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Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στο Βέλγιο το εννεάμηνο  του 2018.  

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές στο 

Βέλγιο αυξήθηκαν κατά 5,7% στο εννεάμηνο (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος) 

του τρέχοντος έτους. Πιο συγκεκριμένα, τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν 

ότι οι ελληνικές εξαγωγές στο Βέλγιο ανήλθαν σε 335 εκατ. ευρώ έναντι 

316,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.  Αντίθετα μείωση 

σημείωσαν οι βελγικές εξαγωγές προς την Ελλάδα όπου, σύμφωνα με τα 

δημοσιευμένα προσωρινά στοιχεία εννεάμηνου 2018 έφτασαν σε 1215 

εκατ. ευρώ από 1.312 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017. Σε 

ποσοστό οι βελγικές εξαγωγές στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 7,4%.  Το 

Βέλγιο παραμένει 19ος εξαγωγικός προορισμός για την Ελλάδα.  

Εγκαίνια του γραφείου της ΔΕΗ στις Βρυξέλλες.  

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του 

Γραφείου της ΔΕΗ στις Βρυξέλλες με παρουσία σημαντικού αριθμού 

προσκεκλημένων. Σκοπός λειτουργίας του Γραφείου είναι όπως ανέφερε 

στο  χαιρετισμό του, ο κ. Λάζαρος Σταθάκης, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ 

της ΔΕΗ,  η παρακολούθηση των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η 

προώθηση των θέσεων της επιχείρησης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.  

Σύμβαση για την Ελληνικά Καλώδια στο Βέλγιο.   

Στην κοινοπραξία Tideway – Ελληνικά Καλώδια ανέθεσε η 

Seamade NV, την προμήθεια και την εγκατάσταση υποβρυχίων καλωδίων 

για τη διασύνδεση του αιολικού πάρκου Seamade, με το δίκτυο του 

Βελγίου.    
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Η σύμβαση αξίας 44 εκατ. ευρώ υπογράφηκε μεταξύ της 

κοινοπραξίας Seamade NV και της κοινοπραξίας Tideway – Ελληνικά 

Καλώδια αφορά στον σχεδιασμό και παραγωγή περίπου 30 χιλιομέτρων 

καλωδίων 220 kV και για τα δύο αιολικά πάρκα, την υποβρύχια 

εγκατάσταση τους και τη διασύνδεση των αιολικών πάρκων με το δίκτυο 

του Βελγίου. H Ελληνικά καλώδια αποτελεί μέρος του ομίλου Cenergy 

Holdings, ο οποίος ιδρύθηκε το 2016 με έδρα στο Βέλγιο και είναι 

εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών. 

H έλευση της Alibaba στη Λιέγη δημιουργεί ανάγκη για επενδύσεις 

στις υποδομές.  

 

Η άφιξη της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba θα 

απαιτήσει σημαντικές εργασίες στην περιοχή του αερολιμένα της Λιέγης 

ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα διαχείρισης του αυξημένου όγκου 

συναλλαγών. Ενώ το αεροδρόμιο της Λιέγης έχει χειριστεί 384.000 δέματα 

που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο το 2017, το 2018 με την έλευση 

της Alibaba έχει ήδη  3.172.000 αποστολές e-commerce τους πρώτους 10 

μήνες του έτους.  

Παράλληλα αρκετές επιχειρήσεις εγκαθίστανται ή αυξάνουν την 

δραστηριότητά τους στην Λιέγη με σκοπό να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες 

που προσφέρει η υπογραφή της σύμβασης με την κινεζική εταιρεία 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Η αεροπορική εταιρεία Sinotrans υπέγραψε για 

την ενοικίαση ενός χώρου αποθήκευσης περισσότερα από 7.000 m² στην 

περιοχή της Λιέγης τον Οκτώβριο. Από τότε έχει ήδη πραγματοποιήσει 

μια σειρά πτήσεων μεταξύ Hangzhou και Aloqa City για λογαριασμό της 

Alibaba. Στα τέλη Ιουλίου, η εταιρεία 4PX ειδικευμένη στις υπηρεσίες στον 

τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου για την Alibaba ανακοινώσε την άφιξή 

της. Ακόμη και Ρωσικές εταιρείες προσέρχονται για να αξιοποιήσουν το 

αεροδρόμιο της Λιέγης.  Ο αερομεταφορέας AirBridge Cargo (η 

μεγαλύτερη cargo αεροπορική εταιρεία της Ρωσίας) συζήτησε πρόσφατα 

στο Διοικητικό Συμβούλιο να εγκαταστήσει κόμβο στη Λιέγη. 

Εκτός από τη διαχείριση της κυκλοφορίας, η Sowaer (Société 

Wallonne des Aéroports), εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου, έχει 

προγραμματίσει να επενδύσει 30 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή 

έξι νέων χώρων στάθμευσης για μεγάλα αεροσκάφη βόρεια του 

αεροδρομίου. Περιλαμβάνεται επίσης σύνδεση της αεροδρομικής ζώνης 

με τη ζώνη οικονομικής δραστηριότητας όπου θα βρίσκεται το κτίριο 

Alibaba. Ο τερματικός σταθμός θα συνδεθεί άμεσα με όλες τις αποθήκες 

διανομής στο Βέλγιο. Ενόψει της ενδεχόμενης εισροής μεγάλου αριθμού 

φορτηγών στους δρόμους γύρω από το αεροδρόμιο, οι περιφερειακές 

αρχές σκέφτονται να θέσουν σε εφαρμογή μια σειρά μέτρων για τη 
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βελτίωση της ροής της οδικής κυκλοφορίας γύρω από τον αερολιμένα. Ο  

Υπουργός Δημοσίων Έργων της περιοχής σκοπεύει  να δημοπρατήσει  

οδική παράκαμψη ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των οχημάτων 

στην περιοχή. 

Σε έναν ψηφιακό κόσμο όπου ο χρόνος είναι σημαντικός, οι 

τελωνειακοί υπάλληλοι του Βελγίου έχουν ήδη δημιουργήσει ένα 

σύστημα για να αποφύγουν καθυστερήσεις στην παράδοση των 

εμπορευμάτων. Οι τελωνειακοί έλεγχοι αρχίζουν μόλις απογειωθούν τα 

αεροσκάφη από την Κίνα. Οι εταιρείες πρέπει να στείλουν πριν από την 

προσγείωση του αεροπλάνου όλα τα στοιχεία σχετικά με τα 

εμπορεύματα. Στο μεταξύ οι τελωνειακές αρχές αναλύουν όλες τις 

δηλώσεις και  καθορίζουν τα εμπορεύματα που χρειάζεται να ελεγχθούν 

πριν ακόμη προσγειωθεί το αεροπλάνο στην Λιέγη.  

 

Το βελγικό κράτος γίνεται μέτοχος στην Εuroclear 

Το βελγικό κράτος απέκτησε ποσοστό 2,05% στο Euroclear, το 

μεγαλύτερο αποθετήριο κινητών αξιών της Ευρώπης, μέσω του 

επενδυτικού οχήματος SFPI (Société Federal de Participations et d’ 

Investissement). Το ποσό της συναλλαγής είναι περίπου 120 εκατομμύρια 

ευρώ, ενώ η συνολική αξία της Εuroclear ανέρχεται σε 5,85 δις ευρώ.  Η 

Euroclear διαθέτει χαρτοφυλάκιο χρεογράφων αξίας € 29 

τρισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν κατατεθεί στο ίδρυμα.  Η συμμετοχή 

αυτή, του βελγικού δημοσίου αποσκοπεί στο να κατοχυρώσει την 

παρουσία της στις Βρυξέλλες αλλά και στα  μερίσματα που διανέμει κάθε 

χρόνο η εταιρεία.  To προηγούμενο έτος ο χρηματοοικονομικός όμιλος 

διένειμε 123 εκατομμύρια ευρώ στους μετόχους του, που αντιστοιχεί στο  

52% των κερδών του. Ο κύριος μέτοχος της Euroclear είναι η γαλλική 

εταιρεία Sicovam, η οποία κατέχει το 14%. Το υπόλοιπο κεφάλαιο (86%) 

ανήκει σε  67 πελάτες της Euroclear. 

 

Η παραγωγή οίνου στην Βαλλονία έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα 

από το 2015.  

 

           Η παραγωγή οίνου στην Βαλονία το 2018 αυξήθηκε κατά 40% σε 

σχέση με το 2015, έτος ρεκόρ για την παραγωγή στην περιοχή. Η 

αξιοσημείωτη απόδοση, οφείλεται στις εξαιρετικά ευνοϊκές καιρικές 

συνθήκες, σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγής, όπου 

προστέθηκαν περίπου 148 εκτάρια, στην περιοχή. O αφρώδης οίνος 

αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα της παραγωγής της Βαλλονίας.  
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Το Βέλγιο συνολικά διαθέτει μια πολύ μικρή παραγωγή κυρίως 

αφρώδη οίνου, ενώ πραγματοποιεί εισαγωγές σε ετήσια βάση της τάξης 

του 1 δις ευρώ.   

 

Οι  Βέλγοι επενδυτές απαισιόδοξοι για πρώτη φορά τα τελευταία δύο 

χρόνια 

 

           Σύμφωνα με το βαρόμετρο των επενδυτικών προσδοκιών  που 

εκδίδει η τράπεζα ING οι βέλγοι επενδυτές είναι απαισιόδοξοι για την 

οικονομία και τις χρηματιστηριακές αγορές. Το 28% πιστεύει ότι η 

κατάσταση θα επιδεινωθεί.  Τους τελευταίους τρεις μήνες, το 38% των 

ερωτηθέντων ανέφερε πως είδε την αξία του χαρτοφυλακίου τους να 

μειώνεται και εξακολουθούν να θεωρούν ότι η αρνητική τάση θα 

συνεχίσει να κυριαρχεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές τους επόμενους 

μήνες. Το βαρόμετρο της ING ζήτησε επίσης από τους επενδυτές να 

επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους για εναλλακτικές επενδύσεις, όπως 

κρασί, συλλεκτικά αντικείμενα, έργα τέχνης κλπ. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν  ότι το 13% των Βέλγων ενδιαφέρονται να επενδύσουν .  

 


