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ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΒΕΛΓΙΟ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
Υποχώρηση των ελληνικών εξαγωγών στο Βέλγιο το οκτάμηνο του
2020.
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές
στο Βέλγιο υποχώρησαν κατά 22,3% στο οκτάμηνο (Ιανουάριος-Αύγουστος)
του τρέχοντος έτους. Πιο συγκεκριμένα, τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν ότι
οι ελληνικές εξαγωγές στο Βέλγιο ανήλθαν σε 266,9 εκατ. ευρώ έναντι 343,7
εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Μείωση σημείωσαν οι
βελγικές εξαγωγές στην Ελλάδα όπου,
σύμφωνα με τα δημοσιευμένα
προσωρινά στοιχεία οκταμήνου 2020, ανήλθαν σε 1053,8 εκατ. ευρώ από
1097,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Σε ποσοστό οι
βελγικές εξαγωγές στην Ελλάδα σημείωσαν μείωση κατά 4%.
Το έλλειμμα προϋπολογισμού διευρύνεται στο Βέλγιο.
Η κρίση του Κορωναιού προκάλεσε την έκρηξη του δημοσιονομικού
ελλείμματος, ενώ το δημόσιο χρέος του Βελγίου ξεπέρασε τα 500 δισ. ευρώ.
Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 προστέθηκαν 32 δισ. ευρώ στο δημόσιο χρέος
του Βελγίου, το οποίο αγγίζει πλέον τα 524 δισ. ευρώ, αριθμός που αντιστοιχεί
στο 115% του ΑΕΠ. Είναι η πρώτη φορά που το βελγικό χρέος φτάνει σε
τέτοια ύψη, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της
χώρας.
Η ραγδαία αυτή αύξηση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην υγειονομική
κρίση. Τα μειωμένα έσοδα των κρατικών ταμείων σε συνδυασμό με τις
αυξημένες δημόσιες δαπάνες για στήριξη της οικονομίας εκτόξευσαν το
δημόσιο χρέος. Επίσης το Υπουργείο Οικονομικών δανείστηκε από τις αγορές
πολύ μεγαλύτερα ποσά από αυτά που χρειαζόταν για την κάλυψη των άμεσων
αναγκών του, με σκοπό την δημιουργία αποθεματικού. Το ευχάριστο είναι ότι
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η σημαντική αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημοσίου
χρέους δεν επηρεάζει τον επιτόκιο δανεισμού, που κινείται στο 0,07%.
Μάλιστα έχουν δημοπρατηθεί γραμμάτια με επιτόκιο -0,5%, όπως
επισημαίνεται από την Κεντρική Τράπεζα. Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας
του Βελγίου, Pierre Wunsch, προειδοποίησε για τους πολλούς κινδύνους που
συνεπάγεται το συνεχώς αυξανόμενο δημόσιο χρέος. Οι χρηματοδοτικές
ανάγκες για το 2020 είναι περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο
Οργανισμός για την Διαχείριση του Δημοσίου Χρέους του Βελγίου προέβλεπε,
πριν την υγειονομική κρίση, 30 δις ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 18
δισεκατομμύρια αφορούν πληρωμές τόκων και αποπληρωμή παλαιών χρεών,
που καθιστούν την καθαρή απαίτηση για νέα χρηματοδότηση σε 40
δισεκατομμύρια ευρώ, έχοντας μέχρι σήμερα ήδη καλύψει το 86%. Το
επόμενο έτος, πιθανότατα θα χρειαστούν μεταξύ 20 και 25 δισεκατομμυρίων
για αποπληρωμή παλαιών χρεών και επιτοκίων.
Παράλληλα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την διαχείριση του Δημοσίου
Χρέους είναι καθησυχαστική, θεωρώντας ότι οι κύριες παράμετροι του
δημοσίου χρέους είναι ευνοϊκές. Καταρχήν το κόστος εξυπηρέτησης του
βελγικού χρέους δεν έχει αυξηθεί. Το αντίθετο, το μέσο επιτόκιο δανεισμού
μειώθηκε φέτος σε 0,08% για νέα χρηματοδότηση, σε σύγκριση με 0,67% το
2019. Θετικό επίσης είναι ότι υπάρχει ζήτηση για βελγικό χρέος από ξένους
επενδυτές, οι οποίοι προφανώς θεωρούν ότι είναι ασφαλές. Ένας άλλος
δείκτης που αντικατοπτρίζει την κατάσταση του χρέους είναι τα
τοκοχρεολύσια. Το 2020, το κόστος επιτοκίων ήταν 400 εκατομμύρια ευρώ
λιγότερο από το προηγούμενο έτος και το 2021, υπολογίζεται ότι θα είναι
περίπου 600 - 650 εκατομμύρια ευρώ λιγότερο. Η εξυπηρέτηση του χρέους,
θα κοστίσει το 2020 περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο ισοδυναμεί με
1,8% του ΑΕΠ. Το 2019, το κόστος εξυπηρέτησης έφτασε το 1,5%, ενώ το
2021 αναμένεται να φτάσει στο 1,5% δηλαδή λίγο πάνω από 7
δισεκατομμύρια ευρώ.
Το 2020, δεδομένου ότι η οικονομική ύφεση θα είναι μικρότερη από το
-10,5% που αρχικά εκτιμήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, υπολογίζεται σε -7,5%
σύμφωνα με το Γραφείο Προγραμματισμού, αυτό συνεπάγεται το δημόσιο
έλλειμμα θα είναι 35 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 44 δις ευρώ που αρχικά
αναμενόταν.
Παράλληλα, το συνολικό δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ,
υπολογίζεται σε περίπου 115% το τρέχον έτος ή σε απόλυτο αριθμό περίπου
510 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, ο λόγος του δημόσιου χρέους δεν θα
υπερβεί το όριο του 120% του ΑΕΠ, ποσοστό που θεωρείται επικίνδυνο
σύμφωνα με μελέτη της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (BNB) που
δημοσιεύθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Επιπλέον η αύξηση της μέσης
διάρκειας σε περισσότερα από 10 χρόνια κατά μέσο όρο, το έχει καταστήσει
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ανθεκτικό σε ένα ενδεχόμενο οικονομικό σοκ και έχει παρόμοια μέση διάρκεια
με αυτό των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Ο κυβερνήτης της Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου (BNB) και πρόεδρος
της Ομάδας Οικονομικής Διαχείρισης Κινδύνου (ERMG), κ. Pierre Wunsch,
μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ανέφερε ότι εάν δεν είχαν
ληφθεί ισχυρά μέτρα, όπως η προσωρινή ανεργία και οι αποζημιώσεις στους
τομείς που αναγκάστηκαν να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους, θα
είχαμε τον κίνδυνο να βρεθούμε σε μια κρίση ανάλογη με εκείνη της δεκαετίας
του 1930. Πιστεύει ακόμη και ότι η οικονομική πραγματικότητα ήταν σχετικά
καλύτερη από το αναμενόμενο και ότι τα χειρότερα σενάρια έχουν
αποφευχθεί.
Ο κ. Pierre Wunsch επεσήμανε ότι η οικονομική δραστηριότητα με
βάση το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ήταν καλύτερη από τις αρχικές
εκτιμήσεις. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της BNB, η ανάκαμψη θα διαρκέσει
αρκετά χρόνια. Σχετικά με ένα σχέδιο ανάκαμψης, το οποίο συμπεριλαμβάνει
πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, ανέφερε ότι δεδομένης της τρέχουσας
κατάστασης, ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να μην έχει το βέλτιστο
αποτέλεσμα. Προς το παρόν οι προβλέψιμοι κίνδυνοι είναι η αύξηση των
πτωχεύσεων, ένα μέρος της προσωρινής ανεργίας που θα γινόταν
διαρθρωτικό, και η ανεργία συνδέεται με την κρίση, η οποία κυμαίνεται από
85.000 έως 100.000 άτομα.
Επιπτώσεις των νέων μέτρων περιορισμού
Τα νέα μέτρα που περιλαμβάνουν το κλείσιμο μπαρ και εστιατορίων για
τέσσερις εβδομάδες αναμένεται να πλήξουν σημαντικά τον τομέα της
φιλοξενίας στο Βέλγιο. Η ένωση που εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
στο Βέλγιο (L'Union des Classes Moyennes-UCM) επισημαίνει ότι χιλιάδες
μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κίνδυνο κατάρρευσης. Η UCM ζητά τη
διατήρηση
των
υφιστάμενων
αντισταθμιστικών
μέτρων,
συμπεριλαμβανομένων των αναβολών φόρων και πληρωμών ΦΠΑ, της
επιδότησης της ανεργίας, της αποζημίωσης για το κλείσιμο των
καταστημάτων, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
Σύμφωνα με τον Pieter Timmermans, επικεφαλής της Ομοσπονδίας
Βελγικών Επιχειρήσεων (FEB), ένα νέο γενικό lockdown που θα μπορούσε να
προκληθεί από την αύξηση των κρουσμάτων κοροναϊού στο Βέλγιο θα
σήμαινε το τέλος για 60.000 επιχειρήσεις, με απώλεια περίπου 300.000
θέσεων εργασίας. Επεσήμανε ότι πρέπει να αποφύγουμε με κάθε κόστος ένα
δεύτερο καθολικό lockdown, ενώ τόνισε ότι αυτό που χρειάζεται, για την
διάσωση της οικονομίας και επομένως θέσεων εργασίας είναι μια ευρεία
αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς.
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Η κίνηση στα εμπορικά κέντρα και τα καταστήματα λιανικής πώλησης
παρουσίασε σημαντική πτώση ακόμη και μετά την άρση του lockdown. Τον
Ιούλιο του 2020 μείωση 28% σε σύγκριση με το αντίστοιχο μήνα του 2019,
τον Αύγουστο 11% και τον Σεπτέμβριο 15%. Αναγνωρίζεται βέβαια η
σημαντική ανάπτυξη των διαδικτυακών αγορών που παραμένει υψηλή και
μετά την άρση του lockdown.
“Φόρος περιουσίας" και "άρση του τραπεζικού απορρήτου" στην
ατζέντα της νέας κυβέρνησης για το 2021.
Η «συμβολή αλληλεγγύης» όπως ονομάστηκε η φορολόγηση
λογαριασμών αξιών με περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ στο 0,15%
αποτέλεσε αντικείμενο «κατ 'αρχήν συμφωνίας» στο συμβούλιο υπουργών,
της νέας κυβέρνησης.
Η κυβέρνηση του Alexander De Croo αναμένει αυτήν τη συνεισφορά να
αποφέρει 420 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στα δημόσια ταμεία. Ο φόρος θα
επιβάλλεται σε λογαριασμούς τίτλων πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ στο
0,15%. Περιλαμβάνονται όλοι οι λογαριασμοί κινητών αξιών, αυτοί των
φυσικών προσώπων αλλά και εκείνοι που τηρούνται από νομικά πρόσωπα. Η
αξία θα υπολογίζεται τέσσερις φορές το χρόνο και ο φόρος θα υπολογίζεται
στη μέση αξία των τεσσάρων ποσών. Οι ονομαστικές μετοχές δεν
επηρεάζονται στο βαθμό που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τίτλων,
αλλά μόνο στο μητρώο των μετόχων μιας εταιρείας.
Ο φόρος θα καταβάλλεται για λογαριασμούς αξιών που κατέχουν
Βέλγοι στο Βέλγιο, αλλά και στο εξωτερικό. Οι αλλοδαποί που κατέχουν
λογαριασμό αξιών σε βελγικό ίδρυμα θα πρέπει επίσης να καταβάλουν την
συνεισφορά.
Επίσης συζητείται η «άρση του τραπεζικού απορρήτου». Στο Βέλγιο
όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι εγγεγραμμένοι στην Κεντρική Τράπεζα,
αλλά μέχρι τώρα ένας οικονομικός επιθεωρητής δεν μπορεί για κανένα λόγο
να έχει πρόσβαση στο υπόλοιπο του λογαριασμού. Ο συνδυασμός αυτής της
άρσης του τραπεζικού απορρήτου με τον φόρο περιουσίας αναμένεται να
ισχύσει από το 2023.
Οι Orange και Proximus επιλέγουν την Nokia και την Erickson ως
συνεργάτες για την ανάπτυξη των δίκτυων 5G.
Οι δύο μεγαλύτεροι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας του Βελγίου
ανακοίνωσαν τους συνεργάτες τους για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών
δικτύου για την ανάπτυξη δικτύου 5G στη χώρα. Ωστόσο, δεν έχει
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ανακοινωθεί καμία συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του
δικτύου.
Η Orange στράφηκε στη φινλανδική εταιρεία Nokia για την αναβάθμιση
του δικτύου της που θα γίνει σταδιακά έως το 2023. Ως πρώτο βήμα, το
δίκτυο 5G της Orange Belgium θα βασίζεται στο υπάρχον βασικό δίκτυο που
παρέχεται από τη σουηδική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Ericsson. Τελικά, ο
πάροχος κινητής τηλεφωνίας σχεδιάζει να αναπτύξει το δικό του δίκτυο για να
προσφέρει υπηρεσίες 5G.
Η Proximus, ανακοίνωσε συνεργασία με τη Nokia για την ανανέωση
του εξοπλισμού του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της και συνεργασία με την
Ericsson για τον εκσυγχρονισμό του βασικού δικτύου δεδομένων κινητής
τηλεφωνίας. Η Proximus επίσης ανακοίνωσε ότι θα έχει αναπτύξει πλήρως το
δίκτυο έως το 2023. Επίσης υπενθυμίζει στο δελτίο τύπου της ότι προσφέρει
ήδη κάποιο εξελιγμένο δίκτυο 5G στο κοινό για αρκετούς μήνες, περιορισμένο
όμως που δεν επιτρέπει στους καταναλωτές να εκμεταλλευτoύν τα πολλά
πλεονεκτήματα του νέου δικτύου.
Η κινεζική εταιρεία Huawei δεν θα είναι μέρος του έργου για την
ανάπτυξη 5G στο Βέλγιο, παρά το γεγονός ότι η Orange και η Proximus
συνεργάστηκαν μαζί της για αρκετά χρόνια.
Οι κατηγορίες περί κατασκοπείας των ΗΠΑ για την Κίνα φαίνεται να
διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο για την απόφαση επιλογής δικτύου. Ενώ η
Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ ,δεν έχει εκφράσει ρητά τη δυσπιστία της για την
Huawei, ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ Thierry Breton, τόνισε πώς η
ασφάλεια ήταν ένας σημαντικός παράγοντας, που πρέπει να ληφθεί υπόψη
κατά την επιλογή συνεργατών για την ανάπτυξη των δικτύων 5G στην
Ευρώπη.
Η Orange ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε μια αυστηρή σύγκριση, με
βάση τεχνολογικά, επιχειρησιακά και οικονομικά κριτήρια για να επιλέξει τον
συνεργάτη της. Η Proximus επίσης ισχυρίζεται ότι η Nokia και η Ericsson
επιλέχθηκαν μετά από μια εξαιρετικά ανταγωνιστική διαδικασία, βάσει
τεχνολογικών, επιχειρησιακών, οικονομικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων.
Ο γαλλικός όμιλος Sanofi θα αποκτήσει τη εταιρεία βιοτεχνολογίας
Kiadis για 308 εκατομμύρια ευρώ.
Η Sanofi θα αγοράσει την εταιρεία βιοτεχνολογίας Kiadis που είναι
εισηγμένη στις Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ. Ο γαλλικός όμιλος προσφέρει
5,45 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ποσού 308 εκατομμυρίων ευρώ.
Η προσφερόμενη τιμή είναι κατά 272% αυξημένη σε σχέση με την τιμή
κλεισίματος στις 30 Οκτωβρίου.
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Η διοίκηση της Kiadis και το εποπτικό της συμβούλιο έχουν εγκρίνει
ομόφωνα αυτήν την προσφορά και την προτείνουν στους μετόχους. Τα
κεφάλαια που διαχειρίζονται οι Life Sciences Partners έχουν δεσμευτεί
αμετάκλητα να συνεισφέρουν το 18,2% του μεριδίου τους στην προσφορά.
Η Kiadis αναπτύσσει μια τεχνολογική πλατφόρμα για κύτταρα K-NK,
που έχουν ευρεία εφαρμογή κατά των υγρών και στερεών όγκων. Αυτά τα
κύτταρα χρησιμοποιούν αντισώματα για την καταπολέμηση του καρκίνου και
των μολυσματικών ασθενειών.
Τον περασμένο Ιούλιο, οι δύο εταιρείες είχαν ήδη ανακοινώσει μια
συνεργασία. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Sanofi υποβάλλει προσφορά για
εταιρεία εισηγμένη στο Euronext στις Βρυξέλλες. Το 2018, υπέβαλε προσφορά
εξαγοράς στην Ablynx για 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ.
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