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Οικονομία Βελγίου το 2020.  

 
Το 2020 το Βέλγιο υπέστη ιδιαίτερα σκληρό πλήγμα, καταγράφοντας 

μεγάλο αριθμό μολύνσεων και πολλούς θανάτους. Προκειμένου να 

αποφευχθεί μια ανεξέλεγκτη εξάπλωση του ιού, επιβλήθηκαν περιορισμοί 

στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή. Κατά συνέπεια, η κρίση στη 

δημόσια υγεία έγινε οικονομική κρίση. Ο ιός εξακολουθεί να μην είναι υπό 

έλεγχο και θα συνεχίσει να επηρεάζει την οικονομία το 2021. Ωστόσο, υπάρχει 

προοπτική για κάποια βελτίωση.  

 

Βασικά οικονομικά μεγέθη Βελγίου 

 2019 2020 

Ονομαστικό ΑΕΠ 448.800 420.220 

Μεταβολή ΑΕΠ +1,3% -6.2% 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 38.900 36.320 

Ανεργία 5,4% 5.7% 

Πληθωρισμός (%) 1,3% 0.4% 

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -1,6% -10.1% 

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 99,5% 115.1% 

         Πηγή : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 
 

 
H Ομάδα Διαχείρισης Κινδύνων (ERMG) ιδρύθηκε τον Μάρτιο 2020 

από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρακολουθεί τον οικονομικό αντίκτυπο 

της κρίσης του κοροναϊού προεδρευόμενη από τον κ. Piet Vanthemsche και 

από τον Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας.  

Από τον Μάρτιο 2020 και μετά, ο αριθμός των λοιμώξεων αυξήθηκε 

στο Βέλγιο όπου εισήχθησαν οι πρώτοι περιορισμοί στα μέσα Μαρτίου. Σε 

συνδυασμό με την ύφεση που ήταν ήδη εμφανής στο διεθνές εμπόριο, 

οδήγησε σε 3,4% μείωση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο. Αυτό ακολούθησε μια 

ακόμη πιο έντονη μείωση στο δεύτερο τρίμηνο. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, το η οικονομία ήταν σε ελεύθερη πτώση. Η οικονομική 
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δραστηριότητα μειώθηκε τουλάχιστον κατά 15% κατά τη διάρκεια αυτών των 

δύο πρώτων τριμήνων. Ο αντίκτυπος ήταν πιο δύσκολος στις υπηρεσίες, όπου 

το επιχειρηματικό μοντέλο επικεντρώνεται στην κοινωνική επαφή, όπως 

ξενοδοχεία και εστιατόρια, τα επαγγέλματα επαφής, τη διοργάνωση 

εκδηλώσεων και τον πολιτιστικό τομέα, αλλά και σε μη απαραίτητα το λιανικό 

εμπόριο και στον τομέα των ταξιδιών και των αερομεταφορών, οι τομείς που 

αντιμετωπίζουν τους αυστηρότερους περιορισμούς. Ωστόσο, λίγα κλάδοι 

δραστηριότητας έμειναν αλώβητοι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

Κατασκευή και μεταποιητική βιομηχανία υπέφερε επίσης στο πρώτο κύμα.  

Το τρίτο τρίμηνο, η οικονομία επεκτάθηκε κατά 11,6%. Αν και η 

ανάκαμψη ήταν μόνο μερική, ήταν ακόμα ισχυρότερο από το αρχικά 

αναμενόμενο. Η ανάκαμψη ήταν εκπληκτικά έντονη, όχι μόνο μέσα Βέλγιο 

αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Οι διαδικτυακές πωλήσεις και οι υπηρεσίες 

πολλαπλασιάστηκαν συμπεριλαμβανομένης της εγχώριας αγοράς, 

αντισταθμίζοντας ορισμένες από τις ζημίες που προκύπτουν από τη μείωση 

των φυσικών συναλλαγών. Ωστόσο, το τμήμα του στον τομέα των υπηρεσιών 

όπου η ψηφιακή κατανάλωση δεν αποτελεί επιλογή συνεχίστηκε. Το τέταρτο 

τρίμηνο, το ΑΕΠ σημείωσε άνοδο κατά 0,2%. Ωστόσο, ήταν ακόμη περίπου 

5% κάτω από το επίπεδο που επιτεύχθηκε στο τέλος του 2019.  

Η πτώση του πληθωρισμού από 1,2% το 2019 στο 0,4% το 2020 είχε 

επίσης θετική επίδραση στην αγοραστική δύναμη. Αυτό ήταν στην 

πραγματικότητα οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες τιμές του πετρελαίου, οι 

οποίες δεν αντικατοπτρίζονται πλήρως αναπροσαρμογή εισοδήματος. Ο 

αντίκτυπος των χαμηλότερων τιμών του πετρελαίου στον πληθωρισμό 

ξεπέρασε το διαρκή αύξηση των τιμών των τροφίμων. Αντίθετα, τα μέτρα 

δημόσιας υγείας περιόρισαν τις ευκαιρίες των καταναλωτών για δαπάνες.  

 

Η ανεργία αντισταθμίστηκε από τα μέτρα στήριξης.  

Βραχυπρόθεσμα, ο αντίκτυπος της οικονομικής επιβράδυνσης στην 

αγορά εργασίας αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από μαζικά μέτρα στήριξης 

του κοινού, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του συστήματος 

προσωρινής ανεργίας και οικονομικής στήριξης για τους 

αυτοαπασχολούμενους. Η ανεργία αυξάνεται, αλλά η ζημία εξακολουθεί να 

είναι γενικά περιορισμένη σε σχέση με το μέγεθος της πτώσης στο ΑΕΠ. Η 

κρίση του coronavirus προκάλεσε ήδη απώλεια θέσεων εργασίας το 2020. Η 

μετάβαση στο οικονομία του μέλλοντος θα συνεπάγεται περαιτέρω απώλειες 

θέσεων εργασίας ενώ άλλες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν αλλού.  
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Δημόσιο χρέος χρειάζεται δραστικά μέτρα αντιμετώπισης.  

 

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Τράπεζας, εάν η πολιτική 

παραμένει αμετάβλητη, το δημοσιονομικό έλλειμμα θα μειωθεί σε 

περιορισμένο βαθμό τα επόμενα χρόνια, από το 10,1% του ΑΕΠ το 2020 σε 

5,9% το 2023. Εκτός από την διακοπή των προσωρινών μέτρων για την 

κρίση, η αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας μπορεί να 

συμβάλλει στη μέτρια μείωση του ελλείμματος. Οι πρωτογενείς δαπάνες 

αναμένεται να φτάσουν 55% του ΑΕΠ έως το 2023, ή περίπου 5 ποσοστιαίες 

μονάδες περισσότερο από ό, τι πριν από την κρίση του κοροναϊού. Ωστόσο, 

μόνο η μισή εκατοστιαία μονάδα αυτής της αύξησης θα προκύψει από 

υψηλότερες επενδύσεις για την υποστήριξη της ανάπτυξης. Ένα έλλειμμα 

περίπου 6% του ΑΕΠ θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του δείκτη χρέους, 

ακόμη και με τα επί του παρόντος εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια. Επομένως, θα 

χρειαστεί προσαρμογή το συντομότερο δυνατόν και οικονομική ανάκαμψη  

ισχυρή, για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. 

Επιπλέον, χωρίς σημαντική αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης, το 

μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας θα πρέπει να καταβληθεί από την 

πλευρά των δαπανών.  

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (NBB) στην ετήσια 

έκθεση της, υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να υποτεθεί ότι τα επιτόκια θα 

παραμείνουν μόνιμα χαμηλά και από μόνα τους δεν διασφαλίζουν τη 

βιωσιμότητα του χρέους. Αντίθετα σε κάποια χρονική στιγμή τα επιτόκια 

απογειωθούν ξανά και οι κυβερνήσεις θα πρέπει τότε να είναι σε θέση να 

ελέγχουν τους δείκτες χρέους τους. Σε αυτό το πλαίσιο, προγράμματα αγοράς 

όπως το PEPP  δεν πρέπει να θεωρείται ότι θα συνεχίσουν για πάντα, δηλαδή 

η ECB να αγοράζει κρατικά ομόλογα χωρίς όρους. Αυτές οι αγορές βασίζονται 

επίσης στη σταθερότητα των τιμών και στον βασικό ρόλο τους στη μετάδοση 

της νομισματική πολιτική υπό τις παρούσες συνθήκες. Διασφάλιση της 

βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών είναι επομένως εγγενώς θέμα 

δημοσιονομικής πολιτικής. Η απόκλιση από αυτό θα έθετε σε κίνδυνο το 

θεμέλια σταθερότητας της Νομισματικής Ένωσης. 

 

Ιδιωτικό χρέος και επενδύσεις στην διάρκεια της πανδημίας.  

 

Οι μικρές ή μεσαίες εταιρείες, έχουν λάβει διάφορες λογιστικές και 

άλλες ελαφρύνσεις για το έτος όπως η κατανομή των ζημιών από το 2020 στα 

κέρδη το προηγούμενου έτους καθώς  και άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις και 

δάνεια  μειωμένης εξασφάλισης  ως κίνητρο για επενδύσεις. Συνολικά, οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενισχύθηκαν με 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ (οι πολύ 

μικρές επιχειρήσεις  700 εκατομμύρια ευρώ). Επιπλέον  οι μεγάλες εταιρείες 

(περιλαμβάνονται αυτές που απασχολούν πάνω από 250 άτομα) εξετάστηκαν 

ξεχωριστά. Η γενικότερη άποψη είναι ότι κάθε χρεοκοπία μεγάλης 



 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΒΕΛΓΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 4 

 

επιχείρησης έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις σε μικρότερες συνδεδεμένες 

εταιρείες, συνεργάτες κλπ με αποτέλεσμα να έχουν πολλαπλασιαστικές 

επιδράσεις στην οικονομία. Συνολικά, αυτές οι πολύ μεγάλες εταιρείες 

υπολογίστηκε ότι διατέθηκαν άλλα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. 

H Βελγική Βουλή ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία, ένα νομοσχέδιο που 

περιέχει φορολογικά μέτρα. Σημαντική είναι η ρύθμιση για τις υποχρεώσεις 

ώστε οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ρευστότητας να μην τιμωρούνται εάν πραγματοποιήσουν τις 

πληρωμές αργότερα εντός του έτους.   

Επιπλέον, ένα νέο μέτρο εγγυήσεων συνολικής αξίας  10 

δισεκατομμυρίων ευρώ περιελάμβανε  δάνεια προς ΜΜΕ με ελάχιστη 

διάρκεια 12 μηνών και μέγιστη 36 μηνών. Αυτό το νέο σύστημα εγγυήσεων θα 

προστεθεί στην υπάρχουσα παροχή  ρευστότητας 50 δισεκατομμύρια ευρώ η 

οποία έχει ήδη ανακοινωθεί.  

Ένα νέο προσωρινό σύστημα φορολογικών ελαφρύνσεων έως το τέλος 

του έτους το οποίο αφορά όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που πλήττονται 

από την κρίση Covid-19. Περιλαμβάνει  μείωση φόρων κατά 25% για 

επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν  μεταξύ 12 Μαρτίου και 31 Δεκεμβρίου 

2020. Επίσης αύξηση από 50 σε 100% της έκπτωσης δαπανών που 

σχετίζονται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τροφοδοσίας έως τις 31 

Δεκεμβρίου, με σκοπό να αποτρέψει τη μαζική αναβολή των γεγονότων μέχρι 

το επόμενο έτος που θα προσθέσει δυσκολίες σε έναν ήδη επηρεασμένο 

τομέα. Επίσης αναστολή κατάθεσης ΦΠΑ,  η οποία θα αναβληθεί κατά ένα 

μήνα με στόχο την εταιρική ρευστότητα. Επιπλέον αύξηση από 10 σε 20% του 

μεριδίου του καθαρού εισοδήματος που μπορεί να επωφεληθεί από τη μείωση 

του φόρου για δωρεές.  

Σημαντικό είναι η θέσπιση ενός προσωρινού μορατόριουμ στις 

πτωχεύσεις επιχειρήσεων. Εταιρείες  που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας 

των επιπτώσεων από τον Covid-19 προστατεύτηκαν από κατασχέσεις και  

οποιαδήποτε κήρυξη πτώχευσης ή εντολές ρευστοποίησης περιουσιακών 

στοιχείων.  

Ειδικότερα η φλαμανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε επιπλέον νέο πακέτο 

μέτρων για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός επενδυτικού 

κεφαλαίου στο οποίο και οι πολίτες μπορούν να επενδύσουν.  

Το βελγικό κράτος εγγυήθηκε προσωρινά βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές 

πιστώσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες ασφάλισης 

πιστώσεων διατηρούν τα πιστωτικά όρια στα ίδια επίπεδα, η κρατική εταιρεία 

Credendo – Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων- συμφώνησε με 

την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση τη λειτουργία ενός μηχανισμού εγγύησης 

πιστώσεων.  Η συμφωνία προβλέπει ότι η κυβέρνηση προσφέρει ένα 

πρόγραμμα αντασφάλισης για περίοδο έως 24 μηνών, σε κάτοχους 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχουν την κατοικία τους στο Βέλγιο και είναι 

ασφαλισμένοι σε εταιρεία ασφάλιση πιστώσεων που λειτουργεί στη χώρα. Οι 
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εταιρείες που παρέχουν εμπορικές πιστώσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν, 

στο μέτρο του δυνατού, έως το τέλος του 2020, τα πιστωτικά όρια που 

παρείχαν στους πελάτες τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν από την 1η 

Μαρτίου 2020. Σε αντάλλαγμα αυτής της δέσμευσης, η Credendo - Export 

Credit Agency,  αναλαμβάνει τη δέσμευση για αντασφάλιση των κινδύνων 

που έχουν αναλάβει οι αφαλιστικές που είναι εγκατεστημένες στο Βέλγιο. Το 

πρόγραμμα αντασφάλισης προβλέπει ότι ένα σημαντικό μέρος της 

αποζημίωσης θα συνεχίσει αναλαμβάνεται από τις εταιρείες, αλλά σε 

περίπτωση αθέτησης πληρωμής οι απώλειες κατανέμονται μεταξύ της 

ασφαλιστικής εταιρείας και της Credendo.  Επίσης προβλέπεται από την 

συμφωνία μηχανισμός αναφοράς για την παρακολούθηση της δέσμευσης των 

εταιρειών. Αυτός περιλαμβάνει μηνιαία αναφορά της εξέλιξης των  

χορηγούμενων πιστωτικών ορίων στην ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων.  

 

Χρηματοπιστωτικός τομέας το 2020 

 

Οι τράπεζες διατήρησαν σε γενικές γραμμές το επίπεδο δανεισμού σε 

εγχώριους πελάτες τους πρώτους μήνες της κρίσης. Οι δείκτες φερεγγυότητας 

και ρευστότητας παρέμειναν ισχυροί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, 

παρέχοντας μεγάλα αποθέματα για την αντιμετώπιση των πιθανών ζημιών στο 

μέλλον. Ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων Tier 1 ανήλθε στο 15,9% τον Ιούνιο του 

2020, από 15,6% στο τέλος του 2019. Η επιδείνωση της ποιότητας των 

πιστώσεων στον ιδιωτικό τομέα δεν εμφανίζεται ακόμη στην αναλογία των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία παρέμεινε σταθερή (στο 2,1% κατά μέσο 

όρο για εγχώρια και ξένα δάνεια). Τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης του 

εισοδήματος και η διαχείριση των τραπεζών σχετικά με την αποπληρωμή 

χρέους από νοικοκυριά και εταιρείες βοήθησαν αναμφίβολα να διατηρήσουν 

τα πραγματικά επίπεδα αθέτησης χαμηλά, αλλά πιθανώς μόνο προσωρινά. 

Συνολικά, οι τράπεζες φαίνεται ότι προετοιμάζονται για σημαντική 

αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για να διασφαλιστεί ότι οι 

τράπεζες θα παραμείνουν σε θέση να διατηρήσουν τη λειτουργία 

χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, οι αρχές έχουν λάβει μια σειρά μέτρων. 

Σε μικρο-προληπτικό επίπεδο, επιτρέπεται στις τράπεζες να χρησιμοποιούν 

μέρος των αποθεμάτων ασφαλείας και ρευστότητας που δημιουργήθηκαν τα 

προηγούμενα χρόνια. Σε μακρο-προληπτικό επίπεδο, η National Bank of 

Belgium  ενεργοποίησε το  αντικυκλικό buffer (CCyB), δημιουργώντας 

επιπλέον χώρο για τις τράπεζες να ανταποκριθούν στη ζήτηση πιστώσεων. 

Οι εποπτικές αρχές παραχώρησαν στις τράπεζες πρόσθετο περιθώριο 

για χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα αποθέματα κεφαλαίου και ρευστότητας για 

να βοηθήσουν στη μετάδοση του νομισματικού και μέτρα δημοσιονομικής 

στήριξης προς τον μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα, προσέχοντας να μην 
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τεθεί σε κίνδυνο τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι 

μικροπροληπτικές εποπτικές αρχές των βελγικών τραπεζών και ο SSM για 

σημαντικά ιδρύματα απελευθέρωσε κεφάλαιο συνολικού ύψους περίπου 4 

δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα μακροπροληπτικά αντικυκλικά κεφαλαιακά 

αποθέματα ασφαλείας, τα οποία είχαν ενεργοποιηθεί στο Βέλγιο και σε πολλές 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες πριν από τη κρίση, μηδενίστηκαν με σκοπό να 

δώσουν στις βελγικές τράπεζες περίπου 2 δισ. ευρώ πρόσθετο κεφάλαιο. 

Μετρώντας το ήδη διαθέσιμο περιθώριο, που τους έδωσε πρόσβαση σε πάνω 

από 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρησιμοποιήσιμο κεφάλαιο στο τέλος του 

Μαρτίου 2020. Οι μικρο-και μακροπροληπτικές συστάσεις συνιστώνται 

ανεπιφύλακτα οποιαδήποτε ακατάλληλη χρήση αυτών των ρυθμιστικών για τη 

διανομή μερισμάτων ή άλλη κατανομή κερδών έως την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Η Κεντρική Τράπεζα επέκτεινε αυτήν τη σύσταση σε όλες τις βελγικές 

τράπεζες και ασφαλιστικές, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών διεθνών 

ομίλων.  

 

Eλληνικές  εξαγωγές στο Βέλγιο κατά το 2020.  

 
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, το 2020 οι ελληνικές 

εξαγωγές στο Βέλγιο μειώθηκαν κατά 18,5%. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία 

δείχνουν ότι οι ελληνικές εξαγωγές στο Βέλγιο ανήλθαν σε 391,5 εκατ. ευρώ 

έναντι 479,6 εκατ. ευρώ το 2019. Το Βέλγιο αποτελεί πλέον τον 20ο 

προορισμό για τις ελληνικές εξαγωγές. Οι βελγικές εξαγωγές στην Ελλάδα,  

σύμφωνα με τα δημοσιευμένα προσωρινά στοιχεία το 2020, ανήλθαν σε 

1.641,9 εκατ. ευρώ με οριακή μείωση σε σχέση με το 2019 κατά 1,6%.       

 

Η ενυπόθηκη πίστη δεν επηρεάστηκε από την πανδημία το 2020.  

 

Στατιστικά στοιχεία της βελγικής Professional Credit Union (UPC) 

δείχνουν ότι το 2020 χορηγήθηκαν τουλάχιστον 234.000 στεγαστικά δάνεια, 

συνολικού ποσού 33,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (εξαιρουμένης της 

αναχρηματοδότησης). Τα δεδομένα UPC δείχνουν μείωση του αριθμού των 

δανείων που χορηγήθηκαν κατά 24% σε σύγκριση με το 2019, αλλά η μείωση 

είναι μικρότερη σε σύγκριση με το 2018 (-7,5%). Όσον αφορά τα ποσά, η 

πτώση είναι 20% σε σύγκριση με το 2019 και 1% σε σύγκριση με το 2018. 

Μια παρόμοια τάση παρατηρήθηκε στα αιτήματα δανείου. Εάν αποκλείσουμε 

την αναχρηματοδότηση, ο αριθμός των αιτήσεων δανείων το 2020 σίγουρα 

έχει μειωθεί κατά περίπου 11% σε σύγκριση με το 2019, αλλά έχει αυξηθεί 

κατά περισσότερο από 3% σε σύγκριση με την ενυπόθηκη πίστη που 

αντιστέκεται στο τεταμένο πλαίσιο της κρίσης Ο αριθμός των αιτήσεων 

πίστωσης για αγορά και ανακαίνιση αυξήθηκε σχεδόν 24% το τέταρτο 
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τρίμηνο, αν και η πίστωση αγοράς μειώθηκε κατά 8%, όπως και η πίστωση για 

βελτίωση σπιτιού.  

 

Το 59% των κεφαλαίων του σχεδίου ανάκαμψης θα δαπανηθεί σε 

έργα υποδομών στο Βέλγιο.   

 

Η Βελγική Κυβέρνηση απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πρώτη 

λίστα με 89 επιλεγμένα έργα που αναμένεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 

σχεδίου ανάκαμψης (RRP). Μια λίστα που παραμένει εμπιστευτικό σε αυτό το 

στάδιο. Η επιδότηση 5,925 δισεκατομμυρίων ευρώ, η χρήση των οποίων 

πρέπει να ακολουθεί πέντε βασικοί προσανατολισμοί: κλίμα, βιωσιμότητα και 

καινοτομία, ψηφιακός  μετασχηματισμός, κινητικότητα και δημόσια έργα. Το 

59% του προγράμματος θα είναι αφιερωμένο σε έργα υποδομής, 19% στην 

ψηφιοποίηση, 10% στην έρευνα και 10% στην εκπαίδευση. 

 

Η προσωρινή ανεργία κόστισε 4 δις ευρώ.  

 

Το 2020, το Εθνικό Γραφείο Απασχόλησης (ΟΝΕΜ) πλήρωσε επίδομα 

προσωρινής ανεργία σε 514.000 υπαλλήλους κατά μέσο όρο κάθε μήνα. Αυτή 

η  υποστήριξη έχει κόστος το μικρό ποσό των 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 

2020, ο μέσος αριθμός δικαιούχων αυξήθηκε σε 514.195 ανά μήνα, που 

αντιπροσωπεύει αύξηση 420% και το κόστος που αντιπροσωπεύει (4,3 

δισεκατομμύρια) α αυξήθηκε περισσότερο από 1.000%.  

Γενικά το επίδομα καλύπτει το 65% του τελευταίου μισθού. Λόγω των 

περιστάσεων εξαιρετικά γεγονότα της κρίσης στην υγεία, αυτό το ποσοστό 

αυξήθηκε στο 70%, ενώ προβλέπει ανώτατο όριο 1.930 ευρώ μικτά ανά μήνα.  

Παρατηρούμε επίσης ότι το ποσό των 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ που 

απελευθερώθηκαν για προσωρινή ανεργία αντιστοιχεί περίπου σε ό,τι 

πληρώθηκε για όλες τις  άλλες κατηγορίες ανέργων, η κρίση Covid είναι 

επομένως υπεύθυνη για ένα σχεδόν διπλασιασμό του προϋπολογισμού για την 

ανεργία. Ανεξάρτητα από την προσωρινή ανεργία, ο αριθμός των ανέργων 

που λαμβάνουν παροχές μειώθηκε ακόμη και ελαφρώς το έτος τελευταία, από 

391.000 έως 378.000 (-3,3%).  

 

Συμφωνία συνεργασίας Δανίας – Βελγίου στον ενεργειακό τομέα.  

 

Το Βέλγιο υπέγραψε  συμφωνία με την Δανία για ηλεκτρική διασύνδεση 

που επιτρέπει την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πάρκα ανεμογεννητριών 

στην Βόρεια θάλασσα. Αναμένεται να δημιουργηθεί υποβρύχια γραμμή 

υψηλής τάσης για την μεταφορά  υπεράκτια αιολικής ενέργειας. Παράλληλα 

μέρος του κόστους αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το σχέδιο ανάκαμψης.  
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H Xiaomi επεκτείνει την παρουσία της στο Βέλγιο.  

 

Η εταιρεία έχει άνοιξε έτσι το πρώτο του γραφείο για το Benelux στη 

Χάγη, το περασμένο καλοκαίρι. Από τον Απρίλιο 2021, η Xiaomi θα έχει 

ολοκληρώσει την ίδρυση των γραφείων της στο Βέλγιο, ενώ πέρασε σε 

πωλήσεις την Huawei από τον περασμένο  Δεκέμβριο. Πριν από το άνοιγμα 

του γραφείου, οι συσκευές της κυκλοφόρησαν ήδη στα καταστήματα Fnac και 

Vanden Bore.  

 

Η Visa θα κυκλοφορήσει φέτος χρεωστική κάρτα στο Βέλγιο  

 

Η BNP Paribas Fortis θα κυκλοφορήσει φέτος χρεωστική κάρτα στο 

Βέλγιο. Ιστορικά, οι μεγάλες βελγικές τράπεζες χρησιμοποιούν τη Maestro και 

τη χρεωστική κάρτα της Mastercard, μετά την εξαφάνιση των καρτών 

Eurocheque κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Στο Βέλγιο οι 

χρεωστικές κάρτες παραμένουν πολύ πιο δημοφιλείς από τις πιστωτικές 

κάρτες. Από την άλλη πλευρά, η χρήση μετρητών βρίσκεται σε ελεύθερη 

πτώση, και το φαινόμενο προφανώς έχει επιταχυνθεί περαιτέρω με την  

πανδημία αποφεύγοντας κέρματα και τραπεζογραμμάτια για λόγους υγείας.  

Τους επόμενους μήνες, περίπου τέσσερα εκατομμύρια κάρτες  θα 

αντικατασταθούν. Παράλληλα η Google, Apple, και η Fitbit ξεκίνησαν επιτυχώς 

να προσφέρουν λύσεις πληρωμής στο Βέλγιο τα τελευταία τέσσερα χρόνια.  

 

 


