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Ελληνική συμμετοχή στο «European  Parliament of Enterprises 2018» 

(Βρυξέλλες 10.10.2018) 

 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου, το συνέδριο 

«Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Επιχειρήσεων 2018» (European  Parliament of 

Enterprises 2018) το οποίο έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Επιχειρήσεων (EPE) διοργανώνεται κάθε δύο 

χρόνια από την EUROCHAMBRES στα πρότυπα μιας κοινοβουλευτικής 

συνεδρίασης και είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση σε επίπεδο ΕΕ η οποία δίνει το 

λόγο απευθείας στους ευρωπαίους επιχειρηματίες.Σκοπός της συνάντησης είναι 

η προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος που αναπτύσσεται μεταξύ των 

ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των επιχειρήσεων ούτως ώστε οι οι 

ευρωπαίοι νομοθέτες να λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις ανησυχίες και τους 

προβληματισμούς των ευρωπαίων επιχειρηματιών.    

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 736 εκπρόσωποι από 36 χώρες. Η 

Ελληνική αποστολή απαρτιζόταν από εκπροσώπους 25 επιμελητηρίων από όλη 

την Ελλάδα, συνοδευόμενη από τον Αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων, κ. Παύλο Ραβάνη. Την Τρίτη 9  Οκτωβρίου παρατέθηκε γεύμα 

στους συμμετέχοντες από το Γραφείο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

Ελλάδος στις Βρυξέλλες,  με συμμετοχή ελλήνων Ευρωβουλευτών και τοπικών 

παραγόντων.   

Κύριοι ομιλητές του EPE 2018 ήταν ο κ. Antonio Tajani, Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Andrä Rupprechter, σύμβουλος της Αυστριακής 

Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κ. Christoph Leitl, 

Πρόεδρος του Ευρωεπιμελητηρίου.  Ακολούθησε ενημέρωση  απο 

ευρωβουλευτές και κοινοτικούς εκπροσώπους, όπως για παράδειγμα τη κα 

Martina Dlabajova - Ευρωβουλευτής, Μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία αναφέρθηκε στην έλλειψη 

εξειδικευμένου προσωπικού ως μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις στην 
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επιχειρηματική ανάπτυξη σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Economic Survey 

2018 του Ευρωεπιμελητηρίου (https://ccir.ro/wp-

content/uploads/2014/11/EES_2018__Analysis_of_Results-2017.pdf). Ο κ. Bernd 

Lange - Ευρωβουλευτής, Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, ανέφερε 

ότι η ΕΕ προσφέρει μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση στο τραπέζι των 

εμπορικών διαπραγματεύσεων με άλλες μεγάλες παγκόσμιες οικονομίες, 

ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητά, δεδομένου ότι πάνω από 30 

εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ εξαρτώνται από τις εξαγωγές ενώ ο κ. 

Βλαντιμίρ Dlouhy, Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Τσεχίας, 

εξέφρασε τους γενικότερους προβληματισμούς για το μέλλον της Ευρώπης.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες έθεσαν ερωτήματα 

και ψήφισαν για θέματα που αφορούν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.     

Στο τέλος της εκδήλωσης μίλησε  ο κ. Μichel Barnier o οποίος 

αναφέρθηκε στις εξελίξεις για το Brexit κυρίως σε θέματα που αφορούν στις 

μελλοντικές διασυνοριακές συναλλαγές της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ 

αξίζει να σημειωθεί ότι από την εκδήλωση απείχε η αντιπροσωπεία από το 

Ηνωμένο Βασίλειο. 

Όλες οι πληροφορίες για την εκδήλωση και οι ομιλίες των 

συμμετεχόντων βρίσκονται στην ιστοσελίδα   https://www.parliament-of-

enterprises.eu/   

 

Έκθεση “Megavino” στις Βρυξέλλες (19-21/10/2018) – Ελληνική συμμετοχή. 
 

Η έκθεση του κλάδου ποτών “Megavino 2018” πραγματοποιήθηκε στις 

Βρυξέλλες, μεταξύ 19-21 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Kέντρο των Βρυξελλών 

(EXPO BRUSSELS). Η έκθεση που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, 

απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλά μπορούν να την επισκεφθούν και ιδιώτες 

(www.megavino.be).  

Τιμώμενη χώρα για φέτος ήταν το Βέλγιο που συμμετείχε με 52 

παραγωγούς-διανομείς οίνου,  κυρίως αφρώδη οίνο (διαθέτει μια μικρή τοπική 

παραγωγή). Άλλες συμμετοχές Γαλλία (42 επιχειρήσεις με κρασί και σαμπάνια),  

Ιταλία με 13 επιχειρήσεις, η Βουλγαρία με 25 επιχειρήσεις, Πορτογαλία με 15 

επιχειρήσεις, η Ισπανία με 8 επιχειρήσεις και Ιταλία με 6 επιχειρήσεις. 

Μικρότερες συμμετοχές Αυστραλία, Χιλή, Αργεντινή, Ουγγαρία από 2 

συμμετοχές η καθεμία. Επίσης φέτος σχετικά διευρυμένη ήταν η συμμετοχή 

εταιρειών ζυθοποιίας οι οποίες ήταν κυρίως βελγικές και παρουσίαζαν νέα 

προϊόντα.  

Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από 2 επιχειρήσεις, την Οινοποιία  

Μητρούλης (βιολογικοί – οργανικοί οίνοι) και η εταιρεία “the Greek wine 

experience”  σε κοινό περίπτερο. 
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Εισαγωγή του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο Χρηματιστήριο  των Βρυξελλών. 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ΤΙΤΑΝ στις 18 Οκτωβρίου 2018 

ο Όμιλος προβαίνει σε Δημόσια Πρόταση ανταλλαγής μετοχών από την TITAN 

Cement International με σκοπό την διευκόλυνση της εισαγωγής του Ομίλου 

ΤΙΤΑΝ στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρίσι.  

Η TITAN Cement International SA είναι βελγική ανώνυμη εταιρία με 

καταστατική έδρα στις Βρυξέλλες, ενώ η διοίκησή της θα ασκείται από την 

Κύπρο. Η επιτυχής έκβαση της πρότασης της TITAN Cement International SA, 

σύμφωνα με την ανακοίνωση, «δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο εύρος 

των λειτουργιών, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη στρατηγική και τις 

προτεραιότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ».  

 

Αβεβαιότητα για την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας στο Βέλγιο. 

  

Αβεβαιότητα χαρακτηρίζει πλέον την ηλεκτροπαραγωγή του Βελγίου 

εξαιτίας της παύσης λειτουργίας των έξι από τις  επτά πυρηνικές μονάδες 

ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτει, με αποτέλεσμα υπάρχει ανησυχία για την 

επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας και να εκτοξευτούν οι τιμές των προθεσμιακών 

συμβολαίων στην αγορά. 

Όπως αναφέρει το Reuters, το Βέλγιο απευθύνθηκε στις γειτονικές του 

χώρες, όπου η Γαλλία πρόσφερε 1 GW και το Λουξεμβούργο 200 MW, ενώ 

υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με τη Γερμανία,  ώστε να εξασφαλιστεί η 

επάρκεια εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Το μνημόνιο προβλέπει ότι 

τουλάχιστον το 20% των γραμμών υψηλής τάσης στη Γερμανία θα είναι 

ελεύθερο ώστε να διευκολυνθούν οι εισαγωγές του Βελγίου σε περίπτωση 

ανάγκης. Πρόβα για το μέλλον χαρακτηρίστηκε από τον βελγικό τύπο η 

πρόσφατη διακοπή λειτουργίας των έξι πυρηνικών σταθμών του Βελγίου,  

καθώς δίνει την ευκαιρία στις τοπικές αρχές να διαπιστώσουν πως θα είναι το 

ενεργειακό σύστημα όταν αποσυρθούν αυτές οι μονάδες, δεδομένης της 

απόφασης διακοπής λειτουργίας των πυρηνικών σταθμών που έχει ληφθεί από 

την βελγική κυβέρνηση. Αποτέλεσμα της διακοπής λειτουργίας τους είναι ότι 

μειώθηκε η  παραγωγή στη χώρα κατά 4 GW. Οι μονάδες αναμένεται να τεθούν 

και πάλι σε λειτουργία στα τέλη Νοεμβρίου και τον προσεχή Ιούνιο, ενώ ο 

διαχειριστής δικτύου Elia προειδοποίησε ότι ίσως χρειαστούν έκτακτα μέτρα 

διαχείρισης της ζήτησης αν επικρατήσουν έκτακτες καιρικές συνθήκες το φετινό 

χειμώνα. 

Οι διακοπές θορύβησαν ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς 

θύμισαν σε όλους τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η συντήρηση σε γαλλικούς 

πυρηνικούς σταθμούς οδήγησε το 2016 σε ένα ντόμινο ελλείψεων σε πολλές 

χώρες. Ο εταιρεία Elia εκτιμά ότι θα χρειαστεί 1.700 MW πρόσθετης ισχύος το 
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φετινό χειμώνα, εκ των οποίων αυτή τη στιγμή απουσιάζουν 700-900 MW. Για να 

καλύψει το κενό, πρόκειται να λειτουργήσουν παλιές μονάδες αερίου και 

μονάδες με ντίζελ, ενώ πιθανή θεωρείται και η διακοπή της λειτουργίας 

βιομηχανικών μονάδων. 

Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις  η αύξηση των τιμών ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι δεδομένη. Υπολογίζεται ότι η  αύξηση  θα είναι από 270 έως 400 

ευρώ επί του ετήσιου λογαριασμού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε 

βελγικό νοικοκυριό.  

 

Βελγική οικονομία - ενημέρωση της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου 

 

Σύμφωνα με ενημέρωση της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, οι 

προβλέψεις για την ανάπτυξη της βελγικής οικονομίας το 2018 παραμένουν στο 

1,6%, ελαφρώς χαμηλότερη από αυτή της Ευρωζώνης (εκτιμάται 2%). H 

ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από εξωτερική ζήτηση (εξαγωγές) ενώ η 

εσωτερική κατανάλωση παρουσιάζει σημάδια κόπωσης. Η ανεργία αναμένεται 

να υποχωρήσει στο 6% το 2018. Ο πληθωρισμός ο οποίος αυξήθηκε τους 

τελευταίους μήνες του έτους εκτιμάται σε 2,6% για τον Αύγουστο του 2018, ενώ 

προβλέπεται να φτάσει το 2,1% σε ετήσια βάση για το 2018. Το έλλειμμα 

αναμένεται να φτάσει το 1,2 % το 2018 ελαφρά υψηλότερο από 1% το 

προηγούμενο έτος ενώ το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να 

μειωθεί σε 100.4% το 2018 από 101.7% το 2017.    

 

To Βέλγιο στην 21η θέση στον Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας. 

 

Η ετήσια έκθεση από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την 

παγκόσμια ανταγωνιστικότητα κατατάσσει το Βέλγιο στην 21η θέση ανάμεσα σε 

140 χώρες που αξιολογούνται.   

 Σε ότι αφορά τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων, η χώρα 

κατατάχθηκε 21η θέση, στις υποδομές την 13η θέση ενώ σχετικά με την 

υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και των τεχνολογιών πληροφορικής,  η χώρα 

βρίσκεται σχετικά χαμηλά στη θέση 40 ενώ ότι αφορά τη μακροοικονομική 

σταθερότητα, το Βέλγιο μαζί με άλλες χώρες βρίσκεται στην πρώτη θέση. Στην 

κατηγορία ανθρώπινο κεφάλαιο, το Βέλγιο κατέλαβε την 21η θέση ενώ σε 

επιχειρηματικό δυναμισμό τη 18η  θέση, και στην ικανότητα καινοτομίας την 

17η θέση.   

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Economic_Forum
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Η Banca Monte Paschi Βελγίου  πωλείται στην εταιρεία επενδύσεων Warburg 

Pincus 

    

Η βελγική θυγατρική της Ιταλικής τράπεζας Banca Monte Paschi 

ανακοίνωσε την πώληση της θυγατρικής της Banca Monte Paschi Belgio, στην 

αμερικανική εταιρεία επενδύσεων Warburg Pincus με τίμημα 42 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκρίνει το καλοκαίρι 

του 2017 το σχέδιο αναδιάρθρωσης της παλαιότερης ιταλικής τράπεζας, που 

διασώθηκε χάρη σε κρατική ενίσχυση  ύψους 5,4 δις ευρώ από το ιταλικό κράτος. 

Μεταξύ των όρων του σχεδίου διάσωσης ήταν η πώληση δραστηριοτήτων, εκτός 

Ιταλίας.   

Η Warburg Pincus, είναι ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο (Private equity 

fund) όπου πρόεδρος είναι ο Timothy Geithner (Πρόεδρος της Fed και στη 

συνέχεια Υπουργός  Οικονομικών μέχρι το 2013).   

Εκτός από τις δραστηριότητες του Βελγίου, Banca Monte Paschi  επιδιώκει 

να βρει αγοραστή και για την θυγατρική της στη Γαλλία.  


