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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ   
ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 

 
 

Συμμετοχή της Ελλάδας σε εκδήλωση προώθησης-προβολής γαστρονομίας, 
πολιτισμού και τουρισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 
O Δήμος της περιοχής Ixelles των Βρυξελλών πραγματοποίησε την καθιερωμένη 
εκδήλωση με τίτλο “Les 27 dans votre assiette” με σκοπό την προβολή της 
γαστρονομίας, του πολιτισμού και του τουρισμού των κρατών μελών της ΕΕ. H 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Ιουνίου από τις 12.00 έως τις 7.00 το 
απόγευμα. Οι Ευρωπαϊκές χώρες εξέθεσαν σε υπαίθριο χώρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (Esplanade du Parlement Européen) τα προϊόντα και τις γαστρονομικές 
τους προτάσεις σε ειδικά stands.   
 
Το Γραφείο μας ζήτησε την συνδρομή του εδώ εκπροσώπου της Λέσχης Αρχιμαγείρων 
Ελλάδας και ιδιοκτήτη εστιατορίου στις Βρυξέλλες κου Μανώλη Μακρυγιαννάκη ο 
οποίος είχε διοργανώσει με επιτυχία το ελληνικό περίπτερο τα δύο προηγούμενα έτη. Ο 
κ.  Μακρυγιαννάκης με την ομάδα του παρουσίασε με εξαιρετική επιτυχία εδέσματα από  
την ελληνική γαστρονομία. Σημαντική ήταν επίσης η συνδρομή, η οποία παρασχέθηκε, 
από εισαγωγικές επιχειρήσεις ελληνικών προϊόντων που εδρεύουν στο Βέλγιο και 
επιχειρήσεις από το Επιμελητήριο Χανίων. Το Γραφείο ΕΟΤ Κάτω Χωρών διέθεσε 
πληροφοριακό υλικό τουριστικού και γαστρονομικού περιεχομένου το οποίο 
διανεμήθηκε.  
 
Οι επισκέπτες της εκδήλωσης εκτός από εργαζόμενους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
αλλά και άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ήταν επίσης εκπρόσωποι  
διπλωματικών αποστολών, καθώς και πλήθος κόσμου από την πόλη των Βρυξελλών.   
 
Εάν κρίνουμε από τον όγκο των επισκεπτών στο ελληνικό περίπτερο αλλά  και τα 
σχόλια των διοργανωτών από τον δήμο Ixelles, κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους 
στο ελληνικό περίπτερο, η συμμετοχή μας και στην εφετινή εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα 
επιτυχής.  
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Βράβευση ελληνικών εταιρειών σε εκδήλωση του International Taste & Quality 
Institute (ITQI) στις Βρυξέλλες.    

 
Στις 14.6.2017 έλαβε χώρα, σε κεντρικό κτήριο των Βρυξελλών, η ετήσια 

εκδήλωση απονομής βραβείων γεύσης και ποιότητας του International Taste & Quality 
Institute (ITQI).  

 
 Το International Taste & Quality Institute είναι διεθνή οργάνωση, με έδρα τις 

Βρυξέλλες, η οποία συνεργάζεται με εθνικές και πολυεθνικές ομοσπονδίες Chef και 
Sommelier από χώρες όπως Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Μεγ. Βρετανία 
κλπ. Τα προϊόντα για βράβευση επιλέγονται μετά από «τυφλή» γευσιγνωσία από 135  
ειδικούς με βάση τα γευστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και βραβεύονται με ένα, δύο ή 
τρία αστέρια. Στην βράβευση του 2017 υποβλήθηκαν σε δοκιμή 1989 προϊόντα από 83 
χώρες από τα οποία 1372 πήραν κάποιο αστέρι. Βέβαια μόνο το 21% από τα 
βραβευθέντα προϊόντα κατάφερε να αποκτήσει την μεγαλύτερη διάκριση που είναι τα 
τρία αστέρια.  

 
Στην τελετή απονομής των βραβείων παρευρέθηκαν 93 εταιρίες από 56 χώρες 

από όλο τον κόσμο (Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Γερμανία, Γαλλία, Ρωσία, Ισπανία, 
Ιαπωνία, Ταϊβάν, Βραζιλία, Κολομβία, Ινδία κλπ). Παράλληλα, παρακολούθησαν την 
εκδήλωση πλήθος άλλων παραγόντων όπως δημοσιογράφων, ειδικών του χώρου της 
εστίασης και εκπρόσωποι πρεσβειών.  

 
Τιμώμενη χώρα φέτος ήταν η Ταϋλάνδη. Οι διοργανωτές αναφέρθηκαν στην 

γαστρονομία της Ταϋλάνδης και στις εταιρείες οι οποίες βραβεύτηκαν από την χώρα.     
 
Σύμφωνα με όσα μας ανέφερε εκπρόσωπος του Ινστιτούτου, τα τελευταία χρόνια 

υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες για την βράβευση από 
το συγκεκριμένο ινστιτούτο, το οποίο χρησιμοποιούν ως εργαλείο μάρκετινγκ για την 
είσοδο σε νέες αγορές. Συγκεκριμένα βραβεύτηκαν 121 ελληνικά προϊόντα, από 65 
εταιρίες, και στην εκδήλωση βράβευσης, παρευρέθηκαν  13 εκπρόσωποι ελληνικών 
εταιρειών.  

 
Βελγική επιχειρηματική αποστολή στην Νότια Κορέα.  

 
Επιχειρηματική  αποστολή, μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, με 

επικεφαλής  την Πριγκίπισσα  Astrid του Βελγίου και τον Υπουργό Εξωτερικών του 
Βελγίου, κ. Didier Reynders, αποτελούμενη από 258 μέλη,  μεταξύ των οποίων μέλη της  
Βελγικής Κυβέρνησης και εκπροσώπους επιχειρήσεων,  την εβδομάδα 10-17 Ιουνίου 
2017 στην Νότια Κορέα.  

 
Η αποστολή είχε στόχο την προώθηση επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ των δύο 

χωρών, σύμφωνα με ανακοίνωση του βελγικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κατά τη 
διάρκεια της διαμονής τους πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις  με τον Πρόεδρο και τον 
Πρωθυπουργό της χώρας. Επίσης συναντήσεις με τους δημάρχους της Σεούλ και της 
Busan και εκπροσώπους κορεατικών και βελγικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  
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Επίσης η αποστολή επισκέυτηκε τo παράρτημα τoυ Πανεπιστημίου  της Γάνδης  και το 
Solvay Research & Innovation Center (ερευνητικό κέντρο μεγάλης βελγικής 
φαρμακευτικής εταιρείας).  

Την αποστολή  συνόδευσαν 110 ανώτατα στελέχη βελγικών επιχειρήσεων τα 
οποία υπέγραψαν 16 συμφωνίες  με κορεατικές εταιρείες στους τομείς, της 
βιοτεχνολογίας, της υψηλής τεχνολογίας, των τροφίμων, των ποτών και των logistics. 
Επίσης, υπεγράφη MOU μεταξύ των λιμένων Busan, Αμβέρσας και Zeebrugge.   
 

 
Βελγική οικονομία - εξαμηνιαία ενημέρωση της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου 
 

Σύμφωνα με εξαμηνιαία ενημέρωση της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, οι 
προβλέψεις για την ανάπτυξη της βελγικής οικονομίας το 2017 παραμένουν στο 1,6%, 
ελαφρώς χαμηλότερη από αυτή της Ευρωζώνης (εκτιμάται 1,8%). Σύμφωνα με την  
Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών 
η οποία ενισχύει την κατανάλωση, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος δανεισμού, 
αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη.  
 
Παράγοντες οι οποίοι δυσκολεύουν την βελγική οικονομία, σύμφωνα με την ενημέρωση, 
είναι η άνοδος της ισοτιμίας του ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων, από την αρχή του 
τρέχοντος έτους Η χαμηλή ισοτιμία του ευρώ την περίοδο 2014-2016, βοήθησε τις 
βελγικές εξαγωγές. Η ισχυροποίηση του ευρώ αναμένεται να προκαλέσει απώλεια 
μέρους της ανταγωνιστικότητας των βελγικών προϊόντων στο εξωτερικό και συνεπώς να 
δυσκολέψει τις βελγικές εξαγωγές. Βέβαια, σημειώνει ότι άλλοι παράγοντες, όπως η 
συγκράτηση του μισθολογικού κόστους, αναμένεται να καλύψουν την μερική απώλεια 
της ανταγωνιστικότητας.   
 
Η ανεργία αναμένεται να υποχωρήσειί κατά τουλάχιστον μία ποσοστιαία μονάδα από 
8% το 2016 σε 7% το 2017. Ο πληθωρισμός ο οποίος αυξήθηκε τους τελευταίους μήνες 
του 2016, εκτιμάται σε 2,2% το 2017, ενώ προβλέπεται να επανέλθει στο 1,7% το 2018.  
 
Το υψηλό δημόσιο χρέος βέβαια παραμένει πρόβλημα καθώς το τέλος του 2016 
ανερχόταν σε 106% του ΑΕΠ. Σε συνέντευξη που παρεχώρησε ο Διοικητής της 
Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (Banque Nationale de Belgique) κ. Jan Smets στην 
εφημερίδα “La Libre Belgique” επισημαίνει ότι ο στόχος ισοσκέλισης του 
προϋπολογισμού το 2020 είναι εφικτός, όπως και η σταδιακή μείωση του Δημόσιου 
χρέους σε ποσοστό κάτω του 100%, εάν αποδώσουν τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί, 
αλλά έκανε λόγο για επιπλέον μέτρα της τάξης των 6 με 8 δις, που ενδέχεται να 
χρειασθούν για να επιτευχθεί η δημοσιονομική ισορροπία το 2020, όπως άλλωστε είναι 
ο στόχος της βελγικής Κυβέρνησης.   
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Μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών και την φορολογία για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.    

Ο κ. Willy Borsus,  Υπουργός της Κυβέρνησης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
καθώς και για τον αγροτικό τομέα και τις μεταφορές προτείνει 50 νέα μέτρα για την 
απλοποίηση  των διαδικασιών για την λειτουργία των  μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Στόχος των νέων μέτρων είναι ο περιορισμός των περιττών διοικητικών διαδικασιών 
ώστε να επιτρέψει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να εστιάσουν στις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ανάμεσα σε αυτά είναι η δημιουργία ενός ενιαίου 
ηλεκτρονικού αρχείου με το ίδρυμα ασφαλίσεων των αυτοαπασχολουμένων ώστε να 
γίνει ευκολότερη η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους φορείς. Οι διαδικασίες 
απλοποίησης των αδειοδοτήσεων όπως με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την 
τροφική  ασφαλεία (AFSCA) μέσω της ψηφιοποίηση των εντύπων που χρειάζεται να 
συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος. Επίσης διευκολύνεται η πρόσβαση των επιχειρήσεων 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δημόσιες συμβάσεις και η ηλεκτρονική υποβολή 
προσφορών. Σε στενή συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Kris Peeters, 
ο Υπουργός κ. Borsus προτείνει τρόπους ώστε να διευκολύνει και να απλοποιήσει τους 
λογιστικούς κανόνες για τις μικρές επιχειρήσεις. Στο μέλλον θα μπορούν να υποβάλουν 
τους ετήσιους λογαριασμούς τους σύμφωνα με ένα απλοποιημένο σύστημα ώστε να 
επιτευχθεί η  μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις. Πάνω από το 80% των βελγικών 
επιχειρήσεων αναμένεται να επηρεαστεί από την απλοποίηση των λογιστικών κανόνων.  

Επίσης η Κυβέρνηση προτίθεται έως 31 Ιουλίου να οριστικοποιήσει την φορολογική 
μεταρρύθμιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση 
για όλες τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 33,99%. Η μεταρρύθμιση προβλέπει την μείωση 
του φορολογικού συντελεστή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις  στο 20%.  
 

Η αυτοκινητοβιομηχανία Audi ανακοίνωσε την κατασκευή και δεύτερου μοντέλου 
ηλεκτρικού οχήματος στο Βέλγιο.  

Η αυτοκινητοβιομηχανία Audi ανακοίνωσε την κατασκευή και δεύτερου ηλεκτροκίνητου 
μοντέλου το οποίο θα  κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Forest. 
Σύμφωνα με τους εργαζόμενους και τους συνδικαλιστές το γεγονός αυτό εγγυάται την 
λειτουργία της μονάδας έως τουλάχιστον το 2026 και φυσικά την απασχόληση.   

 


