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ΘΕΜΑ: Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βέλγιο-Αύγουστος  

2021  
   

                    Σας αποστέλλουμε συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή δελτίο οικονομικών και 
επιχειρηματικών εξελίξεων από το Βέλγιο που συνέταξε το Γραφείο μας για τον μήνα 
Αύγουστο 2021.     

 

 

      Ο Προϊστάμενος 

 
               Αναστάσιος Παπαθωμάς  

                                                        Σύμβουλος Ο.Ε.Υ.  Α΄ 
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                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 
E-mail: info@eg.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 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (OAEΠ) 
E-mail: oaep@oaep.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) 
E-mail:info@sev.org.gr 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 
E-mail:info@sbbe.gr, secretariat@sbbe.gr 
 
ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS 
E-mail: ekt@ekt.gr  
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) 
E-mail: keeuhcci@uhc.gr 
    
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ - ΓΡ. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 
eirini.konstantinidou.uhcci@skynet.be  
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
E-mail: info@acci.gr     

 

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

E-mail: evep@pcci.gr  

 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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info@veth.gov.gr 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
E-mail: Syndesmos.ep.el@gmail.com  
 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
info@bep.gr 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) 
E-mail: gramproedrou@gnto.gr   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
E-mail: hba@hba.gr   
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
E-mail: oee@oe-e.gr   
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
E-mail: info@esee.gr   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΣΜΑ) 
E-mail: info@sesma.gr  
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) 
E-mail: eede@eede.gr   
 
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
E-mail: info@dde.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΕΒΤ) 
E-mail: sevt@sevt.gr 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ) 
seletrope@gmail.com  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ (ΠΕΜΕΤΕ)   
E-mail:info@pemete.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
(ΣΕΒΙΤΕΛ)  
E-mail:sevitel@oliveoil.gr  
 
ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ (ΕΔΟΑΟ) 
E-mail: info@newwinesofgreece.com 
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ (ΣΕΟ) 
E-mail: seo@wine.org.gr     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ  
E-mail: efrainein@efrainein.gr,   
 
OINOI ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΒΕ) 
E-mail: info@wineroads.gr          
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 
E-mail: seva@sevt.gr 
 
ΒΕΛΓΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
E-mail: nk@jurispectrum.com  
 
Newsville Asbl 
E-mail: support@newsville.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: +322-5455506-7, e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 

ΒΕΛΓΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2021 

 

Βέλγιο-οικονομία   

Στο Βέλγιο, η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να εκπλήσσει 

ανοδικά το πρώτο τρίμηνο του έτους, παρόλο που ορισμένες επιχειρήσεις, 

όπως αυτές που δραστηριοποιούνται σε φιλοξενία ή εκδηλώσεις, ήταν ακόμα 

κλειστές και τα μέτρα υγιεινής και υγιεινής παρέμειναν σε ισχύ. Ωστόσο, οι 

καταναλωτές και οι επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν βρει έναν τρόπο να μάθουν 

να ζουν με την πανδημία και τα μέτρα περιορισμού, καθώς οι δείκτες 

εμπιστοσύνης της Εθνικής Τράπεζας εκτοξεύονται στα ύψη (πάνω από το 

επίπεδο πριν από την κρίση). Το ΑΕΠ πραγματικά αυξήθηκε κατά 1 % το 

πρώτο τρίμηνο του 2021 και το Business Cycle Monitor της NBB που 

δημοσιεύτηκε πρόσφατα ανεβάζει την ανάπτυξη ακόμη και λίγο υψηλότερα το 

δεύτερο τρίμηνο, στο 1,3 %. Σε ετήσιους όρους, οι συμμετέχοντες στο BPN 

αναμένουν ότι το πραγματικό ΑΕΠ στο Βέλγιο θα ανακάμψει έντονα πάνω 

από 5 % φέτος και θα αυξηθεί περαιτέρω κατά 3,5 % το 2022.  

H πολιτική υποστήριξης για την αγορά εργασίας έχει 

προγραμματιστεί να συνεχιστεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου όπου η οικονομία 

αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως, γεγονός που θα επιτρέψει στους 

περισσότερους προσωρινά άνεργους εργαζόμενους να επιστρέψουν στην 

κανονική απασχόληση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ζήτηση εργασίας 

έχει ήδη επιστρέψει στα προηγούμενα υψηλά επίπεδα.  

Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,5 % τον Μάιο, από 2,1 % τον 

Απρίλιο, με την άνοδο να αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την άνοδο των τιμών 

της ενέργειας κατά σχεδόν 20 % σε σύγκριση με τον Μάιο του περασμένου 

έτους. Σύμφωνα με τη γενική πρόβλεψη, ο πληθωρισμός στο Βέλγιο θα 

πρέπει να φτάσει στο 1,8 % κατά μέσο όρο το 2021 και στο 1,6 % το 2022.  

Το τρέχον έτος,  το  έλλειμμα εξακολουθεί να επιβαρύνεται από τα 

μέτρα στήριξης του COVID-19 για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Εκτός από τις εκ 

των προτέρων ουδέτερες από τον προϋπολογισμό πρωτοβουλίες ανάκαμψης 

που επικεντρώνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, που 

mailto:ecocom-brussels@mfa.gr
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υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του μέσου ανάκαμψης της επόμενης γενιάς της ΕΕ, 

οι περιφερειακές αρχές αναπτύσσουν συμπληρωματικές πρωτοβουλίες 

ανάκαμψης, οι οποίες επιβαρύνουν τα δημοσιονομικά τους. Σύμφωνα με τη 

γενική πρόβλεψη, το δημοσιονομικό έλλειμμα του Βελγίου θα ανέλθει σε 6,9 

% και 4,8 % του ΑΕΠ το 2021 και το 2022.  

Οι αποδόσεις των βελγικών δεκαετών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν 

κατά 7 και 16 μονάδες βάσης κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, και 

διαμορφώθηκαν στο –0,29 και 0,12 %.  

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλε προχρηματοδότηση από το Ταμείο 

Ανάκαμψης, στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία. 

Συγκεκριμένα, για το Βέλγιο η Επιτροπή κατέβαλε στις 3 Αυγούστου, το 

ποσό των 770 εκατομμυρίων ευρώ, για το Λουξεμβούργο 12,1 εκατομμύρια 

ευρώ και για την Πορτογαλία 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Πορτογαλία είναι οι τρεις πρώτες 

χώρες που λαμβάνουν προχρηματοδότηση (13%) στο πλαίσιο του 

μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF). Η Επιτροπή τονίζει ότι η 

προχρηματοδότηση θα συμβάλει στην εφαρμογή των βασικών επενδυτικών 

και μεταρρυθμιστικών μέτρων που περιγράφονται στα εθνικά σχέδια 

ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. 

Το συνολικό ύψος του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 

του Βελγίου ανέρχεται σε 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ και του Λουξεμβύργου σε 

93,4 εκατομμύρια ευρώ , με τη μορφή επιχορηγήσεων. Το εθνικό σχέδιο της 

Πορτογαλίας ανέρχεται σε 16,6 δισεκατομμύρια ευρώ (13,9 δισεκατομμύρια 

ευρώ σε επιχορηγήσεις και 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια). 

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή σκοπεύει να 

συγκεντρώσει περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ σε μακροπρόθεσμη 

χρηματοδότηση, η οποία θα συμπληρωθεί με βραχυπρόθεσμα χρεωστικά 

μέσα της ΕΕ, για τη χρηματοδότηση των πρώτων πληρωμών που 

προβλέπονται για τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο του NextGenerationEU. 

Στα τέλη Απριλίου, το Βέλγιο υπέβαλε το εθνικό του σχέδιο ανάκαμψης 

και ανθεκτικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).  Στις 23 Ιουνίου 2021, η 

Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο του Βελγίου. Το βελγικό RRP ενσωματώνει μια 

σειρά από πολύ διαφορετικά έργα που υποβλήθηκαν από τις ομοσπονδιακές 

και περιφερειακές αρχές. Το Σχέδιο διαρθρώνεται γύρω από έξι στρατηγικούς 

πυλώνες, καθένας από τους οποίους έχει πολλές συνιστώσες και περιέχει 

διαφορετικά επενδυτικά σχέδια και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Τα έργα στο 
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σχέδιο καλύπτουν ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του RRF έως το 2026. Τα 

προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στην 

πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της βελγικής οικονομίας. Για να προωθήσουν 

την πράσινη μετάβαση, οι βελγικές αρχές θέλουν να ξεκινήσουν επενδυτικά 

σχέδια αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στον άξονα «κλίμα και 

βιωσιμότητα». Ο κύριος στόχος εδώ θα είναι η ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων. 

Επιπλέον, τα έργα στον άξονα «κινητικότητας» συμβάλλουν στη μετατόπιση 

προς ένα πιο πράσινο σύστημα μεταφορών, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση 

της υποδομής ποδηλασίας και πεζοπορίας. Προκειμένου να επιταχυνθεί ο 

ψηφιακός μετασχηματισμός της βελγικής οικονομίας, τα προτεινόμενα 

επενδυτικά έργα θα επικεντρωθούν κυρίως σχετικά με την ψηφιοποίηση των 

δημόσιων υπηρεσιών, την κυβερνοασφάλεια και τις νέες τεχνολογίες, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών πολύ υψηλής 

ταχύτητας.  

Ο βελγικός νόμος εμποδίζει τις εταιρείες να γνωρίζουν την κατάσταση 

εμβολιασμού των εργαζομένων.  

Χιλιάδες εταιρείες εξετάζουν τα σχέδια επανέναρξης τους τελευταίους 

μήνες αφού, μετά από ενάμιση χρόνο τηλεργασίας, πολλοί εργαζόμενοι θα 

ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στο γραφείο μετά το καλοκαίρι. Οι εταιρείες 

θέλουν να γνωρίζουν εάν οι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί ή όχι, αλλά δεν 

έχουν εξουσιοδότηση από το βελγικό δίκαιο να τους το ζητήσουν. 

Ταυτόχρονα, ωστόσο, ανησυχούν για την ασφάλεια της υγείας, γνωρίζοντας 

ότι ορισμένοι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν από το εξωτερικό, μερικές φορές 

ακόμη και από κόκκινες ζώνες. Επιπλέον, οι εργοδότες στο Βέλγιο δεν 

γνωρίζουν ποιοι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί και ποιοι όχι. Ο βελγικός 

νόμος απαγορεύει στους εργοδότες να ζητούν από τους εργαζόμενους 

πληροφορίες σχετικά με την ιατρική τους υγεία.  

Η Ελλάδα ο πιο δημοφιλής προορισμός για τους Βέλγους τουρίστες 
αυτό το καλοκαίρι.  
 
Η εφημερίδα La Libre δημοσιεύει δισέλιδο αφιέρωμα για τις προτιμήσεις των 
Βέλγων τουριστών το φετινό καλοκαίρι στο οποίο τονίζεται ότι για πρώτη 
φορά, η Ελλάδα αναδείχθηκε ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός για τους 
Βέλγους ξεπερνώντας την Ισπανία. Τα νησιά που προσέλκυσαν τους 
περισσότερους Βέλγους τουρίστες ήταν η Κρήτη, η Κως και η Ρόδος.  

Στους περισσότερους τομείς, ο μέσος ακαθάριστος μισθός στο Βέλγιο 

δεν έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2019.  

Αντίθετα, τείνουν να μειώνονται, σύμφωνα με τα δεδομένα που 

συγκεντρώθηκαν από τον πάροχο υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού SD 
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Worx.  Ανάλυση από την SD Worx σε νέες συμβάσεις από τους πελάτες της 

μεταξύ 2019 και Ιούλιο 2021 τείνουν να το επιβεβαιώνουν. Horeca και 

βιομηχανία, καταλύματα και τροφοδοσία, ο μέσος μισθός έπεσε 9,27%, από 

1.983 ευρώ μικτά το 2019 στα 1.800 ευρώ για τους νεοεισερχόμενους. Επίσης  

στους τομείς του εμπορίου, της υγείας, εκπαίδευση ή χρηματοδότηση, 

ασφάλιση, οι μισθοί των νέων συμβάσεων ήταν υψηλότεροι πριν από την 

κρίση. Αντίθετα καλύτερες απολαβές στους νεοεισερχόμενους καταγράφονται 

στην πληροφορική και επικοινωνίες, καθώς και τις μεταφορές και 

μεταποιητική βιομηχανία. Επίσης στις κατασκευές ενώ ο μέσος μισθός είχε 

μειωθεί το 2020, επέστρεψε αύξηση 1,92% φέτος, πιθανώς εν μέρει λόγω της 

ζήτησης δημιουργούνται από σχέδια τόνωσης.   

Οι βελγικές φορολογικές αρχές διεκδικούν από τον Όμιλο Ahold 

Delhaize, 380 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με το βελγικό τύπο, οι βελγικές φορολογικές αρχές πιστεύουν 

ότι ο όμιλος Ahold Delhaize έχει απορροφήσει τα καταστήματα American 

Delhaize χωρίς να πληρώσει φόρους. Η διαφορά αφορά τον τρόπο με τον 

οποίο η Ahold Delhaize αγόρασε, το 2018, τα αμερικανικά καταστήματα της 

βελγικής θυγατρικής Delhaize, τα οποία είχε εξαγοραστεί από τον ολλανδικό 

όμιλο το 2016. Σύμφωνα με τη βελγική διοίκηση, η οποία δεν ήθελε να 

σχολιάσει, τα αμερικανικά καταστήματα άξιζαν περισσότερο από το ποσό που 

κατέβαλαν οι Ολλανδοί. Τον Ιανουάριο, η Ahold Delhaize απάντησε στις 

βελγικές φορολογικές αρχές ότι δεν αποδέχεται το αίτημά της. Η διαφορά δεν 

αναμένεται να επιλυθεί σύντομα. Στην ετήσια έκθεσή του, ο όμιλος Ahold 

Delhaize τονίζει ότι θα υπερασπιστεί σθεναρά τη θέση του, σημειώνοντας ότι 

έχει διάφορες νομικές επιλογές στη διάθεσή της. 

 

Οι πωλήσεις του Ομίλου Ahold Delhaize που δραστηριοποιείται στην 

Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία είναι περίπου 75 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Το Βέλγιο ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας μπύρας στην ΕΕ το 2020 ήταν.   

Ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας μπύρας στην ΕΕ το 2020 ήταν το 

Βέλγιο, με εξαγωγές 1,7 δισεκ. λίτρα μπύρας που περιέχουν αλκοόλ, 

αντιπροσωπεύοντας το 19% των συνολικών εξαγωγών μπύρας της ΕΕ (εντός και 

εκτός ΕΕ). Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ήταν η Ολλανδία με 1,9 δις λίτρα και μερίδιο 

21%. Ακολουθεί η Γερμανία (1,5 δισεκ. λίτρα ή 17%), ακολουθούμενη από τη 

Γαλλία και την Τσεχία (0,5 δισεκ. λίτρα ή 6%). Οι κύριοι προορισμοί για εξαγωγές 

μπύρας σε χώρες εκτός ΕΕ ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες (895 εκατομμύρια λίτρα ή 

το 22% των συνολικών εξαγωγών μπύρας εκτός ΕΕ) και το Ηνωμένο Βασίλειο 

(881 εκατομμύρια λίτρα ή 21%). 
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Η βελγική εταιρεία Thales Belgium, NVISO συμμετέχει στο διακρατικό 

πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης PANDORA.  

Το πρόγραμμα PANDORA αφορά στη μελέτη, σχεδίαση, την 

πρωτοτυποποίηση συστήματος κυβερνοάμυνας ανοικτής αρχιτεκτονικής για 

καταδίωξη απειλών σε πραγματικό χρόνο, ανταπόκριση περιστατικού και διανομή 

πληροφοριών. Το σύστημα αποβλέπει, επίσης, στον εντοπισμό και ταξινόμηση 

γνωστών και αγνώστων απειλών, επιβολή πολιτικών on-the-fly για αντιμετώπιση 

αυτών των απειλών και ανταλλαγή πληροφοριών δεδομένων απειλής για τρίτα 

μέρη, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η τεχνική λύση που θα αναπτυχθεί θα 

ολοκληρωθεί και θα αξιολογηθεί σε προεπιχειρησιακό περιβάλλον σε περιπτώσεις 

ασφάλειας πλοίων και ασφάλειας στρατιωτικών δικτύων αισθητήρων. 

Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει η εταιρεία «SPACE HELLAS ΑΕ» μαζί 

με τις Thales Hellas, Infili Technologies, Orion Innovations.   

Στην κοινοπραξία του PANDORA, της οποίας συντονιστής είναι η Space 

Hellas, συμμετέχουν αμυντικές βιομηχανίες, καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

και ερευνητικά κέντρα από οκτώ ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Συγκεκριμένα, οι φορείς 

είναι: Thales Hellas, Infili Technologies, Orion Innovations (Ελλάδα), Thales 

Belgium, NVISO (Βέλγιο), Ubitech (Κύπρος), Naval Group, Gatewatcher (Γαλλία), 

GMVIS SkySoft, INESC TEC, CINAMIL (Πορτογαλία), CTTC (Ισπανία), AIT 

(Αυστρία), ΗM EI, CyberServices (Ουγγαρία). Η ελληνική συμμετοχή στο έργο 

ανέρχεται στο 38% επί του προϋπολογισμού. 

Αυξάνονται οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις στο Βέλγιο. 

Ο αριθμός των βιολογικών εκμεταλλεύσεων στο Βέλγιο αυξήθηκε κατά 

4,9 % πέρυσι, με αποτέλεσμα το 7 % των συνολικών γεωργικών εκτάσεων 

της χώρας να είναι βιολογικές. Η περσινή ανάπτυξη αντιστοιχεί σε αύξηση 6,4 

% στην επιφάνεια των αγροκτημάτων που έχουν ήδη μετατραπεί ή βρίσκονται 

σε διαδικασία μετατροπής. Η περιοχή της Βαλονίας φιλοξενεί την  πλειοψηφία 

της βιολογικής γεωργικής έκτασης (90,8 %). Επίσης σε μόλις ένα χρόνο, ο 

πληθυσμός των βιολογικών χοιροστασίων στη Φλάνδρα αυξήθηκε κατά 58,6 

%. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 593 βιολογικοί παραγωγοί στη Φλάνδρα, 

καλύπτοντας έκταση 9.000 εκταρίων. Στη Βαλονία, υπάρχουν 1.901 

παραγωγοί, που αντιπροσωπεύουν 90.000 εκτάρια. Η βιολογική καλλιέργεια 

αποτελούσε το 8,5 % της συνολικής γεωργικής γης της ΕΕ το 2019, σύμφωνα 

με τα στοιχεία της Eurostat. Το 2019, η Σουηδία είχε τα υψηλότερα μερίδια 

βιολογικών σιτηρών (7 %) και φρέσκων λαχανικών (19 %) στη συνολική 

παραγωγή της, ενώ η Ελλάδα είχε το υψηλότερο μερίδιο βιολογικών βοοειδών 

(27 %).  


