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Εξελίξεις στην βελγική οικονομία.   

Η βελγική οικονομία αυξήθηκε κατά 0,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε 

σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, από μια πρώτη εκτίμηση παρέχεται από 

την Κεντρική  Τράπεζα  του Βελγίου (BNB). Αυτή η εξέλιξη το τέταρτο 

τρίμηνο ακολουθεί ανάκαμψη 11,6% στο τρίτο τρίμηνο, όταν η οικονομία 

ήταν σε θέση να επωφεληθεί από την χαλάρωση των μέτρων. Το δεύτερο 

τρίμηνο, σημαδεμένο με το πρώτο περιορισμός, είδα την οικονομία πτώση 

11,8%. Διαφορά ενός έτους, η ανάπτυξη του Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

(ΑΕΠ) το τέταρτο τρίμηνο παρέμεινε αρνητικό (-4,8%). Σε ολόκληρο το 2020, 

το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 6,2%.  

Εάν οι υπηρεσίες δείχνουν, λογικά, μια συρρίκνωση δραστηριότητας 0,6% το 

τέταρτο τρίμηνο, η δραστηριότητα προχώρησε καλά στη βιομηχανία (+ 4,7%) 

και στις κατασκευές (+ 3,3%). Ίδια παρατήρηση για ολόκληρο το έτος, όπου 

η συχνότητα της κρίσης στην υγεία ήταν πιο αισθητή στις υπηρεσίες (-6,4%) 

σε σύγκριση με τη βιομηχανία (-4,4%) και κατασκευές (-3,8%).Όσον αφορά 

την πολύ μικρή συρρίκνωση της δραστηριότητας στις υπηρεσίες (-0,6%),  

Η ανάκαμψη θα εξαρτηθεί από τρία παράγοντες: η εξέλιξη της πανδημίας, το 

ποσοστό εμβολιασμού και το αναμενόμενο αποτέλεσμα των πακέτων μέτρων 

για την ανάκαμψη της οικονομίας. Το Βέλγιο, θα λάβει  6 δισεκατομμύρια 

ευρώ σε ευρωπαϊκή βοήθεια, που ισοδυναμεί με 1,3% ΑΕΠ.  

Βελτίωση των μεγεθών των επιχειρήσεων τον Ιανουάριο 2021.   

Η απώλεια του κύκλου εργασιών που υπέστησαν βελγικές εταιρείες ως 

αποτέλεσμα της κρίσης του κοροναϊού μειώθηκε και πάλι ελαφρά τον 

Ιανουάριο, στο 12%. Αυτή η βελτίωση οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόμενη 

ανάκαμψη των πωλήσεων στους τομείς λιανικής, χονδρικής και ακινήτων 
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εκτός τροφίμων. Για το 2021 συνολικά, η αναμενόμενη βελτίωση σε σχέση με 

τον τρέχοντα κύκλο εργασιών παραμένει περιορισμένη, αλλά οι προοπτικές για 

το επόμενο έτος έχουν βελτιωθεί σημαντικά, γεγονός που αντικατοπτρίζεται 

και στα επενδυτικά σχέδια για το 2022. Ο αριθμός των εταιρειών που 

ανέφεραν προβλήματα ρευστότητας μειώθηκε και πάλι ελαφρά, αλλά αυτό 

οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι οι ίδιοι έχουν λάβει ορισμένα απαραίτητα 

μέτρα. Ενδεικτικά, από τον Μάρτιο του 2020, σχεδόν το ένα τέταρτο των 

αυτοαπασχολούμενων και των μικρών επιχειρήσεων επωφελήθηκαν από την 

ένεση ρευστότητας των πρόσθετων οικονομικών μέσων από τον ιδιοκτήτη, 

την οικογένειά του. Παρά αυτήν την πρόσθετη οικονομική στήριξη, οι 

αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να 

αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό προβλήματα ρευστότητας και υψηλό 

κίνδυνο πτώχευσης. Τέλος, οι συνολικές αναμενόμενες απώλειες θέσεων 

εργασίας μειώθηκαν σημαντικά, αλλά τα τομεακά αποτελέσματα δείχνουν ότι 

η πολιτική απασχόλησης πρέπει να διευκολύνει όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Μια νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε από διάφορες επιχειρήσεις και ανεξάρτητες 

ομοσπονδίες (BECI, SNI, UCM, UNIZO, UWE και VOKA). Η πρωτοβουλία 

συντονίζεται από το BNB  (Banque Nationale de Belgique) και το FEB 

(Fédération des Entreprises Belgique). Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 

5.488 επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Οι βελγικές εταιρείες αναφέρουν 

περαιτέρω ελαφρά βελτίωση στον κύκλο εργασιών τους τον Ιανουάριο. Η 

βελτίωση που παρατηρήθηκε τον Ιανουάριο οφείλεται κυρίως στην ανάκαμψη 

του κύκλου εργασιών στους τομείς λιανικής, χονδρικής και ακινήτων εκτός 

των τροφίμων, δηλαδή στους τομείς δραστηριότητας που επλήγησαν σοβαρά 

κατά την περίοδο του lockdown του Νοεμβρίου. Η απώλεια εσόδων  ήταν 

περίπου 7%, κάτι που είναι συγκρίσιμο με τα αποτελέσματα που 

παρατηρήθηκαν τον Αύγουστο. Ο κύκλος εργασιών των λιανικών 

επιχειρήσεων εκτός των τροφίμων ενδέχεται να επηρεάστηκε από την περίοδο 

εκπτώσεων.   

Η απώλεια παραμένει σημαντική στους τομείς που πλήττονται περισσότερο, 

δηλαδή 79%, 70% και 24% αντίστοιχα στον τομέα των τεχνών, της 

ψυχαγωγίας και της ψυχαγωγίας, στη βιομηχανία φιλοξενίας και στον τομέα 

των μεταφορών και της εφοδιαστικής. Το ένα τρίτο των εταιρειών που 

ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι είχαν χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία ή 

περισσότερες πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης. Αυτές αφορούσαν κυρίως 

εισφορές κεφαλαίου από επιχειρηματικούς ηγέτες, μέλη της οικογένειας ή 

φίλους (για το 15% των ερωτηθέντων), αυξημένη χρήση τραπεζικής πίστωσης 

(12%) και '' μεγαλύτεροι όροι πληρωμής με προμηθευτές (8%). Σε μικρότερο 

βαθμό, αναφέρθηκε επίσης η χρηματοδότηση εντός του ομίλου (3%) και 
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βραχύτεροι όροι πληρωμής σε πελάτες (2%), ενώ η εισφορά κεφαλαίου από 

δημόσια ή ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων ή άλλη δύσκολα αναφέρθηκε η 

εταιρεία. Η προσφυγή σε πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τη βιομηχανία και το μέγεθος της εταιρείας. Το ποσοστό 

των εταιρειών που επωφελήθηκαν από πρόσθετο κεφάλαιο είναι σημαντικά 

υψηλότερο στους τομείς που πλήττονται περισσότερο, δηλαδή στον τομέα 

ξενοδοχείων και εστίασης (62% των ερωτηθέντων), στον τομέα των τεχνών, 

της ψυχαγωγίας και των ψυχαγωγικών υπηρεσιών (56%) και μεταφορές και 

εφοδιαστική (52%). Ο τύπος της πηγής χρηματοδότησης εξαρτάται επίσης 

σημαντικά από το μέγεθος της επιχείρησης. Ένας στους τέσσερις 

αυτοαπασχολούμενους και μία στις πέντε εταιρείες που απασχολούν κατ 

'ανώτατο όριο δέκα εργαζόμενους επωφελήθηκε από εισφορά κεφαλαίου από 

τους ίδιους πόρους του επιχειρηματία, της οικογένειας ή των φίλων του. 

Αντίθετα, μια αυξημένη χρήση τραπεζικής πίστωσης αναφέρθηκε από μεσαίες 

εταιρείες (25% των μεσαίων εταιρειών που ερωτήθηκαν), ενώ η 

χρηματοδότηση εντός του ομίλου ήταν σημαντική για πολύ μεγάλες εταιρείες 

(18% των εταιρειών που συμμετείχαν σε έρευνα με περισσότερες από 1.000 

υπαλλήλους). 

 

Σχέδιο αποκατάστασης της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης   

 

Κατόπιν πρότασης του πρωθυπουργού Αλεξάντερ Ντε Κρόο και του 

υφυπουργού για την ανάκαμψη Thomas Dermine, η Ομοσπονδιακή 

Κυβέρνηση συμφώνησε σήμερα για το σχεδιασμό έργων που επιλέχθηκαν στο 

πλαίσιο της «Διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας» (FFR) που 

δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο είναι φιλόδοξο, συνεκτικό και στοχεύει σε 

διαφορετικούς άξονες διάρθρωσης:  

 

1. Άξονας για το κλίμα / την αειφορία και την κινητικότητα. Η ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση προτείνει να επενδύσει σχεδόν 900 εκατομμύρια ευρώ στην 

υποδομή του μέλλοντος. Στον τομέα της ενέργειας, το ομοσπονδιακό κράτος 

σχεδιάζει να επενδύσει 245 εκατομμύρια σε υποδομές με στόχο την 

προώθηση των αναδυόμενων τεχνολογιών και την προετοιμασία της 

μετάβασης της χώρας σε μια πιο βιώσιμη οικονομία:  

 Υποδομές για μεταφορά CO2 και H2, η οποία θα επιτρέψει σημαντική 
μείωση των εκπομπών CO2, ιδίως σε τομείς-στόχους όπως διύλιση, 
χάλυβας ή χημικά (95 εκατ. Ευρώ)  

 Ανάπτυξη μιας δεύτερης υπεράκτιας αιολικής ζώνης, ώστε να 
προετοιμάσει διασυνδέσεις με άλλες χώρες και να επιτρέψει την 
αποθήκευση ενέργειας (100 εκατ. €)  
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 Η ανάπτυξη και ολοκλήρωση νέων τεχνολογιών για τη μείωση των 
εκπομπών CO2 από νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής φυσικού 
αερίου (50 εκατ. €).   

 Επιπλέον, η κυβέρνηση θα υποστηρίξει την προώθηση νέων 
τεχνολογιών στην κυκλική οικονομία, ιδίως στον τομέα των τοξικών 
χημικών (35 εκατ. Ευρώ).  

 Στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας, προτείνεται ένα 
φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 365 εκατομμυρίων 
προκειμένου να εκσυγχρονιστεί το σιδηροδρομικό δίκτυο και να 
βελτιωθεί σημαντικά η απόδοσή του (υψηλότερη εμπορική ταχύτητα, 
καλύτερη χρήση χωρητικότητας κ.λπ.) και να ενθαρρυνθεί η 
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών χρήστη επίσης 170 εκατομμύρια για την 
ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων για τα οποία οι πιο επείγουσες ανάγκες, 
ιδίως για τα μουσεία Cinquantenaire και το Palais de Justice στις 
Βρυξέλλες. Παράλληλα με αυτές τις προσπάθειες σε ορισμένα κτίρια, θα 
ακολουθηθεί μια στρατηγική για την επίτευξη ενεργειακής 
ουδετερότητας για όλα τα ομοσπονδιακά κτίρια έως το 2040, 
εφαρμόζοντας μια δομημένη προσέγγιση που θα βασίζεται ιδίως σε 
συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης.  

 

2. Άξονας παραγωγικότητας και ένταξης, η κυβέρνηση θα επενδύσει 

περισσότερα από 350 εκατομμύρια ευρώ. Για το σκοπό αυτό, το σχέδιο 

ανάκαμψης είναι επίσης μια ευκαιρία να τεθούν τα θεμέλια για μια κοινωνία 

που επικεντρώνεται στην καινοτομία. Η κυβέρνηση σκοπεύει να αφιερώσει 

προϋπολογισμό ύψους περίπου 165 εκατομμυρίων ευρώ σε ερευνητικές και 

αναπτυξιακές προσπάθειες σε στοχευμένες περιοχές:  

 

 Πυρηνική έρευνα για ιατρικές εφαρμογές προκειμένου να αναπτυχθεί 
μια πιο αποτελεσματική θεραπεία για τον καρκίνο και να αναπτυχθούν 
πιο βιώσιμες μέθοδοι παραγωγής ισοτόπων (35 εκατ. €)  

 Νέες τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών για την 
καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο λιμάνι της Αμβέρσας 
(70 εκατ. €)  

 Η ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα της κλιματικής και πράσινης 
αεροναυτικής (35 εκατ. €)  

 Ελαχιστοποίηση ραδιενεργών αποβλήτων με σκοπό την 
αποσυναρμολόγηση πυρηνικών σταθμών (25 εκατ. €)  

 Η κυβέρνηση σκοπεύει επίσης να αναπτύξει ανοιχτές 
πανεπιστημιουπόλεις που θα αναζωογονήσουν την οικονομία των 
αστικών περιοχών προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης στους νέους 
ενώ θα συνεργάζονται με επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα για 
την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και τεχνολογιών (100 εκατ. 
€).  
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 Ψηφιακή ένταξη - η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση της βελγικής κοινωνίας 
πρέπει να συνεχιστεί χωρίς να αποκλείονται οι πιο ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού.  

 Προγράμματα ψηφιακής ένταξης με στόχο να διασφαλιστεί ότι όλοι οι 
πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε τεχνολογία και πληροφορίες 
ανεξάρτητα από το εισόδημά τους ή την κοινωνική τους κατάσταση θα 
τεθούν σε εφαρμογή (30 εκατ. Ευρώ)  

 Ηλεκτρονική υγεία - Ενσωμάτωση των συστημάτων και διαδικασιών 
υγειονομικής περίθαλψης στην ψηφιακή εποχή δημιουργώντας πιο 
αποτελεσματικές και επικεντρωμένες στον ασθενή διαδικτυακές 
πλατφόρμες υγειονομικής περίθαλψης (40 εκατομμύρια €)  

 

3. Ψηφιακός άξονας - εσωτερικά,  

 

 Η ψηφιοποίηση της διοίκησης παραμένει ανεπαρκής σήμερα στο 
Βέλγιο, όπου η κυβέρνηση προτίθεται να επενδύσει 380 εκατομμύρια 
ευρώ για τη δομή ψηφιακών έργων που περιλαμβάνουν:  

 Επιτάχυνση της απαραίτητης ψηφιοποίησης των πυλώνων των 
δημόσιων υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στη δικαιοσύνη, τις 
δικαστικές διαδικασίες και στα ιδρύματα κοινωνικής ασφάλισης στη 
σχέση τους με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους 
αυτοαπασχολούμενους (300 εκατ. ευρώ). Επίσης ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο (80 εκατ. €).  

 

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση δημιουργεί το Transformation Fund  

 

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως σήμερα στο Ταμείο 

Μετασχηματισμού, το οποίο με προϋπολογισμό 750 εκατομμύρια ευρώ πλέον των 

Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων με σκοπό να διατεθεί  στην οικονομία. Το ταμείο, το 

οποίο θα διαχειρίζεται η Ομοσπονδιακή Εταιρεία Επενδύσεων (SFPI), θα εξυπηρετήσει 

την οικονομική ανάκαμψη και τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία. Το Ταμείο 

Μετασχηματισμού περιλαμβάνει 500 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα διατεθούν  στην 

οικονομική ανάκαμψη και 250 εκατομμύρια σε επενδύσεις που πραγματοποιούνται για 

την βιώσιμη ανάπτυξη. Θα ενισχύσει τη θέση των βελγικών εταιρειών με διάφορους 

τρόπους όπως δανείων με μειωμένα επιτόκια ή συμμετοχών στο κεφάλαιο ή στα ίδια 

κεφάλαια μιας εταιρείας.  

Οι πόροι του Ταμείου Μετασχηματισμού πρέπει να εξεταστούν μαζί με τα 5,9 

δισεκατομμύρια ευρώ που λαμβάνει το Βέλγιο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 

για την Αειφορία και την Ψηφιοποίηση. Το SFPI θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση 

του ταμείου και θα επικουρείται σε αυτό το έργο από μια ανεξάρτητη επιτροπή 

επενδύσεων, αλλά η κύρια εγγύηση της "απόδοσης της επένδυσης" είναι η 

συμμετοχή των επενδυτών. Οι περιφερειακές εταιρείες επενδύσεων όπως το Flemish 

PMV, το Walloon SRIW ή το Brussels BRIC μπορούν επίσης να επενδύσουν.  

Η χρήση του ταμείου υπόκειται σε ορισμένους όρους. Έτσι, μόνο οι εταιρείες με 

τουλάχιστον πέντε εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και έχουν αποδεδειγμένη 
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θετική επίδραση στη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία θα είναι σε θέση να 

επωφεληθούν.  

 

 

Τεχνολογία 5G στο Βέλγιο.  

 

Το Συμβούλιο  Υπουργών ενέκρινε νομοσχέδιο σχετικά με την δημοπράτηση 

των συχνοτήτων 5G. Τα νομοθετήματα ανοίγουν το δρόμο για τη δημοπρασία 

δικαιωμάτων κινητής τηλεφωνίας 5G στο Βέλγιο. Τα έσοδα υπολογίζονται σε 

τουλάχιστον 800 εκατομμύρια ευρώ, για το βελγικό δημόσιο. Τα χρήματα από 

τις δημοπρασίες θα αποταμιευτούν σε έναν λογαριασμό και η διανομή τους 

αναμένεται να συζητηθεί αργότερα.   

 

Αύξηση συντάξεων και επιδομάτων από 1.1.2021.  

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, η ελάχιστη σύνταξη αυξήθηκε για  

εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους κατά 2,65%. Για μια πλήρη 

καριέρα του 45 ετών, η ελάχιστη σύνταξη περνά έτσι στα 1.326 ευρώ 

ακαθάριστο για ένα άτομο, αντί 1.292 ευρώ και 1.657 ευρώ για νοικοκυριό, 

έναντι 1.614 ευρώ. Το ποσό της σύνταξης επιζώντος αυξήθηκε στα 1.308 

ευρώ (έναντι 1.274 ευρώ). Για τους δημόσιους υπαλλήλους, το ποσό των 

ελάχιστη σύνταξη στο τέλος της σταδιοδρομίας το πλήρες έχει πλέον 

καθοριστεί στα 1.417,05 ευρώ για ένα άτομο (έναντι 1.392,95 ευρώ) και σε 

1.771,27 ευρώ για νοικοκυριό. Το ποσό της ελάχιστης σύνταξης που 

αναφέρεται παραπάνω απονέμεται στο τέλος μιας καριέρας 45 ετών. Η 

σύνταξη του δημοσίου υπαλλήλου δεν μπορεί υπερβαίνει το 2.568,32 ευρώ 

μεικτό ανά μήνα για ένα άτομο, ακόμα κι αν έχει κερδίσει 300.000 ευρώ 

ετησίως, ενώ είναι 3,210 ευρώ μικτό για ένα νοικοκυριό. Η μέγιστη σύνταξη 

για αυτοαπασχολούμενους μετά από 45 χρόνια εργασίας, ανέρχεται σε 

1.562,89. Τέλος, η ελάχιστη σύνταξη χορηγείται μόνο σε όσους έχουν 

λιγότερο από 30 χρόνια εργασίας.  

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, το βασικό ποσό το επίδομα για άτομα άνω των 

65 ετών που δεν έχουν άλλους οικονομικούς πόρους αυξήθηκε κατά 2,58%. 

Το βασικό ποσό είναι τώρα 789,47 ευρώ το μήνα για συμβίωση ατόμων 

(έναντι 769,71 ευρώ) και 1,184,20 ευρώ το μήνα για μεμονωμένα άτομα 

(έναντι 1.154,41 ευρώ).  

 


