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 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Πραγματοποίηση εκδήλωσης με τίτλο «1st Greek Alternative Tourism
and Gastronomy workshop in Brussels 2020».

Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 25 έως 27 Νοεμβρίου
διαδικτυακή
εκδήλωση B2B, μέσω της πλατφόρμας «LIVE ON» με θέμα «1st Greek
Alternative Tourism and Gastronomy workshop in Brussels 2020». Η εταιρεία
Tourism Media & Events σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Βρυξελλών και το Γραφείο του ΕΟΤ στην
Benelux οργάνωσε εκδήλωση για επαγγελματίες με θέμα τον γαστρονομικό
τουρισμό, την προώθηση των ελληνικών προϊόντων, καθώς και την προβολή
της Ελλάδας ως ιδανικού προορισμού για εναλλακτικές δράσεις, με στόχο την
ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της βελγικής και της ελληνικής αγοράς.
Συμμετείχαν εταιρίες από την Ελλάδα που ενδιαφέρονται να
παρουσιάσουν τα προϊόντα τους η τον τουριστικό προορισμό με στόχο να
δημιουργήσουν και/ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στη βελγική
αγορά.
Η εκδήλωση με την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, του Υπουργείου Τουρισμού, της Πρεσβείας της Ελλάδας στις
Βρυξέλλες και του Ελληνικού Πολιτιστικού και Εκπαιδευτικού Ομίλου για την
UNESCO, ξεκίνησε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και τερματίστηκε την
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
Στην έναρξη της εκδήλωσης απεύθυναν χαιρετισμό, ο Υπουργός
Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο, κ. Διονύσιος
Καλαμβρέζος, και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, κ. Δημήτρης Φραγκάκης.
Στην συνέχεια έγιναν παρουσιάσεις από την Διευθύντρια του ΕΟΤ στην
Benelux, κα Ελένη Σκαρβέλη, τον κ. Σωτήρη Μπάτο, αντιπεριφερειάρχη
Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την κα Linda
Beats, Country Sales Manager της Aegean για το Ηνωμέ νο Βασίλειο, την
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Ιρλανδία και Benelux και τέλος του καθηγητή κ. Νικόλα Ζούρου, Διευθυντή του

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.
Στην συνέχεια ακολούθησαν B2B διαδικτυακές συναντήσεις, μεταξύ Βέλγων
Tour Operators και τουριστικών πρακτόρων με ελληνικές τουριστικές
επιχειρήσεις και προορισμούς, καθώς και Βέλγων εισαγωγέων τροφίμων με
ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις τροφίμων. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά
637 επιχειρηματικές
συναντήσεις. Ειδικότερα από πλευράς Βελγίου,
συμμετείχαν 79 τουριστικοί πράκτορες, 25 δημοσιογράφοι και 21 εισαγωγείς
ελληνικών προϊόντων. Από Ελληνικής πλευράς συμμετείχαν 18 τουριστικοί
προορισμοί και επιχειρήσεις και 22 επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και
ποτών. Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Βρυξελλών
προσέλκυσε τις συμμετοχές και συντόνισε τις συναντήσεις στους κλάδους
τροφίμων και ποτών, ενώ το Γραφείο ΕΟΤ συντόνισε τις συμμετοχές στον τομέα
του τουρισμού.

Από βελγικής πλευράς το ενδιαφέρον για την τουριστική περίοδο του
2021, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τις συμμετοχές είναι υψηλό.
Όπως σημείωσαν οι Βέλγοι τουριστικοί πράκτορες η Ελλάδα -παρά την
πανδημία- παραμένει δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Παράλληλα το
ενδιαφέρον για την ελληνική γαστρονομία παραμένει επίσης σε υψηλά
επίπεδα.
Επιπλέον μέτρα στήριξης από την βελγική κυβέρνηση.
Εφαρμογή της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων με την οποία το κράτος συνεχίζει
να παρεμβαίνει εν μέρει στη χρηματοδότηση της αμοιβής για τους προσωρινά
ανέργους.
Το εισόδημα αντικατάστασης (droit passerelle) για τους αυτοαπασχολούμενους
παρατάθηκε εκ νέου λόγω της συνέχισης των περιοριστικών μέτρων. Το εισόδημα
παρέχεται σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί ή
περιοριστεί λόγω των υγειονομικών μέτρων. Η αποζημίωση αυτή ανέρχεται σε
1.291,69 ευρώ το μήνα η 1.614,10 ευρώ σε δικαιούχους με οικογένεια.
Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της απαλλαγής από τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης για το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε άλλους τομείς (εκτός του κλάδου
ξενοδοχείων και εστιατορίων και του τομέα εκδηλώσεων) που αναγκάστηκαν να
κλείσουν. Οι προμηθευτές σε τομείς που έπρεπε να κλείσουν μπορούν επίσης να
καταφύγουν σε αυτό το μέτρο εάν μπορούν να αποδείξουν απώλεια πωλήσεων
τουλάχιστον 65%. Θα εφαρμοστεί ανώτατο όριο ανά εταιρεία όσον αφορά το
συνολικό ποσό αυτής της εξαίρεσης.
Πληρωμή ενός συμπληρώματος στο μπόνους στο τέλος του έτους σε εργαζόμενους
που είναι προσωρινά άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι εργαζόμενοι που είναι
προσωρινά άνεργοι για τουλάχιστον 52 ημέρες το 2020 θα λάβουν συμπλήρωμα στο
μπόνους τους στο τέλος του έτους 10 ευρώ ανά επιπλέον ημέρα προσωρινής
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ανεργίας (πέραν των 52 ημερών). Για κάθε εργαζόμενο που πληροί τις προϋποθέσεις,
το συνολικό συμπλήρωμα θα ανέρχεται πάντα σε τουλάχιστον 150 ευρώ.
Προβλέπεται ενίσχυση 200 εκατομμυρίων ευρώ για το προσωπικό των νοσοκομείων
(μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι), με μέτρα στήριξης για το προσωπικό των
νοσοκομείων.
Σχέδιο υποστήριξης
Συγκεκριμένα, αυτό
απομακρυσμένης
αποτελεσματικότητα
υπαλλήλους.

για (τηλε) υπηρεσίες και τηλεργασία δημοσίων υπαλλήλων.
περιλαμβάνει την παροχή εκπαίδευσης στο πλαίσιο της
διαχείρισης
του
προσωπικού,
βελτιώνοντας
την
και βελτίωση της ψηφιακής επικοινωνίας για δημόσιους

Προσωρινή βελτίωση των παραδοσιακών δικαιωμάτων αναπλήρωσης, ιδίως μέσω της
καλύτερης προσβασιμότητας για όσους πλήττονται.
Σχέδια πληρωμής για αυτοαπασχολούμενους που έχουν αναβάλει την πληρωμή
κοινωνικών εισφορών, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα επιστροφής των εξόδων
υγειονομικής περίθαλψης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021.
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση τα στοιχεία του προσχεδίου του
προϋπολογισμού αντικατοπτρίζουν τη μεγάλη επίδραση της κρίσης Covid-19. Το
προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 εμπεριέχει τις σημαντικές προσπάθειες που
καταβάλλονται για τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη σε όλους όσους επηρεάζονται από
το Covid-19 ιατρικά και οικονομικά. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, το
ονομαστικό έλλειμμα του Βελγίου θα είναι -10,7% του ΑΕΠ το τρέχον έτος. Το
επόμενο έτος, θα μειωθεί στο 6,9%. Η κρίση Covid-19 αύξησε τον δείκτη χρέους, ο
οποίος αυξήθηκε στο 116,5% του ΑΕΠ το 2020, ενώ το 2021, αναμένεται να μειωθεί
στο 114,4%. Τα μέτρα στήριξης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης υπολογίζονται σε
12,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε όλα τα επίπεδα η συνολική προσπάθεια για την
στήριξη της οικονομίας ανέρχεται σε 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ ή 3,9% του ΑΕΠ. Η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατέβαλε τα τρία τέταρτα ή 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα
κυριότερα ομοσπονδιακά μέτρα στήριξης είναι η προσωρινή ανεργία (πάνω από 3,7
δισεκατομμύρια ευρώ), το επίδομα στους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές
επιχειρήσεις (άνω των 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ), η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό
γενικών δαπανών για δαπάνες που σχετίζονται με την κρίση του ιού coronavirus (άνω
των 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ) και μια σειρά φορολογικών μέτρων όπως η μείωση
του ΦΠΑ για τη βιομηχανία ξενοδοχείων και εστιατορίων (347,5 εκατομμύρια ευρώ),
τη μείωση των χρεώσεων μέσω του παρακρατούμενου φόρου για εταιρείες που
κάνουν λιγότερη χρήση της προσωρινής ανεργίας (460 εκατομμύρια ευρώ) και το
σύστημα «μεταφοράς» υποχρεώσεων (527 εκατομμύρια ευρώ).
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Αναμόρφωση του νόμου για τις πτωχεύσεις.
Η κυβέρνηση ενέκρινε τη σύσταση ομάδας εργασίας για τη
αναμόρφωση του νόμου περί πτωχεύσεων εταιρειών. Η αναμόρφωση δεν θα
είναι εύκολη λόγω της πολυπλοκότητας και τον επείγοντα χαρακτήρα της
κατάστασης. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ERMG που δημοσιεύτηκε
στα τέλη Οκτωβρίου, περίπου το 8% των εταιρειών πιστεύουν ότι η
πιθανότητα πτώχευσης είναι «υψηλή» έως «πολύ υψηλή».
Το νομοσχέδιο του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Koen Geens που
κατατέθηκε στις 21 Οκτωβρίου, και το οποίο προτείνει, να συμμορφωθεί με
απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αντιμετωπίσουν
τις εταιρείες «ζόμπι» (μη κερδοφόρες και χωρίς δραστηριότητα) που
αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% όλων των εταιρειών στο Βέλγιο.
Συγκεκριμένα, η νέα διαδικασία αναμένεται να είναι ταχύτερη και λιγότερο
δαπανηρή.
Προβλήματα στην εφαρμογή του νέου φόρου λογαριασμού τίτλων.
Σύμφωνα με τις βελγικές τράπεζες, η επιβολή φόρου 0,15% σε
χαρτοφυλάκια ύψους μεγαλύτερου του 1 εκατ. ευρώ δείχνει να παρουσιάζει
προβλήματα στην απόδοσή του. Συμφώνα με τραπεζικές πηγές, άτομα που
πρέπει να καταβάλουν από αυτόν τον νέο φόρο έχουν ήδη κάνει ελιγμούς για
να τον αποφύγουν χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Αντίθετα οι τράπεζες
υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα είναι η μέθοδος επιβολής αυτού του φόρου
που θα πλήξει τους λογαριασμούς αξιών άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Η
συνεισφορά 0,15% θα πρέπει να παρακρατηθεί στην πηγή από τις τράπεζες.
Ωστόσο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν είναι σε θέση να κρίνουν εάν οι
λογαριασμοί κινητών αξιών των πελατών τους έχουν αποτελέσει αντικείμενο
ελιγμών με σκοπό την αποφυγή του φόρου και η φορολογική διοίκηση δεν
μπορεί να γνωρίζει τέτοιου είδους ελιγμούς. Οι τράπεζες αναμένεται να
επιβάλλουν το φόρο σε λογαριασμούς κινητών αξιών άνω του ενός
εκατομμυρίου ευρώ, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους λογαριασμούς κινητών
αξιών κάτω από αυτό το κατώτατο όριο, οι οποίοι αποτέλεσαν πρόσφατα
αντικείμενο συναλλαγών με στόχο αποκλειστικά την πτώση κάτω από το
επίπεδο. Η διανομή κινητών αξιών μεταξύ πολλών λογαριασμών, η μετατροπή
σε εγγεγραμμένους τίτλους ή η μεταφορά του λογαριασμού αξιών στο
εξωτερικό είναι μερικές από τις πρακτικές για την αποφυγή του φόρου.
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Υπολογίζεται ότι 10.000 θέσεις εργασίας σώθηκαν στη βιομηχανία
φιλοξενίας χάρη στην παράδοση κατ’ οίκον.
Σύμφωνα με την Capital Economics, οι πλατφόρμες delivery είχαν
σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου με
αποτέλεσμα να διατηρηθούν 10.000 θέσεις εργασίας και 254 εκατομμύρια
ευρώ σε κύκλο εργασιών. Η Deliveroo, η μεγαλύτερη εταιρεία στο Βέλγιο στον
τομέα προσέθεσε στις συνεργασίες της 500 επιπλέον εστιατόρια. Σύμφωνα
με τη μελέτη, της Capital Economics η υπηρεσίες παράδοσης κατ’οίκον
βοήθησε στη διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας μεταξύ Απριλίου και
Ιουνίου. Σημαντικό ποσοστό δεδομένου ότι, σύμφωνα με την Capital
Economics, σε κανονικούς χρόνους, ο τομέας απασχολεί 200.000 άτομα στο
Βέλγιο. Η διατήρηση της δραστηριότητας έχει ως αποτέλεσμα έσοδα 254
εκατομμυρίων ευρώ. Η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε επίσης τη συγκεκριμένη
χρονιά για να επεκτείνει τη δραστηριότητά της προσφέροντας από το
καλοκαίρι την παράδοση προϊόντων με συνεργασίες με τις αλυσίδες Carrefour
και Cora.
Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών θα συγκεντρώσει έως και 300
εκατομμύρια ευρώ σε επιπλέον χρέος
Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών έλαβε το πράσινο φως από τις τράπεζες
και άλλους ιδιωτικούς επενδυτές για να συγκεντρώσει έως 300 εκατομμύρια
ευρώ έως τα μέσα του 2021 μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων. Αυτά τα επιπλέον
χρήματα χρειάζονται για να διασφαλιστεί η ρευστότητα του Αεροδρομίου των
Βρυξελλών και για να «καλυφθεί το γενικό κόστος του κεφαλαίου κίνησης».
Λόγω της απότομης πτώσης της δραστηριότητας, το αεροδρόμιο χρειάζεται
επιπλέον 30 εκατομμύρια ευρώ το μήνα - ή 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα από τον Απρίλιο του 2020. Κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, ο
κύκλος εργασιών του Αεροδρομίου των Βρυξελλών μειώθηκε στα 168
εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν τα δύο τρίτα λιγότερο από αυτόν που επιτεύχθηκε
την ίδια περίοδο το 2019 (415 εκατομμύρια). Το ακαθάριστο λειτουργικό
πλεόνασμα (ebitda) έπεσε πάνω από 80% στα 39 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Arnaud Feist, η κατάσταση στο
αεροδρόμιο των Βρυξελλών θα επανέλθει στο φυσιολογικό το 2024 ή το
2025.
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Συζήτηση για τον τερματισμό παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά
εργοστάσια στο Βέλγιο το 2025.
Η Engie Electrabel, ο πάροχος ενέργειας υπεύθυνος για τους επτά
πυρηνικούς σταθμούς στο Βέλγιο - τρεις στο Doel στο λιμάνι της Αμβέρσας
και τέσσερις στο Tihange στην επαρχία Λιέγη - δήλωσε ότι δεν θα διατηρεί
πλέον ενεργούς τους σταθμούς, λόγω κυβερνητικής δέσμευσης να κλείσουν
το 2025.
Παράλληλα εάν το Βέλγιο στραφεί σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με αέριο, αναμένεται γίνει ο πιο ρυπογόνος παραγωγός ενέργειας
μετά την Πολωνία, ενώ δεδομένη θεωρείται η αύξηση των τιμών και η
ενεργειακή ανασφάλεια. Η προθεσμία για τον τερματισμό των γεννητριών έχει
οριστεί για το 2025, με επανεξέταση της απόφασης το 2022. Αλλά η εταιρεία
Engie Electrabel ζητά τουλάχιστον μια δεκαετή παράταση, ώστε να
δικαιολογήσει το στην απαιτούμενη επένδυση για την συνέχιση λειτουργίας
των σταθμών. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση ενδεχομένως δεν προτίθεται να
χορηγήσει αυτήν την παράταση, η εταιρεία αποφάσισε μονομερώς να κλείσει
τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας.
Οι Βέλγοι αγόρασαν περισσότερα ακίνητα στην Ισπανία κατά
το πρώτο εννεάμηνο του 2020 από ό, τι ολόκληρο το 2019.
Σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές που δημοσίευσε η εφημερίδα
L’Echo, κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου (Απρίλιο ως Μάιο), όταν τα
σύνορα έκλεισαν λόγω της πανδημίας του κοροναϊού, οι πωλήσεις μειώθηκαν
απότομα, με μόλις 475 πωλήσεις (πτώση -44% σε σύγκριση με το πρώτο
τρίμηνο), μόλις άνοιξαν ξανά τα σύνορα και λειτούργησαν οι αεροπορικές
εταιρείες, οι ισπανοί συμβολαιογράφοι κατέγραψαν τουλάχιστον 961 αγορές
για τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Κατά τους πρώτους εννέα
μήνες του έτους, 2.283 Βέλγοι απέκτησαν μια δεύτερη κατοικία στην Ισπανία,
κατά μέσο όρο οκτώ την ημέρα.
Το 2018 παραμένει έτος ορόσημο, παρόλα αυτά, καθώς οι βελγικές
αγορές στην ιβηρική χερσόνησο είχαν υπερβεί τις 4,000.
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