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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΒΕΛΓΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
Πιστοποίηση 152 προϊόντων ελληνικών εταιρειών από το International
Taste Institute στις Βρυξέλλες.

Όπως κάθε έτος έτσι και το 2020 απονεμήθηκαν οι πιστοποιήσεις από
το International Taste Institute σε προϊόντα που υποβλήθηκαν στην
δοκιμασία. Τα προηγούμενα έτη τα αποτελέσματα της διαδικασίας
παρουσιάζονταν σε κεντρικό κτήριο των Βρυξελλών, ενώ το 2020 δεν
πραγματοποιήθηκε τέτοια εκδήλωση.
Στην τελετή του 2020, πιστοποιήθηκαν 1510 προϊόντα. Στον σύνδεσμο
https://www.taste-institute.com/en/awarded-products/awarded-products-list
κατάσταση με τα προϊόντα τα οποία πιστοποιήθηκαν.
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. Tο
2020, πιστοποιήθηκαν πάνω από 152 ελληνικά προϊόντα, από εταιρίες όπως
Coca-Cola 3Ε, ΔΕΛΤΑ, ΔΩΔΩΝΗ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΚΟΛΙΟΣ, Lidl Hellas, ΜΕΒΓΑΛ, ΑΒ
Βασιλόπουλος κ.α.
Το International Taste Institute (www.taste-institute.com) 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. Η επιτροπή του Ινστιτούτου
αποτελείται από μεγάλου κύρους Σεφ & Σομελιέ, όπως Ferran Centelles, Head
Sommelier στο El Bulli Foundation, Manuel Jimenez, Best Sommelier της
Ισπανίας 2017, Alain Nonnet με 2 αστέρια Michelin για 36 χρόνια, Gaetano
Raguni, Νικητή στο Italy Bocuse d'Or 2017, Alan Coxon, Βρετανός
Πρεσβευτής για Τρόφιμα/Ποτά και παρουσιαστής στο BBC TV, ή Cristina
Figueira βραβευμένη με
αστέρι Michelin. Τα προϊόντα για βράβευση
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επιλέγονται μετά από «τυφλή» γευσιγνωσία από ειδικούς με βάση τα γευστικά
και ποιοτικά χαρακτηριστικά και βραβεύονται με ένα, δύο ή τρία αστέρια.

Η Οικονομία του Βελγίου τον Ιούλιο του 2020.
Οι βελγικές εταιρείες εκτιμούν με βάση τον κύκλο εργασιών τους ότι η
ανάκαμψη δείχνει να καθυστερεί. Ο κύκλος εργασιών τους τον Ιούλιο
υπολογίζεται ότι είναι 13% χαμηλότερος από το προηγούμενο έτος. Βεβαίως,
πρόκειται για βελτίωση σε σύγκριση με τον μήνα Ιούνιο, όταν ανέφεραν
μείωση 17%, όπως αναλύει η ομάδα διαχείρισης οικονομικού κινδύνου
(ERMG), η οποία πρόσφατα ολοκλήρωσε τη δέκατη έρευνα της σχετικά με
τον αντίκτυπο της κρίσης Covid-19 και που συντονίστηκε από την Κεντρική
Τράπεζα του Βελγίου.
Ο κλάδος της δραστηριότητας που επηρεάστηκε περισσότερο
παραμένει ο τομέας των τεχνών, της ψυχαγωγίας και των ψυχαγωγικών
υπηρεσιών, του οποίου οι δραστηριότητες ήταν εν μέρει σε θέση να
επαναληφθούν αυτό το καλοκαίρι. Αν και παρατηρήθηκε μικρή βελτίωση τον
Ιούνιο, η βιομηχανία τροφοδοσίας απέχει πολύ από το να επανέλθει στα προ
κρίσης επίπεδα, η μείωση του κύκλου εργασιών υπολογίζεται στο 42%. Τον
Ιούνιο, το άνοιγμα εκ νέου των καταστημάτων εστίασης είχε θετικό και
σημαντικό αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών, αλλά από τότε η βελτίωση ήταν
αδύναμη. Οι κύριοι λόγοι που δίνουν οι εταιρείες για να εξηγήσουν αυτή τη
μείωση είναι η χαμηλή ζήτηση καθώς και η εφαρμογή κανόνων υγείας και η
υποχρέωση τήρησης αποστάσεων. Ενώ τον Ιούνιο, το 5% των εταιρειών
θεώρησε πτώχευση "πιθανή" ή "πολύ πιθανή", σήμερα είναι 8%. Τα
αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι η αντίληψη αυτού του κινδύνου είναι
σημαντικά υψηλότερη στη Βαλλονία και στις Βρυξέλλες από ότι στη Φλάνδρα.
Ένας άλλος δείκτης επίσης είναι ο βαθμός ανησυχίας των εταιρειών σχετικά με
την εμπορική δραστηριότητα. Σήμερα βρίσκεται στο 6,7 σε κλίμακα 10,
επίπεδο συγκρίσιμο με αυτό των μέσων Μαΐου. "Είναι πολύ πιθανό ότι η
αναζωπύρωση του αριθμού των θετικών περιπτώσεων Covid-19 τις τελευταίες
εβδομάδες και η αυστηρότερη λήψη μέτρων οδήγησαν σε αύξηση ανησυχίας",
σχολιάζει το ERMG.
Σχετικά με την απασχόληση οι ερωτηθέντες αναμένουν ότι θα μειωθεί
κατά 2% μεταξύ της έναρξης της κρίσης και του τέλους του έτους, ή λίγο
περισσότεροι από 50.000 εργαζόμενοι. Μια εκτίμηση πολύ χαμηλότερη από
εκείνη που σημειώθηκε στο τέλος του δεύτερου τριμήνου, όταν αναφέρθηκε ο
αριθμός των 180.000 θέσεων εργασίας που απειλήθηκαν.
Από τον Σεπτέμβριο μόνο το 40% των εταιρειών θα εξακολουθούν να
μπορούν να διεκδικήσουν προσωρινή ανεργία. Οι προϋποθέσεις για την
προσφυγή στην ανεργία για λόγους ανωτέρας βίας θα είναι αυστηρότερες
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από την αρχή του σχολικού έτους. Τον Απρίλιο, στο απόγειο της κρίσης,
περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια εργαζόμενοι βρέθηκαν υπό αυτό το
καθεστώς. Οι κοινωνικοί εταίροι ζήτησαν να παραταθεί μέχρι το τέλος του
έτους, αλλά η κυβέρνηση αποφάσισε διαφορετικά. Από την 1η Σεπτεμβρίου,
οι εργοδότες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην προσωρινή ανεργία μόνο
εάν προέρχονται από έναν από τους τομείς που πλήττονται περισσότερο, ο
κατάλογος των οποίων θα δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες ή εάν μπορούν να
αποδείξουν ότι έπρεπε να αποζημιώσουν τουλάχιστον 20 % των ωρών
εργασίας τους από προσωρινή ανεργία το δεύτερο τρίμηνο. Έτσι μόνο το 42%
των εταιρειών θα εξακολουθούν να μπορούν να διεκδικήσουν προσωρινή
ανεργία λόγω της ανωτέρας βίας το Σεπτέμβριο. Στην Περιφέρεια της
Βαλλονίας, το 54,3% των εταιρειών πληρούν αυτήν τη δεύτερη προϋπόθεση,
ενώ είναι 41,7% στην περίπτωση των Βρυξελλών και 39,6% στη Φλάνδρα. Σε
όλη τη χώρα, ο μέσος όρος είναι 42%.
Οι εργοδότες θα μπορούν να κινηθούν προς το μεταβατικό σύστημα
προσωρινής ανεργίας για οικονομικούς λόγους. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να
αποδείξουν μείωση της παραγωγής ή του κύκλου εργασιών τουλάχιστον 10%
σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αλλά επίσης
δεσμεύονται να προσφέρουν δύο ημέρες εκπαίδευσης ανά μήνα σε
υπαλλήλους που είναι άνεργοι.
Παράλληλα τα περισσότερα ξενοδοχεία των Βρυξελλών, είναι σχεδόν
άδεια και υπάρχει μεγάλος φόβος για λουκέτα. Μετά το lockdown τον Μάρτιο,
τα μισά ξενοδοχεία των Βρυξελλών δεν έχουν ανοίξει. Όσα δε αποφάσισαν να
ανοίξουν, είχαν πληρότητα 20% κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Διορισμός δύο διευθυντών
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.

στην

Brussels

Airlines

από

την

Σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια στην Brussels Airlines, θυγατρικής της
Lufthansa, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξουσιοδοτήθηκε να διορίσει δύο
διευθυντές της. Η επιλογή βασίστηκε σε δύο καθιερωμένα ονόματα στον
επιχειρηματικό κόσμο. Ο Βέλγος Hans Van Bylen, πρώην Διευθύνων
Σύμβουλος της Henkel και η Catherine Vandenborre, διευθύντρια οικονομικών
της Elia.
Και οι δύο θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η γερμανική μητρική εταιρεία
τηρεί τις δεσμεύσεις της. Μετά από μήνες δύσκολων διαπραγματεύσεων, η
βελγική κυβέρνηση και η Lufthansa κατέληξαν σε συμφωνία διάσωσης,
σύμφωνα με την οποία η ομοσπονδιακή κυβέρνηση χορηγεί στις Brussels
Airlines ένα επείγον δάνειο ύψους 290 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά, το ποσό
είναι 460 εκατομμύρια ευρώ σε ενίσχυση. Πρόκειται για ενίσχυση από το
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βελγικό κράτος με τη μορφή δανείου 290 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον των
170 εκατομμυρίων ευρώ από τη μητρική εταιρεία Lufthansa.

Η αγορά για plug-in οχήματων αναπτύσσεται ταχύτατα στο Βέλγιο.
Η αγορά για plug-in οχήματα σχεδόν διπλασιάστηκε τους πρώτους 7
μήνες του έτους. Η αγορά νέων plug – in οχημάτων αυξήθηκε κατά 180% σε
7 μήνες σε μια αγορά αυτοκινήτου η οποία έχει συρρικνωθεί κατά 26%.
Ταυτόχρονα, η αγορά πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκε μόνο κατά
18%. Τα "plug-in hybrids" οχήματα αντιπροσωπεύουν σήμερα το 6,8% των
αυτοκινήτων στο Βέλγιο.

Διαδικασία ανακεφαλαιοπήσης του αεροδρομίου του Charleroi.
Με περίπου 250.000 επιβάτες τον Ιούλιο έναντι 800.000 τον ίδιο μήνα
το 2019, το αεροδρόμιο του Charleroi αντιμετωπίζει προβλήματα. Οι ειδικοί
στον τομέα λένε ότι η επιστροφή στην φυσιολογική δραστηριότητα
αναμένεται να είναι περί το 2024, ενώ η Κυβέρνηση της Βαλλονίας εργάζεται
για την ανακεφαλαιοποίηση του αεροδρομίου του Charleroi. Τους επόμενους
μήνες αναμένεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο που θα υποβληθεί από την
διοίκηση στην κυβέρνηση της Βαλονίας για την εξασφάλιση της απαραίτητης
χρηματοδότησης. Το αεροδρόμιο έχει ήδη επωφεληθεί από την αναβολή
πληρωμής των τελών ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία έχουν
μετατραπεί σε δάνειο χαμηλού επιτοκίου με ορίζοντα 6 ετών.
Ο βελγικός ασφαλιστικός όμιλος Ageas ήρθε σε συμφωνία με την
China Taiping Insurance Holdings (CTIH)
Ο βελγικός ασφαλιστικός όμιλος Ageas έχει συνάψει συμφωνία με την
China Taiping Insurance Holdings (CTIH) για την κατοχή του 25% του
κεφαλαίου της Taiping Reinsurance Co. Ltd, της θυγατρικής της που
ειδικεύεται στην αντασφάλιση. Το ποσό της συναλλαγής εκτιμάται σε 340
εκατομμύρια ευρώ. Η συμφωνία θα επιτρέψει στην Ageas να εδραιωθεί στην
αναπτυσσόμενη ασιατική αντασφαλιστική αγορά στο Χονγκ Κονγκ και την
Κίνα.
Η Taiping Reinsurance (http://www.tpre.cntaiping.com/) είναι μια από
τις μεγαλύτερες ασιατικές αντασφαλιστικές εταιρείες. Έχει εξαιρετική ιστορία
απόδοσης και πολλά υποσχόμενη ανάπτυξη. Η εταιρεία σημείωσε έλλειμμα
μόνο ενός έτους τα τελευταία 40 χρόνια. Η συναλλαγή εξακολουθεί να
υπόκειται σε κανονιστική έγκριση και θα πρέπει να οριστικοποιηθεί το
τελευταίο τρίμηνο του 2020 σύμφωνα με την συμφωνία.
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Οι εταιρείες βιοτεχνολογίας της Βαλονίας συγκέντρωσαν 687 εκατ.
ευρώ από τις αρχές του έτους.
Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες κινήσεις που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες
εβδομάδες, το 2020 θα αποτελέσει ένα από τα καλύτερα έτη για τη
συγκέντρωση πόρων για τις εταιρείες βιοτεχνολογίας στη Βαλονία. Σύμφωνα
με τα ποσά που έχουν ανακοινωθεί ότι έχουν συγκεντρώσει, τουλάχιστον 687
εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί σε εταιρείες της Βαλλονίας.
Η εταιρεία Iteos, (www.iteostherapeutics.com) συγκέντρωσε τα
περισσότερα μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης
και την πρόσφατη δημόσια
εγγραφή στο Nasdaq της Νέας Υόρκης, η οποία της επέτρεψε να προσελκύσει
200 εκατομμύρια δολάρια (167 εκατομμύρια ευρώ). Η Hyloris,
(https://hyloris.com/) συγκέντρωσε σχεδόν 61 εκατομμύρια ευρώ σε ιδιωτική
τοποθέτηση και κατά την εισαγωγή της στο Euronext Βρυξέλλες, και τέλος η
Mithra, (https://www.mithra.com/en) συγκέντρωσε 65 εκατομμύρια ευρώ
μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Από τη δημιουργία της Biowin, τεχνολογικό πάρκο στον τομέα των
εταιρειών βιοτεχνολογίας και ιατρικής, περισσότερα από 2,6 δισεκατομμύρια
έχουν επενδυθεί στον τομέα εκ των οποίων τα δύο τρίτα στα τελευταία 5
χρόνια. Υπάρχουν συζητήσεις για δώδεκα περίπου χρηματοδοτήσεις που
βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη μέχρι το τέλος του έτους. Αυτές υπολογίζεται ότι
αφορούν σχεδόν 2.000 νέες θέσεις εργασίας που θα ανοίξουν τους επόμενους
μήνες.
Επαναφορά των εξώσεων στην περιφέρεια Βρυξελλών από 1η
Σεπτεμβρίου
Οι εξώσεις θα είναι και πάλι δυνατές από την 1η Σεπτεμβρίου, στις
Βρυξέλλες μετά το τέλος της απαγόρευσης τους από την έναρξη της κρίσης
του κοροναϊού. Το μέτρο επεκτάθηκε από την αρχική προθεσμία του Μαΐου,
με σκοπό να συνεχίσει να προστατεύει τους μισθωτές που αντιμετωπίζουν
οικονομικά προβλήματα από την κρίση, παρά την αντίθετη γνώμη των
ιδιόκτητων ακινήτων.
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