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To ΑΕΠ στο Βέλγιο στο -12,2% το δεύτερο τρίμηνο.
Η πτώση του βελγικού ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο παραμένει η μεγαλύτερη που
έχει καταγραφεί ποτέ. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Κεντρικής Τράπεζας, η
οικονομική δραστηριότητα στο Βέλγιο μειώθηκε κατά 12,2% το δεύτερο
τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτή είναι η
μεγαλύτερη πτώση που έχει καταγραφεί από την αρχή των τριμηνιαίων
στατιστικών στοιχείων, που χρονολογούνται από το 1995. Το πρώτο τρίμηνο,
του 2020 το ΑΕΠ είχε ήδη μειωθεί κατά 3,5%.
Όλοι σχεδόν οι τομείς επηρεάστηκαν το δεύτερο τρίμηνο, κατά 13% η
βιομηχανία, 13,3% κατασκευές και 11,8% υπηρεσίες.
Η Κεντρική Τράπεζα αναμένει μια ανάκαμψη περίπου 7-8% το τρίτο τρίμηνο,
κάτι που δεν αρκεί για να αντισταθμίσει πλήρως την πτώση του δεύτερου
τριμήνου. Επίσης κύμα πτωχεύσεων αναμένεται από τον επόμενο Σεπτέμβριο
η/και Οκτώβριο.
Η κρίση της υγείας συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την ανάκαμψη
της ιδιωτικής κατανάλωσης στο Βέλγιο.
Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από τις 14 έως τις 21 Ιουλίου από την
Εθνική Τράπεζα του Βελγίου (BNB), σε συνεργασία με το Microsoft Innovation
Center, η επιδημία έχει επιβραδύνει σημαντικά την ιδιωτική κατανάλωση στο
Βέλγιο. Η ανάκαμψη στην ιδιωτική κατανάλωση δεν φαίνεται άμεση. Οι
καταναλωτές δείχνουν ως επί το πλείστον ότι επισκέπτονται καταστήματα και
ξενοδοχεία και εστιατόρια λιγότερο συχνά από πριν, κυρίως λόγω των μέτρων
που ισχύουν. Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, συμπεριλαμβανομένης
της μεγαλύτερης εξάρτησης από το ηλεκτρονικό εμπόριο, φαίνεται επίσης να
έχουν υιοθετηθεί με τάση να συνεχιστούν.
Η λειτουργία αυτόματων σταθεροποιητών, οι οποίες ενισχύθηκαν από
συγκεκριμένα κυβερνητικά μέτρα υπέρ των εργαζομένων και των
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αυτοαπασχολούμενων, κατέστησε επίσης δυνατό τον σχετικό περιορισμό των
επιπτώσεων της κρίσης στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.
Συγκεκριμένα, το 68% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι πηγαίνουν σε
καταστήματα λιγότερο συχνά, ενώ το 20% είπε ότι δεν πηγαίνουν πλέον εκεί.
Αυτή η κατάσταση φαίνεται να ισχύει ιδιαίτερα για άτομα άνω των 65 ετών,
καθώς ένα μεγαλύτερο ποσοστό ερωτηθέντων σε αυτήν την ηλικιακή
κατηγορία αναφέρει ότι δεν πηγαίνει σε καταστήματα καθόλου από το
σταδιακό τους άνοιγμα.
Όσον αφορά τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, σχεδόν οι μισοί από τους
ερωτηθέντες στην έρευνα δήλωσαν ότι τα είχαν μειώσει σε σύγκριση με την
κατάσταση πριν την επιδημία, ενώ μόνο ένα στα τρία άτομα ανέφερε ότι τα
αύξησε.
Ένα δεύτερο εύρημα από την έρευνα είναι ότι οι κατηγορίες δαπανών που
μειώθηκαν σε σύγκριση με την περίοδο πριν καταγράφονται κυρίως στο
επίπεδο των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (κινηματογράφος, θέατρο κ.λπ.),
φιλοξενίας και εστίασης. ρούχα, δηλαδή δαπάνες για τους τομείς που
πλήττονται περισσότερο από μέτρα περιορισμού, για περισσότερους από τους
μισούς ερωτηθέντες. Στη συνέχεια, έρχονται οι δαπάνες που σχετίζονται με το
άτομο (κομμωτήριο, αισθητική κ.λπ.) και αθλητικές δραστηριότητες. Αντίθετα,
τα έξοδα τροφίμων είναι μακράν εκείνα στα οποία οι ερωτηθέντες της έρευνας
ανέφεραν ότι έχουν σημειώσει αύξηση: περισσότερα από ένα στα δύο άτομα
αναφέρουν ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν υψηλότερα έξοδα αυτού του τύπου.
Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι κάνουν
τηλεργασία εκτενέστερα, καθώς και εν μέρει αντανακλά την αύξηση των
τιμών των τροφίμων.
Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε την
εβδομάδα που προηγείται της 21ης Ιουλίου 2020. Κατά συνέπεια, οι
απαντήσεις δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως την πρόσφατη επιδείνωση της
κατάστασης της υγείας και τα πρόσθετα μέτρα που ανακοίνωσε το Συμβούλιο
Εθνικής Ασφάλειας στις 23 και 27 Ιουλίου 2020. Τα αποτελέσματα της
έρευνας δείχνουν ότι η ανάκαμψη της κατανάλωσης νοικοκυριού θα μπορούσε
να καθυστερήσει περαιτέρω από αυτούς τους δύο παράγοντες.
Η NBB ζητά από τα βελγικά πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές να
μην πληρώνουν προς το παρόν μερίσματα.
Στις 27 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ)
εξέδωσε σύσταση καλώντας τις αρμόδιες και σχετικές αρχές προληπτικής
εποπτείας να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, μεταξύ άλλων, να αναστείλουν τις
πληρωμές μερισμάτων έως την 1η Ιανουαρίου 2021. Η Εθνική Τράπεζα του
Βελγίου επεκτείνει την σύστασή της στα βελγικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
και στις ασφαλιστικές εταιρείες που υπόκεινται στην εποπτεία της να
αναστείλουν τις προγραμματισμένες πληρωμές μερισμάτων τους έως την 1η
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Ιανουαρίου 2021 Επιπλέον, η Τράπεζα επαναλαμβάνει την έκκλησή της να
υιοθετήσει μια συνετή και συντηρητική στάση έναντι των αποδοχών και του
επιμερισμού των κερδών.
Δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας όσον αφορά τόσο τον
βραχυπρόθεσμο όσο και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του COVID-19 και τη
διαιώνιση σημαντικών αρνητικών κινδύνων, η διατήρηση ενός ανθεκτικού
χρηματοπιστωτικού τομέα, μέσω επαρκών κεφαλαιακών αποθεμάτων,
παραμένει μεγάλης σημασίας. Αυτά τα αποθεματικά θα πρέπει, εάν είναι
απαραίτητο, να χρησιμοποιηθούν πρώτα και κύρια για την απορρόφηση των
ζημιών και τη διασφάλιση της συνέχειας της χρηματοπιστωτικής
διαμεσολάβησης και ειδικότερα των δανειοδοτικών και ασφαλιστικών
δραστηριοτήτων υπέρ της πραγματικής οικονομίας.
Η βελγική εταιρεία βιοτεχνολογίας iTeos εισάγεται στο δείκτη
NASDAQ.
Η iTeos (www.iteostherapeutics.com)
έκανε δημόσια προσφορά και
εντάσσεται πλέον στις βελγικές εταιρείες ειισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Nasdaq της Νέα Υόρκης. Η Teos Therapeutics Inc είναι μια βιοφαρμακευτική
εταιρεία κλινικού σταδίου. Η εταιρεία ασχολείται με την έρευνα και ανάπτυξη
διαφοροποιημένων ανοσο-ογκολογικών θεραπείων για ασθενείς.
Αρκετές βελγικές εταιρείες είναι ήδη παρούσες στην αμερικανική αγορά,
Galapagos, Argenx, Celyad, Oxurion (πρώην Thrombogenics), MDxHealth,
Materialize. Δύο άλλες βελγικές εταιρείες πραγματοποίησαν επίσης εισαγωγή
στη Νέα Υόρκη, αλλά αποχώρησαν το 2018. Η Tigenix, αποχώρησε μετά την
εξαγορά της από την Ιαπωνική Takeda και η Ablynx, που αποκτήθηκε από τη
γαλλική Sanofi.
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