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            ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

                         ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

                     Rue des Petits Carmes 6, 1000 Bruxelles 
                    Τηλ. : 00 32 2 545 55 06-7 

             Email : ecocom-brussels@mfa.gr   
 Βρυξέλλες, 10/7/2020 
 Α.Π.: Φ. 3070/303 

 
 
 
ΠΡΟΣ :  ΠΙΝΑΚΑ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
   
 
ΚΟΙΝ:   -  Διπλ. Γραφ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη  
             - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δ.Ο.Σ. & Εξωστρέφειας  
             - Γραφείο κ  Β’  Γεν.   Δ/ντριας  
             - Β1, Β4, Β8  Δ/νσεις 
 
Ε.Δ.:    -Πρεσβεία Βρυξελλών 
              
            
 
 
ΘΕΜΑ: Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βέλγιο-Ιούνιος 2020  
   

                    Σας αποστέλλουμε συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή δελτίο οικονομικών και 
επιχειρηματικών εξελίξεων από το Βέλγιο που συνέταξε το Γραφείο μας για τον μήνα 
Ιούνιο 2020.  

       

 

 

      Ο Προϊστάμενος 

 
               Αναστάσιος Παπαθωμάς  

                                                        Σύμβουλος Ο.Ε.Υ.  Α΄ 
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                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 
E-mail: info@eg.gov.gr    
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ)      
E-mail: pse@otenet.gr   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ)  
E-mail:info@seve.gr    
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
E-mail:info@crete-exporters.com 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (OAEΠ) 
E-mail: oaep@oaep.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) 
E-mail:info@sev.org.gr 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 
E-mail:info@sbbe.gr, secretariat@sbbe.gr 
 
ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS 
E-mail: ekt@ekt.gr  
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) 
E-mail: keeuhcci@uhc.gr 
    
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ - ΓΡ. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 
eirini.konstantinidou.uhcci@skynet.be  
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
E-mail: info@acci.gr     

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
E-mail: root@ebeth.gr  
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
E-mail: evep@pcci.gr  
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
E-mail: Syndesmos.ep.el@gmail.com  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) 
E-mail: gramproedrou@gnto.gr   
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)  
E-mail: info@sate.gr,   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) 
E-mail: info@steat.gr,   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΗΕ-HELAS)  
E-mail: n.chatziargiriou@dei.com.gr 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
E-mail: hba@hba.gr   
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
E-mail: oee@oe-e.gr   
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
E-mail: info@esee.gr   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΣΜΑ) 
E-mail: info@sesma.gr  
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) 
E-mail: eede@eede.gr   
 
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
E-mail: info@dde.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΕΒΤ) 
E-mail: sevt@sevt.gr 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ (ΠΕΜΕΤΕ)   
E-mail:info@pemete.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
(ΣΕΒΙΤΕΛ)  
E-mail:sevitel@oliveoil.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ-INCOFRUIT HELLAS   
E-mail: incofruit@incofruit.gr   
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ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ (ΕΔΟΑΟ) 
E-mail: info@newwinesofgreece.com 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟIΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
E-mail: keosoe@otenet.gr   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ  
ΠΟΤΩΝ  
E-mail: seaop@hol.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ (ΣΕΟ) 
E-mail: seo@wine.org.gr     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ  
E-mail: efrainein@efrainein.gr,   
 
OINOI ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΒΕ)- ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ του ΑΜΠΕΛΩΝΑ της 
BOΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ– ΕΝΟΑΒΕ ΑΕ (ΕΝΟΑΒΕ). 
E-mail: info@wineroads.gr        
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 
E-mail: seva@sevt.gr 
 
ΒΕΛΓΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
E-mail: nikos_korogiannakis@yahoo.com  
 
Newsville Asbl 
E-mail: support@newsville.be  
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Διεύθυνση: Rue des Petits Carmes 6, B-1000, Bruxelles 

Τηλέφωνο: +322-5455506-7, e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΒΕΛΓΙΟ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

 

Προβλέψεις για τη βελγική οικονομία τα έτη 2020-21.  
 

Η πανδημία του κοροναϊού επέφερε σοβαρό πλήγμα σε όλες τις 
Ευρωπαϊκές Οικονομίες καθώς και στο Βέλγιο. Ενώ το 2019 η βελγική 
οικονομία συνέχισε να παρουσιάζει θετικές επιδόσεις, όπου μπορούν να 
συνοψιστούν στην αύξηση του ΑΕΠ και συγκράτηση του πληθωρισμού, το 
2020 λόγω της υγειονομικής κρίσης οι προβλέψεις για την βελγική οικονομία 
έχουν ανατραπεί και αναμένεται βαθιά ύφεση.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου το Α.Ε.Π. 
αναμένεται να μειωθεί κατά 8,1%, ποσοστό ελαφρά καλύτερο  από αυτό της 
Ευρωζώνης (8,4%). To 2021 αναμένεται βελτίωση της τάξης του 5,4% που 
σημαίνει ότι η ύφεση του  2020 δεν θα καλυφτεί.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
νωρίτερα τον Ιούλιο του 2020 προέβλεπε πτώση 7,2% και το 2021 ανάκαμψη 
6,7%. Παράλληλα σημαντικός αριθμός επενδυτικών σχεδίων επιβραδύνονται 
με τις επενδύσεις να εκτιμάται μείωση της τάξης του 15% για το 2020.  

Ο συνεχιζόμενος περιορισμός στις μετακινήσεις και το κλείσιμο της 

οικονομίας ως αποτέλεσμα του κοροναϊού, μαζί με την ανησυχία για τις 

προοπτικές επανέναρξης της οικονομίας, οδήγησαν τις κορυφαίες βελγικές 

τράπεζες να επανεξετάσουν τις προγνώσεις τους για την οικονομική ζημία που 

θα προκαλέσει η επιδημία. Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε η εταιρεία Het 

Laatste Nieuws, οι τράπεζες προβλέπουν αρνητική αύξηση του ΑΕΠ έως και 

9,5% για το 2020. Στα τέλη Μαρτίου - δύο εβδομάδες από την έναρξη του 

περιορισμού - η BNP Paribas Fortis προέβλεπε μείωση του ΑΕΠ κατά 3,5%. 

Τώρα η τράπεζα εκτιμά ότι το ποσοστό αυτό θα είναι 7,1%. Η KBC την ίδιο 

περίοδο υπολόγιζε μείωση 0,4% του ΑΕΠ. Τώρα η πρόβλεψή της είναι πτώση 

στο ΑΕΠ της τάξης του 9,5% και τη κρίση να συνεχιζεται έως το 2021, καθώς 

το ΑΕΠ μειώνεται ακόμη 7,6% σύμφωνα με το BNP Paribas Fortis και  έως 

12,3% για τη KBC. Οι αναλυτές σε αντίθεση με τις προβλέψεις τους, δεν 

περιμένουμε ταχεία επιστροφή στην οικονομία στα προ κρίσης επίπεδα, 

περιμένουν δε σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας από τις αρχές Μαΐου.  

mailto:ecocom-brussels@mfa.gr
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Ο Πληθωρισμός το 2019 ανήλθε στο 1.2% μία επιβράδυνση του 
ρυθμού αύξησης του σε σχέση με το 2018 που ανήλθε σε 2,3%. Για το 2020 
προβλέπεται  από την Κεντρική τράπεζα του Βελγίου περαιτέρω πτώση στο 
0,4% λόγω της μείωσης της ζήτησης.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι θα 
φτάσει στο 0,2% το 2020.  

Λόγω των μέτρων δημοσιονομικής στήριξης το χρέος το 2020 
αναμένεται να φτάσει το 8,6% με το ποσοστό χρέους έναντι του ΑΕΠ να 
αναμένεται να ανέλθει σε 118%. Αυτό αποδίδεται στην αύξηση του χρέους με 
ταυτόχρονη μείωση του ΑΕΠ σε ποσοστό 8,2%.  

Στις 16 Ιουνίου 2020 σύμφωνά με την Κεντρική Τράπεζα του  Βελγίου 
το βελγικό δημόσιο είχε εκδώσει χρέος αξία 49 δις ευρώ από τα 60.35 δις 
ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί για το 2020 συνολικά. Εκδόθηκε δηλαδή ήδη 
το πρώτο εξάμηνο περισσότερο από το 80% του συνολικού χρέους για το 
2020.  

Φορολογία και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης μειώθηκαν δραστικά, 
παράλληλα κατανάλωση και κέρδη εταιρειών εκμηδενίστηκαν, ενώ ακόμη και 
εταιρείες όπου συμμετέχει  το βελγικό δημόσιο και έχει κάποια έσοδα δεν 
μπόρεσαν να συνεισφέρουν σε αυτά. Από την άλλη πλευρά, επιδόματα 
ανεργίας και άλλα επιδόματα πολλαπλασιάστηκαν για να αντιμετωπιστεί η 
μαζική ανεργία αλλά και η ολική απώλεια εισοδημάτων σε μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού λόγω του lockdown.   

Υπενθυμίζουμε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα έφτασε το 2019 σε  
1,9% του Α.Ε.Π. ενώ το συνολικό δημόσιο χρέος μειώθηκε για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά μετά την κρίση του 2008. Το δημόσιο χρέος το 2019 
αναμένεται να ανέλθει σε 98,7%, μειωμένο σε σχέση με το 2018, λόγω 
σχετικής μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους λόγω των 
μειωμένων επιτοκίων. Το ποσοστό του βελγικού δημοσίου χρέους θεωρείται 
υψηλό, ξεπερνώντας τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, (86,9% του Α.Ε.Π.) με 
αποτέλεσμα να ασκούνται πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περαιτέρω 
μείωση του. Σημειώνουμε ότι το έτος 2009, το Βέλγιο εισήλθε σε διαδικασία 
δημοσιονομικής επιτήρησης εξαιτίας υπερβολικού ελλείμματος, από την οποία 
εξήλθε στα μέσα του 2014.  

Παράλληλα τα υψηλά επίπεδα εταιρικού χρέους συνεπάγονται 
κινδύνους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και θα ασκήσουν καθοδική πίεση 
στην οικονομική δραστηριότητα, όπως υποστηρίζει η Κεντρική Τράπεζα του 
Βελγίου. Παράλληλα τα ενυπόθηκα δάνεια αυξάνονται λόγω των ιστορικά 
χαμηλών επιτοκίων. Η διάθεση για περιουσιακά στοιχεία χαμηλού ρίσκου, 
όπως ακίνητα, αποδίδεται μεταξύ άλλων και στις διακυμάνσεις των αγορών. Η 
ακίνητη περιουσία αποτελεί το 60% των περιουσιακών στοιχείων των 
βελγικών νοικοκυριών. Οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν 3% το 2019 ενώ 
από το 2000 έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.  Βέβαια παρόλη την αυξανόμενη 
ενυπόθηκη πίστη και τον δανεισμό των επιχειρήσεων, τα μη-εξυπηρετούμενα  
δάνεια και οι πτωχεύσεις είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 
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Μέτρα για την στήριξη των επιχειρήσεων  

Το ERMG ((Economic Risk Management Group-Ομάδα Οικονομικής 

Διαχείρισης Κινδύνων), υπεύθυνο για τη διαχείριση της οικονομικής και 

κοινωνικής κρίσης, με διάφορους τρόπους παρείχε διευκολύνσεις στις 

επιχειρήσεις. 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. 

Τα παραπάνω μέτρα στοχεύον σε περίπου 18.000 ΜΜΕ, των οποίων η 

κεφαλαιακή απαίτηση, κατά μέσο όρο, θα κυμαίνεται μεταξύ 30.000 και 

40.000 ευρώ. Επίσης μεταξύ 3.000 και 4.000 μεσαίων επιχειρήσεων θα 

χρειαστούν 100.000 έως 1 εκατομμύρια ευρώ και 54.000 πολύ μικρές 

επιχειρήσεις (toutes petites entreprises/indépendants - πολύ μικρές 

επιχειρήσεις / αυτοαπασχολούμενοι) ενισχύθηκαν με έως και 100.000 ευρώ 

μέσω γενικών μέτρων. Συνολικά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονταν 3,9 

δισεκατομμύρια ευρώ (οι πολύ μικρές επιχειρήσεις  700 εκατομμύρια ευρώ). 

Με την έναρξη της υγειονομικής κρίσης η βελγική κυβέρνηση 
ανακοινώσε ότι η προσωρινή ανεργία (chômage économique) θα καλύπτει το 
70% του μισθού. Το σύστημα προσωρινής ανεργίας διευρύνθηκε  έτσι ώστε 
εταιρείες που βλέπουν τον κύκλο των εργασιών τους, να υποχωρεί η και σε 
πολλές περιπτώσεις να μηδενίζεται λόγω των μέτρων κατά του κοροναϊού, 
μπορούσαν με μια αίτηση να εντάξουν το προσωπικό  τους στην προσωρινή 
ανεργία, χωρίς ιδιαίτερες γραφειοκρατικές διαδικασίες, άμεσα, με σκοπό να 
αποφευχθούν  μαζικές απολύσεις και χρεοκοπίες.  

Επιπλέον  οι μεγάλες εταιρείες (περιλαμβάνονται αυτές που 

απασχολούν πάνω από 250 άτομα) εξετάστηκαν ξεχωριστά. Η γενικότερη 

άποψη είναι ότι κάθε χρεοκοπία μεγάλης επιχείρησης έχει πολλαπλασιαστικές 

επιπτώσεις σε μικρότερες συνδεδεμένες εταιρείες, συνεργάτες κλπ με 

αποτέλεσμα να έχουν πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην οικονομία. 

Αναμένεται να ενισχυθούν εταιρείες σε κλάδους όπως αερομεταφορές, λιανική 

(εκτός από τα τρόφιμα) πολλές από αυτές κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν τους 

επόμενους μήνες. Συνολικά, αυτές οι πολύ μεγάλες εταιρείες υπολογίστηκε ότι 

θα χρειαστούν άλλα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Για την διευκόλυνσή επίσης αποφασίστηκε η παράταση της 

αποπληρωμής των ενυπόθηκων δανείων και των επαγγελματικών πιστώσεων 

έως το τέλος του έτους. Μεταξύ αρχών Απριλίου και τέλους Μαΐου, οι βελγικές 

τράπεζες συμφώνησαν περίπου  250.000 αναβολές πληρωμών δανείων, από 

τις οποίες 118.000 περίπου σε ιδιώτες και περίπου 130.300 σε επιχειρήσεις. 

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. 
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Σύμφωνα με έρευνα της ERMG σε 3.000 βελγικές εταιρείες η 

εκτιμώμενη απώλεια κύκλου εργασιών είναι κατά μέσο όρο 26% το τέλος  

Μαΐου, έναντι 33% στην αρχή της κρίσης, οι περισσότερες εταιρείες 

εξακολουθούν να ανησυχούν. Παράλληλα ο κίνδυνος πτώχευσης εξακολουθεί 

να είναι υψηλός. Σε κλίμακα από 1 (καθόλου κίνδυνος) έως 10 (μεγάλος 

κίνδυνος), ο βαθμός ανησυχίας των επιχειρήσεων του δείγματος  είναι 6,6, 

ενώ στο αποκορύφωμα της κρίσης, στα τέλη Μαρτίου, έδειχνε 7.2. Το 

πρόβλημα ρευστότητας παραμένει για τις επιχειρήσεις, ακόμη και αν η 

κατάσταση έχει βελτιωθεί λόγω των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση. 

Επιπλέον σύμφωνα με την έρευνα της ERMG, οι μικρές επιχειρήσεις 

εξακολουθούν να είναι αυτές που κινδυνεύουν περισσότερο, αλλά είναι και 

αυτές που ανακάμπτουν γρηγορότερα. Όσον αφορά τις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις, αυτές με κύκλο εργασιών πάνω από 100 εκατ. ευρώ, η απώλεια 

εσόδων κυμάνθηκε από 25% έως 30%. Το 65% των εταιρειών που 

ερωτήθηκαν, η έλλειψη ζήτησης είναι ο κυριότερος παράγοντας. Στη συνέχεια 

προβλήματα κοινωνικής απόστασης (για το 10% από αυτά) και προβλήματα 

εφοδιασμού (10%).  

Παράλληλα, για τη συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών, οι 

πιστωτικοί όροι θα χειροτερέψουν, είτε όσον αφορά τα επιτόκια που 

χορηγούνται, είτε το μέγεθος των πιστώσεων λόγω της χειροτέρευσης της 

ποιότητας και της ποσότητας των απαιτούμενων εγγυήσεων, το δεύτερο 

τρίμηνο. Βέβαια οι βελγικές τράπεζες που ρωτήθηκαν υποστηρίζουν ότι 

αυξάνουν τις πιστώσεις. Στην πραγματικότητα, αυτό εξηγείται εν μέρει από το 

γεγονός ότι οι επιχειρήσεις καταφεύγουν όλο και περισσότερο στην χρήση 

πιστώσεων.  

Επίσης αρχές Ιουνίου νέα μέτρα ανακοινώθηκαν από την βελγική 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση, μετά από συμφωνία των κυβερνητικών εταίρων. 

Τα νέα μέτρα στήριξης μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη 

κατηγορία αφορά την υποστήριξη των επενδύσεων και η δεύτερη αφορά την 

εργασία.  

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. Ταυτόχρονα, η μείωση του φόρου για δωρεές 

που έγιναν το 2020 σε εγκεκριμένα ιδρύματα θα φτάσει από 45% σε 60%. 
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Αυτό το μέτρο στοχεύει να βοηθήσει ΜΚΟ και μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς των οποίων οι δραστηριότητες έχουν περιοριστεί.  

Στην δεύτερη κατηγορία μέτρων που αφορά την οργάνωση της 

εργασίας, η δημιουργία ενός καθεστώτος προσαρμοσμένης ανεργίας το οποίο 

συνίσταται σε μια μετάβαση μεταξύ προσωρινής ανεργίας για λόγους 

ανωτέρας βίας και κλασική ανεργία. Αυτή η μεταβατική ανεργία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί εάν η εταιρεία παρουσιάζει πτώση 10% στον κύκλο εργασιών 

της. Ο εργαζόμενος θα παρακολουθήσει δύο ημέρες εκπαίδευσης ανά μήνα 

ανεργίας και θα συνεχίσει να λαμβάνει το 70% του τελευταίου ανώτατου 

μισθού του. Επίσης δίνεται δυνατότητα στις εταιρείες να μειώσουν τις ώρες 

εργασίας τους εν αναμονή της επανάληψης της κανονικής δραστηριότητας,  

προκειμένου να αποφευχθούν οι απολύσεις, είτε συλλογική μείωση του 

χρόνου εργασίας, ή ακόμη πίστωσης χρόνου εργασίας. Επίσης επέκταση της 

γονικής άδειας  μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με το επίδομα να αυξάνεται σε 150% 

για μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με παιδί με αναπηρία.  Τέλος 

επιστροφή των δαπανών που πραγματοποιούνται από τους εργαζόμενους για 

τηλεργασία, έως και 127 ευρώ το μήνα.  

 

Πτώχευση της εταιρείας διαχείρισης υπηρεσιών εδάφους στα 

αεροδρόμια - Swissport Belgium 

 

         Μετά πτώχευση της εταιρείας διαχείρισης υπηρεσιών εδάφους Swissport 

Belgium του αεροδρομίου των Βρυξελλών, οι 1.500 υπάλληλοι της αναμένεται 

να απολυθούν. Η δυνατότητα διάσωσης της εταιρείας είναι αδύνατη λόγω 

έλλειψης ρευστότητας και έλλειψη πιθανού αγοραστή. Περίπου το 30% των 

1.500 θέσεων εργασίας είχαν έδρα στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών. 

Παράλληλα  γίνεται προσπάθεια για την προσωρινή διαχείριση  των υπηρεσιών 

εδάφους είτε με προσωπικό που θα παραμείνει προσωρινά είτε μέσω βοήθειας 

από την Aviapartner η οποία είναι η μόνη εταιρεία πλέον που παραμένει στην 

διαχείριση υπηρεσιών εδάφους. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με την 

Aviapartner για να αναλάβει μέρος των δραστηριοτήτων της πτωχευμένης 

Swissport. 

Διαπραγματεύσεις της Lufthansa για την διάσωση της  Brussels 

Airlines.   

  

Οι συνομιλίες μεταξύ της Lufthansa και της βελγικής κυβέρνησης για 

πακέτο επανεκκίνησης/διάσωσης της  Brussels Airlines,  ύψους περίπου 300 

εκατομμυρίων ευρώ  συνεχίστηκε για εβδομάδες ενώ  το Βέλγιο πιέζει για 

εγγυήσεις. Οι διαπραγματεύσεις έχουν  επιβραδυνθεί καθώς το προσωπικό της  

αεροπορικής εταιρείας  αρνήθηκε να αποδεχτεί τις προτάσεις για την απόλυση  

περίπου 1.000 εργαζόμενων από το σύνολο των 4.000.  
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Η διάσωση της εταιρείας αναμένεται να καλυφτεί από την μητρική 

Lufthansa μετά την βοήθεια ύψους 9 δις ευρώ που έλαβε από το γερμανικό 

δημόσιο.  

 

H Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Βελγίου με νόμο αναβάλει τις 

πτωχεύσεις.  

 

Με βασιλικό διάταγμα  η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Βελγίου 

σταμάτησε προσωρινά τις διαδικασίες πτώχευσης για επιχειρήσεις που δεν 

μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους λόγω της οικονομικής 

κρίσης. Στόχος του είναι να προστατεύσει τους αυτοαπασχολούμενους και τις 

προβληματικές επιχειρήσεις, παγώνοντας προσωρινά τις διαδικασίες 

πτώχευσης που αναμένεται να δημιουργηθούν από την τρέχουσα κρίση. Στην 

πράξη, αυτό θα δώσει χρόνο σε περιπτώσεις πτώχευσης, για μια περίοδο που 

θα πρέπει να συμφωνηθεί με  τους πιστωτές. Το νομοσχέδιο προσπαθεί 

φυσικά να αποκλείσει περιπτώσεις πτώχευσης που μπορεί να χαρακτηριστούν 

ως «ψευδείς πτωχεύσεις».   

Μέτρα στήριξης στο πλαίσιο του Covid-19: το βελγικό κράτος 
εγγυάται προσωρινά βραχυπρόθεσμες εμπορικές πιστώσεις. 

Λόγω των προβλημάτων που προκλήθηκαν από την πανδημία Covid-19, 
οι εταιρείες ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων αναμένουν πολλούς οφειλέτες 
να αντιμετωπίσουν δυσκολίες πληρωμής τους επόμενους μήνες, γεγονός που 
αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για τις εταιρείες. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες 
αναγκάζονται να μειώσουν τα πιστωτικά όρια, όπου πριν την κρίση 
κυμαινόντουσαν σε 85-95%, για να διατηρήσουν την δική τους πιστοληπτική 
ικανότητα. Επίσης έχει καταστεί ακόμη πιο δύσκολο να εκτιμήσουν τη 
φερεγγυότητα των εταιρειών στο τρέχον οικονομικό πλαίσιο.   

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, ουσιαστικά ένα πρόγραμμα αντασφάλισης βραχυπρόθεσμων 
εμπορικών πιστώσεων από το βελγικό κράτος. 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. Το πρόγραμμα αντασφάλισης μεταξύ Credendo  και τις 
ιδιωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων. Οι 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 



 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΒΕΛΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ   2020 7 

 

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.  

 


