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Εισαγωγή εταιρείας Cenergy από τον Όμιλο Βιοχάλκο στο Βελγικό Χρηματιστήριο.  

Σύμφωνα  με  ανακοίνωση  της  εταιρείας  στο  Xρηματιστήριο  των  Βρυξελλών 
(EURONEXT), οι εταιρείες Σωληνουργία Κορίνθου Συμμετοχών και Ελληνικά Kαλώδια 
Συμμετοχών πρόκειται να απορροφηθούν από την εταιρεία Cenergy Holdings με έδρα 
το Βέλγιο. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις  των δύο εταιρειών όπως ανακοίνωσε στον 
τύπο η εταιρεία θα παραμείνουν στην Ελλάδα. Οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών  είναι  κυρίως  εξαγωγικές με  το μεγαλύτερο μέρος  των 
εσόδων  τους  να  προέρχονται  από  το  εξωτερικό.  Σύμφωνα  με  τον  Όμιλο,  οι  δύο 
εταιρείες  θα  παραμείνουν  εισηγμένες  στο  ΧΑΑ.  Η  δημιουργία  του  νέου  εταιρικού 
σχήματος έχει ως στόχο την ευνοοικότερη χρηματοδότηση της εταιρείας αλλά και την 
διεκδίκηση έργων παγκοσμίως στον τομέα της ενέργειας.   
Η  δημιουργία  της    Cenergy Holdings  αποτελεί  συνέχεια  της    μεταφοράς  έδρας  του 
μεγάλου ελληνικού μεταλλουργικού ομίλου Βιοχάλκο στο Βέλγιο και τη συνακόλουθη 
είσοδο της μετοχής της στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών τον  Νοέμβριο του 2013.   
 
Εξαγορά της ελληνικής εταιρείας ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ από τον Όμιλο Ravago.  
 
Πέντε μήνες μετά την εξαγορά της εταιρείας ΔΕΛΤΑ Χημική ο βελγικών συμφερόντων  
 όμιλος Ravago γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι εξαγοράζει το σύνολο 
των μετοχών της ελληνικής εταιρείας ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ από την οικογένεια  Αντωνάτου.  
Η εταιρεία  ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ  ιδρύθηκε  το  1979  και  δραστηριοποιείται  στον  τομέα 
διανομής  πλαστικών  προϊόντων,    διαθέτει  ιδιόκτητες  αποθήκες  σε  Αθήνα  και 
Θεσσαλονίκη οι  οποίες λειτουργούν ως κέντρα διανομής. Η Ravago,  όμιλος βελγικών 
συμφερόντων με  έδρα  το Λουξεμβούργο,  είναι  ένας  από  τους  μεγαλύτερους  ομίλους 
παραγωγής πρώτων υλών για πλαστικά, με 230 γραφεία σε περισσότερες από 50 χώρες 
σε  όλο  τον  κόσμο.  Διαθέτει  30  παραγωγικές  εγκαταστάσεις  σε  Βόρεια  Αμερική  και 
Ευρώπη, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα.   
Φορολόγηση των κέρδών από την πώληση μετοχών. 
 
Στα πλαίσια της συζήτησης στη βελγική βουλή για τον προϋπολογισμό του ερχόμενου 
έτους προτάθηκε η εισαγωγή φόρου επί της υπεραξίας από την πώληση μετοχών και 
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ακινήτων.  Το  θέμα  έχει  αποτελέσει  αντικείμενο  διαμάχης,  λόγω  ασυμφωνίας  των 
κυριότερων κυβερνητικών εταίρων.   
Η  απόφαση  για  το  θέμα  της  φορολογίας  αναβλήθηκε,  μετά  από  απόφαση  του  
πρωθυπουργού να παραπέμψει στο μέλλον τα θέματα που διχάζουν τον κυβερνητικό 
συνασπισμό. Επίσης  δέκα κράτη μέλη της ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Πορτογαλία, 
Αυστρία, Σλοβενία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Σλοβακία), συζητούν επί του θέματος, 
ως μέρος της ευρωπαϊκής διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας. Οι δέκα αυτές χώρες 
συμφώνησαν  τον Οκτώβριο  σε  τέσσερις  βασικές  προτάσεις,  οι  οποίες  θα  επιτρέψουν 
στην Επιτροπή να καταρτίσει σχετική πρόταση ως το τέλος του έτους. Η ομοσπονδία 
Επιχειρήσεων του Βελγίου (FEB), με ανακοίνωσή της ζητάει από τη βελγική κυβέρνηση 
να υποστηρίξει, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της ΕΕ, την αναβολή της υιοθέτησης ενός 
φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Όπως αναφέρει η βελγική εφημερίδα 
Lʹ  Echo,  το  βασικό  επιχείρημα  είναι  ότι  ένας  τέτοιος  φόρος  θα  επηρεάσει  ʺπολύ 
αρνητικάʺ  την  οικονομία  της  χώρας,  καθώς  τρείς  γειτονικές  χώρες,  η  Ολλανδία,  το 
Λουξεμβούργο,  καθώς  και  το  Ηνωμένο  Βασίλειο,  δεν  συμμετέχουν  στη  σχετική 
διαδικασία.  
Προυπολογισμός  2017    
 
Η βελγική οικονομία   εξακολουθεί να έχει   μεγάλο δημόσιο χρέος, (περίπου 105% του 
ΑΕΠ),  δημοσιονομικό  έλλειμμα  που  αναμένεται  να  ξεπεράσει  το  3%,  ενώ  οι 
προσπάθειες της χώρας να διορθώσει  τις δημοσιονομικές της ανισορροπίες κρίνονται 
μέχρι  σήμερα  ανεπαρκείς.  O  προυπολογισμός  για  το  2017  περιλαμβάνει  μειώσεις 
δαπανών καθώς και αύξησεις φόρων. Μερικές από τις αλλαγές που προβλέπονται για 
την οικονομία και την εργασία στο νέο προυπολογισμό συνοψίζονται στα παρακάτω: 
  
1.  Επέκταση  του  θεσμού  της  ευέλικτης  εργασίας  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της 
επιχείρησης.  Οι εταιρείες μπορούν να υπολογίζουν το χρόνο εργασίας σε ετήσια βάση, 
με μέσο όρο 38 ώρες την εβδομάδα κατ ʹανώτατο όριο.  
2. Ορισμένες εκπτώσεις για παροχές προς τους εργαζόμενους γίνονται ακριβότερες για 
τους  εργοδότες,  όπως  π.χ.  η  παροχή  οχημάτων  με  τη  μέθοδο    leasing  ή    η  κάρτα 
καυσίμων.  Οι  παροχές  αυτές  δύναται  να  αντικατασταθούν  με  ανάλογη  αύξηση  των 
αποδοχών  των  εργαζόμενων.  
3. Προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα σύστημα που να επιτρέπει στους υπαλλήλους να 
εργάζονται  στο  σπίτι  περιστασιακά.   
4.  Διευρύνεται  ο  θεσμός  της  προσωρινής  απασχόλησης.  Οι  εταιρείες  θα  μπορούν  να 
παρέχουν  για  μεγαλύτερηη  περίοδο  προσωρινή  απασχόληση.  Το  θέμα  θα  πρέπει  να 
συμφωνηθεί με τα συνδικάτα.  
5. Οι μικρές επιχειρήσεις (μέχρι 50 εργαζόμενους) μπορούν συλλογικά να προσλάβουν 
τον  ίδιο  εργαζόμενο.      Αυτό  το  σύστημα  υπήρχε  ήδη,  αλλά  έχει  απλοποιηθεί. 
6.  Η  υγειονομική  περίθαλψη  είναι  ο  τομέας  από  τον  οποίο  η  κυβέρνηση  αναμένει 
εξοικονόμησει  900  εκατομμυρίων  ευρώ.  Για  παράδειγμα,  οι  γιατροί  θα 
συνταγογραφούν περισσότερο τα φθηνότερα φάρμακα: μέχρι στιγμής, όφειλαν να το 
πράξουν  στο  50%  των  περιπτώσεων.  Από  το  2017,  το  κατώτατο  όριο  είναι  60%. 
Επίσης  αυξάνεται  η  συμμετοχή  των  ασθενών  στην  αγορά  αντιβιοτικών. 
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7. Ο φόρος επί των μερισμάτων και των τόκων, ο οποίος παρακρατείται στην πηγή, θα 
ανέλθει  από  27 %  που  είναι  σήμερα,  σε  30%.  Ο  εν  λόγω  φόρος  διπλασιάστηκε    σε 
σύντομο χρονικό  διάστημα μιά  και πριν μερικά χρόνια,  ήταν μόλις  15%. Με αυτά  τα 
μέτρα η Κυβέρνηση ελπίζει να εξοικονομήσει  77 εκατ. ευρώ. Πρόθεσή της είναι επίσης 
να  εισπράξει  φόρους  από  χρηματοοικονομικές  επενδύσεις    βέλγων  στο  εξωτερικό. 
Επιπλέον  το  ανώτερο  όριο  επιβάρυνσης  των  χρηματιστηριακών  συναλλαγών 
διπλασιάζεται  από  800  ευρώ  σε  1600  ευρώ.  Ο  φορολογικός  συντελεστής  0,27%  στην 
αγοραπωλησία  μετοχών  που  είχε  ανώτερο  όριο  τα  800  ευρώ  διπλασιάζεται.   
8. Οι μεταρρυθμίσεις σε ότι αφορούν τις συντάξεις επικεντρώνονται στην κατάργηση 
προνομίων. Όπως για  παράδειγμα, οι στρατιωτικοί και οι οδηγοί   της SNCB (εταιρεία 
σιδηροδρόμων)  όσο  και  οι  αστυνομικοί  θα  χρειαστούν  45  έτη    για  μιά  πλήρη 
σταδιοδρομία (που είναι η περίπτωση για τους άλλους εργαζόμενους), αντί για 38 έτη 
που ισχύει έως σήμερα.  
9. Οι υπάλληλοι με μακροχρόνια ασθένεια δεν θα είναι πλέον συνταξιούχοι αυτόματα, 
αλλά θα λάμβάνουν ένα επίδομα ασθενείας. 
10.  Μειώνονται  ορισμένες  παροχές  προς  μακροχρόνια  άνεργους  και  συνταξιούχους. 
Από  το  δεύερο  έτος  της  ανεργίας  ή  της  πρόωρης  συνταξιοδότησης,  το  ποσό  της 
σύνταξης για  τα  έτη αυτά θα υπολογίζονται με βάση  την  ελάχιστη   παροχή,  και  όχι 
όπως σήμερα με βάση τον τελευταίο μισθό. 
11.  Τέλος,  η  κυβέρνηση  αυξάνει  την  ελκυστικότητα  της  επέκτασης  του  εργασιακού 
βίου. Με το ισχύον καθεστώς όσοι εργάστηκαν πάνω από 14.040 ημέρες ‐ ή 45 χρόνια ‐ 
δεν  έχουν    κανένα  επιπλέον  συνταξιοδοτικό  δικαιώμα.  Με  την  άρση  αυτού  του 
περιορισμού, όσοι εργάζονται περισσότερα χρόνια, θα αυξηθεί η  σύνταξή τους.  
 
Η αγορά των βιολογικών προιόντων  
 
Η  αγορά  βιολογικών  προιόντων    στο  Βέλγιο  διευρύνεται  συνεχώς.  Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα η Colruyt, μεγάλη αλυσίδα supermarket στο Βέλγιο, η οποία εγκαινίασε το 
23ο κατάστημα της με την ονομασία Bio‐Planet (supermarket με αποκλειστικά βιολογικά 
προιόντα),  αυτή  την  φορά,  στην  περιοχή  των  Βρυξελλών.  Μετά  από  5  χρόνια 
λειτουργίας  της, η αλυσίδα Bio‐Planet πρόσφατα εγκαινίασε το πρώτο κατάστημα στις 
Βρυξέλλες.  Η  καθυστερημένη  άφιξη  στις  Βρυξέλλες  οφείλεται    στην  έλλειψη  
κατάλληλων χώρων, εξηγεί ο κ. Jo Ghilain, manager της Colruyt,  σε συνέτευξή του στην 
εφημερίδα  Lʹecho.    Έως  το  2018,  πρόκειται  να  ανοίξουν  5  νέα  καταστήματα  στις 
Βρυξέλλες και συνολικά, 30 καταστήματα στο Βέλγιο. Ο κ. Jo Ghilain, επισημαίνει ότι το 
βασικό πρόβλημα με την αγορά των βιολογικών προιόντων είναι  η υψηλή τιμή τους. Η 
αλυσίδα  προκειμένου να καταστήσει τα βιολογικά προιόντα προσβάσιμα σε όλους, θα 
επιδιώξει να μειώσει  τις τιμές, διαπραγματευόμενη με τους προμηθευτές. 
 
Προειδοποίηση  από  το  European  Systemic  Risk  Board  για  την  βελγική  αγορά 
ακινήτων.  
 
Οι  μεσοπρόθεσμες  προοπτικές    της  βελγικής  αγοράς  ακινήτων  θέτονται  σε  κίνδυνο 
σύμφωνα  με  το  European  Systemic  Risk  Board  επικαλούμενο  την  συνεχή  πιστωτική 
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επέκταση των νοικοκυριών και την μελλοντική τους δυνατότητα για αποπληρωμή των 
χρεών τους.  
Το  European  Systemic  Risk  Board  προειδοποιεί  οτι  αποτελεί  συστημικό  κίνδυνο  η 
συνεχιζόμενη επέκταση του δανεισμού των νοικοκυριών σε 8 χώρες της Ε.Ε. (Αυστρία, 
Βέλγιο, Δανία,  Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο).  


