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            ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
                         ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 
                     Rue des Petits Carmes 6, 1000 Bruxelles 
                    Τηλ. : 00 32 2 545 55 06-7 
                    Φαξ : 00 32 2 545 55 08 
              Email : ecocom-brussels@mfa.gr   
 Βρυξέλλες, 9/1/2017 
 Α.Π.: Φ. 2785/ 08 

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
   
ΚΟΙΝ: - Διπλ. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού  
             - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δ.Ο.Σ. & Α.Σ 
             - Γραφείο κ.  Β’ Γενικού Διευθυντού 
             - B1, Β4, Β8  Διευθύνσεις 
 
Ε.Δ.:    -Πρεσβεία Βρυξελλών 
            -Γραφείο Τύπου  
            -Γραφείο ΕΟΤ  
 
 
ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βελγίου-Γραφείο 

ΟΕΥ Βρυξελλών.   
   

                    Σας αποστέλλουμε συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών 
εξελίξεων από το Βέλγιο που συνέταξε το Γραφείο μας για τον μήνα Δεκέμβριο 2016.  

       
 
 
      Ο Προϊστάμενος 

 
       Αναστάσιος Παπαθωμάς  

                                                                 Σύμβουλος Ο.Ε.Υ.  Β΄ 
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                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 
E-mail:info@enterprisegreece.gov.gr  
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ)      
E-mail: pse@otenet.gr   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ)  
E-mail:info@seve.gr    
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
E-mail:info@crete-exporters.com 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) 
E-mail:info@sev.org.gr 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 
E-mail:info@sbbe.gr, secretariat@sbbe.gr 
 
ΠΑΣΕΓΕΣ  
E-mail:info@paseges.gr  proedros@paseges.gr  
 
ΠΑΣΕΓΕΣ (Θεσσαλονίκης)   
E-mail:kekpasth@otenet.gr  
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ 
(ΠΕΜΕΤΕ)   
E-mail:info@pemete.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (ΣΕΒΙΤΕΛ)  
E-mail:sevitel@oliveoil.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ-INCOFRUIT HELLAS   
E-mail:incofrut@acci.gr  incofruit@incofruit.gr   
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) 
E-mail: keeuhcci@otenet.gr     
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
E-mail: info@acci.gr     
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
E-mail: info@acsmi.gr                                       

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
E-mail: root@ebeth.gr  
 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
E-mail: info@veth.gov.gr  
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
E-mail: epepthe@otenet.gr   
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
E-mail: evep@pcci.gr  

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
E-mail: info@bep.gr  
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 E-mail: eepir@otenet.gr  
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)  
E-mail: info@sate.gr,   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) 
E-mail: info@steat.gr,   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΗΕ-HELAS)  
E-mail: n.chatziargiriou@dei.com.gr 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
E-mail: hba@hba.gr   
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
E-mail: oee@oe-e.gr  
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
E-mail: administration@esee.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΣΜΑ) 
E-mail: info@sesma.gr  
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) 
E-mail: eede@eede.gr   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΕΒΤ) 
E-mail: sevt@sevt.gr 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ (ΕΔΟΑΟ) 
info@newwinesofgreece.com 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟIΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
keosoe@otenet.gr   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΣΕΑΟΠ) 
seaop@hol.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ (ΣΕΟ) 
seo@wine.org.gr    
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ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ  
efrainein@efrainein.gr,   
 
OINOI ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΒΕ)- ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ του ΑΜΠΕΛΩΝΑ της BOΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΑΣ– ΕΝΟΑΒΕ ΑΕ (ΕΝΟΑΒΕ). 
info@wineroads.gr     
 
ΕΝΩΣΗ ΖΥΘΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
r._vassilopoulou@heineken.com    
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 
seva@sevt.gr 
 
ΒΕΛΓΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
vakritidis@mcguirewoods.com  
 
Newsville Asbl 
dimas@linkimmo.be  
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ - ΓΡ. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 
eirini.konstantinidou.uhcci@skynet.be  
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Διεύθυνση: Rue des Petits Carmes 6, B-1000, Bruxelles 

Τηλέφωνο: +322-5455507, Fax: +322-5455508, e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr  
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ   
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

 
Η Βελγική τράπεζα  KBC  εξαγόρασε την θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 
U.B.B., στη Βουλγαρία 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Tράπεζας της Ελλάδος αλλά και τον Βελγικό τύπο, 
υπεγράφη στις 30.12.2016 σύμβαση μεταξύ της Βελγικής τράπεζας KBC (KBC Group) και 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) για την πώληση του 99.91% της θυγατρικής της 
στην Βουλγαρία, United Bulgarian Bank A.D. (UBB) και του 100% της θυγατρικής της 
εταιρίας Interlease E.A.D. Το τίμημα ανέρχεται σε 610 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τη διάρκεια 
της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΕΤΕ, εγκρίθηκε διανομή μερίσματος ύψους 50 
εκατομμυρίων ευρώ το οποίο θα καταβληθεί από την UBB προς την Εθνική Τράπεζα πριν 
από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Για την απόκτηση της βουλγαρικής θυγατρικής της 
Εθνικής Τράπεζας είχε επίσης υποβάλει δεσμευτική προσφορά και η Ουγγρική τράπεζα 
OTP η οποία, όπως και η KBC, είχε ήδη παρουσία στη Βουλγαρία.  

Η UBB κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο της βουλγαρικής τραπεζικής αγοράς και μάλιστα είναι 
η πρώτη τράπεζα από πλευράς χορηγήσεων στον αγροτικό τομέα. Το συνολικό ενεργητικό 
της ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ, οι χορηγήσεις της σε 2,5 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις σε 2,6 
δισ. ευρώ. Το 2015, η UBB εμφάνισε αυξημένα κέρδη προ φόρων 34,1 εκατ. ευρώ λόγω της 
βελτίωσης των καθαρών εσόδων από τόκους αλλά και της αύξησης των εσόδων από 
προμήθειες.  

Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε σχετικά, "Έπειτα 
από σχεδόν 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στη Βουλγαρία, η ΕΤΕ από-επενδύει από τη 
UBB και την Interlease  ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της προς τους μετόχους της 
και τις ευρωπαϊκές αρχές. H συναλλαγή αυτή ενισχύει περαιτέρω την ΕΤΕ από πλευράς 
κεφαλαίων και ρευστότητας, επιτρέποντάς της να κατευθύνει τους πόρους της προς την 
ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Χαίρομαι που ο νέος ιδιοκτήτης 
της UBB, η KBC, ένας ισχυρός και αξιόπιστος εταίρος, θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να 
ενισχύει την τράπεζα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να κατακτήσει ισχυρή θέση στη 
Βουλγαρική αγορά".   

Η πώληση της UBB εντάσσεται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι 
ελληνικές τράπεζες για μείωση της παρουσίας τους εκτός Ελλάδος. Η ολοκλήρωση της 
Συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις της Κεντρικής Τράπεζας και της Εποπτικής 
Χρηματοπιστωτικής Αρχής της Βουλγαρίας, της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου / της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού. 
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Doctoranytime: Επέκταση στο Βέλγιο και 1 εκατ. Ευρώ χρηματοδότηση 

Η Doctoranytime Βελγίου (Doctoranytime.be) είναι δημιούργημα της αντίστοιχης ελληνικής 
startup η οποία αφορά σε online κρατήσεις για ραντεβού με ιατρούς. Με επικεφαλή την 
Ελευθερία Ζούρου, το Ελληνικό Doctoranytime διαθέτει δίκτυο 3.000 εγγεγραμμένων  ιατρών  
και 60 συνεργαζόμενων διαγνωστικών κέντρων. Η προσαρμογή της ελληνικής πλατφόρμας 
στην ιατρική αγορά του Βελγίου έγινε με την άντληση χρηματοδότησης ενός εκατομμυρίου 
ευρώ και μέσα στους πρώτους μήνες της λειτουργίας της, έχει ήδη επιτύχει σημαντική 
επισκεψιμότητα μέσω ενός δικτύου 1.000 εγγεγραμμένων ιατρών. Βασικοί χρηματοδότες και 
μέτοχοι είναι οι  Απόστολος Αποστολάκης και Ελευθερία Ζούρου με συνιδρυτή και Γενικό 
Διευθυντή του Βελγικού τμήματος τον Sylvain Niset. Οι δυο εταιρείες έχουν 40 άτομα 
προσωπικό με κέντρο ανάπτυξης και ερευνών (R&D) την Ελλάδα. 

Η Βελγική Κυβέρνηση επεκτείνει τις φοροαπαλλαγές σε ιδιώτες που επενδύουν σε 
νεοφυείς επιχειρήσεις.   

Φοροαπαλλαγή ύψους 30% θα λαμβάνουν από το 2017 οι επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται μέσω συναλλαγών διαδικτυακής χρηματοδότησης (crowdfunding) ή 
επενδυτικών κεφαλαίων (funds). Η νομοθεσία αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες 
εβδομάδες και στοχεύει στην διευκόλυνση της ανάπτυξης των νεοφυών επιχειρήσεων μια 
και οι επενδύσεις αυτού του είδους (μέσω πλατφόρμας τύπου MyMicroInvest, Bolero 
Crowdfunding κ.α.) είναι εύκολα προσβάσιμες και σε ιδιώτες επενδυτές χαμηλότερου 
ρίσκου, αφού δεν υπάρχει απευθείας συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μίας επιχείρησης. 
 
Δημοσιεύματα στον Βελγικό οικονομικό τύπο συχνά αναφέρονται στον μεγάλο αριθμό 
νεοφυών επιχειρήσεων που συστάθηκαν στην γαλλόφωνη περιοχή της Βαλλονίας τα 
τελευταία χρόνια, ειδικότερα από το 2012 και έπειτα, ωστόσο με σχετική καθυστέρηση σε 
σχέση με αυτών της περιοχής της Φλάνδρας.  
 
 
Συνέντευξή του πρώην Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου στην 
εφημερίδα  L’Echo του Βελγίου.    
 
Σε εκτενή συνέντευξή του στην εφημερίδα L’Echo η οποία δημοσιεύτηκε με τίτλο «Η Ελλάδα 
δεν έχει πάρει όλα τα διδάγματα από την κρίση», ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, κ. Γ. 
Παπακωνσταντίνου, αναφέρεται διεξοδικά στην ελληνική οικονομική κρίση, περιγράφοντας 
ως «σοκ» τη διαπίστωση ότι τα στοιχεία του ελλείμματος δεν ανταποκρίνονταν στην 
πραγματικότητα. Ειδικότερα για το έλλειμμα εξωτερικών συναλλαγών που έχει σταδιακά   
μειωθεί, αναφέρει ότι είναι μάλλον λόγω της μείωσης των εισαγωγών λόγω της ύφεσης και 
όχι λόγω της αύξησης των εξαγωγών ενώ οι διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν θέσει τα 
θεμέλια για μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης σχετικά με τα  βραχυπρόθεσμα μέτρα 
ελάφρυνσης του χρέους υποστηρίζει ότι αυτά δεν είναι αρκετά και ότι η ελληνική οικονομία 
χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί.  
  
 
Μακροοικονομικά  
 
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, το 2017 αναμένεται 
να αυξηθεί το Α.Ε.Π. κατά 1.2-1.3%, ένα ποσοστό μειωμένο σε σχέση με τα  προηγούμενα 
έτη όπου η αύξηση ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη,  της τάξης του 1.5%. Αυτό αποδίδεται στις 
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διεθνείς οικονομικές συγκυρίες, στην ελαφρώς μειωμένη ζήτηση αλλά και στις συνέπειες 
των τρομοκρατικών επιθέσεων στις Βρυξέλλες τον περασμένο Μάρτιο, ιδίως στις υπηρεσίες 
οι οποίες σχετίζονται με τον τουρισμό.   
 
Παρόλα αυτά, η βελγική οικονομία δίνει σημάδια συγκράτησης του κόστους παραγωγής, η 
απασχόληση παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
είναι θετικό. Ο πληθωρισμός αναμένεται κοντά στο 2% μετά από μία σχετική επιτάχυνση 
του ρυθμού αύξησης που παρατηρήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2016, κυρίως λόγω της 
αύξησης των τιμών πετρελαίου στην διεθνή αγορά.  
 
Το δημόσιο χρέος αναμένεται να φτάσει το 2,9% του Α.Ε.Π. Το συνολικό δημόσιο χρέος θα 
κυμανθεί στο 106,6% του Α.Ε.Π. αλλά ασκούνται πιέσεις για μείωση του το συντομότερο 
δυνατόν, δεδομένου ότι παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο 
(89,9% του Α.Ε.Π.).  
 
 
Στοιχεία της Τράπεζας του Βελγίου για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων.  
 
Η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου εκδίδει δύο φορές το έτος έρευνα σχετικά με τις 
επενδύσεις των εταιρειών στον τομέα της βιομηχανίας.  Το 2016, οι επενδύσεις αυξήθηκαν  
κατά 5,7% στους τομείς των οχημάτων, χημικών, ξυλείας και μη σιδηρούχων μετάλλων. Οι 
επενδύσεις των μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων (με περισσότερους από 250 
εργαζόμενους) μειώθηκαν ενώ αντίθετα οι επενδύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (5 
έως 250 εργαζόμενους) αυξήθηκαν το 2016.  
 
Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, μέσα στο 2017 αναμένεται να ενισχυθούν οι 
επενδύσεις στην βιομηχανία. 
 
 
Αύξηση της εμπορευματικής κίνησης στο Λιμάνι της Αμβέρσας για το 2016  
 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα ναυτιλιακού τύπου,  το λιμάνι της Αμβέρσας σημείωσε μέσα στο 
2016 αύξηση της εμπορευματικής κίνησης κατά 4,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 
Σημειώθηκε εμπορευματική κίνηση της τάξης των 10 εκατ. TEU (Twenty-Foot equivalent 
Unit) η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο όγκο κίνησης που σημείωθηκε ποτέ στην ιστορία του 
λιμανιού σε ένα έτος.  
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