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Ελληνική συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση “Seafood Expo Global 2019” στις 
Βρυξέλλες (7-9 Μαΐου 2019 )  

 
Η έκθεση του κλάδου αλιείας και μηχανολογικού εξοπλισμού “Seafood Expo 

Global 2019” πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, μεταξύ 7 και 9 Μαΐου 2019, στο 
εκθεσιακό κέντρο των Βρυξελλών (EXPO BRUSSELS). Η έκθεση που 
πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου και 
είναι από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως.    

H Ελληνική συμμετοχή, όπως τα προηγούμενα χρόνια, οργανώθηκε από 
την εταιρεία διοργάνωσης εκθέσεων Promo Solutions και περιελάμβανε συνολικά 12 
συμμετοχές από τις οποίες  7 εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας σε κεντρικό σημείο με 
εθνικό περίπτερο (Nireus Aquaculture, Andromeda Group, Galaxidi Marine Farm, 
Kefalonia Fisheries, Selonta Αquaculture, Dalga Fisheries, Pescanova) καθώς και ο 
Σύνδεσμος Ιχθυοκαλλιεργητών όπου παρείχε ενημερωτικό υλικό για τον κλάδο. Στο 
Ελληνικό περίπτερο ο Έλληνας Chef  κ. Βασάλος προσέφερε εδέσματα με βάση τα 
ελληνικά προϊόντα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Επίσης 4 Ελληνικές εταιρείες με 
κοινό περίπτερο φιλοξενούνταν στο τμήμα της έκθεσης που αφορούσε εταιρείες  
μηχανολογικού εξοπλισμού (Thema Automation, Stamatiou& Sons S.A,  Aqua 
Manager και HelNet S.A.).  

Στην έκθεση συμμετείχαν 2031 εκθέτες από όλο τον κόσμο με 
πολυπληθέστερες συμμετοχές αυτή της Κίνας (253 συμμετοχές),  της Ισπανίας (179 
συμμετοχές), της Γαλλίας (130 συμμετοχές), της Νορβηγίας (89 συμμετοχές), της 
Ιταλίας (87 συμμετοχές), του Καναδά (58 συμμετοχές) της Γερμανίας (54 
συμμετοχές) και του Βελγίου και της Ισλανδίας ( από 52 συμμετοχές η καθεμία).  
Από την  Τουρκία συμμετείχαν 23 επιχειρήσεις.   

Σύμφωνα με τους Έλληνες εκθέτες, η επισκεψιμότητα φέτος ήταν 
αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η Ελληνική συμμετοχή, ήταν 
ιδιαίτερα καλά οργανωμένη. 

O πλήρης κατάλογος των συμμετεχόντων στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://www.seafoodexpo.com/global/exhibitor-list/  
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Νόμος για την σύσταση εταιρειών στο Βέλγιο. 
 
H νέα νομοθεσία για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών στο Βέλγιο, 

ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2019 και τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2019. Οι νέες 
εταιρείες που  ιδρύονται στο εξής πρέπει να εναρμονίζονται με την νέα νομοθεσία. 
Από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως 1η Ιανουαρίου 2024 οι 905.000 εμπορικές εταιρείες 
και οι 230.000 μη κερδοσκοπικές οντότητες που λειτουργούν ήδη στο Βέλγιο, θα 
πρέπει  να  τροποποιήσουν την νομική τους μορφή και το καταστατικό τους, 
εναρμονιζόμενοι με την νέα νομοθεσία.  

Ο νέος νόμος αντικαθιστά παλαιότερη νομοθεσία όπου ένα μέρος της έχει 
την προέλευσή του σε νομοθεσία του 1873, ενώ έχει στόχο να την απλοποιήσει και 
να την επικαιροποιήσει. Επίσης στόχος είναι να διευκολύνει και να προσελκύσει 
ξένους επενδυτές, δημιουργώντας ένα ελαστικό και σύγχρονο πλαίσιο, ώστε να 
ανταγωνιστεί  την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο που αποτελούν πόλο έλξης 
ίδρυσης νέων εταιρειών, λόγω της απλότητας και ευελιξίας της νομοθεσίας.  

Ο νέος νόμος μειώνει δραστικά τις διαθέσιμες νομικές μορφές εταιρειών 
από δεκαεπτά σε τέσσερεις. Καταργεί το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο (18.500) στην 
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Société de Responsabilité Limitée-SRL), ενώ στην 
Ανώνυμη Εταιρεία (Société Anonym- SA) το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο παραμένει 
61.500 ευρώ. Στην Société Anonym (SA) μπορεί πλέον να υπάρχει ένας μέτοχος και 
ένας διαχειριστής. Εισάγεται η διεθνής εταιρεία που μπορεί να έχει έδρα στο Βέλγιο 
έστω και αν οι δραστηριότητες της βρίσκονται εκτός της χώρας.  Η αρχή  «μία 
μετοχή – μία ψήφος» πλέον μπορεί να μην ισχύει, μπορούν να έχουν διαφορετική 
βαρύτητα (να δοθούν πολλαπλά δικαιώματα) σε διαφορετικές κατηγορίες μετοχών. 
Στον νέο κώδικα ορίζεται σαφώς η ευθύνη των διαχειριστών και συνδέεται με το 
μέγεθος της εταιρείας. Οι μη κερδοσκοπικές μορφές εταιρειών που προηγουμένως 
ονομάζονταν είτε Association sans but Lucratif (ASBL) είτε Fondations θα πρέπει να 
επιλέξουν μία από τις 4 μορφές εταιρειών, αλλά για να διατηρήσουν τον μη 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους, θα πρέπει από το  καταστατικό τους να 
απαγορεύεται η διανομή  κερδών.  

Περισσότερες λεπτομέρειες στον παρακάτω σύνδεσμο : 
http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%
20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1
%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%92%CE%95%CE%9B%CE%93%C
E%99%CE%9F%20pdf%20be.pdf 

 
Το 2018 έτος ρεκόρ ξένων επενδύσεων στο Βέλγιο, σύμφωνα με έκθεση 
των συμβούλων EY για το 2018. 

 
Το 2018 η χώρα προσέλκυσε 278 ξένες επενδυτικές επενδύσεις, ποσοστό 

29% υψηλότερο από το προηγούμενο έτος. Η περιοχή της Φλάνδρας υποδέχτηκε 
169 νέες επενδύσεις αύξηση 26%. Η περιοχή των Βρυξελλών υποδέχτηκε  61 νέα 
έργα και η Βαλονία προσέλκυσε 48 νέα έργα, 9% περισσότερα από ό, τι το 2017. Οι 
επενδύσεις δημιούργησαν συνολικά 7,363 νέες θέσεις εργασίας από τις οποίες 5,366 
στη Φλάνδρα, 1,890 στη Βαλλονία και 107 στις Βρυξέλλες. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες για ένα ακόμη έτος  ο μεγαλύτερος  επενδυτής στο 
Βέλγιο, με 51 νέες επενδύσεις, 10 περισσότερες από το 2017, η Γαλλία (44 

http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%92%CE%95%CE%9B%CE%93%CE%99%CE%9F%20pdf%20be.pdf
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http://www.agora.mfa.gr/infofiles/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%92%CE%95%CE%9B%CE%93%CE%99%CE%9F%20pdf%20be.pdf
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επενδύσεις) και η Ολλανδία (32). Ο αριθμός των βρετανικών επενδυτικών σχεδίων 
αυξήθηκε από 13 το 2017 σε 25 το 2018, γεγονός που η EY αποδίδει εν μέρει στο 
Brexit και την διάθεση κάποιων εταιρειών να μεταφέρουν δραστηριότητες από το 
Ηνωμένο Βασίλειο στην ηπειρωτική Ευρώπη. 

Η ανάπτυξη του Βελγίου είναι αντίθετη με την ευρωπαϊκή τάση. Το 2018, 
με συνολικά 6.356 νέα επενδυτικά σχέδια, η Ευρώπη είδε τον αριθμό των νέων 
επενδύσεων να μειώνεται κατά 4% σε σύγκριση με το 2017.   

Περισσότερες πληροφορίες : https://www.ey.com/be/en/newsroom/news-
releases/ey-new-record-for-foreign-investments-in-belgium-in-2018 

 
Η ΕΕ επιβάλλει πρόστιμο 200 εκατ. ευρώ στην AB InBev για τις υψηλές 
τιμές της μπύρας στο Βέλγιο.  

 
Η ΕΕ επέβαλε πρόστιμο 200 εκατ ευρώ στην AB InBev την μεγαλύτερη 

ζυθοποιία στον κόσμο που εδρεύει στο Βέλγιο, η οποία εκμεταλλευόμενη την 
δεσπόζουσα θέση της στην αγορά  του Βελγίου κρατούσε υψηλά την τιμή της 
ευρέως διαδεδομένης μπύρας Jupiler.  

H AB InBev με έδρα την Λουβαίν του Βελγίου κατέχει μερίδιο πάνω από 
50% της αγοράς μπύρας. Η έρευνα της ΕΕ κατέληξε ότι η μπύρα Jupiler πωλούνταν 
φτηνότερα στην γειτονική Ολλανδία ενώ η εταιρεία απαγόρευε την πώληση της 
στους βέλγους χονδρεμπόρους, κρατώντας την τιμή της μπύρας τεχνητά υψηλά στο 
Βέλγιο εμποδίζοντας την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων, παραβιάζοντας βασική 
αρχή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.  Η εν λόγω έρευνα αφορούσε την περίοδο  2009 
– 2016.   

 

Το Βέλγιο στην 27η θέση του δείκτη ανταγωνιστικότητας του Institute for 
Management Development (IMD) 

 
Σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη για την ανταγωνιστικότητα 2019 του 

Institute for Management Development (IMD) της Ελβετίας, μία από τις εγκυρότερες 
κατατάξεις παγκοσμίως, το Βέλγιο καταλαμβάνει την 27η θέση το 2019, μία θέση 
χαμηλότερα στην κατάταξη σε σχέση με το 2018. Από τις γειτονικές χώρες η 
Ολλανδία καταλαμβάνει την 6η θέση, το Λουξεμβούργο  την 12η η Γερμανία την 17η 
και η Γαλλία την 31η θέση.  

H κατάταξη και των 63 χωρών για το 2019 στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://www.imd.org/contentassets/6b85960f0d1b42a0a07ba59c49e828fb/one-year-
change-vertical.pdf 

 
Ετήσια έκθεση για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα  από την Κεντρική 
Τράπεζα του Βελγίου (Financial Stability Report 2019)  

 
Στην ετήσια έκθεση για τον χρηματοπιστωτικό τομέα του Βελγίου 

(Financial Stability Report 2019) η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (National Bank 
Belgium) παρόλο που εκτιμά ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας του Βελγίου το 2018 
είναι συνολικά σε καλή κατάσταση επισημαίνει τους ακόλουθους κινδύνους:  

Η πιστωτική επέκταση πλέον λόγω της χρηματοδότησης από μη–τραπεζικά 
ιδρύματα, κυρίως προς τις επιχειρήσεις, ξεπερνά πλέον το 2% του ΑΕΠ. Στην αγορά 

https://www.ey.com/be/en/newsroom/news-releases/ey-new-record-for-foreign-investments-in-belgium-in-2018
https://www.ey.com/be/en/newsroom/news-releases/ey-new-record-for-foreign-investments-in-belgium-in-2018
https://www.imd.org/contentassets/6b85960f0d1b42a0a07ba59c49e828fb/one-year-change-vertical.pdf
https://www.imd.org/contentassets/6b85960f0d1b42a0a07ba59c49e828fb/one-year-change-vertical.pdf
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ακινήτων τα χαμηλά επιτόκια σε συνδυασμό με τον τραπεζικό ανταγωνισμό 
συνεχίζουν να τροφοδοτούν την αγορά με στεγαστική πίστη χαμηλού κόστους με 
αποτέλεσμα οι τράπεζες να  αναπτύσσουν ένα χαρτοφυλάκιο χαμηλής απόδοσης με 
πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις στην κερδοφορία τους. Η Τράπεζα συστήνει  μείωση 
του ποσοστού χρηματοδότησης σε νέα στεγαστικά δάνεια (Loan to Value ratio).  

Επισημαίνει επίσης τις σημαντικές επενδύσεις που χρειάζονται για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την μελλοντική πρόκληση χρηματοδότησης 
τους και από τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τέλος επισημαίνει τους κινδύνους  
ασφάλειας από την ψηφιακοποίηση των υπηρεσιών και την διευρυμένη χρήση του 
διαδικτύου που οι τράπεζες καλούνται να διαχειριστούν.  

Το Financial Stability Report 2019 για το Βέλγιο είναι διαθέσιμο στον 
παρακάτω σύνδεσμο: https://www.nbb.be/doc/ts/publications/fsr/fsr_2019.pdf  

 
O Βελγικός Όμιλος Mediahuis αποκτά την Ιρλανδέζικη Independent News 
& Media.  
 

Η Independent News & Media, η μεγαλύτερη εταιρεία ενημέρωσης της 
Ιρλανδίας απεδέχθη την προσφορά της Βελγικής Mediahuis έναντι του ποσού των 
145 εκατ. ευρώ. Ο Ιρλανδικός όμιλος εκδίδει την Irish Independent και την Sunday 
Independent εφημερίδες με την μεγαλύτερη κυκλοφορία στην Ιρλανδία.  Η 
Mediahuis έχει στην κατοχή ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο μέσων μεταξύ αυτών την 
ολλανδόφωνη De Standaard, μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του Βελγίου.   

 
Η εταιρεία BTK  σχεδιάζει επενδύσεις σε βελγικά εργοστάσια φυσικού αερίου 
 

Η BTK, με έδρα το Λουξεμβούργου η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια του ταμείου του 
Κατάρ, σχεδιάζει επενδύσεις αξίας  2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 4 νέες εγκαταστάσεις 
φυσικού αερίου στο Βέλγιο, ενώ έχει ήδη ανακοινώσει έργα αξίας 12 δισ. Ευρώ για 
επενδύσεις στην ενέργεια στην Ευρώπη. Ο στόχος της είναι η εγκατάσταση δύο νέων 
μονάδων 870 MW η κάθε μία.  Το συνολικό ποσό της επένδυσης ανέρχεται σε 2,5 δισ. Ευρώ 
για την εγκατάσταση δυναμικότητας σχεδόν 3,5 GW νέων σταθμών φυσικού αερίου. Η 
εταιρεία Elia, διαχειριστής δικτύου υψηλής τάσης εκτιμά ότι θα καλυφτούν σχεδόν όλες οι 
ανάγκες εκτιμά η εταιρεία Elia, ο διαχειριστής δικτύου υψηλής τάσης, μετά το κλείσιμο των 
πυρηνικών εργοστασίων στο Βέλγιο.   

 

Η Google θα επενδύσει άλλα 600 εκατομμύρια ευρώ στο Βέλγιο για την 
κατασκευή ενός νέου κέντρου διαχείρισης δεδομένων.  

 
Η κατασκευή αυτού του τέταρτου κέντρου διαχείρισης δεδομένων θα φέρει τη 

συνολική επένδυση στο Βέλγιο στα 1,6 δισ. Ευρώ. το πρώτο ευρωπαϊκό κέντρο της  Google 
ξεκίνησε το 2009 στο Saint-Ghislain. Το 2018, η Google ανήγγειλε την κατασκευή ενός 
τρίτου κέντρου διαχείρισης δεδομένων, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους, και ενός νέου ηλιακού σταθμού στην περιοχή του Saint-Ghislain. Το 
τέταρτο κέντρο διαχείρισης δεδομένων θα πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι το 2021, σύμφωνα με 
την Google.  
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Σημαντική αύξηση των οργανικών καλλιεργειών στην περιοχή της 
Βαλλονίας  
 

Το 2018 ο αριθμός των πιστοποιημένων βιολογικών εκμεταλλεύσεων στην 
Βαλονία αυξήθηκε κατά 7% ανερχόμενες σε 1.742 καλλιέργειες, ενώ η οργανική 
καλλιέργεια αυξήθηκε σε 81.087 εκτάρια. Η βιολογική παραγωγή διπλασιάστηκε τα 
τελευταία οκτώ χρόνια και σήμερα αντιπροσωπεύει το 14% όλων των 
εκμεταλλεύσεων και το 11% του συνόλου της αγροτικής γης. Η ανάπτυξη ήταν 
ιδιαίτερα έντονη στα λαχανικά (αύξηση κατά 50%) και στα φρούτα (αύξηση κατά 
17%). 

Η Βαλονία κυριαρχεί κατά πολύ στην βιολογική γεωργία στο Βέλγιο, με το 
77% όλων των εκμεταλλεύσεων και το 90% της συνολικής βιολογικής καλλιέργειας  
στην χώρα. 

Η παραγωγή βιολογικού κρέατος διπλασιάστηκε σε μόλις τέσσερα χρόνια, ενώ 
ο αριθμός των ζώων αυξήθηκε κατά 24% μόνο το 2018, αν και οι επιμέρους τομείς 
ποικίλλουν ευρέως: τα πουλερικά αυξήθηκαν κατά 35% και οι χοίροι κατά 29%, ενώ 
τα πρόβατα και οι αγελάδες παρέμειναν αμετάβλητα. 

Η αγορά για τα βιολογικά προϊόντα στο Βέλγιο ανέρχεται σήμερα σε 552 
εκατομμύρια ευρώ, με αυξημένη ζήτηση, ιδίως στη Βαλλονία, όπου τα βιολογικά 
προϊόντα διατροφής αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,8% της αγοράς, έναντι 3,2% στη 
χώρα ως σύνολο. Πέρυσι, οι καταναλωτές σε εθνικό επίπεδο δαπάνησαν 760 
εκατομμύρια ευρώ για το πλήρες φάσμα των βιολογικών προϊόντων, που 
περιλαμβάνει όχι μόνο τρόφιμα  αλλά και άλλα προϊόντα όπως προϊόντα καθαρισμού 
και υγιεινής και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. 

 


