά οινοποιεία, Οινοποιία 
Μονεμβασία, Κτήμα Παλυβού, Οινοποιία Παναγιωτόπουλου, Οινοποιεία Σέμελη, Οινοποιείο 
Σκούρα, Οργανικό οινοποιείο Τετράμυθος, Οινοποιία Τρούπη και Οινοποιείο Τσελέπου). 

 
Μακροοικονομικά  
 
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου για το 2016, 
αναμένεται αύξηση του Α.Ε.Π. κατά 1.2-1.3%, ένα ποσοστό μειωμένο σε σχέση με τα  
προηγούμενα έτη όπου η αύξηση ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη,  της τάξης του 1.5%. Αυτό 
αποδίδεται στις διεθνείς οικονομικές συγκυρίες, στην ελαφρώς μειωμένη ζήτηση αλλά και 
στις συνέπειες των τρομοκρατικών επιθέσεων στις Βρυξέλλες τον περασμένο Μάρτιο, ιδίως 
στις υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με τον τουρισμό.   
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Παρόλα αυτά, η βελγική οικονομία δίνει σημάδια συγκράτησης του κόστους παραγωγής 
(μοναδιαίο κόστος εργασίας -0,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος) η απασχόληση 
παραμένει σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα (ανεργία 7,5%) και το ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών είναι θετικό. Ο πληθωρισμός το 2016 αναμένεται 1,8% μετά από μία σχετική 
επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του,  η οποία παρατηρήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 
2016, κυρίως λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών καυσίμων.  
 
Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται σε 2,9% του Α.Ε.Π. ενώ το συνολικό δημόσιο χρέος 
παραμένει σχετικά υψηλό και ανέρχεται σε 106,6% του Α.Ε.Π. με αποτέλεσμα να ασκούνται 
πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μείωση του το συντομότερο δυνατόν, δεδομένου 
ότι παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (89,9% του Α.Ε.Π.).  
 
Το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου το πρώτο δεκάμηνο του 2016 παρουσιάζεται θετικό κατά 
3,5 δις €. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 206,9 δις € ενώ οι εισαγωγές,  203,4 δις €.  
 
Διμερές εμπόριο (Ελλάδα-Βέλγιο)  

 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τo ενδεκάμηνο του 2016, 
(Ιανουάριος- Νοέμβριος) οι εξαγωγές προς το Βέλγιο ανήλθαν σε 319,1 εκατ. €,  αυξημένες 
κατά 0,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 
Ελλάδας και Βελγίου αναπτύσσονται σχετικά ομαλά, σημειώνοντας σχετικά σταθερή  
αυξητική πορεία όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές, με εξαίρεση την διετία 2008-2009, και 
λιγότερο το 2010, χρονιές κατά τις οποίες το διμερές εμπόριο φαίνεται ότι επλήγη από την 
διεθνή οικονομική κρίση. Το 2014, οι ελληνικές εξαγωγές προς το Βέλγιο ανήλθαν σε 317,95 
εκατ. €. Το 2015 οι ελληνικές εξαγωγές προς Βέλγιο αυξήθηκαν  κατά 9,26%, φθάνοντας τα 
347,38 εκατ. €.  
 
Το ενδεκάμηνο του 2016,  οι ελληνικές εισαγωγές από το Βέλγιο ανήλθαν σε 1,41 δις. €, 
αυξημένες κατά 8,9%  σε σχέση με 1,29 δις. € της αντίστοιχης περιόδου του 2015. Το 2015, 
οι βελγικές εξαγωγές προς Ελλάδα ανήλθαν σε 1,44 δις. €. Το εμπορικό έλλειμμα εις βάρος 
της Ελλάδας εμφανίζεται  σταθερά ανερχόμενο, σε επίπεδα άνω του 1 δις. €  
 
Η Βελγική κυβέρνηση θα φορολογήσει τις πλατφόρμες Airbnb, Uber (συνεργατική 
οικονομία).  
 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Βελγικού τύπου, ένα νέο βασιλικό διάταγμα (AR) μόλις 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το οποίο προβλέπει παρακράτηση φόρου 
10% επί του ακαθάριστου ποσού είσπραξης ανά συναλλαγή το θα αποδίδεται σε  
συγκεκριμένο ταμείο. 
  
Το Βασιλικό διάταγμα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2017 και αναμένεται να έχει ποικίλες 
επιδράσεις τόσο στις τιμές όσο και στα κέρδη των συνεργατικών πλατφορμών οικονομίας. 
Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της πλατφόρμας Airbnb, ενδεχόμενη αύξηση τιμών θα 
λειτουργήσει αποτρεπτικά τόσο για τους υποψηφίους υποδοχής όσο και για τους 
υποψήφιους ταξιδιώτες γι’ αυτό και κάποιοι παρατηρητές αναρωτιούνται αν αυτή η 
φορολόγηση είναι  πιθανό να περιορίσει το φαινόμενο της συνεργατικής οικονομίας.  
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Η καναδική εταιρεία Bombardier μεταφέρει μέρος των δραστηριοτήτων της από το 
Βέλγιο στην Γαλλία 
 
Η καναδική εταιρεία Bombardier (κατασκευής τρένων και τραμ) μεταφέρει στη Γαλλία, μέρος 
των δραστηριοτήτων της από το εργοστάσιό της στην Brugge, με αποτέλεσμα ένας στους 
δύο υπαλλήλους να χάσει την εργασία του. Η εταιρεία απασχολεί 500 εργαζόμενους οι 
οποίοι αναμένεται να περιοριστούν στους 250. Η μεταφορά των δραστηριοτήτων κρίθηκε 
σκόπιμη στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της Εταιρείας σε πανευρωπαικό επίπεδο. Αυτή η 
απόφαση προκάλεσε πλήθος διαμαρτυριών από πολιτικά στελέχη και συνδικάτα  
εργαζομένων  οι οποίοι αξιώνουν από τις περιφερειακές κυβερνήσεις να επιβάλλουν 
κυρώσεις στην εταιρεία υπό την μορφή ματαίωσης των παραγγελιών σε περίπτωση που 
μεταφέρει μέρος των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό. 
  
Επιπτώσεις εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ για το Βέλγιο.  
 
Σε μελέτη που εκπόνησε το BECI (Εμπορο-βιομηχανικό Επιμελητήριο των Βρυξελλών) με 
τίτλο «Towards a Belgian Economic Brexit Strategy», αναλύονται οικονομικά στοιχεία και 
αναπτύσσεται επιχειρηματολογία σχετικά με τις επιπτώσεις αλλά και τις ευκαιρίες που 
δύνανται να προκύψουν από την επικείμενη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.  
Τα συμπεράσματα της μελέτης καταλήγουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας σημαντικός 
εμπορικός εταίρος και συνεπώς μια εταιρική σχέση τύπου Νορβηγίας θα διευκόλυνε τις 
βελγικές επιχειρήσεις και την οικονομία. Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για το Βέλγιο 
σύμφωνα με την μελέτη, είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την προσέλκυση 
Ευρωπαϊκών Οργανισμών αλλά και Πολυεθνικών Οργανισμών που θέλουν να εδρεύουν 
στην ΕΕ.  
 
Όσον αφορά σε οικονομικά δεδομένα, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2016, οι 
εξαγωγές του Βελγίου στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε 23,48 δις € ενώ για την αντίστοιχη 
περίοδο του 2015, οι εξαγωγές ανήλθαν σε  23,34 δις €. Οι Βελγικές εισαγωγές αγαθών 
από τη Βρετανία ανήλθαν σε 10, 6 δις € για τους πρώτους εννέα μήνες του 2016 έναντι 13  
δις.  κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα ως άνω στοιχεία σημειώνουν πτώση της 
τάξης του 18,3%. 
 
Στο τέλος του 2015, οι επενδύσεις Βελγικών επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλείο, (βάσει 
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο) ανήλθαν σε 29,8 δις € και αντίστοιχα, οι επενδύσεις 
των Βρετανικών Επιχειρήσεων στο Βέλγιο, στο ποσό των 21,9 δισ €.  
 
Επιπρόσθετα οικονομικά δεδομένα που αφορούν σε άμεσες επενδύσεις δείχνουν ότι 229 
Βελγικές εταιρίες έχουν συμμετοχές στο Ηνωμένο Βασίλειο και, αντιστρόφως, το Ηνωμένο 
Βασίλειο κατέχει συμμετοχές μετοχικού κεφαλαίου σε 136 Βελγικές εταιρείες.  Η συνολική 
αξία αυτών των επενδύσεων είναι πολύ συγκεντρωμένη. Έτσι, οι 10 κορυφαίες επιχειρήσεις 
έχουν ένα μερίδιο περίπου 90% στην εξερχόμενες επενδύσεις και περίπου το 80% των 
εισερχόμενων επενδύσεων.    
 
Αγορά ακινήτων 
 
Το 2016 ήταν ένα πολύ δραστήριο έτος για την αγορά ακινήτων στο Βέλγιο, σύμφωνα με το 
βαρόμετρο της ένωσης συμβολαιογράφων. Οι συναλλαγές παρουσίασαν αύξηση 8,2% σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος. Είναι η μεγαλύτερη αύξηση από τότε που καθιερώθηκε το 
βαρόμετρο το 2009.  Οι τιμές βέβαια σημείωσαν μικρότερη άνοδο, με τις Βρυξέλλες στο 3%.  


