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1. Απονοµή ετήσιων βραβείων 
International Taste & Quality Institute 
(ITQI), Βρυξέλλες, 4.6.2015 
Στις 4.6.2015, σε ειδική εκδήλωση που έλαβε 
χώρα το απόγευµα σε κεντρικό σηµείο των 
Βρυξελλών (Concert Noble), έλαβε χώρα η 
11η ετήσια απονοµή βραβείων γεύσης και 
ποιότητας από το International Taste & 
Quality Institute (ITQI) που έχει έδρα τις 
Βρυξέλλες. Σηµειώνουµε ότι πρόκειται για 
διεθνή οργάνωση µε την οποία 
συνεργάζονται 16 διεθνείς και εθνικές 
οµοσπονδίες chefs και sommeliers (κυρίως 
από την Ευρώπη και συγκεκριµένα από την 
Γαλλία, τη Βρετανία, την Ελλάδα, τη 
Γερµανία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη 
Σουηδία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, την 
Πορτογαλία, την Τουρκία, αλλά και 
διευρωπαϊκές και διεθνείς οµοσπονδίες, όπως 
οι Euro-Toques, World Master Chefs Society, 
Nordic Chefs Association και Association de 
la Sommellerie Internationale). Τα 
τυποποιηµένα / συσκευασµένα προϊόντα που 
συµµετέχουν κάθε χρόνο από αριθµό χωρών 
από ολόκληρο τον κόσµο υποβάλλονται σε 
«τυφλή» επί εξαήµερο γευσιγνωσία από 
οµάδα 120 ειδικών που προέρχονται από τις 
συνεργαζόµενες µε το ITQI οµοσπονδίες. Τα 
προϊόντα δεν συγκρίνονται µεταξύ τους, 
αλλά κρίνονται επί τη βάσει των γευστικών 
και ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. Από τα 
προϊόντα που υποβάλλονται σε δοκιµασία, 
επιλέγεται περίπου το 60% και βραβεύεται 
µε διακρίσεις ενός, δύο ή τριών αστέρων, 
ανάλογα µε τα αποτελέσµατα των ως άνω 
γευστικών δοκιµών. 
Φέτος υπήρξε απρόσµενα υψηλός αριθµός 
ελληνικών προϊόντων που βραβεύθηκαν και 
τα οποία µνηµονεύουµε αµέσως κατωτέρω. 
Σηµειώνουµε ότι κατά την τελετή 
ανακοινώνονται οι διακρίσεις µόνον εκείνων 
των προϊόντων των οποίων οι παραγωγοί 
επιχειρήσεις εκπροσωπούνται στην τελετή 
απονοµής των βραβείων. Ο προϊστάµενος 
του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών Π. Γκάσιος 
εντόπισε τους εκπροσώπους 7 ελληνικών 
επιχειρήσεων –από τις 10 συνολικά- που 
εκπροσωπούντο στην τελετή βράβευσης και 
αντάλλαξε απόψεις όσον αφορά την σηµασία 
της διάκρισης, αλλά και τις προοπτικές των 
προϊόντων τους στην βελγική αγορά. Από 
την χώρα µας βραβεύθηκαν το 2015 τα 

ακόλουθα 109 προϊόντα (έναντι 40 
προϊόντων το 2014): 

 Έξτρα Παρθένα Ελαιόλαδα Άξιον Εστί 
“Dione” (βιολογικό), “Infinity”, “Liquid 
Gold”, και τα τρία ΠΓΕ Λακωνίας από 
την εταιρεία Άξιον Εστί Commerce Ltd. 
(Πειραιάς, από 2 αστέρια) 

 Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο “Maxouli”, 
ΠΓΕ Λακωνίας από την εταιρεία Maxouli 
Dim. Polimenakos (Λάγιο Λακωνίας, 2 
αστέρια) 

 Λεµονάδα (2 αστέρια) και Πορτοκαλάδα 
(1 αστέρι) από την εταιρεία «ΦΗΜΗ» 
Ζηδιανάκης Α.Ε. (Ηράκλειο Κρήτης)    

 Πευκόµελο Σίθων από τον Αγροτικό 
Μελισσοκοµικό Συνεταιρισµό Νικήτης 
Χαλκιδικής (3 αστέρια) 

 Θεόνη Φυσικό Μεταλλικό Νερό από την 
εταιρεία AHB Group S.A. (Μουζάκι 
Καρδίτσας, 3 αστέρια) – 
εκπροσωπήθηκε 

 Corvina (1 αστέρι), φαγκρί Primus (1 
αστέρι), λαβράκι Primus (3 αστέρια), 
συναγρίδα Primus (2 αστέρια) από την 
εταιρεία Andromeda S.A. (Παιανία 
Αττικής) 

 Μίνι τριγωνάκια µε σπανάκι τυρί, Μίνι 
τριφτά ολικής µε φέτα-λιαστή τοµάτα-
ελιά, Μπουγάτσα ατοµική µε κρέµα από 
την εταιρεία Αραµπατζής Ελληνική Ζύµη 
Α.Ε. (Σίνδος, από 2 αστέρια) - 
εκπροσωπήθηκε  

 Μέλι δάσους Φίνο από την Αττική 
Μελισσοκοµική Εταιρεία Αλεξ. Πίττας 
ΑΕΒΕ (Αθήνα, 3 αστέρια) 

 Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 
«Κρητικοί Ελαιώνες» από την εταιρεία 
Cretan Olive Mill (Ηράκλειο Κρήτης, 2 
αστέρια) - εκπροσωπήθηκε  

 Φέτα σε άλµη DELTA Βίγλα (3 αστέρια), 
Γιαούρτι DELTA 0% (3 αστέρια), 
Γιαούρτι DELTA 0% µε καφέ (2 
αστέρια), Γιαούρτι DELTA 0% µε 
βατόµουρο (2 αστέρι) από την εταιρεία 
Vivartia – ∆έλτα Τρόφιµα Α.Ε. (Αθήνα) 

 Αυθεντικό Ελληνικό Γιαούρτι 2% (3 
αστέρια), Φέτα (3 αστέρια) από την 
εταιρεία ∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε. (Ιωάννινα) 

 Kris Kris Tostimo Mediterranean with Ail 
& Basil (1 αστέρι), Elite Mediterranean 
Crackers with Sea Salt & Black Pepper 
(2 αστέρια), S. Kings Brioche Biscuit 
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Cream Filling & Belgian Choco Chips (1 
αστέρι), S. Kings Brioche Hazelnut 
Praline Filling & Belgian Choco Chips (1 
αστέρι), S. Kings Brioche Strawberry 
Filling & Belgian Choco Chips (1 αστέρι) 
από την εταιρεία ELBISCO (Πικέρµι 
Αττικής) 

 Βιολογικό Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο 
“Our Premium Choice” από την εταιρεία 
Entopia (Αθήνα, 2 αστέρια) - 
εκπροσωπήθηκε 

 Βίκος Φυσικό Μεταλλικό Νερό (3 
αστέρια), Βίκος Cola (2 αστέρια), Βίκος 
Αεριούχος Λεµονάδα (3 αστέρια), Βίκος 
Αεριούχος Πορτοκαλάδα (2 αστέρια), 
Βίκος Πορτοκαλάδα (1 αστέρι), Βίκος 
Αεριούχος χυµός κερασιού (2 αστέρια) 
από την εταιρεία Ηπειρωτική Βιοµηχανία 
Εµφιαλώσεων Α.Ε. (Ιωάννινα) 

 Κατεψυγµένα βουτυρωµένα σαλιγκάρια 
Helix Lucorum “Delys Escargots” από 
την εταιρεία Escargom S.A. (Σκύδρα, 2 
αστέρια) 

 Λεµονάδα ΕΨΑ, Σαγκουίνι ΕΨΑ (από 3 
αστέρια) από την εταιρεία ΕΨΑ Α.Ε. 
(Βόλος) 

 Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Harmonia 
ΠΓΕ Χανιά (2 αστέρια) και Έξτρα 
Παρθένο Ελαιόλαδο Harmonia ΠΓΕ 
Λακωνία (2 αστέρια) από την εταιρεία 
Foodrinco S.A. (Μεταµόρφωση Αττικής)  

 ΛΕΠΟΓΚΑ Λεµονάδα (1 αστέρι) και 
Πορτοκαλάδα (2 αστέρια) από την 
εταιρεία ΦΟΡΤΙΣ Εµπορική Α.Ε. (Φυλή 
Αττικής) 

 ΝΕΚΤΑΡ Λεµονάδα (2 αστέρια) και 
Πορτοκαλάδα (1 αστέρι) από την 
εταιρεία ΑΦΟΙ Γ. Κουρτίδη Α.Ε. 
(Σέρρες) - εκπροσωπήθηκε 

 “Sweet Pebble Rhodes” (1 αστέρι) και 
“Together Stracciatella (3 αστέρια) από 
την εταιρεία Κουφετοποιία 
Χατζηγιαννάκης (Πειραιάς) 

 Θυµαρίσιο Μέλι «Θαύµα Θεών» από την 
Μελισσοκοµική ∆ωδεκανήσου ΑΕΒΕ 
(Ρόδος, 3 αστέρια, ενώ τιµήθηκε και µε 
Crystal Award, καθώς διακρίθηκε µε 
τρία αστέρια επί τρία συνεχή έτη) 

 Γίγαντες σε σάλτσα τοµάτας από την 
εταιρεία Παλίρροια Α.Ε. (Πολιτικά 
Εύβοιας, 2 αστέρια) 

 Κριθαράκι µε λαχανικά ΗΛΙΟΣ (1 

αστέρι), Combo Pennete Rigate & 
Whole Wheat Pennete Rigate µε 
λαχανικά ΗΛΙΟΣ (1 αστέρι), από την 
εταιρεία ΗΛΙΟΣ Βιοµηχανία Ζυµαρικών 
(Μεταµόρφωση Αττικής) 

 Κλασικός Μουσακάς από την εταιρεία 
Hellenic Catering Α.Ε. (Σίνδος) 

 Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Filos (2 
αστέρια) και Βιολογικό Έξτρα Παρθένο 
Ελαιόλαδο Karpea (3 αστέρια) από την 
εταιρεία Karpea S.A. Premium Quality 
Foods (Ν. Ερυθραία) 

 Βιολογικό Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο 
“TELHINIA” από την εταιρεία Telhnia Π. 
Κόικας (Κιάτο Κορινθίας, 2 αστέρια) 

 ∆ΥΟ-∆ΥΟ από την εταιρεία Kokkinakis 
Sugar Art (Χίος, 2 αστέρια) 

 Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο ∆ύµης 
Αχαΐας από την εταιρεία Λάδι ∆ύµης 
(Λουσικά Αχαΐας, 2 αστέρια) 

 Dijonnaise Mayo Brava από την εταιρεία 
Mediterranean Foods Α.Ε. (Κορωπί 
Αττικής, 2 αστέρια) 

 Κρητικό µέλι µε βασιλικό πολτό 
«Συνεργασία» από την εταιρεία 
Μελισσοκοµική Συνεργασία Κρήτης Α.Ε. 
(Σούδα Χανίων, 3 αστέρια) 

 Αυθεντικό Στραγγιστό Ελληνικό Γιαούρτι 
και ΠΟΠ Φέτα από την εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ 
Α.Ε. (Κουφάλια Θεσσαλονίκης, από 3 
αστέρια) 

 Λευκό τυρί Benecol (2 αστέρια), 
Βιολογική Φέτα (3 αστέρια), Μηλόξυδο 
(Apple Balsam) TOP (3 αστέρια), Ξύδι 
Balsamico TOP (1 αστέρι) από την 
εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. (Μεταµόρφωση 
Αττικής) 

 Ελαιόλαδο “Mytholio” από την εταιρεία 
Nutria S.A. (Άγιος Κωνσταντίνος 
Φθιώτιδας, 2 αστέρια)  

 Λουκάνικο µε αρωµατικά (1 αστέρι), 
καπνιστές χοιρινές µπριζόλες (2 
αστέρια) και παραδοσιακά λουκάνικα 
Καρδίτσας (1 αστέρι) από την εταιρεία 
Αλλαντικά Παντέρη (Αχαρνές Αττικής)   

 Λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας από την 
εταιρεία Pserimos Fish S.A. (Κως, 2 
αστέρια) - εκπροσωπήθηκε 

 Φυσικό µεταλλικό νερό “DIOS” (2 
αστέρια) και φυσικό µεταλλικό νερό 
“SELI” (3 αστέρια) από την εταιρεία Σ. 
Μεντεκίδης Α.Ε. (Σπηλιά Κοζάνης) - 
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εκπροσωπήθηκε 
 Αρωµατικό ελαιόλαδο “Enigma” (2 
αστέρια) και αρωµατικό ελαιόλαδο µε 
κρόκο και δενδρολίβανο “Enstagma” (1 
αστέρι) από την εταιρεία Ελαιώνες 
Σακελλαρόπουλου (Σπάρτη) 

 Καπνιστό αλάτι “Salt Odyssey” από την 
εταιρεία Σιώνας Χαράλαµπος-Βιοδύναµη 
(Θεσσαλονίκη, 3 αστέρια) 

 Καπνιστό πιπέρι Αριδαίας από την 
εταιρεία Θεόδωρος Μπόλκης (Αριδαία, 1 
αστέρι)    

 Ελληνικό Γιαούρτι 0% ΟΛΥΜΠΟΣ (3 
αστέρια), Βαρελίσια Φέτα ΠΟΠ 
ΟΛΥΜΠΟΣ (3 αστέρια) από την εταιρεία 
Τυράς Α.Ε. (Λάρισα) 

 Ούζο «Πυθαγόρας» (2 αστέρια) και 
ελληνικό οινοπνευµατώδες “VICTOR” (1 
αστέρι) από την εταιρεία ΒΙΚΤΩΡ ΑΒΕΕ 
(Καρλόβασι Σάµου) 

 Μπισκότα µε 45% κρέµα κακάο (1 
αστέρι) και µπισκότα γεµιστά µε κρέµα 
φουντουκιού (3 αστέρια) από την 
εταιρεία Violanta S.A. (Τρίκαλα) - 
εκπροσωπήθηκε 

 Φυσικό µεταλλικό νερό “ZARO’S” από 
την εταιρεία ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε. (Ηράκλειο 
Κρήτης)    

 ΠΟΠ βαρελίσια Φέτα «∆ΕΛΦΟΙ» από 
την εταιρεία ∆ΕΛΦΟΙ Α.Ε. 
(Μεταµόρφωση Αττικής, 2 αστέρια) 

 «Μυστικές Συνταγές» από την εταιρεία 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε. (Εύβοια) 

 Σοκολάτα Bitter Sweet & Balance, 
σοκολάτα γάλακτος Sweet & Balance 
από την εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. (Αθήνα, 
από 2 αστέρια) 

 Επιτραπέζιο νερό ∆ίρφυς από την 
εταιρεία ∆ΙΡΦΥΣ Α.Ε. (Στενή Ευβοίας, 2 
αστέρια) 

 Έξτρα Παρθένα Ελαιόλαδα Altis (2 
αστέρια), Solon (1 αστέρι) και Άλτις ΠΓΕ 
Χανίων Κρήτης ( 2 αστέρια) από την 
εταιρεία ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS Α.Ε. 
(Κηφισιά) 

 Γραβιέρα Νάξου από την Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισµών Νάξου 
(Νάξος, 2 αστέρια) 

 ELMA τσίχλα (Blister Classic) από την 
Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (Χίος, 
1 αστέρι) 

 Green Cola και Μπλε Πορτοκαλάδα από 

την Ένωση Παρασκευαστών Αεριούχων 
Ποτών Ορεστιάδας (Ορεστιάδα, από 2 
αστέρια) 

 Κριθαράκι από την εταιρεία ΗΛΙΣ 
Παραδοσιακά Ζυµαρικά (Ζαχάρω Ηλείας, 
2 αστέρια) - εκπροσωπήθηκε  

 Κοτόπουλο Ναυπάκτου από την εταιρεία 
Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος 
(Ναύπακτος, 2 αστέρια) 

 Παραδοσιακό Πυργιώτικο λουκάνικο από 
την εταιρεία Π. Μαλλιόπουλος (Πύργος 
Ηλείας, 2 αστέρια) 

 ALESIS Filo Cheese Rollinis, Filo Spinach 
Rollinis, Filo Sweet Semolina Pie, Filo 
Twist with Cheese (από 2 αστέρια), Filo 
Twist with Spinach, Homemade Herb 
Pie (από 1 αστέρι), Mini Filo Cheese 
Pies και Mini Filo Spinach Pies (από 2 
αστέρια) από την εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ 
ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ (Σίνδος) 

 ΝΙΚΑΣ FUEGO Γαλοπούλα καπνιστό 
φιλέτο και ΝΙΚΑΣ FUEGO Ζαµπόν 
µπούτι καπνιστό από την εταιρεία 
ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ (Άγιος Στέφανος Αττικής)  

 Φυσικό µεταλλικό νερό «Πηγές 
Κωστηλάτας» από την εταιρεία ΠΗΓΕΣ 
ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ Α.Ε. (Θεοδωριανά Άρτας, 
3 αστέρια) 

 Galaxy Balsamic Cream, Classic & 
Orange Flavors Σ. Μαβίδου & Υιού Ο.Ε.-
Galaxy (Βασιλικά Θεσσαλονίκης, 2 
αστέρια) - εκπροσωπήθηκε          

Σηµειώνουµε ότι αναλυτικό κατάλογο των 
προϊόντων που βραβεύθηκαν από ολόκληρο 
τον κόσµο –καθώς και γενικότερες 
πληροφορίες- µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να 
εντοπίσουν στην ιστοσελίδα του ITQI, στην 
διεύθυνση http://www.itqi.com/en/awarded-
products/awarded-products-2015.html.  
Σηµειωτέον ότι απονεµήθηκαν ειδικά 
τιµητικά βραβεία σε προϊόντα τα οποία έχουν 
διακριθεί µε τρία αστέρια επί τρία συνεχή έτη 
(Crystal Awards) προελεύσεως Ιταλίας, 
Αφγανιστάν, Ιαπωνίας, ΗΠΑ, Βελγίου, 
Κολοµβίας, Ολλανδίας, Ισπανίας, 
Λευκορωσίας, Λιθουανίας, Ταϊβάν, 
Βενεζουέλας, Ελλάδας (θυµαρίσιο µέλι 
«ΘΑΥΜΑ ΘΕΩΝ» από την Μελισσοκοµική 
∆ωδεκανήσου), Γερµανίας, Αυστρίας, 
Βοσνίας, Τουρκίας, Πολωνίας, Πολυνησίας 
και Περού, καθώς επίσης και ανώτατη 
διάκριση (Diamond Award) σε προϊόντα που 
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έχουν βραβευθεί 7 φορές εντός δεκαετίας 
προελεύσεως Γερµανίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας 
και Ολλανδίας.   
Εάν κρίνουµε από την συµµετοχή στην 
διαδικασία δοκιµασίας πληθώρας προϊόντων, 
περιλαµβανοµένων και προϊόντων µεγάλων 
πολυεθνικών εταιρειών, αλλά και το 
εκπληκτικά αυξανόµενο ενδιαφέρον που 
επιδεικνύουν Έλληνες παραγωγοί και 
εξαγωγείς, τείνουµε στο συµπέρασµα ότι η 
διάκριση στο πλαίσιο του International Taste 
& Quality Institute αποτελεί ένα τουλάχιστον 
πρόσθετο «διαβατήριο» για τυχόν 
ενδιαφερόµενες ελληνικές επιχειρήσεις του 
κλάδου τροφίµων και ποτών στην διεθνή 
αγορά.  
       
2. Οικονοµικές ειδήσεις Βελγίου 
Εκτιµήσεις για κρατικά έσοδα από Βέλγους 
κατόχους τραπεζικών λογαριασµών στην 
Ελβετία: Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του 
βελγικού οικονοµικού Τύπου των αρχών 
Ιουνίου, δύο έρευνες των βελγικών 
φορολογικών αρχών που διεξάγονται από το 
έτος 2010 για υποθέσεις φοροδιαφυγής 
Βέλγων πολιτών που τηρούν τραπεζικές 
καταθέσεις στην Ελβετία 1  έχουν 
ολοκληρωθεί. Κατά τα δηµοσιεύµατα, οι 
βελγικές φορολογικές αρχές ερεύνησαν 
περίπου 1.000 υποθέσεις, από την 
διαλεύκανση των οποίων εκτιµάται ότι θα 
προκληθούν πρόσθετα συνολικά κρατικά 
έσοδα της τάξεως των 540 εκατ. €, 
συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων 
προστίµων και προσαυξήσεων. Ο 
οικονοµικός Τύπος ανέφερε πως η 
πλειονότητα των Βέλγων φοροφυγάδων έχει 
ήδη προβεί σε σχετικό διακανονισµό µε τις 
φορολογικές αρχές. Μεταξύ τους 
περιλαµβάνονται, κατά τις δηµοσιογραφικές 
πληροφορίες, Βέλγοι ευγενείς,    
επιχειρηµατίες του κλάδου διαµαντιών, 
δικηγόροι, επικεφαλής µεγάλων 
επιχειρηµατικών οµίλων, καθώς και 
παράγοντες του αθλητισµού. Σύµφωνα µε 
τον Τύπο, αναµένεται η διαλεύκανση και 
πρόσθετων εκκρεµών υποθέσεων 
φοροδιαφυγής Βέλγων πολιτών µέσω 

                                                 
1  Και δη στην θυγατρική της βρετανικής τράπεζας 
HSBC. Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 82. 

τραπεζικών λογαριασµών στην Ελβετία. Σε 
σχετικές δηλώσεις του, ο οµοσπονδιακός 
Υπουργός Οικονοµικών κ. Van Overtveldt 
ανέφερε ότι «οι έρευνες και οι προσπάθειες 
της φορολογικής διοίκησης συµβάλλουν 
ολοένα και περισσότερο στην τόνωση της 
διαφάνειας και της φορολογικής 
δικαιοσύνης». 
Θυµίζουµε ότι από τον περασµένο Νοέµβριο 
η βελγική δικαιοσύνη έχει απαγγείλει 
κατηγορίες στην ελβετική θυγατρική της 
HSBC περί σοβαρής και οργανωµένης 
φορολογικής απάτης, ξεπλύµατος χρήµατος, 
εγκληµατικής οργάνωσης και παράνοµης 
άσκησης χρηµατοπιστωτικής 
διαµεσολάβησης προς όφελος Βέλγων 
φορολογουµένων από το έτος 2003 2 . 
Σύµφωνα µε πρόσφατα δηµοσιεύµατα του 
Τύπου, η ελβετική θυγατρική της HSBC 
φαίνεται να επιδιώκει εξωδικαστικό 
συµβιβασµό επί του ποινικού φακέλου της 
υπόθεσης, διαπραγµατευόµενη µε την 
βελγική δικαιοσύνη. 
Σε πτώση οι πτωχεύσεις στο Βέλγιο τον 
Μάιο: Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε 
η εταιρεία εµπορικών πληροφοριών Graydon, 
η οποία παρακολουθεί την πορεία των 
πτωχεύσεων στο Βέλγιο, τον Μάιο τρέχοντος 
έτους 851 επιχειρήσεις «έβαλαν λουκέτο», 
µειωµένες κατά 5,4% έναντι του αντίστοιχου 
µήνα του 2014. Σηµειωτέον ότι τους δύο 
προηγούµενους µήνες ο αριθµός 
πτωχεύσεων είχε σηµειώσει σηµαντική 
άνοδο σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους 
µήνες του 2014. 
Κατά το πρώτο πεντάµηνο του τρέχοντος 
έτους, οι πτωχεύσεις εµφανίζονται µειωµένες 
κατά 1,28% έναντι του αντίστοιχου χρονικού 
διαστήµατος του 2014, ανερχόµενες σε 
4.860. Οι πτωχεύσεις τον Μάιο 
εµφανίστηκαν µειωµένες στις περιφέρειες 
της Βαλλονίας (µείωση 8,1% σε σύγκριση µε 
τον Μάιο 2014) και της Φλάνδρας (µείωση 
16% µε 377 πτωχεύσεις, που αποτελεί την 
δεύτερη καλύτερη επίδοση από τον Μάιο 
2008, που είχαν σηµειωθεί 301 πτωχεύσεις), 
όχι όµως και στις Βρυξέλλες (αύξηση 19,8%). 
Η συνολική εκτιµώµενη απώλεια θέσεων 
εργασίας στο Βέλγιο κατά το πεντάµηνο 

                                                 
2 Οµοίως µε υποσηµείωση 1, βλ. σχετική αναφορά σε 
άρθρο 4 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 82 
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2015 εξαιτίας των πτωχεύσεων ανέρχεται σε 
10.067 θέσεις απασχόλησης, µειωµένη κατά 
11,9% σε σύγκριση µε το πρώτο πεντάµηνο 
του 2014, και για πρώτη φορά ο αριθµός 
των απωλειών θέσεων απασχόλησης φθάνει 
σε επίπεδα κατώτερα εκείνων της αρχής της 
οικονοµικής κρίσης το έτος 2009.  
Επενδύσεις άνω του 1 δις. € της περιφέρειας 
της Βαλλονίας στα αεροδρόµια Charleroi και 
Λιέγης: Σύµφωνα µε στοιχεία που 
δηµοσίευσε η περιφερειακή εταιρεία 
διαχείρισης των αεροδροµίων της Βαλλονίας 
(Sowaer), η περιφέρεια έχει από το έτος 
2001 επενδύσει κονδύλια πλησίον των 500 
εκατ. € σε έργα ανάπτυξης των υποδοµών 
των αεροδροµίων (επιµήκυνση της πίστας 
στην Λιέγη, νέος τερµατικός σταθµός στο 
Charleroi), και πλησίον των 605 εκατ. € σε 
διάφορα συµπληρωµατικά και συνοδευτικά 
των ως άνω έργων προγράµµατα, όπως 
απαλλοτριώσεων, ηχοµονωτικών εργασιών 
σε κατοικίες γειτνιάζουσες µε τα αεροδρόµια 
κλπ. Σύµφωνα µε οικονοµικά δηµοσιεύµατα, 
αυτήν την εποχή διεξάγονται συζητήσεις για 
συγχώνευση των διαχειριστικών υπηρεσιών 
των αεροδροµίων, µε µεγαλύτερη εµπλοκή 
της κυβέρνησης της περιφέρειας στην 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και 
µεγαλύτερη εµπλοκή εταίρων και 
χρηµατοδοτών από τον ιδιωτικό τοµέα, 
ιδιαίτερα µετά την απόφαση της 
περιφερειακής κυβέρνησης της Βαλλονίας για 
µείωση των επιδοτήσεων προς τα 
αεροδρόµια κατά 15%, στο πλαίσιο της 
προσπάθειας δηµοσιονοµικής εξοικονόµησης. 
Κήρυξη Λουξεµβούργου ως «φορολογικού 
παραδείσου»: Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
αναφέρθηκε στις αρχές Ιουνίου στην 
δηµοσίευση από το οµοσπονδιακό Υπουργείο 
Οικονοµικών εφαρµοστικής εγκυκλίου 
βελγικής νοµοθεσίας του έτους 2010 –σε 
ευθυγράµµιση µε την πολιτική του ΟΟΣΑ 
κατά της φοροδιαφυγής- µε βάση την οποία 
το γειτονικό κράτος του Λουξεµβούργου 
χαρακτηρίζεται ως «φορολογικός 
παράδεισος». Πιο συγκεκριµένα, η βελγική 
νοµοθεσία του 2010 προβλέπει την λήψη 
ειδικών φορολογικών µέτρων έναντι χωρών 
οι οποίες παραµένουν στην λίστα 
«φορολογικών παραδείσων» του ΟΟΣΑ για 
διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους. Ο 
οικονοµικός Τύπος σηµειώνει πως το 

Λουξεµβούργο βρίσκεται στην σχετική λίστα 
του ΟΟΣΑ από το Νοέµβριο 2013. Με βάση 
την εφαρµοστική εγκύκλιο του βελγικού 
Υπουργείου Οικονοµικών, καλούνται οι 
βελγικές επιχειρήσεις να δηλώνουν όλες τους 
τις συναλλαγές µε το Λουξεµβούργο, αξίας 
άνω των 100 χιλιάδων € 
(συµπεριλαµβανοµένων πληρωµών τόκων 
και royalties), καθώς και να αποδεικνύουν ότι 
δεν πρόκειται για κινήσεις κεφαλαίων µε 
σκοπό την φοροαποφυγή. Μερίδα του 
βελγικού οικονοµικού Τύπου, αλλά και 
έγκυρων οικονοµικών αναλυτών, σχολίασε 
σχετικά ότι η δηµοσίευση της εν λόγω 
εφαρµοστικής εγκυκλίου υπήρξε άκαιρη, την 
στιγµή κατά την οποία το Λουξεµβούργο –
που βρίσκεται υπό µεγάλη διεθνή πίεση, 
ιδιαίτερα έπειτα από την δηµοσιοποίηση των 
συµφωνιών µεταξύ της φορολογικής του 
διοίκησης και µεγάλων διεθνών 
επιχειρηµατικών οµίλων µε σκοπό την 
φοροαπαλλαγή των τελευταίων από 
καταβολή σηµαντικότατων φόρων, γνωστής 
ως υπόθεσης “LuxLeaks”3- ακολουθεί πορεία 
συµµόρφωσης µε τους κανόνες του ΟΟΣΑ 
και αναµένεται να εξέλθει στο εγγύς µέλλον 
της εν θέµατι λίστας. Βεβαίως, αρκετοί 
αναλυτές επισήµαναν ότι το βελγικό 
Υπουργείο υλοποίησε απλούστατα την 
υποχρέωσή του να εφαρµόσει τη νοµοθεσία 
που το ίδιο το βελγικό κράτος είχε θεσπίσει 5 
χρόνια νωρίτερα.   
Ανοδική πορεία επιτοκίων δανεισµού 
βελγικού κράτους: Ο βελγικός οικονοµικός 
Τύπος ασχολήθηκε ιδιαίτερα έντονα στις 
αρχές Ιουνίου µε την ανοδική πορεία των 
επιτοκίων δανεισµού του βελγικού κράτους, 
σε συνάρτηση µε την ανάλογη ανοδική 
πορεία των επιτοκίων δανεισµού των χωρών 
της ευρωζώνης, και δη της Γερµανίας. 
Σηµειωτέον ότι στις 2 Ιουνίου, το επιτόκιο 
των βελγικών δεκαετών οµολόγων έκλεισε 
στο 1,033%, για πρώτη φορά πάνω από το 
1%, έπειτα από τα τέλη Νοεµβρίου 2014. 
Στις 8 Ιουνίου, το επιτόκιο του βελγικού 
δεκαετούς οµολόγου στις αγορές έφθασε το 
1,224%. 

                                                 
3  Βλ. και παλαιότερες σχετικές αναφορές µας σε 
άρθρα 6 και 1 ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 73 και 
76, αντιστοίχως. 
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Ισχνά αποτελέσµατα της δεύτερης φετινής 
προσπάθειας εσωτερικού οµολογιακού 
δανεισµού: Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
δηµοσίευσε η βελγική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
Χρέους (Agence Belge de la Dette), το 
ποσόν που αντλήθηκε από την δεύτερη 
φετινή απόπειρα εσωτερικού οµολογιακού 
δανεισµού (26.5 έως 3.6.2015)4 ανήλθε στο 
πενιχρό ποσόν των 3,02 εκατ. €, χαµηλότερο 
και από το ποσόν των 3,49 εκατ. € που είχε 
αντληθεί τον περασµένο Μάρτιο, το οποίο 
και αποτελεί ιστορικά χαµηλό επίπεδο όλων 
των εποχών. Τα προσφερθέντα οµόλογα, 
αποκλειστικά δεκαετούς διάρκειας (µε 
ονοµαστικό επιτόκιο 0,80%), δεν φαίνεται 
να προσέλκυσαν τελικά το ενδιαφέρον των 
Βέλγων µικροεπενδυτών. Τα εξαιρετικά 
χαµηλά επίπεδα των επιτοκίων έχουν 
προκαλέσει την ουσιαστική απαξίωση του 
εσωτερικού οµολογιακού δανεισµού, ο 
οποίος είχε παραδοσιακά αποτελέσει 
σηµαντικότατο χρηµατοδότη των βελγικών 
κρατικών ταµείων, µε αποκορύφωµα τα 5,73 
δις. € που αποκοµίστηκαν κατά τον 
εσωτερικό δανεισµό του ∆εκεµβρίου 2011 
(τα γνωστά ως οµόλογα Leterme) 5 . 
Σηµειωτέον ότι το 2014 ο εσωτερικός 
οµολογιακός δανεισµός είχε αποφέρει 
συνολικά 49,52 εκατ. €, ενώ για το 2015 η 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Χρέους έχει ενδεικτικά 
προϋπολογίσει συνολικά έσοδα της τάξεως 
των 250 εκατ. €, στόχος που θεωρείται 
εντελώς απίθανο να επιτευχθεί. Πάντως, η 
Υπηρεσία εµφανίζεται αισιόδοξη για τις 
προσεχείς προσπάθειες εσωτερικού 
δανεισµού, καθώς τα επιτόκια δανεισµού του 
βελγικού δηµοσίου ακολουθούν πρόσφατα 
ανοδική πορεία. 
Το 3,2% του βελγικού πληθυσµού διαθέτει 
περιουσία άνω του 1 εκατ. δολ.: Σύµφωνα 
µε στοιχεία έρευνας που πραγµατοποίησε η 
ελβετική τράπεζα Credit Suisse στα τέλη του 
20146, το 3,2% του βελγικού πληθυσµού –
ήτοι 358.219 άτοµα- διαθέτει συνολική 
περιουσία (συµπεριλαµβανοµένης της 
ακίνητης περιουσίας) άνω του 1 εκατ. δολ. Η 
πλειονότητα αυτών -336.406 άτοµα- διαθέτει 
                                                 
4  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 2 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 93.  
5 Βλ. σχετική πλέον πρόσφατη αναφορά µας σε άρθρο 
7 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 73. 
6 Με τίτλο “Global Wealth”. 

συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους µεταξύ 
1 και 5 εκατ. δολ., ενώ 15.309 άτοµα 
διαθέτουν περιουσία µεταξύ 5 και 10 εκατ. 
δολ., 6.107 κατέχουν περιουσία µεταξύ 10 
και 50 εκατ. δολ., 278 διαθέτουν 
περιουσιακά στοιχεία µεταξύ 50 και 100 εκατ. 
δολ., 112 µεταξύ 100 και 500 εκατ. δολ. και 
µόλις 7 διαθέτουν συνολική περιουσία άνω 
των 500 εκατ. δολ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της έρευνας, το ένα τέταρτο των 500 
µεγαλύτερων περιουσιών στο Βέλγιο 
βρίσκεται στην επαρχία της ∆υτικής 
Φλάνδρας, ενώ τα τρία τέταρτα αυτών ζουν 
στην περιφέρεια της Φλάνδρας (21% στην 
επαρχία Αµβέρσας, 16% στην επαρχία 
Ανατολικής Φλάνδρας), ενώ ποσοστό 13% 
του συνόλου των εκατοµµυριούχων 
συγκεντρώνει εκάστη των περιφερειών 
Βρυξελλών και Βαλλονίας. Όπως σηµείωσε η 
Credit Suisse στην έρευνά της, οι Βέλγοι 
εκατοµµυριούχοι αντιπροσωπεύουν το 1% 
του συνόλου των εκατοµµυριούχων στον 
πλανήτη (σε δολλάρια). Σηµειωτέον τέλος 
ότι, σύµφωνα µε πλέον πρόσφατα στοιχεία 
που δηµοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα του 
Βελγίου (BNB), το ύψος των αποταµιευτικών 
καταθέσεων σε βελγικά τραπεζικά ιδρύµατα 
στα τέλη Απριλίου τρέχοντος έτους ανήλθε 
σε 260,772 δις. €, κατά 800 εκατ. € 
αυξηµένο σε σύγκριση µε τα τέλη Μαρτίου. 
Στήριξη Sowalfin προς επιχειρήσεις της 
Βαλλονίας: Στα οικονοµικά αποτελέσµατα για 
το έτος 2014 της Εταιρείας Χρηµατοδότησης 
και Εγγυήσεων προς Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις της περιφέρειας της Βαλλονίας, 
Sowalfin, η οποία ιδρύθηκε το 2002 και 
αποτελεί έναν εκ των οικονοµικών / 
επενδυτικών βραχιόνων της κυβέρνησης της 
περιφέρειας, εµφανίζεται ότι η Sowalfin 
παρείχε στήριξη σε 1.643 επιχειρήσεις στην 
διάρκεια του περασµένου έτους, µε κονδύλια 
συνολικού ύψους πλησίον των 285 εκατ. €, 
µε το 30% εξ αυτών να αφορά εγγυήσεις και 
το 70% απ’ ευθείας χρηµατοδοτήσεις. 
Σύµφωνα µε την διοίκηση της Sowalfin, τα 
ως άνω κονδύλια αντιπροσωπεύουν αύξηση 
κατά 11,5% σε σύγκριση µε το έτος 2013, 
ενώ µεταξύ του 2010 και του 2014, τα 
συνολικά κονδύλια που έχει χορηγήσει η 
Sowalfin έχουν σηµειώσει αύξηση κατά 63% 
και ο αριθµός των επιχειρήσεων στις οποίες 
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αυτή έχει παράσχει στήριξη έχει επίσης 
αυξηθεί κατά 78%. 
Βελγική νοµοθεσία κατά των κερδοσκοπικών 
επενδυτικών ταµείων (fonds vautours): Στις 
9 Ιουνίου, η Επιτροπή Οικονοµικών και 
Προϋπολογισµού του βελγικού κοινοβουλίου 
υιοθέτησε µε οµοφωνία πρόταση νόµου για 
την καταπολέµηση των κερδοσκοπικών 
(ληστρικών) επενδυτικών ταµείων (fonds 
vautours). Η σχετική πρόταση στηρίζεται 
από όλες τις πολιτικές δυνάµεις του Βελγίου 
και αναµένεται να δώσει την δικαιοδοσία στα 
εθνικά δικαστήρια να απορρίπτουν 
παράνοµες, παράλογες και υπερβολικές 
διεκδικήσεις από πλευράς των εν λόγω 
ταµείων, τα οποία δρουν σε βάρος 
υπερχρεωµένων χωρών. Η υπό συζήτηση 
νέα νοµοθεσία πρόκειται να δώσει µάλιστα 
την δυνατότητα στα βελγικά δικαστήρια να 
απορρίπτουν την εκτέλεση στο Βέλγιο 
ευνοϊκών για τα εν λόγω ταµεία ξένων 
δικαστικών αποφάσεων. Όπως σχολίασαν 
σχετικά µεγάλη µερίδα του βελγικού Τύπου, 
αλλά και οικονοµικοί αναλυτές, το εν λόγω 
νοµοθέτηµα που αναµένεται να ψηφιστεί και 
καταστεί νόµος του βελγικού κράτους, µόνον 
συµβολική σηµασία έχει, καθώς η δράση των 
ληστρικών επενδυτικών ταµείων –τα οποία 
αγοράζουν κρατικούς τίτλους 
υπερχρεωµένων χωρών σε χαµηλότερες των 
ονοµαστικών τιµές και στην συνέχεια 
διεκδικούν αποζηµιώσεις για το σύνολο των 
ονοµαστικών δανείων συν τόκους 
υπερηµερίας- είναι διεθνής, ξεφεύγει από το 
στενό εθνικό επενδυτικό περιβάλλον του 
Βελγίου και συνεπώς απαιτεί διεθνή επίλυση.              
   
3. Βελτίωση επιπέδου τιµών στο 
βελγικό λιανεµπόριο 
Σύµφωνα µε στοιχεία έρευνας της εταιρείας 
Nielsen τα οποία είδαν το φως της 
δηµοσιότητας, το έτος 2014, για πρώτη 
φορά έπειτα από πολλά χρόνια, το επίπεδο 
τιµών των βελγικών µεγάλων λιανεµπορικών 
αλυσίδων µείωσε την απόστασή του από τα 
–χαµηλότερα πάντοτε- επίπεδα τιµών των 
αντίστοιχων αλυσίδων του λιανεµπορίου στις 
γειτονικές του Βελγίου χώρες. Κατά τα 
στοιχεία που δηµοσίευσε η Nielsen και 
βασίζονται σε στατιστικές της EUROSTAT, το 
επίπεδο τιµών στις βελγικές λιανεµπορικές 
αλυσίδες το 2014 υπήρξε κατά µόλις 4% 

ανώτερο του αντίστοιχου στην Γερµανία, 
έναντι διαφοράς 5,3% έναν χρόνο νωρίτερα. 
Επίσης, το βελγικό επίπεδο τιµών στις 
αλυσίδες ευρείας διανοµής εµφανίστηκε 
ανώτερο κατά 9% έναντι του αντίστοιχου 
ολλανδικού, ενώ το 2013 η µεταξύ τους 
διαφορά ήταν της τάξεως του 9,3%. 
Σηµειωτέον ότι στην διάρκεια του 2013, το 
«καλάθι» αγορών των Βέλγων από τις 
µεγάλες αλυσίδες του λιανεµπορίου υπήρξε 
ανώτερο των αντίστοιχων καλαθιών των 
γειτονικών χωρών κατά µεταξύ 7% και 14%. 
Το παραδοσιακά ανώτερο επίπεδο τιµών των 
αγαθών στο Βέλγιο, όπως επισηµαίνει η 
Nielsen, ευνοεί την µετακίνηση 
καταναλωτών για πραγµατοποίηση των 
αγορών τους στις γειτονικές χώρες, 
προκαλώντας ετήσια απώλεια εσόδων για το 
βελγικό λιανεµπόριο της τάξεως των 4,9 δις. 
€ (ήτοι 4,2% του συνολικού κύκλου 
εργασιών του λιανεµπορίου). 
Κατά τα στοιχεία που δηµοσίευσε η Nielsen, 
η µείωση του επιπέδου τιµών το 2014 
οφείλεται κατ’ αρχάς στην πτώση των τιµών 
των νωπών προϊόντων (-7,5% στα λαχανικά, 
-5% στα φρούτα), καθώς επίσης και στις 
πιέσεις που ασκούν στις τιµές η µεγέθυνση 
του κλάδου των εκπτωτικών αλυσίδων (αλλά 
και η επέκταση των καταστηµάτων Albert 
Heijn στην Φλάνδρα), αλλά και του κλάδου 
του ηλεκτρονικού εµπορίου. Επίσης, κατά το 
2014 καταγράφηκε σηµαντική αύξηση των 
ειδικών προωθητικών δράσεων (κουπονιών, 
προσφορών κλπ.) από πλευράς των 
λιανεµπορικών αλυσίδων. 
Κατά τα στοιχεία της Nielsen, όπου δεν 
προσµετρούνται οι τιµές των νωπών 
προϊόντων, το επίπεδο τιµών στις µεγάλες 
βελγικές αλυσίδες το 2014 αυξήθηκε κατά 
0,8%7, κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο 
(1%), και αντιπροσωπεύει την δεύτερη 
µικρότερη αύξηση τιµών της τελευταίας 
δεκαετίας. Οι όγκοι των πωληθέντων αγαθών 
στο Βέλγιο αυξήθηκαν κατά 1,4% (έναντι 
µείωσής τους κατά 0,6% στην ∆υτική 
Ευρώπη), ενώ συνολικά η βελγική 
λιανεµπορική αγορά σηµείωσε το 2014 

                                                 
7  Σύµφωνα µε τα στοιχεία της EUROSTAT, όπου 
προσµετρούνται οι τιµές των νωπών, το επίπεδο τιµών 
στις βελγικές αλυσίδες µεγάλης διανοµής το 2014 
µειώθηκε κατά 0,3%.  
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µεγέθυνση 2,2%, έναντι µέσης µεγέθυνσης 
µόλις 0,4% των ευρωπαϊκών λιανεµπορικών 
αλυσίδων.          
 
4. Προβλέψεις ΟΟΣΑ για την βελγική 
οικονοµία 
Σύµφωνα µε πολύ πρόσφατες προβλέψεις 
του ΟΟΣΑ για την βελγική οικονοµία που 
δηµοσίευσε ο οικονοµικός Τύπος, ο ρυθµός 
µεγέθυνσης του βελγικού ΑΕΠ αναµένεται να 
φθάσει το 1,3% φέτος και το 1,8% το 2016. 
Ο ΟΟΣΑ αναµένει για το Βέλγιο σταδιακή 
ενδυνάµωση των ρυθµών ανάπτυξης, 
βασιζόµενη στην αύξηση των εξαγωγών και 
των επιχειρηµατικών επενδύσεων. Από την 
άλλη πλευρά ωστόσο, ο ΟΟΣΑ επισηµαίνει 
ότι η ιδιωτική κατανάλωση µάλλον θα πληγεί 
κατά το προσεχές διάστηµα από τα µέτρα 
δηµοσιονοµικών εξοικονοµήσεων και 
παγώµατος του επιπέδου των µισθών. 
Βεβαίως, ο ΟΟΣΑ συνιστά στην βελγική 
κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειές της 
εξυγίανσης των δηµοσιονοµικών, καθώς και 
υλοποίησης µεταρρυθµίσεων µε στόχο την 
ενίσχυση της απασχόλησης και της 
ανταγωνιστικότητας της βελγικής οικονοµίας. 
Ο ΟΟΣΑ συνιστά την αύξηση των ορίων 
συνταξιοδότησης, την µεταρρύθµιση του 
συστήµατος τιµαριθµικής αναπροσαρµογής 
των µισθών κατά τρόπον ώστε οι αυξήσεις 
των µισθών να συνδέονται µε ανάλογες 
αυξήσεις της παραγωγικότητας, αλλά και την 
καθιέρωση χαµηλότερου από το σηµερινό 
επιπέδου κατώτατου µισθού για τους 
νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας. 
Τέλος, ο Οργανισµός τάσσεται υπέρ µίας 
µετακύλισης φορολογικών βαρών από την 
εργασία προς την κατανάλωση και τις 
επιβλαβείς για το περιβάλλον 
δραστηριότητες (οικολογική φορολόγηση), 
αλλά και υπέρ της µη περαιτέρω περικοπής 
των δηµοσίων επενδυτικών δαπανών 
(ιδιαίτερα σε υποδοµές), καθώς θεωρεί ότι 
αυτή είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει 
αρνητικά την µελλοντική µεγέθυνση της 
βελγικής οικονοµίας.     
 
  
 

5. Εξαµηνιαίες εκτιµήσεις Κεντρικής 
Τράπεζας Βελγίου για την βελγική 
οικονοµία 
Οι πλέον πρόσφατες εξαµηνιαίες προβλέψεις 
της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (BNB) 
για το 2015 και τα έτη 2016 και 2017, που 
δηµοσιεύθηκαν στις αρχές Ιουνίου τρέχοντος 
έτους, αναφέρουν για φέτος ρυθµό 
µεγέθυνσης του ΑΕΠ 1,2%, αυξήσεις των 
εξαγωγών και των εισαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών (κατά 2,6%), αύξηση των 
επενδύσεων (κατά 0,7%) και του επιπέδου 
εγχώριας καταναλωτικής δαπάνης (+1,6%), 
διατήρηση του εναρµονισµένου δείκτη 
ανεργίας στο 8,5%, µικρή άνοδο του 
πληθωρισµού στο 0,6% και σταθεροποίηση 
του πλεονάσµατος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών σε 1,4% του ΑΕΠ. Το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα εκτιµάται για το 
2015 σε 2,7% του ΑΕΠ, το πρωτογενές 
πλεόνασµα σε 0,1% του ΑΕΠ, και το επίπεδο 
του δηµοσίου χρέους σε 107% του ΑΕΠ. Για 
το 2016 η Κεντρική Τράπεζα εκτιµά τον 
ρυθµό ανάπτυξης στο 1,5% και για το 2017 
στο 1,7%. Παράλληλα, το δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα ως ποσοστό του ΑΕΠ αναµένεται 
να µειωθεί το 2016 σε 2,4%, µε προοπτική 
να φθάσει το 2% το 2017. Το δηµόσιο χρέος 
εκτιµάται ότι το 2016 θα αυξηθεί σε 107,6% 
του βελγικού ΑΕΠ και το 2017 θα µειωθεί 
ελαφρώς, σε 106,8% του ΑΕΠ. Η Κεντρική 
Τράπεζα αναµένει επίσης σταδιακή µείωση 
της ανεργίας, µε τον εναρµονισµένο δείκτη 
να ανέρχεται σε 8,3% το 2016 και σε 7,9% 
το 2017, καθώς και άνοδο του δείκτη 
πληθωρισµού στο 1,5% τόσο για το 2016, 
όσο και για το 2017. 
Ο νέος διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, κ. 
Jan Smets, σε σχετικές του δηλώσεις 
ανέφερε ότι η βελγική οικονοµία φαίνεται να 
εξέρχεται µίας µακράς περιόδου βαθιάς 
οικονοµικής κρίσης. Σύµφωνα µε τον κ. 
Smets, αν και η ανάκαµψη της βελγικής 
οικονοµίας είναι ακόµη εύθραυστη και σε 
µεγάλο βαθµό οφειλόµενη σε συγκυριακούς 
παράγοντες (όπως η πτώση των τιµών των 
καυσίµων, οι ευνοϊκές ισοτιµίες του ευρώ και 
η νοµισµατική πολιτική της ΕΚΤ), τα 
κυβερνητικά µέτρα για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας, αν και θα έχουν αρχικά 
ένα βραχυπρόθεσµο ελαφρά αρνητικό 
αντίκτυπο καθώς θα διαβρώσουν την 
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αγοραστική δύναµη, στην συνέχεια εκτιµάται 
ότι θα επιφέρουν αισθητή βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, των εξαγωγών και της 
απασχόλησης. Ειδικά στο ζήτηµα της 
απασχόλησης, η Κεντρική Τράπεζα του 
Βελγίου εκτιµά ότι θα δηµιουργηθούν περί 
τις 94.000 θέσεις εργασίας στην χώρα κατά 
την τριετία 2015-20178.  
Σύµφωνα µε τον κ. Smets, το δηµοσιονοµικό 
κενό που πρέπει να καλυφθεί προκειµένου 
να επιτευχθεί ο στόχος της δηµοσιονοµικής 
εξισορρόπησης το έτος 2018 είναι της 
τάξεως του 1% του ΑΕΠ (ήτοι πλησίον των 
4 δις. €). Ο διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας εµφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος 
για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, 
καθώς όπως είπε, για πρώτη φορά µετά από 
πολλά χρόνια, οι πρωτογενείς δηµόσιες 
δαπάνες µεγεθύνονται µε χαµηλότερο ρυθµό 
από ότι η συνολική οικονοµία της χώρας.  
 
6. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
επιχειρηµατικές ειδήσεις 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Η εβδοµάδα 1-5 
Ιουνίου τελείωσε βρίσκοντας τον δείκτη BEL 
20 να κλείνει στις 3.646,69 µονάδες, έχοντας 
σηµειώσει εκ νέου εβδοµαδιαία πτώση της 
τάξεως του 1,67%, επηρεασµένος αρνητικά 
κυρίως από την αβεβαιότητα γύρω από το 
ζήτηµα της έκβασης των διαπραγµατεύσεων 
µεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών της, 
αλλά και από τις εντάσεις στις διεθνείς 
αγορές οµολόγων και την ανοδική πορεία 
των επιτοκίων δανεισµού των χωρών της 
ευρωζώνης, όπως ανάφερε ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος. Ο οικονοµικός Τύπος 
κατέγραψε επίσης ως γενεσιουργές αιτίες της 
νέας εβδοµαδιαίας πτώσης του δείκτη BEL 
20, το γεγονός ότι αρκετοί επιχειρηµατικοί 
όµιλοι διένειµαν µερίσµατα στους µετόχους 
τους, καθώς και το ότι πληθώρα µεγάλων 
λιανεµπορικών αλυσίδων του Βελγίου, 
µεταξύ των οποίων οι Colruyt και Delhaize 
                                                 
8 Αναφέρουµε πάντως ότι πρόσφατα δηµοσιευθέντα 
στοιχεία βαροµέτρου της απασχόλησης από την 
εταιρεία Manpower Belgique καταδεικνύουν ότι οι 
εργοδότες στο Βέλγιο τείνουν αυτήν την περίοδο, 
όπως και στην διάρκεια της κρίσης, να 
προσλαµβάνουν εργαζόµενους σε βραχυπρόθεσµη –
και όχι σε µόνιµη- βάση, προτιµώντας την σύναψη 
ευέλικτων συµβολαίων µε τους προσλαµβανόµενους. 

που µετέχουν στον δείκτη BEL 20, 
αποτελούν αντικείµενο έρευνας από την 
βελγική επιτροπή ανταγωνισµού σχετικά µε 
παλαιότερη (από το 2006) υπόθεση µεταξύ 
τους (και από κοινού µε εταιρείες 
προµηθευτών, που επίσης αποτελούν 
αντικείµενο της έρευνας) εναρµονισµένης 
πρακτικής συντονισµένης αύξησης των τιµών 
σε ορισµένα καταναλωτικά αγαθά. Σύµφωνα 
µε τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, η έρευνα 
της βελγικής αρχής ανταγωνισµού, η οποία 
αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του µηνός 
Ιουλίου, είναι αρκετά πιθανό να καταλήξει σε 
επιβολή εξαιρετικά υψηλών προστίµων στους 
εµπλεκόµενους λιανεµπορικούς και 
προµηθευτικούς οµίλους, γεγονός που 
σαφώς επηρεάζει αρνητικά και την πορεία 
των µετοχών τους –όσων εξ αυτών είναι 
εισηγµένοι- στο Χρηµατιστήριο. 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στις 9 Ιουνίου στην επιβεβαίωση και 
οριστικοποίηση της πρόθεσης της µικρής 
αλλά ταχύτατα αναπτυσσόµενης και µε 
διεθνή παρουσία βελγικής φαρµακευτικής 
Mithra που εδρεύει στην περιοχή της Λιέγης9 
και η οποία ειδικεύεται στην έρευνα και 
ανάπτυξη προϊόντων γυναικείας 
αντισύλληψης, να πραγµατοποιήσει αρχική 
δηµόσια προσφορά (IPO) των µετοχών της 
στο Χρηµατιστήριο Βρυξελλών. Ο 
οικονοµικός Τύπος, αν και αναφέρθηκε µε 
αρκετές λεπτοµέρειες σε επιχειρηµατίες και 
επιχειρηµατικά κεφάλαια τόσο από την 
Φλάνδρα όσο και από την Βαλλονία που 
προτίθενται να στηρίξουν την εισαγωγή της 
Mithra στο Χρηµατιστήριο, διευκρίνισε ότι 
δεν είναι γνωστός ακόµη ούτε ο ακριβής 
χρόνος που θα πραγµατοποιηθεί η IPO, αλλά 
ούτε και το ύψος των κεφαλαίων που 
επιδιώκει να αντλήσει η Mithra από αυτήν.     
Επιτάχυνση των συνοµιλιών Delhaize και 
Ahold µε σκοπό την συγχώνευση: Όπως 
ανέφερε στις αρχές Ιουνίου ο οικονοµικός 
Τύπος, οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των 
µεγάλων λιανεµπορικών οµίλων Delhaize και 
Ahold µε σκοπό την συγχώνευσή τους 10 
έχουν επιταχυνθεί και είναι αρκετά πιθανό να 
                                                 
9  Η οποία ξεκίνησε το 1999 ως spin-off του 
Πανεπιστηµίου της Λιέγης. 
10 Βλ. και προηγούµενες σχετικές αναφορές µας σε 
άρθρα 4, 6 και 1 ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 91, 
92 και 93, αντίστοιχα. 
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καταλήξουν σε συµφωνία µέχρι τα τέλη του 
τρέχοντος µήνα. Σύµφωνα µε τα 
δηµοσιεύµατα, οι διοικήσεις των δύο οµίλων 
επεξεργάζονται τις λεπτοµέρειες του 
εγχειρήµατος και υπολογίζουν τις 
εξοικονοµήσεις κόστους από µία ενδεχόµενη 
συγχώνευση σε µεταξύ 300 και 700 εκατ. € 
ετησίως, µε τον κύριο όγκο των 
εξοικονοµήσεων να λαµβάνει χώρα στις 
προµήθειες προϊόντων, τις εφοδιαστικές 
αλυσίδες και τις αλληλεπικαλύψεις στο 
επίπεδο του management. Τα δηµοσιεύµατα 
έκαναν λόγο για συγχώνευση η οποία θα 
λάβει χώρα είτε δια εξαγοράς µετοχών, ή εν 
µέρει δια εξαγοράς µετοχών, µε το υπόλοιπο 
µέρος της συναλλαγής να πραγµατοποιείται 
σε µετρητά. Σύµφωνα µε οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, το πιθανότερο σενάριο είναι 
εκείνο της εξαγοράς της Delhaize από την 
Ahold, µε ταυτόχρονη ανάθεση του 
ανώτατου management του νέου οµίλου 
στην Delhaize. Τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα 
ανέφεραν ότι το γεγονός πως οι µετοχές των 
δύο οµίλων ακολουθούν ανοδική πορεία στα 
χρηµατιστήρια Άµστερνταµ και Βρυξελλών 
είναι απολύτως ενδεικτικό ότι οι αγορές 
εκτιµούν θετικά το ενδεχόµενο κατάληξης 
των δύο πλευρών σε συµφωνία 
συγχώνευσης. Στις 10 Ιουνίου πάντως, ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε σε 
διαφωνίες και ελαφρό πάγωµα των 
διαπραγµατεύσεων µεταξύ των δύο οµίλων, 
γεγονός που οδήγησε σε ηµερήσια πτώση 
των µετοχών τους στα χρηµατιστήρια 
Άµστερνταµ και Βρυξελλών στις 9 Ιουνίου 
(κατά 2,15% και 1,69% αντίστοιχα για τις 
Ahold και Delhaize).    
Πριν τον χειµώνα θα ξεκινήσει η κατασκευή 
της ηλεκτρικής διασύνδεσης Βελγίου-
Βρετανίας: Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
ανέφερε στις αρχές Ιουνίου ότι οι εταιρείες 
που θα προµηθεύσουν και εγκαταστήσουν 
τα καλώδια υψηλής τάσης και θα 
κατασκευάσουν τους σταθµούς µετατροπής 
τάσης στο πλαίσιο του σχεδίου “Nemo” που 
αφορά την υποθαλάσσια σύνδεση Βελγίου – 
Βρετανίας δια καλωδίου υψηλής τάσης 11 , 
έχουν ήδη επιλεγεί. Συγκεκριµένα, σύµφωνα 
µε τα δηµοσιεύµατα, πρόκειται για την 

                                                 
11 Βλ. και σχετική παλαιότερη αναφορά µας σε άρθρο 
2 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 76. 

εταιρεία J-Power Systems, θυγατρική του 
ιαπωνικού οµίλου Sumitomo Electric 
Industries και την γερµανική Siemens. Η 
πρώτη αναλαµβάνει την προµήθεια και 
εγκατάσταση του καλωδίου υψηλής τάσης 
δια της χρήσης νέας τεχνολογίας που θα 
χρησιµοποιηθεί για πρώτη φορά στην 
Ευρώπη και αυξάνει την ανθεκτικότητα του 
καλωδίου, η δε δεύτερη την κατασκευή και 
συντήρηση των σταθµών µετατροπής της 
τάσης στο Zeebrugge (Βέλγιο) και στην 
Βρετανία. Η συνολική αξία των εν λόγω 
συµβολαίων που θα εκτελέσουν οι δύο 
εταιρείες ανέρχεται, σύµφωνα µε τον 
οικονοµικό Τύπο, στα 500 εκατ. €, και 
αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος του 
συνολικού προϋπολογισµού του επενδυτικού 
σχεδίου, ύψους 648 εκατ. €. Οι εργασίες 
κατασκευής και εγκατάστασης αναµένεται να 
ξεκινήσουν, σύµφωνα µε τον διαχειριστή του 
βελγικού ηλεκτρικού δικτύου, Elia, εντός του 
τρίτου τριµήνου του τρέχοντος έτους 
(νωρίτερα από ότι ήταν προγραµµατισµένο), 
ενώ η υποθαλάσσια διασύνδεση, 
δυναµικότητας 1.000 MW, αναµένεται να 
ξεκινήσει να λειτουργεί εντός του 2019. 
Σηµειωτέον ότι το εν λόγω σχέδιο 
προωθείται εδώ και χρόνια από τους 
διαχειριστές των ηλεκτρικών δικτύων των 
δύο χωρών (τον Elia από βελγικής πλευράς 
και την National Grid από βρετανικής) και 
αναµένεται να βελτιώσει σηµαντικά σε 
µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα τον 
εφοδιασµό του Βελγίου µε ηλεκτρική 
ενέργεια.  
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