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Ελληνική συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση “Seafood Expo Global 2018” στις
Βρυξέλλες (24‐26/4/2018)

Η έκθεση του κλάδου αλιείας και μηχανολογικού εξοπλισμού “Seafood Expo
Global 2018” πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, μεταξύ 24‐26 Απριλίου 2018, 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 8
εταιρείες, από τις οποίες οι 5 εταιρείες σε κεντρικό σημείο με εθνικό περίπτερο
(Nireus Aquaculture, Andromeda Group, Galaxidi Marine Farm, Kefalonia Fisheries,
Selonta Αquaculture) και τρείς Ελληνικές εταιρείες στον χώρο όπου φιλοξενούνταν
οι εταιρείες μηχανολογικού εξοπλισμού (Thema automation, Stamatiou& Sons S.A,
Aqua Manager). Επίσης, για πρώτη φορά φέτος υπήρξε οργανωμένη συμμετοχή
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε ξεχωριστό περίπτερο με την
συμμετοχή τριών εταιρειών (Aleia S.A, Konva S.A, Tsakalidis S.A). Επίσης
συμμετείχαν με δικά τους περίπτερα οι εταιρείες Pescanova και Thesauris Caviar.
Στο Ελληνικό περίπτερο ο Έλληνας Chef κ. Βασάλος προσέφερε εδέσματα με βάση
τα ελληνικά προϊόντα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
Επίσης σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και προβολή διαδραμάτισε φέτος και
ο σχετικά νεοσύστατος φορέας ΕΛ.Ο.Π.Υ (Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών
Υδατοκαλλιεργειών), ο οποίος με το λογότυπο “Fish from Greece” πρόβαλε την
ποιότητα των ελληνικών αλιευμάτων. Παράλληλα, είχε στηθεί πρόχειρη
κατασκευή στον προαύλιο χώρο της έκθεσης, όπου διανέμονταν δωρεάν, εδέσματα
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από ελληνικά αλιεύματα και σε εμφανές σημείο είχε τοποθετηθεί το λογότυπο
“Fish from Greece”.
Την Τετάρτη 25 Απριλίου, επισκέφτηκε την Έκθεση η Πρέσβυς της Ελλάδας
κ. Γαλαθιανάκη, και συνομίλησε με τους Έλληνες εκθέτες. Σύμφωνα με τους
Έλληνες εκθέτες, η επισκεψιμότητα φέτος ήταν αισθητά αυξημένη σε σχέση με το
προηγούμενο έτος, ενώ η Ελληνική συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα καλά οργανωμένη.

Η Wind Hellas επέλεξε την βελγική εταιρείας Zappware για την παροχή
τηλεοπτικού περιεχομένου στους συνδρομητές της.
Στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας υπηρεσίας που ονομάζει «multiscreen
video», η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Wind επέλεξε για την παροχή τηλεοπτικού
περιεχομένου στους συνδρομητές την βελγική εταιρεία Zappware. Με την νέα
υπηρεσία o πελάτης της Wind Hellas, θα έχει τη δυνατότητα να λάβει τηλεοπτικό
περιεχόμενο είτε στο κινητό τηλέφωνο, είτε στον υπολογιστή, είτε στη συσκευή της
τηλεόρασης στο σπίτι του.
Η εταιρεία Zappware ιδρύθηκε το 2001 και αναπτύσσει λογισμικό βασισμένο
στο «υπολογιστικό νέφος (cloud)», με δυνατότητες εξατομίκευσης για Android‐TV,
για smartphones, tablets και web‐browsers. Τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας της
περιλαμβάνουν ζωντανές και catch‐up τηλεοπτικές μεταδόσεις, εγγραφές και
Video ‐ On‐Demand (VOD).

Ημέρα πληροφόρησης επιχειρηματιών στην Αθήνα (3 Απριλίου 2018)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Υπουργείο Εξωτερικών,
στο πλαίσιο της ενημέρωσης της επιχειρηματικής κοινότητας διοργάνωσε στις 3
Απριλίου 2018 «Θεματική Ημερίδα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για το
ελαιόλαδο και τα γαλακτοκομικά προϊόντα» του Καναδά, Σαουδικής Αραβίας,
Ουγγαρίας και Βελγίου.
Στην έναρξη της ημερίδας απηύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων κ. Μπράχος και παρευρέθηκαν 130 εκπρόσωποι της
επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας. Οι παρευρισκόμενοι επιχειρηματίες είχαν
την ευκαιρία συζήτησης και περαιτέρω γνωριμίας με τους ομιλητές. Την αγορά
ελαιόλαδου και γαλακτοκομικών του Βελγίου παρουσίασε ο κ. Α. Παπαθωμάς,
Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας Βρυξελλών.
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Δηλώσεις του Pascal De Buck, Διευθύνοντα Σύμβουλου της Fluxys για τον τομέα
ενέργειας στην Ελλάδα.
Η απόκτηση του 66% του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.
Ε. (ΔΕΣΦΑ) από την ευρωπαϊκή κοινοπραξία με επικεφαλής την ιταλική Snam,
μέρος της οποίας αποτελεί και η βελγική Fluxys SA, αποτέλεσε αντικείμενο
πρόσφατης συνέντευξης στην γαλλόφωνη οικονομική εφημερίδα L’ Echo, του
Διευθύνοντα Σύμβουλου της Fluxys κ. Pascal De Buck.
Ο κ. Pascal De Buck μιλά για τη στρατηγική σημασία της απόκτησης του
ΔΕΣΦΑ, δεδομένης της θέσης του δικτύου για την παροχή αερίου στην Ευρώπη, μια
και βρίσκεται κοντά στον υπό κατασκευή αγωγό TAP. Ο κ. Pascal De Buck
υποστηρίζει ότι μακροπρόθεσμα η Ελλάδα είναι σε απίστευτα ευνοϊκή θέση για να
υλοποιήσει τα σχέδια για τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού
αερίου της Ευρώπης. Συνεχίζοντας αναφέρει ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή φυσικού
αερίου μειώνεται και χρειάζεται υποστήριξη των χωρών των ανατολικών συνόρων
της για την συνέχιση του εφοδιασμού της βόρειας Ευρώπης. Επίσης αναφέρει ότι η
Ελλάδα και τα Βαλκάνια είναι μια περιοχή όπου η κατανάλωση φυσικού αερίου
έχει προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.
Σε προηγούμενα δημοσιεύματά της σχετικά με την απόκτηση του ΔΕΣΦΑ,
η εφημερίδα αναφέρει ότι τα τρία μέλη της κοινοπραξίας, δραστηριοποιούνται ήδη
στην περιοχή, αφού συμμετέχουν στην κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ, ενώ
παράλληλα τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το διαχειριστή του
ελληνικού δικτύου φυσικού αερίου είναι πολύ καλά, μια και τα καθαρά του κέρδη
το 2017, έφτασαν τα 86 εκατομμύρια ευρώ και διαθέτει αποθεματικό αξίας 228
εκατομμύριων ευρώ. Η βελτίωση των μεγεθών αυτών συνδέονται με την αλλαγή
προς το καλύτερο, της κατάστασης της οικονομίας στην Ελλάδα, γεγονός που είχε
θετικό αντίκτυπο και στα έσοδα του ΔΕΣΦΑ.
Ο όμιλος FLUXYS, μητρική εταιρεία του φορέα εκμετάλλευσης του βελγικού
δικτύου φυσικού αερίου, δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στη λειτουργία
εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Η
FLUXYS S.A. είναι μέτοχος στον αγωγό TAP ενώ συμμετέχει επίσης σε άλλους
Ευρωπαϊκούς διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου (Swedegas,
Interconnector UK, BBL Company).

Οι Βέλγοι εργαζόμενοι παραμένουν οι υψηλότερα επιβαρυμένοι
φορολογούμενοι στις χώρες του ΟΟΣΑ.
Σε πρόσφατη έκθεση του, σχετικά με την φορολογική επιβάρυνση των
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διαφόρων χωρών ο ΟΟΣΑ καταλήγει ότι ο Βέλγος εργαζόμενος χωρίς οικογένεια
παραμένει ο υψηλότερα φορολογούμενος από όλες τις χώρες. Ο εν λόγω
εργαζόμενος στο Βέλγιο επιβαρύνεται συνολικά με 53.7% για φόρους εισοδήματος
και εισφορές, πολύ υψηλότερα από τη μέση επιβάρυνση του 35.9% των χωρών του
ΟΟΣΑ και καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο ύψος της επιβάρυνσης. Επίσης
καταλαμβάνει την πέμπτη θέση στην κατάταξη ο βέλγος εργαζόμενος με δύο
τέκνα, όπου η συνολική φορολογική του επιβάρυνση φτάνει στο 38.3% αρκετά
υψηλότερη από το 26.1% όπου είναι ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ.
Η βελγική κυβέρνηση έχει δρομολογήσει φορολογική μεταρρύθμιση για την
οποία έχει δεσμευθεί να πραγματοποιηθεί τα δύο επόμενα έτη.
Αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα του Βελγίου από το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).
Σύμφωνα με αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από το Δ.Ν.Τ σε
συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο
βελγικός χρηματοπιστωτικός τομέας έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο σε
σχέση με την προηγούμενη αξιολόγηση. Η έκθεση του Δ.Ν.Τ καταλήγει ότι οι
βελγικές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε
ενδεχόμενους κινδύνους που θα προκύψουν από το παγκόσμιο σύστημα. Αντίθετα,
οι προκλήσεις που πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
είναι πιθανές αναταράξεις στην τοπική αγορά ακινήτων, ως αποτέλεσμα του
αυξανόμενου χρέους για στεγαστική πίστη από τα βελγικά νοικοκυριά.
Η έκθεση αξιολόγησης προτείνει την ενίσχυση των κεφαλαιακών
αποθεμάτων και την περαιτέρω στενή εποπτεία των μη – τραπεζικών πιστώσεων
ιδρυμάτων.
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