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Οι Βρετανοί που ζουν στο Βέλγιο μπορούν να συνεχίσουν να 
εργάζονται στη χώρα μέχρι τα τέλη του 2020 

Οι 21.000 Βρετανοί που ζουν στο Βέλγιο μπορούν να συνεχίσουν να 

εργάζονται στη χώρα μέχρι τα τέλη του 2020, ανακοίνωσε ο υπουργός 

Απασχόλησης Kris Peeters κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου. 

Η κυβέρνηση ενέκρινε ένα νέο βασιλικό διάταγμα  που θα ισχύσει σε 

περίπτωση που δεν συναφθεί κάποια συμφωνία για το  Brexit. Εάν δεν 

υπάρξει συμφωνία για το Brexit, οι Βρετανοί που φθάνουν στο Βέλγιο μετά τις 

29 Μαρτίου (ημερομηνία που το Ηνωμένο Βασίλειο θα εγκαταλείψει την ΕΕ) 

δεν θα έχουν αυτόματα το δικαίωμα να εργάζονται στη χώρα. Θα υπόκεινται 

στους ίδιους κανόνες με τους μετανάστες από χώρες εκτός της ΕΕ. 

Το Βέλγιο αναμένει από το Ηνωμένο Βασίλειο να ανταποκριθεί σε αυτή τη 

χειρονομία δίνοντας στους 35.000 Βέλγοι που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τα 

ίδια δικαιώματα.  

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις  στην Βαλονία έφτασαν το 1,1 δις ευρώ 

το 2018.  

Περίπου 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν το 2018, στην περιοχή της 

Βαλονίας σε σχέση με επενδύσεις 682 εκατομμύρια ευρώ που 

πραγματοποιήθηκαν το 2017, σύμφωνα με στοιχεία του Περιφερειακού 

Υπουργείου Οικονομικών. Περίπου 2.743 θέσεις εργασίας έχουν ήδη 

δημιουργηθεί στην περιοχή. Η Βαλλονία κατέγραψε τουλάχιστον 71 τίτλους 

ξένων επενδύσεων το 2018, ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός τα τελευταία 18 

χρόνια.  
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Οι μεγαλύτερες επενδύσεις περιλαμβάνουν αυτή της κινεζικής Alibaba και της  

Thunder Power κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων, που  ανακοίνωσαν 

επενδύσεις ύψους 75 και 125 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα στη Λιέγη και 

ειδικότερα στην περιοχή Charleroi, καθώς και η Google,  η οποία ανακοίνωσε 

ότι πρόκειται να επενδύσει 200 εκατομμύρια ευρώ στην περιοχή. Άλλες 

επενδύσεις που ξεκίνησαν να υλοποιούνται είναι από την Inovyn, χημική 

βιομηχανία της Βρετανίας, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση 

της παραγωγής της στην περιοχή Jemeppe. 

Η Κίνα είναι πλέον ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη Βαλλονία, με 351 

εκατομμύρια ευρώ που ανακοινώθηκαν και ξεκίνησαν να υλοποιούνται το 

2018. 

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι σημαντικός επενδυτής, 

με επενδύσεις ύψους 212 εκατ. Ευρώ. Από την πλευρά τους, οι φλαμανδικές 

επιχειρήσεις, που θεωρούνται ξένοι επενδυτές στις στατιστικές, έχουν 

σχεδιάσει νέες επενδύσεις ύψους 130 εκατ. Ευρώ στη περιοχή. 

Περίπου 800 βελγικές εταιρείες δημιούργησαν 45.000 νέες θέσεις  

απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.  

Περίπου 822 βελγικές επιχειρήσεις οι οποίες κατέγραψαν υψηλή ανάπτυξη, 

δημιούργησαν 45.947 θέσεις εργασίας μεταξύ των ετών 2014 και 2017.  Τα 

ευρήματα της έρευνα που πραγματοποίησε το Vlerick Business School, 

παρουσιάστηκαν στην εφημερίδα L'Echo, αποκαλύπτουν ότι μόνο μια πολύ 

μικρή μειοψηφία, το 3,5% των επιχειρήσεων, συνέβαλαν στη δημιουργία του 

67% της συνολικής καθαρής δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στις βελγικές 

επιχειρήσεις, με τουλάχιστον δέκα εργαζομένους. Στο Βέλγιο, αυτές οι 

επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης έχουν, κατά μέσο όρο, αρχικά περίπου 40 

εργαζόμενους, με τον αριθμό να αυξάνεται σε περίπου 100 στο τέλος της εν 

λόγω τριετίας.  

Οι επιχειρήσεις αυτές στην πλειοψηφία τους δραστηριοποιούνται στον τομέα 

των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και βρίσκονται κυρίως στις 

Βρυξέλλες και στην Αμβέρσα. 

H Βρετανική Ineos επιλέγει την Αμβέρσα για επένδυση ύψους 3 δισ. 

ευρώ 

Ο ιδιωτικός  Βρετανικός όμιλος Ineos υπό την ηγεσία του Sir Jim Ratcliffe, ο 

οποίος το 2018 ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

επέλεξε το Βέλγιο ως έδρα για επένδυση ύψους 3 δις. ευρώ κατασκευάζοντας 

δυο νέες εγκαταστάσεις πετροχημικών στο λιμάνι της Αμβέρσας. Η επένδυση 

αυτή θα οδηγήσει στην βαθμιαία ανάπτυξη του τομέα χημικών προϊόντων 

στην Ευρώπη ακόμα και  μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από  την ΕΕ 

δηλώνει ο Sir Jim Ratcliffe. 
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Αhold Delhaize- σχέδια για ψηφιακό μετασχηματισμό.  

Η Αhold Delhaize ο βελγο-ολλανδικός όμιλος σουπερμάρκετ (μητρική εταιρεία 

των σουπερμάρκετ ΑΒ στην Ελλάδα) προσέλαβε πρόσφατα τον κ. Farhan 

Siddiqi με σκοπό να σχεδιάσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου. Ο 

στόχος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας με την συνδρομή του  

Farhan Siddiqi μέχρι πρότινος υπεύθυνο για την ψηφιακή πολιτική της 

αλυσίδας εστιατορίων Mc Donalds,  όπου υλοποίησε ένα τεράστιο πρόγραμμα 

ψηφιακού εκσυγχρονισμού στα 20.000 εστιατόρια αυτοεξυπηρέτησης της 

αλυσίδας. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της  Ahold Delhaize, Frans Muller, παρουσίασε στη 

Νέα Υόρκη ένα ευρύ και φιλόδοξο σχέδιο δράσης που βασίζεται στην 

ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου με κύριο στόχο την  αύξηση των 

πωλήσεων. Ωστόσο, το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθεί να μην είναι 

κερδοφόρο, για την αλυσίδα σουπερμάρκετ, κυρίως λόγω των υλικοτεχνικών 

περιορισμών. 

Σημαντική αύξηση στην μεταφορά  φαρμακευτικών προϊόντων από 

τον αερολιμένα των Βρυξελλών. 

Μια σειρά επενδύσεων, τα προηγούμενα έτη, στην δημιουργία εγκαταστάσεων 

προσαρμοσμένων στη μεταφορά  βιοφαρμακευτικών προϊόντων οδήγησε τον 

αερολιμένα των Βρυξελλών σε σημαντική αύξηση του όγκου μεταφορών 

φαρμακευτικών προϊόντων, της τάξης του 32%, από το 2000 έως το 2017. Το 

αεροδρόμιο των Βρυξελλών αποτελεί πλέον ένα σημαντικό κόμβο για τη 

μεταφορά φαρμάκων με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης σύμφωνα με 

πρόσφατη μελέτη της Deloitte.   

Το γεγονός ότι το Βέλγιο εξάγει φάρμακα και φαρμακευτικές θεραπείες πάνω 

από 40 δισ. ευρώ το έτος, κατατάσσει την χώρα στη δεύτερη θέση στην ΕΕ 

όσο αφορά τις εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων. Επιπλέον, εκτός από τις 

32 μονάδες παραγωγής, το Βέλγιο διαθέτει 10 κέντρα διανομής. Αυτό κάνει τη 

χώρα  ένα προνομιακό σταυροδρόμι για τις εξαγωγές αυτού του είδους 

προϊόντων, γεγονός που ώθησε πριν από μερικά χρόνια τους διαχειριστές του 

βελγικού αερολιμένα να επενδύσουν στον τομέα αυτό.  

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ξεχωρίζει παγκοσμίως χάρη στην εξειδικευμένη 

υποδομή φορτίου που διατηρεί για τη μεταφορά προϊόντων υγείας. Ο 

αερολιμένας των Βρυξελλών έχει αναπτύξει διάφορα ειδικά προϊόντα και 

τεχνολογίες, όπως το "Airside Pharma Transporter", ένα εξειδικευμένο 

ψυκτικό όχημα που μεταφέρει όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα σε σταθερή 

θερμοκρασία. 
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Δικαστική διαμάχη με την γαλλική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Carrefour 

στο Βέλγιο κέρδισε η easyGroup του  Στέλιου Χατζηιωάννου.  

Την δικαστική διαμάχη με την γαλλική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Carrefour 
κέρδισε η easyGroup του  Στέλιου Χατζηιωάννου, στον οποίο ανήκουν και όλα 
τα εμπορικά σήματα easy (easy family of brands). 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου Easy Group κατά την περίοδο 2014 
– 2016, ο γαλλικός όμιλος Carrefour έθεσε σε λειτουργία σειρά καταστημάτων  
στο Βέλγιο, χρησιμοποιώντας τη λέξη easy με το χαρακτηριστικό πορτοκαλί 
χρώμα αλλά και γραμματοσειρά που παρέπεμπε στη σήμανση easy. Έπειτα 
από ενέργειες της νομικής ομάδας της easyGroup, ο όμιλος Carrefour άλλαξε 
τη σήμανση των καταστημάτων, μετατρέποντας την επωνυμία της 
συγκεκριμένης αλυσίδας σε «Carrefour Express». 

Η P&O FERRYMASTERS  συνδέει λιμάνια της Τουρκίας με το 

Rotterdam και το Zebrugges. 

Η Βρετανική εταιρεία Logistics P&O FERRYMASTERS ανακοίνωσε την έναρξη 

νέων συνδυαστικών εμπορευματικών μεταφορών από τα τουρκικά λιμάνια 

Pendik, Ambarli και Mersin στο Free Port της Τεργέστης στην Ιταλία και στη 

συνέχεια με σιδηροδρομικές γραμμές  στους ηπειρωτικούς κόμβους της P&O 

Ferries στα λιμάνια του Ρότερνταμ και Zeebrugge, δίνοντας εξαιρετικά 

ανταγωνιστικούς χρόνους διαμετακόμισης.  

Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των βελγικών τραπεζών. 

Οι τράπεζες του Βελγίου μπορούν πλέον να επεκτείνουν τις ώρες λειτουργίας 

τους από τον επόμενο μήνα, δεδομένου ότι τα συνδικάτα που εκπροσωπούν 

τους τραπεζικούς υπαλλήλους συμφωνούν, σύμφωνα με πρόταση των 

τραπεζών.  

Σύμφωνα με τη συμφωνία τα υποκαταστήματα θα μπορούσαν να ανοίγουν 

μέχρι το 20.00 και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι το 22.00. Η λειτουργία των 

τραπεζών θα μπορούσε  να επεκταθεί και στα απογεύματα του Σαββάτου (το 

σημερινό όριο είναι στις 13.00) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις Κυριακές 

και τις αργίες. 

Βέβαια τα τελευταία χρόνια, οι βελγικές τράπεζες έχουν μειώσει τον αριθμό 

των καταστημάτων τους και πολλές συναλλαγές πλέον πραγματοποιούνται 

μέσω SelfBank και ΑΤΜ, όπως και στο διαδίκτυο. Παράλληλα η μείωση των 

συναλλαγών με μετρητά είναι σύμφωνη με την πολιτική της κυβέρνησης και 

του χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να καταστήσουν  δύσκολη τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως και την  

φοροδιαφυγή.  


