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Βελγική Οικονομία.
Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου
σχετικά με την βελγική οικονομία το 2022 τα κύρια σημεία του συνοψίζονται
στα παρακάτω:










Η παγκόσμια ανάπτυξη μειώνεται καθώς η προσφορά αγωνίζεται να
συμβαδίσει με τη ζήτηση, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις παράδοσης και
παραγωγής, ελλείψεις υλικών (εισροών) και αύξηση των τιμών.
Ταυτόχρονα, οι τιμές της ενέργειας έχουν εκτοξευθεί στα ύψη.
Οι τρέχουσες προβλέψεις της NBB βασίζονται σε ένα σύνολο κοινών
υποθέσεων του Ευρωσυστήματος. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν
σημαντικές μειώσεις στην τιμή της ενέργειας από την άνοιξη του επόμενου
έτους (σύμφωνα με τις τιμές στις αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης), καθώς
και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στον εφοδιασμό μέχρι τα τέλη
του 2022.
Η πρόσφατη αναζωπύρωση της πανδημίας COVID-19 (παρά τις
επιτυχημένες εκστρατείες εμβολιασμού), που οδήγησε στην επανεισαγωγή
ορισμένων μέτρων περιορισμού σε πολλές χώρες της ζώνης του ευρώ,
είναι ένα άλλο στοιχείο που επιβαρύνει τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές.
Η βελγική οικονομία έχει ανακάμψει πολύ πιο γρήγορα από ότι αναμενόταν
και έχει ήδη φτάσει στο επίπεδο πριν την πανδημία. Ωστόσο, οι
προαναφερθέντες παράγοντες (συμφόρηση προσφοράς, υψηλές τιμές
ενέργειας, αναζωπύρωση της πανδημίας) θα πρέπει να οδηγήσουν σε
σαφή επιβράδυνση: η βελγική οικονομία πιθανών να μην έχει θετική
ανάπτυξη μέχρι την άνοιξη του 2022.
Ωστόσο, οι προοπτικές μεσοπρόθεσμα είναι καλύτερες και η ανάπτυξη
αναμένεται μετά το πρώτο τρίμηνο του 2022. Θα ωθηθεί κυρίως από την
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ιδιωτική κατανάλωση λόγω της σταθερής αύξησης του εισοδήματος και της
ομαλοποίησης του δείκτη αποταμίευσης.
Η αγορά εργασίας συνέχισε να εκπλήσσει ανοδικά τα τελευταία τρίμηνα. Η
δημιουργία θέσεων εργασίας θα επιβραδυνθεί αλλά να παραμείνει θετική
χάρη στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής.
Οι αυξανόμενες τιμές οδηγούν σε άνευ προηγουμένου αύξηση του
κόστους εργασίας από το 2022 μέσω των μηχανισμών τιμαριθμικής
αναπροσαρμογής, ο οποίος επιδεινώνει την ανταγωνιστικότητα κόστους
βραχυπρόθεσμα.
Με τη σειρά του, υψηλότερο μισθολογικό κόστος μετακυλίονται στον
πυρήνα του πληθωρισμού, αν και στις προβλέψεις δεν περιλαμβάνεται η
μακροχρόνια το σπιράλ μισθού-τιμής. Τα μειούμενα περιθώρια κέρδους
των επιχειρήσεων αναμένεται να απορροφήσουν εν μέρει τις αυξήσεις του
κόστους εργασίας, ενώ οι εξωτερικές πιέσεις τιμών θα μειωθούν κατά τη
διάρκεια του 2022. Σε αυτό το πλαίσιο, ο συνολικός πληθωρισμός
κορυφώνεται τους πρώτους μήνες του 2022 (κοντά στο 8 %) και ο
βασικός πληθωρισμός κορυφώνεται στα μέσα του 2022.
Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να παραμείνει πάνω από 4% του
ΑΕΠ μέχρι το τέλος του έτους και το δημόσιο χρέος παραμένει σε ανοδική
πορεία.
Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές της βελγικής οικονομίας
παραμένουν υψηλοί και αφορούν τις αναμενόμενες εξελίξεις των τιμών
στις διεθνείς αγορές, καθώς και την κατάσταση της υγείας.

Αλλαγές από 1.1.2022

Από την 1.1.2022 θα ισχύσουν τα παρακάτω μέτρα για το Βέλγιο σχετικά με
την φορολογία, την ενέργεια και τις τράπεζες.
Οι φορολογικές αρχές θα αφαιρούν λιγότερα από τους μηνιαίους μισθούς των
εργαζομένων (μειώνεται η παρακράτηση φόρου). Αυτή η αλλαγή θα έχει ως
αποτέλεσμα μέση «αύξηση» των μισθών κατά 128 ευρώ ετησίως, κατά 209
ευρώ το 2023 και 243 ευρώ το 2024. Από την άλλη πλευρά, οι
φορολογούμενοι θα λάβουν μικρότερη επιστροφή φόρου.
Τα κοινωνικά τιμολόγια για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια –ένα
μειωμένο τιμολόγιο που προορίζεται για άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα ή
αποδέκτες κοινωνικής πρόνοιας– θα αυξηθούν ξανά λόγω των υψηλών τιμών
της ενέργειας. Σε ένα χρόνο, το κοινωνικό τιμολόγιο για την ηλεκτρική
ενέργεια αυξήθηκε κατά 36% και 45% για το φυσικό αέριο.
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Οι τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των BNP Paribas Fortis και ING, θα
αυξήσουν τις τιμές ορισμένων τραπεζικών υπηρεσιών, ιδίως τις προμήθειες για
βασικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά και την αποστολή των κινήσεων
ταχυδρομικώς.
Οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στο Βέλγιο θα πρέπει να αναφέρουν το
υπόλοιπο των τραπεζικών λογαριασμών και των λογαριασμών πληρωμών,
καθώς και τα συνολικά ποσά δύο φορές το χρόνο για να βοηθήσουν στην
καταπολέμηση της απάτης. Οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να
συμβουλεύονται ευκολότερα το υπόλοιπο ενός τραπεζικού λογαριασμού
ατομικού ή εταιρικού σε περίπτωση υποψίας απάτης ή υποψία νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Βέλγιο-Πληθωρισμός.
Ο πληθωρισμός στο Βέλγιο αναμένεται να διαμορφωθεί σε ετήσια βάση στο
5% το 2022, με κορύφωση άνω του 6% κατά τους πρώτους τρεις μήνες του
έτους. τιμές του πληθωρισμού αναμένεται να διπλασιασθούν από το ύψος
του 2021 (2,44%) και να οδηγήσουν σε αυτόματη αναπροσαρμογή μισθών
του δημοσίου τομέα, ενοικίων και επιδομάτων, με αρνητική επίδραση στα
δημόσια οικονομικά. τον περασμένο Δεκέμβριο ο πληθωρισμός στο Βέλγιο
έφτασε στο 5,7%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2008. Η
άνοδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και της
ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αυξήσεις των τιμών είναι πιο υψηλές του μέσου όρου
της ευρωζώνης στο Βέλγιο, εξαιτίας των υψηλών ειδικών φόρων κατανάλωσης
για ενέργεια που ισχύουν.
Το Βέλγιο καταλήγει σε συμφωνία για την πυρηνική έξοδο
Μετά από μια ολόκληρη νύχτα διαπραγματεύσεων, οι αρμόδιοι
υπουργοί του Βελγίου κατέληξαν τελικά σε συμφωνία για την έξοδο της
χώρας από την πυρηνική ενέργεια. Οι πυρηνικοί σταθμοί θα κλείσουν, μετά
από εβδομάδες συζήτησης σχετικά με το εάν το κλείσιμο και των επτά
αντιδραστήρων θα προκαλούσε ελλείψεις ενέργειας ή διακυμάνσεις των τιμών.
Άλλες ανησυχίες περιλαμβάνουν την ανησυχία ότι το Βέλγιο θα
θυσιάσει την ενεργειακή κυριαρχία, καθώς μπορεί να χρειαστεί να εξαρτηθεί
από την ενέργεια από άλλα έθνη για να αναπληρώσει το έλλειμμα στην
πυρηνική ενέργεια. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο πλαίσιο της
σπειροειδούς αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου, οι οποίες
υπερδιπλασιάστηκαν το περασμένο έτος. Αυτό το ζήτημα έχει επίσης
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γεωπολιτικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι η Ρωσία είναι ο κύριος προμηθευτής
ορυκτών καυσίμων στην Ευρώπη.
Η χώρα εξέταζε δύο διαφορετικά σχέδια εξόδου:
Το Σχέδιο Α είναι να κλείσει όλα τα εργοστάσια. Το σχέδιο Β είναι να
παραμείνουν ανοιχτοί οι δύο νεότεροι αντιδραστήρες σε περίπτωση έλλειψης
εφοδιασμού.
Επετεύχθη συμφωνία για την ενίσχυση του Σχεδίου Α για το κλείσιμο
των πυρηνικών σταθμών έως το 2025 και δεν θα πραγματοποιηθεί
αναθεώρηση του νόμου σταδιακής κατάργησης των πυρηνικών, που θεωρείται
από καιρό ως ουσιαστικό μέρος ενός συμβιβασμού. Ωστόσο, ως μέρος του
συμβιβασμού, το Βέλγιο θα επενδύσει στην έρευνα σε νέους, μικρότερους
αρθρωτούς πυρηνικούς σταθμούς (SMR) με προϋπολογισμό 100
εκατομμυρίων ευρώ, ενώνοντας τη Γαλλία και την Ολλανδία που θέλουν
επίσης να επενδύσουν σε παρόμοια έρευνα. Θα εκπονηθεί επίσης νέος νόμος
για την κλιματική ουδετερότητα το 2050 στον τομέα της ενέργειας, ο οποίος
θα καθορίζει τα κριτήρια που πρέπει να πληροί η αειφόρος ενέργεια, για
παράδειγμα όσον αφορά την οικονομική σκοπιμότητα, τις εκπομπές CO2, τα
απόβλητα και την ασφάλεια.
Ορισμένα πολιτικά κόμματα, όπως οι γαλλόφωνοι φιλελεύθεροι (MR),
αντιτίθενται σθεναρά στην πυρηνική έξοδο, ενώ άλλα όπως το κόμμα των
Πρασίνων επιμένουν ότι το Βέλγιο εμμένει στη σχεδιαζόμενη έξοδο που
κωδικοποιήθηκε ακόμη και με νόμο. Ο MR λέει ότι η συμφωνία δεν σημαίνει
ότι το τέλος της πυρηνικής ενέργειας στο Βέλγιο είναι οριστικό και η τελική
απόφαση δεν θα ληφθεί πριν από τον Μάρτιο του 2022 μετά την εξέταση της
έκθεσης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πυρηνικού Ελέγχου (FANC) σχετικά με
το αν μπορούν να παραμείνουν δύο αντιδραστήρες σε αναμονή ως σανίδα
σωτηρίας.
Η Engie/Electrabel έλεγε εδώ και αρκετό καιρό ότι μια τέτοια επέκταση
έχει καταστεί αδύνατη. Ο πρώτος πυρηνικός σταθμός θα κλείσει το επόμενο
έτος. Οι ερμηνείες της χθεσινοβραδινής συμφωνίας είναι ανάμεικτες: Ο
υπουργός Ενέργειας Tinne Van der Straeten (Πράσινοι) έγραψε στο Twitter
την Πέμπτη ότι υπάρχει επιτέλους βεβαιότητα με τη μετάβαση σε 100%
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δύο λεπτά αργότερα, ο πρόεδρος του κ.
Georges-Louis Bouchez απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως
βεβαιότητα. Η συμφωνία επετεύχθη μετά από ολονύκτια συνάντηση των
κορυφαίων υπουργών, οι οποίοι εξήγησαν τα συμπεράσματά τους σε
συνέντευξη Τύπου.
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Η Axa ολοκλήρωσε την πώληση των τραπεζικών της δραστηριοτήτων
στο Βέλγιο στην Crelan για συνολικό ποσό 691 εκατ. ευρώ.
Ο γαλλικός τραπεζο-ασφαλιστικός όμιλος Axa ανακοίνωσε ότι
οριστικοποίησε την πώληση των τραπεζικών του δραστηριοτήτων στο Βέλγιο,
Axa Bank, στην Crelan συνολικού ποσού 691 εκατ. ευρώ. Η Axa και η Crelan
έχουν επίσης συνάψει μακροπρόθεσμη συμφωνία διανομής στην ασφάλιση
ζημιών και την ασφάλιση προνοίας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου.
Η Crelan αγόρασε επίσης τα ενδεχόμενα μετατρέψιμα ομόλογα που
είχαν εκδοθεί προηγουμένως από την Axa Bank Belgium και είχαν εγγραφεί
από τον όμιλο Axa για ποσό 90 εκατομμυρίων ευρώ.
Η Crelan ανακοίνωσε το φθινόπωρο του 2019 ότι σκόπευε να
εξαγοράσει την Axa Bank Belgium έναντι 540 εκατομμυρίων ευρώ σε
μετρητά. Ωστόσο, η συμφωνία δεν είχε πείσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία την είχε αμφισβητήσει, εγείροντας κυρίως ερωτήματα
σχετικά με τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης. Η ΕΚΤ έδωσε τελικά το
πράσινο φως στην εξαγορά νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η παραγωγή εμβολίων κατά του Covid, κυρίως από την Pfizer στο
Puurs, αναμένεται να ενισχύσει το βελγικό ΑΕΠ κατά 0,25% το 2021.
Σύμφωνα με στοιχεία της Statbel, ο όγκος παραγωγής της
φαρμακευτικής βιομηχανίας αυξήθηκε κατά 108% το πρώτο δεκάμηνο του
τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020. Η αξία της
φαρμακευτικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 101% τους πρώτους εννέα μήνες
σε φτάνουν τα 29,4 δισ. ευρώ. Η Pfizer δίνει ώθηση πολλών δισεκατομμυρίων
ευρώ στις βελγικές εξαγωγές Αυτή η θεαματική ανάπτυξη οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στην Pfizer. Ο αμερικανικός φαρμακευτικός κολοσσός είχε επιλέξει το
εργοστάσιο Puurs-Sint-Amands επειδή το site ειδικεύεται στη συσκευασία
ενέσιμων φαρμάκων σε μορφή αμπούλας ή φιαλιδίων.
Το εργοστάσιο κατασκευάζει επίσης τα μη ενεργά συστατικά για το
εμβόλιο. Κάθε μήνα, παραδίδει 100 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου κατά του
Covid. Η παραγωγή του εμβολίου στο Puurs-Sint-Amans έχει δημιουργήσει
αρκετές εκατοντάδες επιπλέον θέσεις εργασίας. Περίπου 3.800 άτομα
εργάζονται επί του παρόντος στο εργοστάσιο, σε σύγκριση με 3.000 πριν από
ένα χρόνο, στα τέλη του 2020.
Το Βέλγιο εξήγαγε εμβόλια κατά του κορωνοϊού αξίας 16,6
δισεκατομμυρίων ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του 2021. Τα περισσότερα
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από τα εμβόλια που παράγονται εκεί στη συνέχεια εξάγονται. Τα εμβόλια
Pfizer παρέχουν περισσότερα από τα τρία τέταρτα αυτής της ποσότητας. Τα
υπόλοιπα είναι εμβόλια των Moderna, Astra Zeneca και Johnson & Johnson.
Το Βέλγιο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια κόμβος για το διεθνές εμπόριο
φαρμακευτικών προϊόντων. Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι η παραγωγή
εμβολίων κατά του Covid θα ενισχύσει την ανάπτυξη της βελγικής οικονομίας
κατά 0,25% για ολόκληρο το 2021. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 1 δισ. ευρώ
επιπλέον ΑΕΠ.

Εγκατάσταση για την ανάμειξη κηροζίνης με βιοκαύσιμα στο
αεροδρόμιο των Βρυξελλών.
Στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας Stargate, το αεροδρόμιο των
Βρυξελλών θα κατασκευάσει μια εγκατάσταση για την ανάμειξη κηροζίνης με
βιοκαύσιμα - το πρώτο αεροδρόμιο θα το κάνει αυτό, ως ένα σημαντικό βήμα
προς μια πιο βιώσιμη χρήση καυσίμων στις αερομεταφορές.
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