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Σταδιακή ανάκαμψη της βελγικής οικονομίας.  

Σε ετήσια βάση, αναμένεται ότι το πραγματικό ΑΕΠ στο Βέλγιο θα 

ανακάμψει  κατά 5,5 % το 2021 και περαιτέρω κατά 3,5 % το 2022. 

Παράλληλα τα μέτρα στήριξης  συνεχίζουν να περιορίζουν τα προβλήματα της 

αγορά εργασίας και προβλέπεται να συνεχιστούν έως το τέλος του έτους. 

Τους τελευταίους μήνες, το σύστημα της προσωρινής ανεργίας 

χρησιμοποιείται λιγότερο εντατικά, αλλά δεν υπήρξε αντίστοιχη αύξηση της 

τακτικής ανεργίας, υποδηλώνοντας ότι οι περισσότεροι από τους 

εργαζόμενους που επλήγησαν μπόρεσαν να επιστρέψουν στην αγορά 

εργασίας. Στην πραγματικότητα, η ζήτηση για εργασία είναι πολύ υψηλά και 

σε ορισμένους κλάδους εμφανίζονται ελλείψεις. Φέτος, το δημόσιο 

έλλειμμα εξακολουθεί να επιβαρύνεται από τα μέτρα στήριξης του COVID-19 

για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τη συναινετική πρόβλεψη, το 

δημοσιονομικό έλλειμμα του Βελγίου θα έπρεπε ανέρχονται στο 6,7 % και 4,5 

% του ΑΕΠ το 2021 και το 2022. Το χρέος του βελγικού δημόσιου τομέα θα 

μειώνεται κάπως τα επόμενα δύο χρόνια, από λίγο περισσότερο από το 114 % 

του ΑΕΠ το 2020 στο 110,9 % του ΑΕΠ το 2022.  

Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,7 % τον Αύγουστο.  Σύμφωνα με τη 

γενική πρόβλεψη, ο πληθωρισμός στο Βέλγιο θα ανέλθει σε τουλάχιστον 2 % 

το 2021 και 2022. Αυτό συνεπάγεται μια σαφή ανοδική αναθεώρηση σε 

σύγκριση με τη εκτίμηση του Ιουνίου, κατά μέσο όρο 0,4 ποσοστιαίων 

μονάδων. Τον Σεπτέμβριο 2021 η άνοδος των τιμών έφτασε το 2,86% έναντι 

2,73% τον Αύγουστο. Η αύξηση των τιμών της ενέργειας είναι η κύρια 

εξήγηση. Ο πληθωρισμός στο Βέλγιο συνεχίζει να ανεβαίνει αναπόφευκτα, 

λόγω των αυξανόμενων τιμών της ενέργειας. Πρόκειται για τον όγδοο 
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συνεχόμενο μήνα αυξήσεων. Για τα τρόφιμα, ο πληθωρισμός παραμένει  

αρνητικός, στο -0,99%.  

Συμφωνία για την επέκταση των ενισχύσεων για τον κορωνοϊό.  

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αποφάσισε να παρατείνει για το 4ο τρίμηνο  

μέρος των μέτρων οικονομικής στήριξης έως τις 31 Δεκεμβρίου.  

Για τους εργαζόμενους, η προσωρινή ανεργία λόγω ανωτέρας βίας σε όλους 

τους τομείς επεκτείνεται όπως και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για 

όλους τους τομείς όπου παρουσιάζουν απώλεια εσόδων 65%.  

Επιπλέον, θα χορηγηθεί μηνιαίο επίδομα 25 ευρώ για δικαιούχους επιδόματος, 

για ηλικιωμένους  GRAPA ( Guarantee de Revenue aux Personnes Agées) ή το 

επίδομα αντικατάστασης εισοδήματος  ARR (Allocation de Replacement des 

revenues). Αυτό ήταν μέχρι τώρα 50 ευρώ.  

Προβλέπεται επίσης οικονομική υποστήριξη για τους σιδηροδρομικούς φορείς 

(άτομα και εμπορεύματα) καθώς και διατήρηση του συντελεστή ΦΠΑ στο 6% 

για υδροαλκοολικό τζελ και μάσκες.  

Το συνολικό κόστος αυτών των πέντε μέτρων είναι 90,15 εκατομμύρια ευρώ, 

έναντι συνολικού ποσού 987 εκατομμυρίων ευρώ για όλα τα μέτρα που 

ελήφθησαν το τρίτο τρίμηνο του 2021. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 

συμφώνησε επίσης για το γεγονός ότι αυτό το πακέτο μέτρων που σχετίζονται 

με τον Covid-19 θα λήξει οριστικά την 1η Ιανουαρίου 2022.  

Τέλος ο προσωρινά μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στη βιομηχανία φιλοξενίας 

(6%) δεν θα παραταθεί ενώ είχε ήδη αφαιρεθεί από την ατζέντα των 

συζητήσεων.   

Συμπεράσματα για την κρίση του COVID -19 για το Βέλγιο.  

Μελέτη της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου σχετικά με την υγειονομική κρίση 

καταλήγει σε 7 συμπεράσματα:  

1) Σε σύγκριση με την οικονομική κρίση 2008-2009, η κρίση υγείας είχε 

μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο σε μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων.  

2) Οι οικονομικές επιπτώσεις ήταν οι πιο σοβαρές κατά το πρώτο κύμα 

μολύνσεων και η κατάσταση το πρώτο τρίμηνο του 2021 ήταν μικτό: πάνω 

από το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων εξακολουθούσαν να δυσκολεύονται.   

3) Οι δραστηριότητες διαμονής και παροχής τροφίμων, τέχνες και 

ψυχαγωγία και προσωπικές υπηρεσίες ήταν οι τομείς καταγράφοντας την πιο 
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αδύναμη απόδοση και ήταν οι εταιρείες που υπόκεινται στους πιο αυστηρούς 

περιορισμούς στη δραστηριότητα.  

4) Το μέγεθος της επιχείρησης είχε μικρή επίδραση στο μέσο επίπεδο 

απόδοσης. Αντίθετα, υπήρχε πολύ μεγαλύτερη ανισότητα στην επίπτωση 

μεταξύ μικρών επιχειρήσεων.  

5) Υπάρχει μικρή διαφορά στην επίπτωση των μέτρων μεταξύ των 

επιχειρήσεων των διαφόρων βελγικών περιφερειών, αν και οι Βρυξέλλες 

υπέφεραν περισσότερο και υπήρξε μεγαλύτερη επίπτωση στην δραστηρίοτητα 

στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές.  

6) Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί.  

7). Η οικονομική υγεία των επιχειρήσεων. Το 48% των επιχειρήσεων 

ήταν στην πράσινη ζώνη, με τις πωλήσεις να αυξάνονται περισσότερο από το 

μεταβλητό τους κόστος κατά την περίοδο της κρίσης. Αντίθετα, το 36% των 

επιχειρήσεων ήταν στην πορτοκαλί ζώνη με ένα περιθώριο που ήταν ακόμα 

θετική παρά τη δυσανάλογη αύξηση του μεταβλητού κόστους. Τέλος, το 16% 

των επιχειρήσεων ήταν στο κόκκινο με  δυσανάλογη αύξηση του μεταβλητού 

κόστους και αρνητικό περιθώριο στο τέλος της περιόδου κρίσης.  

Προς ένα έτος ρεκόρ για στεγαστική πίστη στο Βέλγιο.   

Ο αριθμός των χορηγηθέντων δανείων το 2021 αυξήθηκε κατά 37,5% 

το δεύτερο τρίμηνο του 2021, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020. Το 

έτος 2021 αναμένεται να αποτελέσει έτος ρεκόρ για την στεγαστική πίστη.  

Πρώτη σημαντική εισαγωγή εταιρείας στο χρηματιστήριο των 

Βρυξελλών από 2007.  

Η εταιρεία διανομής χημικών προϊόντων Azelis εισήχθη την Παρασκευή 

17.9.2021 στο Χρηματιστήριο των Βρυξελλών. Με το άνοιγμα του 

Χρηματιστηρίου των Βρυξελλών, η τιμή αυξήθηκε γρήγορα πάνω από 10%. Η 

αποτίμηση της εταιρείας ισοδυναμεί περίπου σε 6,2 δισ. Ευρώ, ένα σημαντικό 

ποσό, το οποίο την καθιστά τη σημαντικότερη δημόσια προσφορά στο 

Χρηματιστήριο των Βρυξελλών από το 2007, δηλαδή πριν από δεκατέσσερα 

χρόνια.  
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Προβλήματα εφοδιασμού της Carrefour Belgium.  

Η Carrefour Belgium επιβεβαιώνει τις δυσκολίες εφοδιασμού σε αρκετά 

από τα καταστήματά της με προϊόντα μετά από απεργία του συνεργαζόμενου 

πάροχου υπηρεσιών logistics. Την περασμένη εβδομάδα, ο όμιλος 

Kuehne+Nagel ανακοίνωσε ότι το κέντρο Logistics Nivelles - για το οποίο η 

Carrefour είναι ο μόνος πελάτης - θα κλείσει το φθινόπωρο του 2022. Από την 

ανακοίνωση, η οποία αποτέλεσε πλήγμα για τους 549 εργαζόμενους, το 

εφοδιαστικό κέντρο έχει παραλύσει από απεργία.  

Η Βελγική Ομοσπονδία Χρηματοπιστωτικού Τομέα (FEBELFIN) για 

τους νέους κανόνες Τραπεζικής Εποπτείας.  

Οι αυστηρότεροι κανόνες που καθορίζονται από την Επιτροπή Βασιλείας για 

την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS) θα έχουν αντίκτυπο στον χρηματοπιστωτικό 

και οικονομικό τομέα, προειδοποίησε  η Βελγική Ομοσπονδία 

Χρηματοπιστωτικού Τομέα (FEBELFIN), η οποία εκπροσωπεί 270 μέλη. Η 

Ομοσπονδία φοβάται ότι η αυστηρή εφαρμογή των νέων προτύπων της 

Βασιλείας ΙΙΙ, που θα τεθούν σε ισχύ από το 2023, θα κάνει τα δάνεια πιο 

ακριβά για τους καταναλωτές. Οι μεταρρυθμίσεις, γνωστές ως πρότυπα της 

Βασιλείας, ξεκίνησαν ως απάντηση στην παγκόσμια οικονομική κρίση το 2008 

με στόχο να καταστήσουν τις τράπεζες πιο ανθεκτικές σε μελλοντικές κρίσεις. 

Η πρώτη φάση των μεταρρυθμίσεων επικεντρώθηκε στην ενίσχυση των 

μαξιλαριών κεφαλαίου και ρευστότητας, ενώ τα τελευταία στοιχεία του 

πακέτου μεταρρυθμίσεων αφορούν κυρίως τη διαχείριση του τραπεζικού 

κινδύνου 

Ο FEBELFIN ανησυχεί ότι η αύξηση του κόστους της πίστωσης θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε μειωμένη ζήτηση δανείων και λιγότερες επενδύσεις. Για το 

FEBELFIN, πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ κεφαλαιακών απαιτήσεων 

και χρηματοδότησης της οικονομίας. Η ομοσπονδία επεσήμανε μια μελέτη που 

ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών, η οποία δείχνει ότι τα 

τελικά πρότυπα της Βασιλείας ΙΙΙ αυξάνουν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών 

τραπεζών για επιπλέον 170 δισεκατομμύρια σε 230 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι 

βελγικές τράπεζες έχουν καταβάλει προσπάθειες τα τελευταία χρόνια για να 

ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους και να δημιουργήσουν ένα σταθερό 

μαξιλάρι ιδίων κεφαλαίων, ενώ παράλληλα εφαρμόζουν μοντέλα υπολογισμού 

εσωτερικού κινδύνου, ανέφερε η Ομοσπονδία. Τόνισε επίσης ότι ήταν 

σημαντικό για τις τράπεζες να διατηρήσουν τη βέλτιστη χρηματοδοτική 

ικανότητα ώστε να βοηθήσουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις λόγω των 

δυσκολιών που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κοροναϊού. 


