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Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στο Βέλγιο το εννεάμηνο του 2017.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές στο Βέλγιο αυξήθηκαν κατά
20% στο εννεάμηνο (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος) του τρέχοντος έτους. Πιο συγκεκριμένα,
τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν ότι οι ελληνικές εξαγωγές στο Βέλγιο ανήλθαν σε 289,1
εκατ. ευρώ έναντι 240,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2016. Επί του
παρόντος, οι εξαγωγές στο Βέλγιο αποτελούν το 1,6% των συνολικών εξαγωγών της
χώρας μας, έναντι του 1,5% που είχει καταγραφεί για την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Το Βέλγιο αποτελεί τον 19ο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών με βάση την αξία.
Αύξηση σημείωσαν επίσης και οι βελγικές εξαγωγές στην Ελλάδα όπου, σύμφωνα με
τα δημοσιευμένα προσωρινά στοιχεία εννεαμήνου 2017, αυτές αυξήθηκαν σε 1,148 δις
ευρώ από 995 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2016 και διαμορφώνουν το
3,5% των συνολικών εισαγωγών της χώρας μας.
Μακροοικονομικά
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, για το τρίτο τρίμηνο του 2017 αναμένεται αύξηση του Α.Ε.Π. κατά 1,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το δεύτερο τρίμηνο του 2017, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά
0,3% ενώ η αρχική πρόβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας για το έτος 2017 αναφερόταν σε
αύξηση της τάξης του 1.6%.
Ενώ το 2016 η βελγική οικονομία έδωσε σημάδια συγκράτησης του κόστους παραγωγής, (μοναδιαίο κόστος εργασίας -0,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος) για το 2017,
το κόστος εργασίας καταγράφει αυξητικές τάσεις της τάξης του 1,7% συνολικά και το μοναδιαίο κόστος εργασίας παρουσιάζει αύξηση 0.9% (-0.2% το 2016).
Η απασχόληση παραμένει σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα με το ποσοστό ανεργίας να
μειώνεται στο 7,4% σε σχέση με το 7,8% που καταγράφηκε στο κλείσιμο του 2016.
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Φορολογική μεταρρύθμιση στο Βέλγιο.
Σύμφωνα με εξαγγελίες της βελγικής κυβέρνησης, ο γενικός συντελεστής φορολογίας
κερδών των επιχειρήσεων θα μειώνεται σταδιακά έως το 2020 και από το 33,9% που
ισχύει σήμερα θα διαμορφωθει στο 25%. Το 2018 & 19 θα ισχύσει συντελεστής 29%
αλλά το 2020, o γενικός συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων θα μειωθεί τελικά
στο 25%. Έως το 2020, θα έχει επίσης καταργηθεί πλήρως η εισφορά από κέρδη των
επιχειρήσεων (0,99%) η οποία είχε θεσπιστεί το 2008 ως μέτρο αντιμετώπισης της
οικονομικής κρίσης.
Η φορολογική μεταρρύθμιση επίσης προβλέπει μία σειρά επιπλέον μειώσεων και
κινήτρων τα οποία απευθύνονται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι εταιρείες με
λιγότερους από 50 εργαζόμενους οι οποίες ήδη επωφελούνται από μειωμένο
συντελεστή (φορολογία 25% για κέρδη έως 25.000 ευρώ) το 2018 θα δουν το
συντελεστή να μειώνεται στο 20,4% και το υπολογιζόμενο όριο να αυξάνεται για κέρδη
έως 100.000 ευρώ.
Παράλληλα θα καταργηθούν διάφορα μέτρα υπολογισμού έκπτωσης φόρου
συμπεριλαμβανομένων των θεωρητικών τόκων
και
άλλων
φορολογικών
πλεονεκτημάτων, τα οποία μέχρι σήμερα εκμεταλλεύονταν κυρίως οι μεγαλύτερες σε
μέγεθος εταιρείες. Καταργούνται επίσης και άλλες διευκολύνσεις όπως η δυνατότητα
μεταφοράς δαπανών σε επόμενα έτη και η αφαίρεση τους από τα φορολογούμενα
κέρδη ενώ περιορίζονται οι εκπιπτόμενες δαπάνες όπως για παράδειγμα αυτές που
αφορούν σε leasing οχημάτων.
Αναμένεται επίσης η εφαρμογή του “Anti-Tax Avoidance Directive” στις χώρες του ΟΟΣΑ
αν και δεν έχει επαρκώς επεξηγηθεί ο τρόπος εναρμόνησης της οδηγίας στις
φορολογικές μεταρυθμίσεις που έχουν εξαγγελθεί. H εν λόγω οδηγία πραγματεύεται την
αποτροπή των εταιρειών από την μεταφορά των κερδών τους από χώρα σε χώρα με
σκοπό τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της PWC με τίτλο “Paying Taxes” η οποία έγινε με τη
συνεργασία της Παγκόσμιας Τράπεζας και η οποία αναλύει τη συνολική φορολογική
επιβάρυνση σε 190 χώρες, το Βέλγιο κατατάσσεται σαν μία από τις υψηλότερα
φορολογούμενες χώρες παγκοσμίως με μέση φορολογική επιβάρυνση της τάξης του
57,1%. Η μέση συνολική φορολογική επιβάρυνση παγκοσμίως ανέρχεται σε 40,5% ενώ
για τις χώρες της ΕΕ και EFTA στο 39,6%. Με την προγραμματιζόμενη μείωση στην
φορολογία των επιχειρήσεων, το ποσοστό αναμένεται να μειωθεί σε 55,1%, ένα
ποσοστό το οποίο παραμένει συγκριτικά υψηλό.
Σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές, η φορολογική μεταρρύθμιση θα αποδειχθεί ιδιαίτερα
δαπανηρή ωστόσο αυτή κρίνεται αναγκαία για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των βελγικών επιχειρήσεων. Το ίδιο άλλωστε εκτιμεί και η βελγική κυβέρνηση με τον
υπουργό Οικονομικών Johan Van Overtveldt να δηλώνει ότι διαθέτει έναν μακρύ
κατάλογο προτάσεων για τη χρηματοδότηση της μεταρρύθμισης του εταιρικού φόρου.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης εκφράσει αμφιβολίες ως προς την δυνατότητα
κάλυψης των περιορισμένων, από τις φορολογικές ρυθμίσεις, εσόδων.
Η βρετανική Centrica εξαγόρασε την βελγική εταιρεία ενέργειας RΕstore.
H βρετανική εταιρεία προμήθειας ενέργειας Centrica, εξαγόρασε την βελγική εταιρεία
Restore, η οποία διαχειρίζεται 1.7 GWatts για πελάτες της σε Βέλγιο, Γαλλία και
Γερμανία. Η βρετανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι η εξαγορά αποτελεί μέρος της
στρατηγικής της για επέκταση στην Ευρωπαϊκή αγορά. Το ποσό εξαγοράς ανήλθε στα
70 εκατ. Ευρώ.
Η απασχόληση στο Βέλγιο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008.
Μέσα στο διάστημα ενός έτους, (Ιούλιος 2016 - Ιούλιος 2017) η βελγική οικονομία
δημιούργησε 73.000 νέες θέσεις εργασίας. Ο αριθμός θέσεων σε ετήσια βάση είναι ο
μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί από το 2008. Το 75% των νέων θέσεων αφορούν
στον ιδιωτικό τομέα. Από το 2014 έως σήμερα έχουν δημιουργηθεί 162.000 νέες θέσεις
εργασίας στο Βέλγιο, γεγονός που αποδίδεται στην οικονομική ανάκαμψη, στην μείωση
των εισφορών και στην ρύθμιση του νομικού πλαισίου με αλλαγές οι οποίες επέφεραν
σχετική ευελιξία στην αγορά εργασίας.
Οι βέλγοι εργαζόμενοι κοστίζουν ακριβά σύμφωνα με έρευνα της Manpower
Σύμφωνα με έρευνα της πολυεθνικής εταιρείας διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού Manpower αναφορικά με το ύψος και το κόστος μισθοδοσίας σε διάφορες
χώρες, το Βέλγιο καταλαμβάνει την 25η θέση μεταξύ των 75 χωρών που περιελήφθησαν
στην μελέτη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Βέλγιο βρίσκεται στην 14η θέση της κατάταξης
μετά την Αγγλία, Ιρλανδία, Δανία, Εσθονία και Ολλανδία ενώ προηγείται της Γερμανίας
του Λουξεμβούργου και της Γαλλίας.
Τα ισχυρά χαρακτηριστικά του βελγικού ανθρωπίνου δυναμικού είναι το υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης, η πολυγλωσσία, η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και η ευελιξία στον
χρόνο εργασίας. Τα αδύνατα σημεία περιλαμβάνουν τις επιβαρύνσεις των φόρων στο
κόστος εργασίας και τις πολλαπλές διοικητικές διαδικασίες.

3

