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Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στο Βέλγιο το ενδεκάμηνο του 2019.  

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, το ενδεκάμηνο  (Ιανουάριος-Νοέμβριος) του 
2019 οι ελληνικές εξαγωγές στο Βέλγιο αυξήθηκαν κατά 13,9%. Πιο συγκεκριμένα, τα 
στοιχεία δείχνουν ότι οι ελληνικές εξαγωγές στο Βέλγιο ανήλθαν σε 447,9 εκατ. ευρώ έναντι 
393,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018. Οι βελγικές εξαγωγές στην Ελλάδα,  
σύμφωνα με τα δημοσιευμένα προσωρινά στοιχεία εντεκαμήνου 2019, ανήλθαν σε 1.549,1 
εκατ. ευρώ από 1540,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2018. Σε ποσοστό οι 
ελληνικές  εξαγωγές στο Βέλγιο έχουν μερίδιο 1.5% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών.  

 

Προβλέψεις για τη βελγική οικονομία το 2019  
 
Το 2019 η βελγική οικονομία συνέχισε να παρουσιάζει θετικές επιδόσεις όπου μπορούν να 
συνοψιστούν στην αύξηση του ΑΕΠ και συγκράτηση του πληθωρισμού.   
 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, το 
2019 η χώρα συνέχισε να επωφελείται  από την θετική πορεία της Ευρωπαϊκής αλλά και της 
παγκόσμιας οικονομίας. Η αύξηση του Α.Ε.Π. ανήλθε στο 1,3%, ποσοστό υψηλότερο από 
αυτό της Ευρωζώνης (1,2%) αλλά ελαφρά μικρότερη αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος (1,5%).    
 
Πληθωρισμός:  το 2019 ανήλθε στο 1.3% μία επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του σε 
σχέση με το 2018 που ανήλθε σε 2,3%. Ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού του Βελγίου  
το 2018 είχε δείξει σημάδια επιτάχυνσής σε  σχέση με γειτονικές χώρες αλλά η τάση δεν 
επιβεβαιώθηκε το 2019.  
 
Ανεργία :  To 2018 ήταν το τέταρτο συνεχόμενο έτος, όπου η απασχόληση στο Βέλγιο 
αυξήθηκε, με αποτέλεσμα να προστεθούν περίπου 59000 νέες θέσεις εργασίας. Οι λόγοι 
αύξησης της απασχόλησης εκτός από την καλυτέρευση της οικονομίας ήταν αποτέλεσμα 
πολιτικών για μείωση του κόστους εργασίας (μείωση ασφαλιστικών εισφορών) και μέτρων 
ενίσχυσης της προσφοράς εργασίας. Το  2019  όπου η ανεργία εκτιμάται ότι θα είναι 5,6% 
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αυτή η πολιτική φτάνει στα όρια της. λόγω έλλειψης εξειδικευμένου στελεχιακού 
δυναμικού, με αποτέλεσμα η περαιτέρω  μείωση της ανεργίας να καθίσταται δύσκολη.  
 

Δημόσιο χρέος: το δημοσιονομικό έλλειμμα έφτασε το 2019 σε  1,6% του Α.Ε.Π. ενώ το 
συνολικό δημόσιο χρέος μειώθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μετά την κρίση του 2008. 
Το δημόσιο χρέος το 2019 αναμένεται να ανέλθει σε 99,5%, μειωμένο σε σχέση με το 
2018, λόγω σχετικής μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους λόγω των μειωμένων 
επιτοκίων. Το ποσοστό του βελγικού δημοσίου χρέους θεωρείται υψηλό, ξεπερνώντας τον 
μέσο ευρωπαϊκό όρο, (86,9% του Α.Ε.Π.) με αποτέλεσμα να ασκούνται πιέσεις από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περαιτέρω μείωση του. Η οικονομική ενίσχυση των βελγικών 
τραπεζών λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης τα έτη 2008-2009 είχε ως αποτέλεσμα την 
αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Σημειώνουμε ότι το έτος 2009, το Βέλγιο εισήλθε 
σε διαδικασία δημοσιονομικής επιτήρησης εξαιτίας υπερβολικού ελλείμματος, από την οποία 
εξήλθε στα μέσα του 2014.  
 

Το Βέλγιο βαθμολογείται ως Aa3 / AA / AA- από τη Moody's, τους S & P και τη Fitch 

αντίστοιχα. Επίσης όλοι οι οίκοι θεωρούν τις προοπτικές της  βελγικής οικονομίας σταθερές. 

Η βαθμολόγηση, που έχει γίνει αντικείμενο σχολιασμού στον Βελγικό οικονομικό τύπο,  

παραμένει η ίδια παρόλο που ουσιαστικά για περισσότερο από ένα έτος το Βέλγιο δεν έχει 

καταφέρει να συγκροτήσει κυβέρνηση, γεγονός που δείχνει ότι η αξιολόγηση των διεθνών 

οίκων δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από το γεγονός αυτό.  

 

Ιδιωτικό χρέος: Επιπλέον, σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης, ο λόγος 
χρέους προς ΑΕΠ στο Βέλγιο,  συνέχισε να αυξάνεται από την οικονομική κρίση και μετά. 
Τα υπερβολικά επίπεδα εταιρικού χρέους συνεπάγονται κινδύνους χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και θα ασκήσουν καθοδική πίεση στην οικονομική δραστηριότητα σε 
περίπτωση απομόχλευσης, όπως υποστηρίζει η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου. Παράλληλα 
τα ενυπόθηκα δάνεια συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω των ιστορικά χαμηλών επιτοκίων. Η 
διάθεση για περιουσιακά στοιχεία χαμηλού ρίσκου, όπως ακίνητα, αποδίδεται μεταξύ άλλων 
και στις διακυμάνσεις των αγορών. Η ακίνητη περιουσία αποτελεί το 60% των 
περιουσιακών στοιχείων των βελγικών νοικοκυριών. Οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν 3% 
το 2018 ενώ από το 2000 έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.  Βέβαια παρόλη την αυξανόμενη 
ενυπόθηκη πίστη και τον δανεισμό των επιχειρήσεων, τα μη-εξυπηρετούμενα  δάνεια και οι 
πτωχεύσεις είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 
 

Δημοσίευμα της γαλλόφωνης εφημερίδας Lecho με τίτλο «Πώς η Ελλάδα 
προσπαθεί να αποπλανήσει  ξένους εκατομμυριούχους»   
 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλόφωνης εφημερίδας “L’echo”  η Ελλάδα προσφέρει ένα  
ειδικό καθεστώς για μη – κατοίκους, όπου όποιος επιλέγει να διαμείνει στην Ελλάδα θα 
φορολογείται ετησίως έως και 100.000 ευρώ στο παγκόσμιο εισόδημά του. Αυτό Σύμφωνα 
με δημοσίευμα θα μπορούσε γρήγορα να καταστήσει την Ελλάδα ένα είδος φορολογικού 
καταφυγίου. Αυτός ο κατ'αποκοπήν φορολογικός συντελεστής προορίζεται για μη 
εργαζόμενους, και επιτρέπει στους μη μισθωτούς να αποφύγουν φόρο επί του εισοδήματος 
και των υπεραξιών. Το φορολογικό πλεονέκτημα των ελληνικών αρχών ισχύει για μέγιστο 
διάστημα 15 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραμείνουν στο ελληνικό έδαφος για 183 
ημέρες το χρόνο. Ένας άλλος περιορισμός περιλαμβάνει ότι μέσα σε 3 χρόνια, θα πρέπει να 
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επενδυθεί το ποσό των 500.000 ευρώ στην ελληνική οικονομία σε μετοχές, ομόλογα ή 
ακίνητα,  ενώ αν η επένδυση φτάσει τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ ο φόρος θα μειωθεί στα 
50.000 ευρώ. Επίσης  φόρος 25.000 ευρώ εάν έχουν επενδύσει περισσότερα από 3 
εκατομμύρια ευρώ σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, δεν θα υπάρχει φόρος 
κληρονομίας για περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται εκτός Ελλάδας. Τέλος, μια ρήτρα θα 
προστατεύσει αυτούς ενάντια στις πιθανές αλλαγές πολιτικής που θα επιβάλλει μια 
μελλοντική κυβέρνηση. 
 
Το μέτρο σύμφωνα με το άρθρο, έχει ως στόχο να δώσει ώθηση στην εθνική οικονομία, η 
οποία εξακολουθεί να προσπαθεί να ανακάμψει από την κρίση του ελληνικού χρέους. Αλλά 
η άνοδος του Κυριάκου Μητσοτάκη τον περασμένο Ιούλιο μετά από μια δεκαετία λιτότητας 
και ύφεσης επανέφερε την Ελλάδα στον χάρτη των χωρών όπου αξίζει κάποιος να 
επενδύσει. 
 
Επενδύσεις στην Φλάνδρα λόγω Brexit.   
 
Εκτός από τις 47 εταιρείες επενδύουν στη Φλάνδρα εξαιτίας του Brexit επιπλέον 150 
επενδύσεις  βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την κ. Claire Tillekaerts, Διευθύνων 
Σύμβουλος της Flanders Investment & Trade, περίπου το 60% αυτών των εκκρεμών 
επενδυτικών σχεδίων προέρχονται από βρετανικές εταιρείες. To υπόλοιπο 40% προέρχονται 
από διάφορες χώρες - κυρίως από τις ΗΠΑ, την Ινδία, τον Καναδά και την Ιαπωνία.  Ο 
αριθμός των ενδιαφερόμενων εταιρειών, αυξήθηκε μόνο τις τελευταίες εβδομάδες μετά τις 
πρόωρες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Φλάνδρα προσφέρει μια σειρά από σαφή 
πλεονεκτήματα σε εταιρείες που επιδιώκουν να μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της 
Brexit, σύμφωνα με την κ. Claire Tillekaerts όπως οι θαλάσσιοι λιμένες, το πυκνό δίκτυο 
εφοδιαστικής αλυσίδας οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο των μεγάλων εμπορικών και 
βιομηχανικών κέντρων της Ευρώπης που συνδέουν τις εταιρείες στο 60% της αγοραστικής 
δύναμης της ΕΕ σε λίγες ώρες. 
 
Το Χρηματιστήριο των Βρυξελλών θέλει να επαναφέρει τον μικρό-επενδυτή 
μειώνοντας την παρακράτηση φόρου.   
 
Σε διάσκεψη που διοργάνωσε η Euronext Brussels, αξιωματούχοι της αγοράς των 
Βρυξελλών ανέφεραν ότι το 2019 καταγράψαν έξι αφίξεις εταιρειών στο βελγικό 
χρηματιστήριο: Sequana Medical (IPO), Titan, Immupharma, Audiovalley, Advicenne, Akka 
Tech. Aνάμεσα σε αυτές βρίσκεται και  η  ελληνική Titan Cement International που εισήχθη 
τον Ιούλιο του 2019. Ανέφεραν επίσης ότι ο αριθμός των βελγικών εταιρειών που είναι 
εισηγμένες έχει συρρικνωθεί σημαντικά. Υπάρχουν 123 εισηγμένες, σε σύγκριση με πάνω 
από 300 στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Ο κ. Vincent Van Dessel, διευθύνων 
σύμβουλος της αγοράς των Βρυξελλών, εξέφρασε  τον προβληματισμό του για την έλλειψη 
τοπικών εταιρειών στις αφίξεις των χρηματιστηρίων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
προτείνει στην (μελλοντική) κυβέρνηση,  μείωση της παρακράτησης φόρου επί των 
μερισμάτων, από 30% σε 20%, για παράδειγμα, για τις εισηγμένες εταιρείες και  στο 15% 
για τις μικρές επιχειρήσεις (κεφαλαιοποίηση μικρότερη του 1 δισ. Ευρώ). 
 
Αναφερόμενος στον ιδιώτη επενδυτή αναφέρεται ότι λόγω των πολλαπλών φόρων που 
έχουν επιβληθεί στο βελγικό Χρηματιστήριο οι περισσότεροι απέχουν. Ο φόρος επί των 
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χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Βέλγιο έχει διπλασιαστεί, καθώς και η παρακράτηση 
φόρου στα μερίσματα. 
 
Σύμφωνα με στοιχεία του Euronext Brussels το 52,7% του δείκτη του Χρηματιστηρίου των 
Βρυξελλών ανήκει σε «οικογένειες και ιδρυτές», που έχουν έδρα σε ιδρύματα στο εξωτερικό 
(Λουξεμβούργο και Ολλανδία). Αυτές οι "οικογένειες και ιδρυτές" είναι παρόντες σε 13 από 
τις εταιρείες Bel20. Επιπλέον, το 30,9% του μετοχικού κεφαλαίου είναι στα χέρια των 
επενδυτικών κεφαλαίων, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα Vanguard, η BlackRock και η 
Amundi Asset Management. Το βελγικό κράτος κατέχει το 2,5% του Bel 20, το οποίο 
ισοδυναμεί με 5 δισ. Ευρώ. 
 
Το 2020 σηματοδοτεί την εικοστή επέτειο από τη δημιουργία του Euronext, το οποίο αρχικά 
συγκέντρωσε τις αγορές του Παρισιού, των Βρυξελλών και του Άμστερνταμ. 
 
Για πρώτη φορά από το 2010, οι εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος του Βελγίου 
ξεπέρασαν τις εισαγωγές  
 
Το επίπεδο των εξαγωγών που επιτεύχθηκε το 2019 εξηγείται από την επαρκή παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας στο Βέλγιο και την ανάπτυξη της διασυνδεσιμότητας με τις γειτονικές 
χώρες. Επιπλέον, το 2019 επιβεβαίωσε και πάλι την αυξανόμενη σημασία της ανανεώσιμης 
ενέργειας, ιδιαίτερα της αιολικής ενέργειας. Η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας 
(αποκλειστικά αιολικοί και υπεράκτιοι ανεμόμυλοι και ηλιακή ενέργεια) αυξήθηκε κατά 17% 
σε απόλυτες τιμές σε σύγκριση με το 2018 (11,52 TWh το 2019 έναντι 9,82 TWh το 2018). 
 
Η Πορτογαλία λιγότερο ελκυστική για τους Βέλγους συνταξιούχους.   
 
Από το 2013, οι αλλοδαποί συνταξιούχοι που εγκαθίσταται στην Πορτογαλία απαλλάσσονται 
από τον φόρο εισοδήματος για μία περίοδο 10 ετών. Το μέτρο αυτό αποφασίστηκε να 
συμβάλει στον τομέα ακίνητης περιουσίας που πλήττεται από τη χρηματοπιστωτική κρίση 
του 2008. Ωστόσο, υπό την πίεση των ενώσεων Πορτογάλων συνταξιούχων που 
θεωρούνταν αδικημένοι, η πορτογαλική κυβέρνηση αποφάσισε να αντικαταστήσει το 
σύστημα αυτό με ένα ετήσιο φόρο 10%. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, σήμερα 
υπάρχουν περίπου 3.200 βελγικοί συνταξιούχοι που ζουν στην Πορτογαλία. 
 
 

 


