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Επίσκεψη βέλγων οινολόγων στην έκθεση ΟΙΝΟΡΑΜΑ στην Αθήνα (4-9 

Μαρτίου 2019).  

Στο πλαίσιο προώθησης του οινικού τομέα το Enterprise Greece S.A. σε συνεργασία 

με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Βρυξελλών, προσκάλεσε 6 

διακεκριμένους οινολόγους/εισαγωγείς από το Βέλγιο στην Αθήνα στα πλαίσια της 

έκθεσης ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2019. Το πρόγραμμα της επίσκεψης  περιελάμβανε ξενάγηση 

στην έκθεση, Οινογνωσίες,  Β2Β συναντήσεις με έλληνες παραγωγούς και επίσκεψη 

σε οινοποιία στην Βόρεια Ελλάδα.   

 

Εκδήλωση για τα προϊόντα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο 

Ευρωκοινοβούλιο, Βρυξέλλες (6.3.2019).  

Στις 6 Μαρτίου στο Ευρωκοινοβούλιο, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με την 
ονομασία «A journey of taste and culture» την οποία διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής 
κ. Στέλιος Κούλογλου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα σε αίθουσα εστίασης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη συνεργασία  των Περιφερειών Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. Στο εστιατόριο του Ευρωκοινοβουλίου παρασκευάσθηκαν 
και παρουσιάστηκαν εδέσματα που προέρχονται από την Ανατολική Μακεδονία-
Θράκη, τα οποία και είχαν την ευκαιρία να γευθούν οι Ευρωβουλευτές και οι 
υπάλληλοι του Κοινοβουλίου. H πρωτοβουλία είχε στόχο τη σύνδεση της 
γαστρονομίας με τον τουρισμό περιοχών της Ελλάδας και την προβολή τους στο 
Ευρωκοινοβούλιο.   

Τα εδέσματα προετοίμασε ομάδα Chef προερχόμενοι από διάφορα μέρη της 
Ελλάδας. Παράλληλα, έγινε παρουσίαση παραδοσιακών προϊόντων στο περίπτερο της 
κάθε Περιφέρειας. 
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Το Flanders Investment & Trade τιμά τους  κορυφαίους 3 επενδυτές για το 
2018. 

 
Στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα, 18 Μαρτίου  πραγματοποιήθηκε εκδήλωση όπου τρεις 
κορυφαίοι ξένοι επενδυτές τιμήθηκαν σε μια τελετή, που διοργανώθηκε από το  
Flanders Investment & Trade (FIT)  για έβδομη συνεχή χρονιά.  

Η Borealis (Αυστρία), η Daikin (Ιαπωνία) και η AGP (Περού) τιμήθηκαν με το 
βραβείο που ονομάζεται Foreign Investment Trophy. 

Ο Borealis ήταν ο νικητής Foreign Investment of the Year  2019.Η αυστριακή 
πολυεθνική επένδυσε 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την κατασκευή νέας μονάδας 
επεξεργασίας προπανίου στην υφιστάμενη εγκατάστασή της στο Kallo, στο λιμάνι 
της Αμβέρσας.  

Η Περουβιανή εταιρεία AGP Group παραγωγός γυάλινων εξαρτημάτων 
αυτοκινήτων υψηλής τεχνολογίας επένδυσε 90 εκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά 
της εταιρείας παραγωγής Soliver και για την ίδρυση ευρωπαϊκής της έδρας στη 
Γάνδη.  

Τέλος με το Lifetime Achievement Trophy βραβεύτηκε η ιαπωνική εταιρεία 
κλιματισμού Daikin. Η Daikin χρόνια εγκατεστημένη πολλά έτη στην περιοχή, είναι ο 
μεγαλύτερος εργοδότης στην Οστάνδη δεδομένου ότι  στην περιοχή είναι τα 
κεντρικά γραφεία της Ιαπωνικής εταιρείας για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την 
Αφρική. 

Το 2018 οι ξένες εταιρείες επένδυσαν 4,24 δισ. Ευρώ στη Φλάνδρα, το 
υψηλότερο ποσό που καταγράφηκε σε ένα έτος. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν 
5.339 άμεσες θέσεις εργασίας. 

Οι εξαγωγές της Φλάνδρας  το 2018 αυξήθηκαν για ένατο συνεχόμενο 
έτος.  

Οι εξαγωγές στη περιοχή της Φλάνδρας,  εξαγωγική ατμομηχανή του Βελγίου, 
σημείωσαν άνοδο για 9η συνεχόμενη χρονιά. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας του Βελγίου (National Bank of Belgium) το 71% των Φλαμανδικών 
εξαγωγών κατευθύνθηκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Γερμανία να 
απορροφά το 17,96% και να αποτελεί μακρά την σημαντικότερη αγορά. Η Γερμανία 
και η Ολλανδία αποτελούν τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους. Οι εξαγωγές 
προς το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 2,8%. Παρόλη την πτώση της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας της λίρας έναντι του Ευρώ από τον Ιούνιο του 2016, οι 
εξαγωγές δεν είχαν σημαντική επιδείνωση με μόνη την μεγάλη πτώση στην εξαγωγή 
πετρελαιοκίνητων οχημάτων (-37,1%) λόγω της αύξησης του φόρου στα οχήματα 
diesel από την Βρετανική κυβέρνηση τον Απρίλιο του 2018. Οι φλαμανδικές 
εξαγωγές το 2018 παρουσίασαν αύξηση στις Η.Π.Α κατά 5,5% μετά από μείωση 
13,9% το 2017.  
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Τα κυριότερα προϊόντα που εξάγει η Φλάνδρα είναι χημική και φαρμακευτική 
βιομηχανία, προϊόντα εξοπλισμού μεταφορών και ορυκτά προϊόντα.  

 

Η Unilever κλείνει το εργοστάσιο στις Βρυξέλλες, το οποίο παράγει το 
εμπορικό σήμα τσαγιού Lipton. 

Η Unilever ανακοίνωσε  την πρόθεσή της να κλείσει το εργοστάσιο παραγωγής 
τσαγιού Lipton που βρίσκεται στις Βρυξέλλες, oι δραστηριότητες του οποίου 
μεταφέρονται στο Κατοβίτσε της Πολωνίας όπου ήδη διαθέτει παραγωγική μονάδα. 
Σε σχέση με την απασχόληση 126 θέσεις εργασίας  φαίνεται ότι απειλούνται μετά 
από αυτή την ανακοίνωση.   

 

Ο αριθμός των ανέργων το 2018 στο Βέλγιο στο χαμηλότερο ποσοστό από 
το 1981.  

H σταθερή μείωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει τον αριθμό 
των ανέργων που παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Ταμεία Ανεργίας στο χαμηλότερο 
επίπεδο από το 1981. Ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας αυξάνεται εδώ και 
χρόνια, με το 2018 να έχουν  προστεθεί 46.857 νέες θέσεις εργασίας. Επίσης το 
2017 δημιουργήθηκαν περίπου 42.000 νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
το 82% των νέων θέσεων απασχόλησης αφορά θέσεις εργασίας πλήρους 
απασχόλησης, ενώ το υπόλοιπο 18% θέσεις μερικής απασχόλησης. 

Τρεις παράγοντες εξηγούν αυτή τη θετική εξέλιξη. Ο πρώτος σχετίζεται με την 
ανάπτυξη που παρατηρήθηκε στο Βέλγιο, η οποία παραμένει σταθερά ανοδική τα 
τελευταία χρόνια. Δεύτερον, το δημογραφικό πλαίσιο της χώρας διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο. Τα τελευταία χρόνια, υπήρξαν περισσότερες αποχωρήσεις από την 
αγορά εργασίας, διπλασιασμός μεταξύ 2010 και 2018, με συνέπεια το μέρος του 
πληθυσμού σε ηλικία εργασίας να μειώνεται. Τέλος, οι διάφορες μεταρρυθμίσεις που 
έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα τελευταία χρόνια για τη στήριξη της απασχόλησης, 
ανάμεσα σε αυτές οι μειώσεις στις εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
Ειδικότερα η περιοχή της Βαλονίας που έχει παραδοσιακά τον μεγαλύτερο αριθμό 
ανέργων στο Βέλγιο, το 2018 κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των 
ατόμων που λαμβάνουν παροχές (επιδόματα ανεργίας).  

Βέβαια πολλοί αναλυτές ισχυρίζονται ότι το 2018 μπορεί να είναι το τελευταίο 
έτος αύξησης της απασχόλησης σε ένα πλαίσιο επιβράδυνσης της παγκόσμιας 
οικονομικής ανάπτυξης, ενδεχόμενο εμπορικό πόλεμο, το Brexit, και την 
επιβράδυνση της κινεζικής και της γερμανικής οικονομίας. 

 
Αύξηση της συνταξιοδότησης δαπάνης στο Βέλγιο τα τελευταία 10 χρόνια 
κατά 15 δις ευρώ.  

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Itinera, (www.itinerainstitute.org)  σε υπόμνημα 
που συντάχθηκε με τίτλο "Ένα έργο για το Βέλγιο" το κόστος της συνταξιοδοτικής 
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δαπάνης  δεν οφείλεται μόνο στη γήρανση του πληθυσμού, αλλά και στην αύξηση 
του μέσου ποσού των συντάξεων. 

Πριν από δέκα χρόνια, οι δαπάνες για συντάξεις ανήλθαν σε 35 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σήμερα οι εν λόγω δαπάνη ανέρχεται σε σχεδόν 50 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ή 15 δις ευρώ περισσότερα. Σύμφωνα με το 
υπόμνημα, το 2003, οι δαπάνες για συντάξεις διπλασιάστηκαν σε σχέση με τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

Η αύξηση των συνταξιοδοτικών δαπανών οφείλεται σε δύο παράγοντες. Από 
τη μία πλευρά, παρατηρείται αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων, κάθε χρόνο, 
προστίθεται περίπου 35.000 νέοι συνταξιούχοι. Από την αύξηση της δαπάνης κατά 
15 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία δέκα χρόνια, η γήρανση οφείλεται μόνο για τα  
4 δισεκατομμύρια. Τα υπόλοιπα 11 δισεκατομμύρια οφείλονται στην αύξηση της 
μέσης σύνταξης. 

 


