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Τν Βέιγην, κε ζπλνιηθό πιεζπζκό 11 εθ. 

θαηνίθνπο, παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία 

ρξόληα ζπλερή θαη ζεκαληηθή αύμεζε 
ηνπ ΑΔΠ.  

 

Η βειγηθή νηθνλνκία είλαη κηα ζύγρξνλε 
νηθνλνκία, ζεκειησκέλε πξσηαξρηθώο 

ζηε δξάζε ησλ πνιιώλ ηδησηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεύνπλ ζηε ρώξα, 
ελώ ηα θύξηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

θεθαιαηνπνίεζήο ηεο αληινύληαη από ηε 

ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο ρώξαο ζην θέληξν 
ηεο Δπξώπεο, ηα εμειηγκέλα δίθηπα 

κεηαθνξώλ, ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

βηνκεραληθή θαη εκπνξηθή ζύλζεζε ηεο 
παξαγσγηθήο ηεο βάζεο θαη ηνλ απόιπηα 

εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκό ηεο 

βειγηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Διιείςεη 
ηδίσλ θπζηθώλ πόξσλ, ην Βέιγην 

ππνρξενύηαη λα εηζάγεη κεγάιεο 

πνζόηεηεο πξώησλ πιώλ θαη λα εμάγεη 

κεγάινπο όγθνπο κεηαπνηεκέλσλ 

(θπξίσο βηνκεραληθώλ) αγαζώλ, γεγνλόο 

πνπ θαζηζηά ηε βειγηθή νηθνλνκία 
ηδηαίηεξα επάισηε ζηηο αζηαζείο 

δηαθπκάλζεηο ησλ δηεζλώλ αγνξώλ. 

 
Σύκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ειιεληθά 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΤΑΤ., νη 
ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο Βέιγην ην 2011 

απμήζεθαλ θαηά 18,29% ζε ζύγθξηζε κε 

ην 2010, αλεξρόκελεο ζε 283,47 εθαη. €, 
ελώ νη ειιεληθέο εηζαγσγέο από ην 

Βέιγην αλήιζαλ ζε 1,58 δηο. €, 

κεησκέλεο θαηά 3,39% έλαληη ηνπ 2010. 
 Οη επηά πξώηεο θαηεγνξίεο Διιεληθώλ 

πξντόλησλ πνπ εηζήρζεζαλ ζην Βέιγην 

ην έηνο 2011 είλαη νη εμήο: 
Οξπθηά πξντόληα,  

Μεραλέο θαη ζπζθεπέο, ειεθηξηθά 

πιηθά, ηα κέξε θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο, 

Πξντόληα ρεκηθώλ θαη ζπλαθώλ 

βηνκεραληώλ, 

Δμνπιηζκόο κεηαθνξώλ, 
Κνηλά κέηαιια θαη ηερλνπξγήκαηα 

απηώλ, 

Πνιύηηκνη ιίζνη θαη κέηαιια, 
Πιαζηηθέο ύιεο. 

 

Από ηελ κειέηε ησλ ηάζεσλ πνπ 
εκθαλίδνπλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο ηελ 

ηειεπηαία εμαεηία, ζεσξνύκε θαη’ αξράο 

όηη ηα ειιεληθά λσπά θαη κεηαπνηεκέλα 
αγξνηηθά πξντόληα, ηα ηξόθηκα θαη πνηά, 

έρνπλ ηδηαίηεξε δπλακηθή θαη πξννπηηθέο 

ζηελ αγνξά ηνπ Βειγίνπ. 

 
Ο Διιεληθόο Οξγαληζκόο Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ, ΟΠΔ Α.Δ. ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ γηα ην 2013,  δηνξγαλώλεη  γηα ηνλ θιάδν ηξνθίκσλ - πνηώλ 

επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή ζηηο Βξπμέιιεο. 

 

Τν πξόγξακκα  ηεο απνζηνιήο πεξηιακβάλεη:  

 

2 Ινπλίνπ, άθημε ζηηο Βξπμέιιεο 

3 Ινπλίνπ, επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο ζηηο Βξπμέιιεο 

4 Ινπλίνπ, θαη’ ηδίαλ επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο 

5 Ινπλίνπ, αλαρώξεζε γηα Αζήλα 

 
Η επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή απνβιέπεη ζηελ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο κε 

επηρεηξεκαηίεο ηνπ Βειγίνπ θαη απεπζύλεηαη ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζηνλ παξαθάησ θιάδν: 

 
 Τξνθίκσλ- Πνηώλ 

 θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη θαιιπληηθά (ηδηαίηεξα θπζηθά θαιιπληηθά) 

 πξντόληα αινπκηλίνπ θαη ραιθνύ 

 αλόξγαλα ρεκηθά πξντόληα 

 δνκηθά πιηθά, νξπθηά πεηξώκαηα (ηδηαίηεξα λέα θαηαζθεπαζηηθά πιηθά) 

 ειεθηξνινγηθόο εμνπιηζκόο 

 
Η ζπκκεηνρή ζηελ απνζηνιή, ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα:  

-λα πξαγκαηνπνηήζεηε πξνθαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο κε ηηο θαηάιιειεο επηρεηξήζεηο 

-λα δηεξεπλήζεηε ηηο δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο  

-λα ελεκεξσζείηε γηα ηνλ αληαγσληζκό θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο 

 

Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε 350 € πιένλ ΦΠΑ 23 % αλά εηαηξεία,   πξνθεηκέλνπ  κεηά  

θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ  ΟΠΔ, λα θαιπθζεί  ην θόζηνο νξγάλσζεο  ηεο απνζηνιήο πνπ πεξηιακβάλεη :  

 αηνκηθό  πξόγξακκα επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαληήζεσλ  από εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο ηεο 

Διιεληθήο Πξεζβείαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δκπνξηθό Γξαθείν.  

 δηεξκελεία- γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε   

 ελνηθίαζε αηζνπζώλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ζπλαληήζεσλ θαη 

δηνξγάλσζε εθδήισζεο. 

 

Οη επηρεηξήζεηο αλαιακβάλνπλ λα θαιύςνπλ  εμ  ηδίσλ : 

 αεξνπνξηθό εηζηηήξην   θαη  

 δηακνλή ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπο  ζηηο Βξπμέιιεο. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα: 

απνζηείινπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηελ ζπλεκκέλε δήισζε ζπκκεηνρήο θαζώο θαη ην 

εηαηξηθό ηνπο πξνθίι ζηελ αγγιηθή γιώζζα ην αξγόηεξν κέρξη 18 Απξηιίνπ 2013, ζηε 

δηεύζπλζε kleo@hepo.gr θαη λα θαηαβάινπλ ην πνζό ησλ 350 € πιένλ ΦΠΑ 23 % κε 

θαηάζεζε ζηελ Εκπνξηθή Τξάπεδα, αξηζκόο ινγαξηαζκνύ ΟΠΕ 054/84029998. IBAN:  

GR 66 0120 0540 0000 0008 4029998.  
 

Σην θαηαζεηήξην πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε ρώξα ηεο επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο θαη ε 

επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. 

 

Αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνύ παξαζηαηηθνύ ηεο Τξάπεδαο, παξαθαινύκε λα δηαβηβάδεηαη ζην 

fax: 2310 510046. 

 

Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ Βειγίνπ  κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζηελ 

δηθηπαθή πύιε ηνπ Υπνπξγείνπ εμσηεξηθώλ  AGORA, http://www.agora.mfa.gr/be58 
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