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Βελγική Οικονομία - Μισθολογικό κόστος  2016  
 
Στοιχεία της Eurostat,  που σχολιάζονται στην καθημερινή εφημερίδα «L'echo», oι μισθοί στο 
Βέλγιο το 2016 αυξήθηκαν με μικρότερους ρυθμούς (0,2%) απ’ ότι στην υπόλοιπη ζώνη του 
ευρώ, απόδειξη ότι η αυστηρή πολιτική συγκράτησης των μισθών που εγκρίθηκε από την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση ήταν αποτελεσματική. 
 
Σύμφωνα με τη Eurostat, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 0,1% το τέταρτο τρίμηνο 
του 2016 στο Βέλγιο, ενώ αυξήθηκε κατά 1,6% κατά μέσο όρο στη ζώνη του ευρώ. Το Βέλγιο 
είναι στο κάτω μέρος της κατάταξης των μισθολογικών αυξήσεων, ενώ στο κόκκινο είναι η 
Ελλάδα, όπου οι μισθοί έχουν μειωθεί 0,5% το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Κατά μέσο όρο, οι 
μισθοί αυξήθηκαν, κατά τη διάρκεια του έτους 2016, 0,17% στο Βέλγιο, έναντι 2,5% στη 
Γερμανία και 1,5% στη Γαλλία και την Ολλανδία. 
 
Στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, οι μισθοί έχουν βιώσει ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους 
από αυτούς του Βελγίου κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2016, αλλά όχι με την ίδια ένταση που 
καταγράφηκε στη Γερμανία. Στη Γαλλία, οι μισθοί αυξήθηκαν 1,3% στο 4ο τρίμηνο, έναντι 
1,5% στην Ολλανδία. Η υψηλότερη αύξηση των μισθών στην Ευρώπη καταγράφηκε στη 
Ρουμανία, με 12,3%.  Επιπλέον, το Βέλγιο είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου οι εργαζόμενοι 
δεν είδαν την αγοραστική τους δύναμη να αυξάνεται το περασμένο έτος, σε αντίθεση με την 
πλειοψηφία των χωρών της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων και αρκετών της Ανατολικής 
Ευρώπης. 
 
Βελγική Οικονομία – Δείκτες 

 
Σχετικά με το δημοσιονομικό έλλειμμα οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ύψος 
του ελλείμματος ως ποσοστό του  ΑΕΠ για το Βέλγιο το 2018 είναι στο 2,2%. Οι πιέσεις επί 
των δαπανών  από απρόβλεπτα γεγονότα (τρομοκρατικές επιθέσεις, υποδοχή προσφύγων) 
θεωρούνται ανασταλτικοί παράγοντες για την επίτευξη του ως άνω δείκτη. Οι οικονομικοί 
στόχοι που σχεδιάστηκαν και υλοποιηθήκαν τα προηγούμενα έτη σύμφωνα με εκτιμήσεις της 
Επιτροπής έχουν ήδη οδηγήσει στη δημιουργία 105.000 επιπλέον θέσεων στον ιδιωτικό 
τομέα. 
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Η Lloyd’s του Λονδίνου ιδρύει θυγατρική εταιρεία στις Βρυξέλλες 
 
H Lloyd´s του Λονδίνου, ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός παγκοσμίως,  επιβεβαίωσε 
τη πρόθεση σύστασης θυγατρικής της στη βελγική πρωτεύουσα, η οποία θα της επιτρέψει τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας στην Ε.Ε.  και τη διατήρηση συμβολαίων 
αποδοχής κινδύνων με τις 27 χώρες μέλη της Ε.Ε. και των τριών κρατών του ΕΟΧ, μετά την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η κίνηση, η οποία είχε ανακοινωθεί μαζί με τα ετήσια αποτελέσματα του ομίλου, ήρθε μια 
ημέρα μετά την αναγγελία ενεργοποίησης του άρθρου 50 και την ώθηση της διετούς 
διαδικασίας εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.  Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση 
της Διευθύνοντος Συμβούλου, Inga Beale, η  Lloyd’s επέλεξε τις Βρυξέλλες ανάμεσα σε ένα 
μακρύ κατάλογο υποψηφίων πόλεων όπως το Δουβλίνο και η Μάλτα, λόγω του ισχυρού 
κανονιστικού της πλαισίου, λόγω της ευκολίας πρόσβασης σε πολυγλωσσικό εργατικό 
δυναμικό αλλά και λόγω της εγγύτητας με το Λονδίνο. 
 
Η νέα θυγατρική θα έχει το δικό του Διοικητικό Συμβούλιο και θα απασχολεί περίπου 60 
υπαλλήλους αρχικά, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που ήδη εργάζονται στη Γερμανία 
και την Ιταλία. Η λειτουργία των γραφείων της αναμένεται στα μέσα του 2018. 
 
Επέκταση συνεργασίας Brussels Airlines με Thomas Cook 

 
Η Thomas Cook και η Brussels Airlines, η οποία πρόσφατα πέρασε στα χέρια της Lufhtansa,  
επεκτείνουν τη στρατηγική συνεργασία τους, στοχεύοντας στη προσφορά περισσότερων 
προορισμών διακοπών στη βελγική αγορά αλλά και στην ανάπτυξη καινοτόμων ταξιδιωτικών 
προϊόντων. 
 
Οι δύο εταιρείες αναμένεται να συνεργαστούν για την εκτέλεση 824 πτήσεων (26% 
περισσότερες από πέρυσι) εξυπηρετώντας δεκάδες χιλιάδες πελάτες σε προγραμματισμένες 
αλλά και ναυλωμένες πτήσεις διακοπών, ιδίως σε δημοφιλείς προορισμούς στη Μεσόγειο. 
Μέσα από το πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία των εθνικών 
αρχών ανταγωνισμού, η Brussels Airlines φιλοδοξεί στην ανάπτυξη ενός δικτύου πτήσεων 
μικρών, μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων με ναύλους χαμηλού κόστους. 
 
Η ArcelorMittal δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στο Βέλγιο 
 

Η ArcelorMittal, η μεγαλύτερη εταιρεία χάλυβα παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει 
σε προσλήψεις τουλάχιστον 110 ατόμων στα εργοστάσια της στη Λιέγη και Γάνδη. Επίσης ο  
όμιλος θα επενδύσει 133 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2017 (το 80% στη Γάνδη και το 20% 
στη Λιέγη) στην καινοτομία και στη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών παραγωγής. 
 
Η ArceloMittal ήδη απασχολεί 4.600 άτομα και συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εργοδότες  
ιδιωτικού τομέα στη Φλάνδρα. Κάθε χρόνο, 5 εκατομμύρια τόνοι επεξεργασμένου χάλυβα 
διατίθενται προς την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλους βιομηχανικούς πελάτες μέσω των 
εγκαταστάσεων της εταιρείας στο λιμάνι της Γάνδης. 
 



 

Η ING επαναδιαπραγματεύεται τους όρους  αναδιάρθρωσή της. 
 
Τον Σεπτέμβριο 2016 η ολλανδική μητρική τράπεζα ING ανακοίνωσε επικείμενη απόλυση 
3.158 υπαλλήλων στο Βέλγιο έως το 2021 και συγχώνευση των 1.245 υποκαταστημάτων της 
σε 650. Μετά την έντονη δυσαρέσκεια που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της,  
η ING Βελγίου διαπραγματεύτηκε με το μέτωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τρεις 
ενότητες ρυθμιστικών μέτρων. Το προσωπικό της τράπεζας σύντομα θα κληθεί να αποδεκτεί 
στο σύνολο τους μέσω ψηφοφορίας, προκειμένου να αποφευχθούν απολύσεις μεγαλύτερης 
κλίμακας (1.700 απολύσεις). 
 
Οι τρεις ενότητες ρυθμιστικών μέτρων αφορούν: 
 
Στη μείωση των απολύσεων σε 932 το μέγιστο και ελάχιστο τις 409.  Βασικό κριτήριο για την 
ελαχιστοποίηση των απολύσεων θα είναι το ποσοστό εκούσιων αποχωρήσεων το οποίο 
απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους ηλικίας 55 ετών και άνω, με τουλάχιστον 10 έτη 
προϋπηρεσία. 
 
Στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κατά 1 ώρα (ανοικτά γραφεία 
μέχρι τις 5μμ και όχι μέχρι τις 4μμ)  και στην επέκταση των ραντεβού των εμπορικών 
συμβούλων από τις 9πμ έως τις 8μμ. 
 
Σε μία σειρά από μέτρα τα οποία αφορούν στις απολαβές των εργαζομένων με έμφαση στη 
κατάργηση των προκαταβολών. 
 
 Προβλέψεις για την αγορά ακινήτων του Βελγίου μετά το Brexit 

Η ένωση επαγγελματιών κτηματομεσιτών (UPSI) αλλά και συναφείς κρατικοί φορείς 
κινητοποιούνται με στοχευμένα σεμινάρια και έρευνα για την δημιουργία ελκυστικών 
προϋποθέσεων μετεγκατάστασης επιχειρήσεων στις Βρυξέλλες. Σεμινάριο με τίτλο 
«Βρυξέλλες, κορυφαίος προορισμός για τις διεθνείς χρηματοοικονομικές πράξεις» έχει 
προγραμματιστεί τον ερχόμενο μήνα με στόχο τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα. 
 
Αρκετές μη ευρωπαϊκές εταιρείες που έχουν την έδρα τους στο Λονδίνο αλλά και αρκετές 
εκατοντάδες βρετανικές εταιρείες που χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό 
διαβατήριο έχουν ήδη εντοπιστεί από τους ενδιαφερόμενους κτηματομεσιτικούς φορείς με 
στόχο τη προσέγγιση τους.  Αν και είναι κατανοητό ότι υπάρχουν αρκετοί απρόβλεπτοι 
παράγοντες για τις οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες που θα επικρατήσουν κατά τη 
διάρκεια των διαδικασιών του Brexit, πλεονεκτήματα όπως η απόσταση της 1:30 ώρας από το 
City του Λονδίνου (υπολογιζόμενη με τη διαφορά της ώρας) και οι ανταγωνιστικές τιμές των 
ακινήτων (συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής στέγης) σε σχέση με αυτές του 
Λονδίνου, του Παρισίου αλλά ακόμα και του Λουξεμβούργου, καθιστούν τις Βρυξέλλες ως μία 
ικανή υποψήφια πόλη για μετεγκατάσταση. 
 


