
 

 1

 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆ιεύθυνση: Rue des Petits Carmes 6, B-1000, Bruxelles 

Τηλέφωνο: +322-5455507, Fax: +322-5455508, e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr  
 

∆ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ   
15/9/2016-3/10/2016 

  
 

Προσπάθεια  εξαγοράς  της  φλαμανδικής  εταιρείας  ηλεκτρικού  ρεύματος  και 
φυσικού αερίου Eandis, από την κινεζική κρατική εταιρεία ενέργειας State Grid.   
 
H  βρετανική  εταιρεία  με  την  επωνυμία  State  Grid  Europe  Limited  που  εδρεύει  στο 
Λονδίνο, η οποία είναι θυγατρική της κρατικής ενεργειακής εταιρείας της Κίνας State 
Grid, με 1,9  εκατομμύρια εργαζομένους και   ετήσιο τζίρο που φτάνει τα 276 δις ευρώ, 
προσέφερε  830  εκατομμύρια  ευρώ  για  την  εξαγορά  ποσοστού  14%  της  φλαμανδικής 
εταιρείας  παροχής  φυσικού  αερίου  και  ηλεκτρικού  ρεύματος  Eandis.    Η  φλαμανδική  
εταιρεία εξυπηρετεί συνολικά 234 φλαμανδικούς δήμους, με ετήσιο τζίρο 1,1 δις ευρώ. Η 
State  Grid  πλειοδότησε  ενώ  οι  υπόλοιπες  δύο  προσφορές  ήταν  μόλις  562  και  538 
εκατομμύρια ευρώ. 
 
Ο Δήμος  της  Γάνδης,  ο  οποίος κατέχει  το  7%  των μετοχών  της Eandis,  εξέφρασε  την 
αντίθεσή  του  για  την  σύμπραξη  με  την  κινεζική  εταιρεία  και      ζητήσε  αναβολή  της 
γενικής  συνέλευσης  των  μετόχων  της  Eandis,  στην  οποία  θα  συζητηθεί  και 
ενδεχομένως επικυρωθεί η συμφωνία.  
 
Σοβαρά  ερωτηματικά  για  το  κατά  πόσον  η  Eandis  είναι  σε  θέση  να  λειτουργήσει  με 
γνώμονα  το  δημόσιο  συμφέρον  διατυπώνουν  πλέον  ακόμα  και  μέλη  του  διοικητικού 
συμβουλίου  της  φλαμανδικής  εταιρείας,  όπως  και  προσκείμενα  στους  φλαμανδούς 
σοσιαλιστές στελέχη της.  
 
Ανάμεσα  στις  επιφυλάξεις  που  διατυπώθηκαν  είναι  ότι  λόγω  της  συμμετοχής  τους 
στην  φλαμανδική  εταιρεία  η  κινεζική  εταιρεία  θα  κατευθύνει  τις  εταιρείες  στο  να 
εισάγουν  ηλεκτρικό  υλικό  και  τεχνολογία  από  την  ίδια  την  Κίνα,  με  αποτέλεσμα  οι 
ευρωπαϊκές  εταιρείες  παραγωγής  συναφούς  υλικού  να  δουν  τον  τζίρο  τους  να 
μειώνεται, αλλά και να μένουν πίσω σε θέματα τεχνογνωσίας και καινοτομίας.  
 
Η  εν  λόγω  συμφωνία,  δείχνει  να  μην      υλοποιείται  μετά  τις  σφοδρές  αντιδράσεις, 
δεδομένου  ότι  η  Συνέλευση  των  μετόχων  που  ξεκίνησε  την  Δευτέρα  3  Οκτωβρίου 
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προσανατολίζεται να μην την εγκρίνει. Η κινεζική εταιρεία  με  επιστολή της εκφράζει 
την έκπληξή της για τις αντιδράσεις που υπήρξαν στο θέμα της εξαγοράς της Eandis.  
               
Εξαγορά της Brussels airlines από τη Lufthansa 
 
Το  Διοικητικό Συμβούλιο  γερμανικής  αεροπορικής  εταιρείας Lufthansa,  αποφάσισε  να 
ξεκινήσουν  επίσημα  οι  συζητήσεις  με  τους  μετόχους  της  μειοψηφίας  της  Brussels 
Airlines για την εξαγορά του 55%  των μετοχών που δεν έχει ακόμα μεταβιβαστεί,  έτσι 
ώστε μέχρι τις αρχές του 2017 να ολοκληρωθεί η εξαγορά.   
 
Η  Brussels  Αirline  είναι  μια  υγιής  χρηματοιοκονομικά  εταιρεία,  μετά  από  ένα 
πρόγραμμα  εξυγίανσης  τα προηγούμενα  χρόνια,  και  η  μεταβίβαση  της  εξ  ολοκλήρου 
στην Lufthansa εγείρει ερωτηματικά τόσο στην επιχειρηματική κοινότητα όσο και στους 
εργαζόμενους  της  εταιρείας  για  το  μέλλον  της.  Η  γερμανική  εταιρεία  δεν  καθιστά 
σαφές  το  μέλλον  της  Brussels  Airlines,  μια  και  κυκλοφορούν  διάφορα  σενάρια 
αναφορικά με την ανεξαρτητοποίηση ή ενσωμάτωσή της στη Eurowings, θυγατρική της 
Lufthansa,  χωρίς  να  γνωρίζουν  εάν  υπάρχει  σχέδιο  για    τη  διατήρηση  ή  όχι  της 
ονομασίας της. Υπάρχουν απόψεις οτι θα πρέπει να διατηρηθει μία εθνική αεροπορική 
εταιρεία, αφού με αυτόν τον τρόπο προβάλλεται η ταυτότητά της στη διεθνή σκηνή.   
 
Η Caterpillar  αποφάσισε    παύση λειτουργίας μεγάλης μονάδας παραγωγής    στο 
Βέλγιο. 
 
Η  Αμερικανική  εταιρεία  Caterpillar  αποφάσισε  την  παύση  λειτουργίας  μεγάλης 
βιομηχανικής  μονάδας  στο Gosseliers,  μία  από  τις  φτωχότερες  περιοχές  του  Βελγίου 
που βρίσκεται σε διαρκή αποβιομηχανιση τα τελευταία χρόνια. Η παύση λειτουργίας 
της παραγωγικής μονάδας αναμένεται να κοστίσει  2.200  θέσεις  εργασίας και γίνεται 
στα  πλαίσια  της  αναδιάρθρωσης  της  εταιρείας,  σε  παγκόσμια  κλίμακα,  όπου 
αναμένεται να χαθούν συνολικά 10.000 εργασίας.  
 
Οι  αντιδράσεις  και  οι  διαμαρτυρίες    ήταν  σφοδρές  από  όλες  τις  πλευρές  ενώ  ένας 
αριθμός εργαζόμενων επιχειρήσαν  να καταλάβουν τις εγκαταστάσεις.  
 
Ο λόγος που επικαλείται η εταιρεία ειναι η μειώση την παραγωγή  της σε παγκόσμιο 
επίπεδο,  λόγω  της πτώσης  της  ζήτησης για σχετικό    εξοπλισμό,  από  τις  βιομηχανίες 
ενέργειας και εξορύξεων.   
 
Μακροοικονομικά στοιχεία ‐ ΑΕΠ, πληθωρισμός – προβλέψεις  για το 2016.   
 
Η οικονομία του Βελγίου, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας,  συνεχίζοντας  
την τάση από το 2013 εκτιμάται οτι θα παρουσίασει αύξηση του ΑΕΠ το 2016της  τάξης 
του  1,4%  .  Ο  πληθωρισμός    ενώ  το  πρώτο  εξάμηνο  του  2016  παρέμενε  στο  1,5%,  τον 
Ιούλιο και τον Αύγουστο, παρουσίασε αύξηση φτάνοντας το 2% με αποτέλεσμα πλέον 
να  αναμένεται  ετήσιος  πληθωρισμός  1,8%.  Το  έλλειμμα  του  δημόσιου  τομέα 
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αναμένεται να εξελιχθεί σε 2,6% του ΑΕΠ, παραμένοντας στο ίδιο ποσοστό με αυτό του 
2015.   
 
Η Βελγική αγορά κατοικίας και η αγορά ενυπόθηκων δανείων.  
 
Ειδική  έκδοση  της  Κεντρικής  Τράπεζας  του  Βελγίου  αναφέρει  ότι  τα  τελευταία  15 
χρόνια  η  αγορά  ενυπόθηκων  δανείων  στο  Βέλγιο  έχει  σχεδόν  τριπλασιαστεί  σε 
απόλυτο αριθμό. Από €71 δισ.  το 2001 σε €199 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2016. Οι τιμές 
των ακινήτων σε ονομάστικές τιμές έχουν διπλασιαστεί την ίδια περίοδο. Παρόλο που 
η  αγορά  είχε  μιά  μέτρια  διόρθωση  τα  έτη  2009‐2011  συνέχισε  να  κινείται  ανοδικά. 
Σύμφωνα με στοιχεία  της Κεντρικής Τράπεζας  του Βελγίου με  βάση  το μοντέλο που 
χρησιμοποιεί  για  την  αποτίμηση  της  αγοράς  οικιστικών  ακινήτων  στην  χώρα,    τον 
Δεκέμβριο του 2015, ήταν υπερτιμημένα κατα 10,3%.   
 
Παρόλο που ο συνολικός δανεισμός των βελγικών νοικοκυριών σύμφωνα με στοιχεία 
του  πρώτου  εξάμηνου  του  2016  είναι    58,9%  του ΑΕΠ,  σχετικά  χαμηλός  σε  σχέση  με 
άλλες  Ευρωπαικές  χώρες,  τα  τελευταία  χρόνια  αυξάνεται,  όπως  αναφέρει  η    ειδική 
έκθεση  της  Τράπεζας,  κυρίως  λόγω  της  αύξησης  των  ενυπόθηκων  δανείων  που 
ευνοείται από τα πολύ χαμηλά επιτόκια.    
 
Η  Κεντρική  Τράπεζα  του  Βελγίου  στην    προσπάθειά  αποφυγής  δημιουργίας 
« φούσκας »  στην  αγορά  ακινήτων προειδοποιεί  και  συστήνει  στα  χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα  της  χώρας  ότι  λόγω  των  χαμηλών  επιτοκίων  τα  δάνεια  με  υψηλό  ρίσκο 
αυξάνονται και θα πρέπει τα τραπεζικά ιδρύματα να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στο 
νέο  δανεισμό τους σε ενυπόθηκα δάνεια.   
 
Αναδιάρθρωση της ολλανδικής τράπεζας ING στο Βέλγιο 
 
Η  απόφαση  αναδιάρθρωσης  της  ολλανδικής  τράπεζας  ING  στο  Βέλγιο  προκαλεί 
έντονη  δυσαρέσκεια  και  ανησυχία  που  εκφράζεται    καθημερινά  στα  Βελγικά  μέσα 
ενημέρωσης.  
 
H ολλανδική μητρική τράπεζα  ING ανακοίνωσε επικείμενη απόλυση 3.158 υπαλλήλων 
στο Βέλγιο έως το 2021 και συγχώνευση των 1.245 υποκαταστημάτων της σε 650.  
 
Οι λόγοι που επικαλείται η τράπεζα για την μείωση των εργασιών της στην χώρα είναι 
η πολιτική των χαμηλών επιτοκίων, που έχει κοστίσει στην κερδοφορία της τράπεζας, 
αλλά  και  της ψηφιοποίησης  των  υπηρεσιών,  που  κάθιστά  την  υπάρξη  τόσο μεγάλου 
αριθμού υποκαταστημάτων μη αναγκαία. Τα συνδικάτα έχουν εξαγγείλει απεργία για 
την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου. Από την πλευρά του, ο CEO της τράπεζας για το Βέλγιο, 
Rik Vandenberghe, δηλώνει ότι η κίνηση αυτή είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί το 
μέλλον  της  τράπεζας,  αν  και  αναφέρει  ότι  «ελπίζει  να  καταφέρει  να  μειώσει  τις 
απώλειες  από την επικείμενη αναδιάρθρωση». 
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