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1. Μακροοικονοµικοί και 
δηµοσιονοµικοί δείκτες Βελγίου για το 
2015 
Ανακοινώθηκαν στις 20 Απριλίου τρέχοντος 
έτους από τη βελγική Στατιστική Υπηρεσία 
(Institut des Comptes Nationaux) τα στοιχεία 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και δηµοσίου 
χρέους του Βελγίου για το έτος 2015, καθώς 
επίσης και σειρά µακροοικονοµικών δεικτών 
για το περασµένο έτος. ∆ιευκρινίζουµε ότι τα 
στοιχεία αυτά, ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν 
τα δηµοσιονοµικά και το δηµόσιο χρέος, 
είναι προσωρινά και πρόκειται να 
αναθεωρηθούν αργότερα στη διάρκεια του 
τρέχοντος έτους. 
Με βάση τα εν λόγω στοιχεία, τα οποία 
κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού 
ελλείµµατος, το βελγικό δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα το 2015 ανήλθε σε €10,66 δις., 
ήτοι 2,6% του ΑΕΠ (ενώ παράλληλα 
πραγµατοποιήθηκε πρωτογενές πλεόνασµα 
ύψους €1,23 δις. ή 0,3% του ΑΕΠ). 
Σηµειώνουµε ότι το δηµοσιονοµικό έλλειµµα 
του 2014 είχε ανέλθει σε €12,32 δις., 
αντιπροσωπεύοντας το 3,1% του βελγικού 
ΑΕΠ. Το δηµόσιο χρέος ανήλθε το 2015 σε 
€434,19 δις., ήτοι 106% του ΑΕΠ, έναντι 
€426,71 δις. ή 106,5% του ΑΕΠ το 2014.   
Οι πρωτογενείς δαπάνες µειώθηκαν κατά 
0,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ και ανήλθαν σε 
51% του ΑΕΠ. Οι δαπάνες τόκων επίσης 
µειώθηκαν, κατά 0,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
ανερχόµενες συνολικά σε 2,9% του ΑΕΠ. 
Συνολικά οι κρατικές δαπάνες µειώθηκαν 
κατά 1,2% του ΑΕΠ, ανερχόµενες σε 
€220,99 δις. Τα κρατικά έσοδα µειώθηκαν 
κατά 0,7% του ΑΕΠ, ανερχόµενα σε 51,3% 
του ΑΕΠ (€210,33 δις.), ενώ µειώθηκαν 
επίσης τα πάσης φύσεως φορολογικά και 
παραφορολογικά έσοδα κατά 0,3% του ΑΕΠ 
και ανήλθαν σε 44,6% του ΑΕΠ (στα 
€182,93 δις.). 
Όσον αφορά το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση κατέγραψε το 
2015 έλλειµµα ύψους 1,2% του ΑΕΠ 
(σηµαντικότατη βελτίωση κατά 1,3% του 
ΑΕΠ σε σύγκριση µε το 2014), οι περιφέρειες 
και οι κοινότητες έκλεισαν το 2015 µε 
έλλειµµα ύψους 1,4% του ΑΕΠ 
(χειροτέρευση κατά 1,1% του ΑΕΠ σε 
σύγκριση µε το 2014), οι τοπικές αρχές 

έκλεισαν µε ισοσκελισµένο προϋπολογισµό 
(βελτίωση κατά 0,2% του ΑΕΠ σε σύγκριση 
µε το 2014), και τέλος οι φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης κατέγραψαν µικρό πλεόνασµα 
της τάξεως του 0,1% του ΑΕΠ (βελτίωση 
κατά 0,1% του ΑΕΠ σε σύγκριση µε το 
2014).  
Από πλευράς λοιπών µακροοικονοµικών 
δεικτών κυριαρχεί η αναπτυξιακή πορεία της 
βελγικής οικονοµίας το 2015, µε ρυθµό 
ανάπτυξης 1,4%, µε αύξηση των 
επενδύσεων κατά 1,8% και της εγχώριας 
ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης κατά 1,4%, 
καθώς και αύξηση των εξαγωγών και των 
εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (κατά 
2,9% και 3,3% αντίστοιχα). Όσον αφορά 
την ανεργία, το 2015 ο εναρµονισµένος 
δείκτης ανεργίας ανήλθε σε 8,4%, έναντι 
8,5% το 2014.   
Παρατηρούµε εξάλλου την ελαφρότατη 
άνοδο του δείκτη πληθωρισµού το 2015 στο 
επίπεδο του 0,6%, από 0,5% το 2014. 
Επίσης, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
παρουσίασε βελτίωση και εµφάνισε το 2015 
µικρό πλεόνασµα της τάξεως του 0,3% του 
ΑΕΠ, έναντι ελλείµµατος 0,2% του ΑΕΠ το 
2014. 
Οι προσωρινές εκτιµήσεις της Κεντρικής 
Τράπεζας του Βελγίου για το 2016 
αναφέρουν ρυθµό µεγέθυνσης του ΑΕΠ 
1,3%, αυξήσεις των εξαγωγών και των 
εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (κατά 
4,5% και 3,9% αντίστοιχα), ελαφρά µείωση 
των επενδύσεων (-0,4%), άνοδο του 
επιπέδου εγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης 
(+1,2%), περαιτέρω ελαφρά βελτίωση του 
εναρµονισµένου δείκτη ανεργίας στο 8,3%, 
σηµαντική άνοδο του πληθωρισµού στο 
1,9%, και αύξηση του πλεονάσµατος του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε 1,4% 
του ΑΕΠ. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα 
εκτιµάται για το 2016 σε 2,9% του ΑΕΠ και 
το επίπεδο του δηµοσίου χρέους σε 107,3% 
του ΑΕΠ. 
Σηµειώνουµε ότι έως τις 28 Απριλίου, 
συνεχίζονταν οι διαβουλεύσεις µεταξύ 
οµοσπονδιακής και περιφερειακών 
κυβερνήσεων µε σκοπό την επίτευξη 
συναίνεσης όσον αφορά το αναθεωρηµένο 
βελγικό πρόγραµµα σταθερότητας που 
πρέπει να εµβασθεί στην Ευρ. Επιτροπή το 
αργότερο έως τις 30 Απριλίου. Σύµφωνα µε 
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οικονοµικά δηµοσιεύµατα, η περιφέρεια της 
Φλάνδρας στοχεύει σε έλλειµµα ύψους 170 
εκατ. € το 2016 και επίτευξη δηµοσιονοµικής 
ισορροπίας το 2017, η περιφέρεια των 
Βρυξελλών σε ισοσκελισµένο προϋπολογισµό, 
ενώ η περιφέρεια της Βαλλονίας εκτιµάται 
ότι θα πραγµατοποιήσει έλλειµµα ύψους 388 
εκατ. € φέτος, χωρίς να φαίνεται 
διατεθειµένη να προβεί σε πρόσθετες 
δηµοσιονοµικές εξοικονοµήσεις. 
Παρεµπιπτόντως αναφέρουµε ότι το 
περιφερειακό κοινοβούλιο της Βαλλονίας 
υιοθέτησε στα τέλη Απριλίου, µε µεγάλη 
πλειοψηφία, ψήφισµα µε το οποίο 
απορρίπτει την οικονοµική και εµπορική 
συµφωνία µεταξύ Ε.Ε. και Καναδά (CETA), 
πράγµα που σηµαίνει πως η κυβέρνηση της 
περιφέρειας κατά πάσα πιθανότητα δεν 
πρόκειται να εξουσιοδοτήσει τις αρµόδιες 
οµοσπονδιακές αρχές να κυρώσουν την εν 
λόγω συµφωνία, κάτι που αναµένεται να 
λάβει χώρα εντός του προσεχούς έτους.       
                                     
2. Ελληνική συµµετοχή στην Seafood 
Expo Global 2016 (26-28 Απριλίου 
2016) 
Πραγµατοποιήθηκε στο διάστηµα 26-28 
Απριλίου τ.ε. η φετινή, 24η έκδοση της 
παγκοσµίου εµβέλειας διεθνούς έκθεσης 
ιχθυηρών, θαλασσινών και µηχανολογικού 
εξοπλισµού για την κατεργασία ιχθυηρών 
Seafood Expo Global, στο Εκθεσιακό Κέντρο 
Βρυξελλών. Στην έκθεση µετείχαν συνολικά 
1.687 εκθέτες από 79 χώρες. Φέτος, ο 
αριθµός των εκθετών εµφανίστηκε ελαφρά 
µειωµένος σε σύγκριση µε τα προηγούµενα 
έτη, καθώς σηµειώθηκαν ορισµένες 
ακυρώσεις εκθεσιακών συµµετοχών. Επίσης, 
και η κίνηση από πλευράς εµπορικών 
επισκεπτών υπήρξε αισθητά µειωµένη σε 
σύγκριση µε τα επίπεδα των περασµένων 
ετών, κυρίως ως αποτέλεσµα των 
επιπτώσεων των τροµοκρατικών 
χτυπηµάτων που έλαβαν χώρα στις 
Βρυξέλλες στα τέλη Μαρτίου. Σύµφωνα µε 
τους υπολογισµούς των διοργανωτών, η 
επισκεψιµότητα της έκθεσης φέτος 
κυµάνθηκε σε σαφώς χαµηλότερα επίπεδα 
από τα συνηθισµένα των τελευταίων χρόνων 
(που κυµαίνονταν περί τους 26.000 
εµπορικούς επισκέπτες από ολόκληρο τον 
κόσµο), πλησιάζοντας τους 25.000 

επισκέπτες. Φέτος µειώθηκε επίσης 
ελαφρότατα έναντι του 2015 ο συνολικός 
εκθεσιακός χώρος, ο οποίος κάλυψε πλησίον 
των 35.900 τετρ. µέτρα.  
Εκτίµηση του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών 
από την περιήγηση στους χώρους της 
έκθεσης είναι ότι η πλέον ογκώδης και 
εντυπωσιακή συµµετοχή ήταν και φέτος 
αυτή της Ισπανίας, ενώ αξιόλογες και 
µεγάλες εθνικές συµµετοχές είχαν και πάλι οι 
Γαλλία, Κίνα, Νορβηγία, ∆ανία, Ισλανδία, 
ΗΠΑ, Ιταλία, Τουρκία, Ολλανδία, Μαρόκο, 
Χιλή, Σκοτία, Ιρλανδία, Καναδάς και Ιαπωνία.  
Στην φετινή Seafood Expo Global 
συµµετείχαν –σε συνέχεια επιτυχηµένων και 
συνεχών παρουσιών µας τα προηγούµενα 
έτη- 6 µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις του 
κλάδου ιχθυοκαλλιεργειών, καθώς και µία 
επιχείρηση του κλάδου κατεψυγµένων 
προϊόντων. Αναφέρουµε ως σηµαντικό 
πλεονέκτηµα της ελληνικής συµµετοχής την 
εξαιρετική της τοποθεσία σε πολύ κεντρικό 
σηµείο της έκθεσης (αίθουσα 6), η οποία 
εξασφαλίζεται σε σταθερή βάση λόγω της 
µακροχρόνιας ελληνικής παρουσίας στην 
έκθεση. Σηµειώνουµε εξάλλου την παρουσία 
µίας ακόµη ελληνικής επιχείρησης, του 
κλάδου υλικών και εξοπλισµού συσκευασίας 
ιχθυηρών, στην ειδική αίθουσα 4 της 
έκθεσης.  
Τα ελληνικά περίπτερα επισκέφθηκαν την 
πρώτη ηµέρα της έκθεσης, στις 26 Απριλίου, 
η Πρέσβης της Ελλάδας στις Βρυξέλλες κυρία 
Γαλαθιανάκη, συνοδευόµενη από τον 
προϊστάµενο του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Π. Γκάσιο, 
ενώ την δεύτερη ηµέρα, 27 Απριλίου, ο 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
κ. Αποστόλου, συνοδευόµενος από την 
Γενική ∆ιευθύντρια Βιώσιµης Αλιείας κα 
Πέτρου, καθώς και κλιµάκιο της Μόνιµης 
Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. υπό τον 
Πρέσβη κ. Παπασταύρου. 
Η οργάνωση της ελληνικής συµµετοχής 
φέτος κρίνεται αξιοπρεπής και επιτυχηµένη. 
Την οµαδική συµµετοχή των µεγαλύτερων 
ελληνικών εταιρειών ιχθυοκαλλιεργειών 
διοργάνωσε, όπως κάθε χρόνο τα τελευταία 
έτη, η ιδιωτική εταιρεία Promo Solution. 
Φέτος δεν υπήρξε, σε αντίθεση µε τα 
προηγούµενα έτη, παρουσία του Enterprise 
Greece. Σηµειώνουµε ότι κατά την 
προηγούµενη τριετία, το Enterprise Greece 
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µετείχε µε δύο εθνικά περίπτερα προβολής, 
ένα στο τµήµα των νωπών και ένα στο 
τµήµα των κατεψυγµένων προϊόντων, στο 
πλαίσιο υλοποίησης δύο σχετικών κοινοτικών 
προγραµµάτων που χρηµατοδοτούντο από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-
2013, το οποίο ολοκληρώθηκε πέρσι. 
Πάντως, σηµειώνουµε ότι πραγµατοποιήθηκε 
µικρή δράση προβολής των ελληνικών 
ιχθυηρών, δια της τοποθέτησης 
καλαίσθητων διαφηµιστικών banners σε 
επιλεγµένα σηµεία της έκθεσης.  
Στο ελληνικό περίπτερο και συγκεκριµένα 
στο τµήµα των νωπών ψαριών 
ιχθυοκαλλιέργειας, όπως και τα προηγούµενα 
τρία χρόνια, ο διακεκριµένος Έλληνας Chef κ. 
Κ. Βασάλος, µε την υποστήριξη βοηθητικού 
προσωπικού που εξασφάλισε η Promo 
Solution, προέβη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
έκθεσης σε επαναλαµβανόµενες “live cooking 
sessions” και γευσιγνωσίες ελληνικών 
ιχθυηρών προϊόντων, οι οποίες προσέλκυσαν 
πλήθος επισκεπτών της έκθεσης.  
Το Γραφείο µας διένειµε στους εκθέτες, 
όπως κάθε χρόνο, πληροφοριακό υλικό και 
συγκεκριµένα πρόσφατα επικαιροποιηµένη 
έρευνα της βελγικής αγοράς ιχθυηρών, 
καθώς και λίστες Βέλγων εµπόρων των εν 
λόγω προϊόντων.  
Σηµειώνουµε ότι ούτε φέτος υλοποιήθηκε η 
κατά την διετία 2013-2014 διοργανωθείσα 
από το Γραφείο µας ειδική εκδήλωση 
προώθησης –business networking lunch- στο 
ελληνικό περίπτερο, εξαιτίας της µη 
παρουσίας του Enterprise Greece λόγω της 
περάτωσης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Αλιείας. Το Γραφείο µας, 
καθώς θεωρεί σηµαντική την συνέχιση της 
υλοποίησης ειδικών εκδηλώσεων προώθησης 
στο πλαίσιο της έκθεσης, πρόκειται να 
εισηγηθεί, εφ’ όσον ξαναϋπάρξει δυνατότητα 
χρηµατοδότησης µικρών δράσεων προβολής, 
την πραγµατοποίηση –µε ελάχιστο κόστος- 
µικρής εκδήλωσης παρουσίασης του 
ελληνικού κλάδου ιχθυηρών σε 
επιχειρηµατικό αγοραστικό κοινό και 
δηµοσιογράφους του κλαδικού Τύπου, της 
τάξεως των 70 ατόµων, σε αίθουσα της 
έκθεσης.  
Από προσωπική εκτίµηση αλλά και 
συνοµιλίες που είχε κατά το τριήµερο της 
έκθεσης µε τους εκπροσώπους των 

ελληνικών εταιρειών, ο προϊστάµενος του 
Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών Π. Γκάσιος 
σχηµάτισε την εντύπωση ότι η φετινή 
Seafood Expo Global παρουσίασε µεν µάλλον 
µειωµένη κίνηση και επίπεδο 
επισκεψιµότητας, ωστόσο από την πλευρά 
της ουσίας και ποιότητας των εµπορικών 
επαφών που είχαν, οι µετέχοντες υπήρξαν 
ικανοποιηµένοι και ορισµένοι µας ανέφεραν 
ότι πέραν της ανανέωσης των επαφών τους 
µε νυν πελάτες, εντόπισαν και ανέπτυξαν 
διερευνητικές επαφές και µε νέους 
δυνητικούς πελάτες. Ο ελληνικός κλάδος των 
ιχθυηρών είχε και φέτος µία επιτυχηµένη 
παρουσία στην µεγάλη διεθνή έκθεση 
ιχθυηρών Seafood Expo Global, η οποία καλό 
θα ήταν να συνεχιστεί και εµπλουτισθεί τα 
προσεχή χρόνια τόσο από απόψεως αριθµού 
εκθετών, όσο και δια της οργάνωσης 
παράλληλων προωθητικών δράσεων.                 
 
3. Αιτήµατα γειτονικών χωρών προς την 
βελγική κυβέρνηση για κλείσιµο 
πυρηνικών σταθµών 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του βελγικού 
οικονοµικού Τύπου στα τέλη Απριλίου, η 
Γερµανίδα Υπουργός Περιβάλλοντος κα 
Hendricks αιτήθηκε στην βελγική κυβέρνηση 
την παύση λειτουργίας των δύο πυρηνικών 
σταθµών, Doel 3 και Tihange 2, οι οποίοι 
έχουν επανειληµµένα κατά το πρόσφατο 
παρελθόν παρουσιάσει τεχνικά προβλήµατα. 
Σηµειώνουµε ότι η βελγική αρχή ελέγχου 
πυρηνικής ενέργειας (AFCN) έδωσε στα τέλη 
του παρελθόντος έτους την συγκατάθεσή 
της για επαναλειτουργία των δύο πυρηνικών 
σταθµών, οι οποίοι δεν είχαν λειτουργήσει 
για χρονικό διάστηµα 21 µηνών εξαιτίας 
τεχνικών προβληµάτων 1 , ωστόσο η 
γερµανική πλευρά, βασιζόµενη σε σχετική 
γνωµοδότηση επιτροπής Γερµανών 
εµπειρογνωµόνων, εξέφρασε τις επιφυλάξεις 
της αναφορικά µε την ασφάλεια των δύο 
σταθµών. Η Γερµανίδα Υπουργός ζήτησε 
συγκεκριµένα την προσωρινή παύση 
λειτουργίας των δύο πυρηνικών σταθµών, 
προκειµένου να διενεργηθούν πρόσθετοι 
έλεγχοι που θα πιστοποιήσουν την ασφάλειά 
τους. Ο βελγικός Τύπος τόνισε ιδιαίτερα το 

                                                 
1 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 5 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 111. 
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γεγονός ότι αυτήν την φορά το γερµανικό 
αίτηµα και οι επιφυλάξεις δεν διατυπώθηκαν 
από κάποιο οµόσπονδο κρατίδιο ή τοπική 
αρχή 2 , αλλά από την ίδια την Υπουργό 
Περιβάλλοντος της χώρας.  
Με το γερµανικό αίτηµα συντάχθηκε και η 
κυβέρνηση του Λουξεµβούργου, όπως 
ανέφερε ο βελγικός Τύπος, σε συνέχεια 
προηγούµενων εκφράσεων ανησυχίας της 
αναφορικά µε την κατάσταση ασφάλειας των 
αντιδραστήρων Doel 3 και Tihange 23.    
 
4. Περαιτέρω πτώση της 
καταναλωτικής, άνοδος ωστόσο της 
επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης στο 
Βέλγιο τον Απρίλιο 
Τα δηµοσιευθέντα στις 20.4 στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (BNB) 
έδειξαν ότι το επίπεδο καταναλωτικής 
εµπιστοσύνης σηµείωσε τον Απρίλιο την 
τέταρτη διαδοχική µηνιαία πτώση του στην 
διάρκεια του τρέχοντος έτους, ανερχόµενο 
στις -8 µονάδες. Η πτώση του επιπέδου 
καταναλωτικής εµπιστοσύνης τον Απρίλιο 
οφείλεται κυρίως στην υποβάθµιση του 
επιπέδου αισιοδοξίας για τις δυνατότητες 
αποταµίευσης και την οικονοµική κατάσταση 
των βελγικών νοικοκυριών.    
Πιο συγκεκριµένα, επιδείνωση παρατηρήθηκε 
στους επιµέρους δείκτες αισιοδοξίας 
αναφορικά µε την οικονοµική κατάσταση 
των βελγικών νοικοκυριών (από τις -4 
µονάδες τον Μάρτιο στις -5 µονάδες τον 
Απρίλιο), καθώς και την ικανότητα των 
βελγικών νοικοκυριών για αποταµίευση (από 
τις 3 µονάδες τον Μάρτιο στην -1 µονάδα 
τον Απρίλιο). Από την άλλη πλευρά, ο 
δείκτης αισιοδοξίας σχετικά µε την 
γενικότερη µακροοικονοµική κατάσταση της 
χώρας εµφάνισε ελαφρά βελτίωση (από τις   
-11 µονάδες τον Μάρτιο στις -10 µονάδες 
τον Απρίλιο), ενώ οι εκτιµήσεις των Βέλγων 
αναφορικά µε τις προοπτικές διαµόρφωσης 
της ανεργίας διατηρήθηκαν σε σταθερά 
επίπεδα (στις 15 µονάδες τον Απρίλιο, όπως 
και τον Μάρτιο).  

                                                 
2  Βλ. σχετικές αναφορές µας σε άρθρα 6 και 5 
ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 112 και 113, 
αντιστοίχως. 
3 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 6 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 112. 

Σε αντίθεση µε την χειροτέρευση του 
επιπέδου καταναλωτικής εµπιστοσύνης, τα 
στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου 
σχετικά µε το κλίµα επιχειρηµατικής 
εµπιστοσύνης που δηµοσιεύθηκαν στις 25.4, 
έδειξαν εκ νέου αξιόλογη βελτίωση για τον 
µήνα Απρίλιο, στις -2,4 µονάδες, έναντι -4,2 
µονάδων τον Μάρτιο και -6,6 µονάδων τον 
Φεβρουάριο. Η βελτίωση της επιχειρηµατικής 
εµπιστοσύνης τον Απρίλιο αποκτά σύµφωνα 
µε την Κεντρική Τράπεζα ιδιαίτερη σηµασία, 
καθώς φαίνεται πως το επιχειρηµατικό κλίµα 
δεν επηρεάστηκε αρνητικά από τις 
τροµοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες, στα 
τέλη Μαρτίου, µε εξαίρεση τον κλάδο του 
εµπορίου. Η καλυτέρευση του 
επιχειρηµατικού κλίµατος οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην σηµαντική καλυτέρευση 
των προοπτικών εξέλιξης της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας και της ζήτησης στον κλάδο 
µεταποίησης, και δευτερευόντως στον κλάδο 
κατασκευών.  
Πιο συγκεκριµένα, στον κλάδο της 
µεταποίησης η επιχειρηµατική εµπιστοσύνη 
εµφάνισε αξιόλογη βελτίωση, περνώντας από 
τις -7,9 µονάδες τον Μάρτιο στις -4,9 
µονάδες τον Απρίλιο, ενώ στις κατασκευές 
το επίπεδο επιχειρηµατικής αισιοδοξίας 
σηµείωσε εκ νέου µικρή άνοδο, περνώντας 
από τις -3,9 µονάδες τον Μάρτιο στις -3,2 
µονάδες τον Απρίλιο. Αντιθέτως, στο 
εµπόριο η επιχειρηµατική εµπιστοσύνη 
παρουσίασε επιδείνωση από τις -4,1 µονάδες 
τον Μάρτιο στις -7,2 µονάδες τον Απρίλιο, 
ενώ στον κλάδο επιχειρηµατικών υπηρεσιών 
η εµπιστοσύνη κατέγραψε ελαφρά πτώση, 
από τις 11,2 µονάδες τον Μάρτιο στις 10,8 
µονάδες τον Απρίλιο.  
Όπως σηµείωσε η Κεντρική Τράπεζα, η 
συνολική συνθετική καµπύλη της 
οικονοµικής συγκυρίας έπεσε τον Απρίλιο σε 
ακόµη βαθύτερα αρνητικά επίπεδα, 
συγκεκριµένα στις -0,6 µονάδες, έναντι -0,1 
µονάδων τον Μάρτιο, 0,5 µονάδων τον 
Φεβρουάριο και 0,6 µονάδων τον Ιανουάριο.      
                        
5. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
οικονοµικές και επιχειρηµατικές 
ειδήσεις  
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Η εβδοµάδα 18-
22 Απριλίου τελείωσε µε τον δείκτη BEL 20 
να προσεγγίζει το κατώφλι των 3.500 
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µονάδων που είχε να πλησιάσει από τα µέσα 
Ιανουαρίου, και να ανέρχεται στις 3.498,68 
µονάδες, σηµειώνοντας εβδοµαδιαία άνοδο 
της τάξεως του 1,16%. Τις µεγαλύτερες 
εβδοµαδιαίες ανόδους στο πλαίσιο του BEL 
20 κατέγραψαν οι µετοχές των τραπεζών 
KBC  (+3,72% στα 49,83 €) και ING 
(+3,61% στα 11,47 €), ενώ αντιθέτως η 
µετοχή της διαχειρίστριας του βελγικού 
ηλεκτρικού δικτύου Elia κατέγραψε 
σηµαντική πτώση (-5,35% στα 43,96 €).            
Σύσταση ειδικής προκαταρκτικής επιτροπής 
διερεύνησης των βελγικών πτυχών του 
διεθνούς σκανδάλου φοροαποφυγής 
"Panama Papers”:  Στις 20 Απριλίου, το 
βελγικό κοινοβούλιο αποφάσισε να συστήσει 
ειδική προκαταρκτική επιτροπή µε 
αντικείµενο την διερεύνηση των βελγικών 
πτυχών του διεθνούς σκανδάλου 
φοροαποφυγής “Panama Papers”, στο οποίο 
έχουµε αναφερθεί σε προηγούµενο 
ενηµερωτικό δελτίο 4 . Η εν λόγω ειδική 
επιτροπή καλείται έως τα τέλη του τρέχοντος 
έτους να έχει διαλευκάνει τις υποθέσεις 
εµπλοκής Βέλγων υπηκόων στο µεγάλο 
σκάνδαλο φοροαποφυγής, καθώς και να 
φέρει στην επιφάνεια στοιχεία σχετικά µε 
συνεργούς τους που τους παρείχαν 
διευκολύνσεις, και ιδιαίτερα µεσάζοντες και 
ιδρύµατα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. 
Κατά τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, ανάλογα 
µε την πρόοδο των εργασιών της, η ειδική 
επιτροπή διερεύνησης ενδέχεται να λάβει την 
µορφή επίσηµης κοινοβουλευτικής 
εξεταστικής επιτροπής. 
Η νέα περίοδος φορολογικής αµνηστίας εκ 
νέου στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους: Σε 
συνέχεια σχετικών αναφορών µας σε 
προηγούµενα ενηµερωτικά δελτία 5 , το 
νοµοσχέδιο της οµοσπονδιακής κυβέρνησης 
δια του οποίου θα καταστεί δυνατή η έναρξη 
εφαρµογής νέας περιόδου φορολογικής 
αµνηστίας χωρίς την εµπλοκή των 
περιφερειακών κυβερνήσεων, θα 
επανεξετασθεί από το Νοµικό Συµβούλιο του 
Κράτους (Conseil d’Etat) όπως αποφασίστηκε 
στις 20 Απριλίου από την αρµόδια Επιτροπή 

                                                 
4 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 121. 
5 Βλ. αναφορές µας σε άρθρα 8, 1 και 4 ενηµερωτικών 
δελτίων υπ’ αριθ. 106, 110 και 119, αντιστοίχως. 

Οικονοµικών του οµοσπονδιακού 
κοινοβουλίου (κατόπιν πιέσεων της 
αντιπολίτευσης), προκειµένου να 
διασφαλισθεί η συµβατότητά του µε το 
σχήµα κατανοµής των αρµοδιοτήτων µεταξύ 
οµοσπονδιακής και περιφερειακών 
κυβερνήσεων. Η επανεξέταση του εν θέµατι 
νοµοσχεδίου από το Νοµικό Συµβούλιο είναι 
βέβαιο ότι θα καθυστερήσει περαιτέρω την 
έναρξη ισχύος της νέας περιόδου 
φορολογικής αµνηστίας, ενώ η βελγική 
αντιπολίτευση διαβλέπει ακόµη και 
πιθανότητα προσφυγής στο ανώτατο 
συνταγµατικό δικαστήριο της χώρας (Cour 
Constitutionnelle), καθώς εκτιµά πως το 
νοµοσχέδιο δεν ρυθµίζει µε επιτυχία τα 
ανακύψαντα προβλήµατα υπέρβασης των 
αρµοδιοτήτων του οµοσπονδιακού κράτους, 
εις βάρος των βελγικών περιφερειών. 
Οµοσπονδιακά µέτρα στήριξης οικονοµικών 
κλάδων που επλήγησαν από τις 
τροµοκρατικές επιθέσεις της 22ης Μαρτίου: 
Όπως σηµείωσε στα τέλη Απριλίου ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος, η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση εξήγγειλε –σχεδόν ταυτόχρονα 
µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
δηµοσιονοµικού ελέγχου- µέτρα ενίσχυσης 
και στήριξης επιχειρήσεων –κυρίως 
µικροµεσαίων- που δραστηριοποιούνται σε 
οικονοµικούς κλάδους οι οποίοι έχουν πληγεί 
ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις των 
τροµοκρατικών επιθέσεων του τέλους 
Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Η εξαγγελία των 
οµοσπονδιακών µέτρων στήριξης ήλθε σε 
συνέχεια ανάλογων µέτρων (προσωρινής 
απαλλαγής των ξενοδοχειακών µονάδων από 
καταβολή δηµοτικού φόρου, στήριξης της 
ρευστότητας των επιχειρήσεων πληγέντων 
οικονοµικών κλάδων µέσω παροχής ειδικών 
εγγυήσεων) που υιοθέτησε η περιφερειακή 
κυβέρνηση των Βρυξελλών, καθώς οι 
επιχειρήσεις της πόλης έχουν υποστεί τα 
µεγαλύτερα πλήγµατα. Σηµειωτέον ότι τα 
οµοσπονδιακά µέτρα επικεντρώνονται –ως 
είναι φυσικό- στην µητροπολιτική περιοχή 
των Βρυξελλών, ωστόσο δεν περιορίζονται 
αποκλειστικά σε αυτήν. Τα εξαγγελθέντα 
µέτρα της οµοσπονδιακής κυβέρνησης 
περιλαµβάνουν δυνατότητα των 
επιχειρήσεων να καταφεύγουν στην λύση 
των προσωρινών απολύσεων (δια της 
θέσεως πλεοναζόντων εργαζοµένων σε 
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καθεστώς προσωρινής ανεργίας), 
δυνατότητα εµπορικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων του κλάδου µαζικής εστίασης 
στις περιοχές Βρυξελλών και Zaventem να 
αναβάλουν κατά ένα έτος την καταβολή των 
εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, καθώς επίσης και δυνατότητα 
ρύθµισης των πληρωµών εργοδοτικών 
εισφορών σε διάστηµα έως 18 µηνών, χωρίς 
προσθήκη προσαυξήσεων. Περαιτέρω, 
προβλέπεται η δυνατότητα επιχειρήσεων που 
έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµίες από τις 
τροµοκρατικές επιθέσεις να προβούν σε 
ρύθµιση πληρωµών των µηνιαίων 
καταβολών του ΦΠΑ, καθώς και των 
παρακρατήσεων από εισοδήµατα εργασίας 
(précompte professionnel), καθώς επίσης και 
να τύχουν ελαστικότητας από πλευράς 
φορολογικών αρχών ως προς την 
αποπληρωµή παλαιότερων οφειλών τους 
προς το κράτος. Τέλος, οι οµοσπονδιακές 
εξαγγελίες περιλαµβάνουν και ορισµένα 
µέτρα στήριξης του τουρισµού και του 
πολιτισµού, ιδιαίτερα στις Βρυξέλλες.  
Σύµφωνα µε οικονοµικά δηµοσιεύµατα του 
τέλους Απριλίου, βασισµένα σε πρόσφατα 
στοιχεία του Επιµελητηρίου Βρυξελλών 
(Beci), λίγο πάνω το ένα τέταρτο των 12.000 
ξενοδοχείων, εστιατορίων και λοιπών 
καταστηµάτων µαζικής εστίασης των 
Βρυξελλών βρίσκονται σε διαδικασία είτε 
δικαστικής αναδιάρθρωσης, ή ακόµη και 
πτώχευσης.        
 
6. Σε άνοδο η δηµιουργία νέων 
επιχειρήσεων στο Βέλγιο το 2015 
Σύµφωνα µε στοιχεία της εταιρείας 
εµπορικών πληροφοριών Graydon, τα οποία 
δηµοσιεύθηκαν από τον βελγικό οικονοµικό 
Τύπο στα τέλη Απριλίου, ο αριθµός των 
νεοσυσταθεισών επιχειρήσεων στο Βέλγιο το 
2015 σηµείωσε άνοδο της τάξεως του 1,8% 
έναντι του 2014, φθάνοντας µάλιστα στο 
απόλυτο ιστορικά υψηλό επίπεδο των 82.571 
επιχειρήσεων και ξεπερνώντας το επίπεδο 
του 2011 (στις 81.220 νεοσύστατες 
επιχειρήσεις). 
Τα στοιχεία της Graydon διαπιστώνουν 
ωστόσο σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ 
των βελγικών περιφερειών, µε την Φλάνδρα 
να είναι η µοναδική περιφέρεια που 
κατέγραψε το 2015 αύξηση (+4,1%), ενώ 

αντιθέτως στην Βαλλονία και τις Βρυξέλλες 
καταγράφηκε ελαφρότατη πτώση, της 
τάξεως του 0,1% και του 0,3% αντίστοιχα. 
Συνεπώς, η περσινή αύξηση του αριθµού 
των νεοσυσταθεισών επιχειρήσεων στο 
Βέλγιο οφειλόταν αποκλειστικά στις 
φλαµανδικές επιχειρήσεις. Πάντως, όπως 
σηµείωσε ο οικονοµικός Τύπος, στην 
διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 
τρέχοντος έτους ο αριθµός των νέων 
επιχειρήσεων παρουσίασε ισχυρή µεγέθυνση 
και στις τρεις βελγικές περιφέρειες, και πιο 
συγκεκριµένα κατά 8,5% στην Φλάνδρα, 
κατά 4,5% στις Βρυξέλλες, κατά 3,6% στην 
Βαλλονία, ενώ σε ολόκληρο το Βέλγιο ο 
ρυθµός ανόδου ήταν της τάξεως του 6,4%. 
Ως πλέον δραστήριοι κλάδοι από πλευράς 
δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων αναφέρονται 
από την Graydon εκείνοι των 
συµβουλευτικών υπηρεσιών, των ιδιωτικών 
ιατρείων, των µεταφορικών εταιρειών και 
των επιχειρήσεων µαζικής εστίασης. Κατά 
την Graydon, το ποσοστό επιβίωσης 
νεοφυών επιχειρήσεων κατά την πενταετία 
2011-2015 ανήλθε σε 69,71%, µε την 
κατηγορία των ελευθέρων επαγγελµάτων να 
εµφανίζει το υψηλότερο ποσοστό (85%) και 
τις επιχειρήσεις µαζικής εστίασης το 
χαµηλότερο (55%). Μία τάση εξάλλου που 
παρατηρεί η Graydon από το έτος 2009, 
είναι η αυξανόµενη προτίµηση των νεοφυών 
εταιρειών να επιλέγουν την εγκατάσταση της 
έδρας τους σε κάποιο γειτονικό του Βελγίου 
κράτος, µε τον αριθµό τους να πλησιάζει τις 
4.000 περιπτώσεις το 2015, ήτοι το 4,2% 
του συνολικού αριθµού των νεοσυσταθεισών 
επιχειρήσεων.  
Η Graydon αποδίδει την αύξηση του αριθµού 
των νεοφυών επιχειρήσεων ετησίως κυρίως 
στην βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος 
στο Βέλγιο, παρά στην βελτίωση της 
γενικότερης οικονοµικής συγκυρίας.            
             
      
                                    
 
                               



 

 8

 
 

ΠΗΓΕΣ: 
 

1. Κεντρική Τράπεζα Βελγίου (BNB), Βελγική Στατιστική Υπηρεσία (Institut des Comptes 
Nationaux), δηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 

 
2. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών 
 
3. ∆ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 

 
4. Κεντρική Τράπεζα Βελγίου (BNB), Communiqués de Presse “Enquête auprès des 

consommateurs d’avril 2016”, 20-4-2016, “Enquête mensuelle de conjoncture auprès des 
entreprises- avril 2016”, 25-4-2016, δηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 

 
5. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, δηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 

 
6. ∆ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου, εταιρεία εµπορικών πληροφοριών Graydon 

 


