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1. Οικονοµική ανάπτυξη στο Βέλγιο 
κατά το πρώτο τρίµηνο του 2016 και 
ελαφρώς αναθεωρηµένα στοιχεία 
ανάπτυξης για το 20151 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας του Βελγίου (BNB) που 
δηµοσιεύθηκαν στις 28 Απριλίου, ο ρυθµός 
µεγέθυνσης του βελγικού ΑΕΠ κατά το 
πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους 
εκτιµάται σε 0,2% έναντι του προηγούµενου, 
τετάρτου τριµήνου του 2015 και σε 1,5% 
έναντι του πρώτου τριµήνου του 2015. 
Σηµειωτέον ότι κατά το τέταρτο τρίµηνο του 
2015 η οικονοµική δραστηριότητα στο 
Βέλγιο είχε αυξηθεί κατά 0,5% έναντι του 
τρίτου τριµήνου του ιδίου έτους, και κατά 
1,5% έναντι του αντίστοιχου τελευταίου 
τριµήνου του 2014.    
Η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου 
επιβεβαίωσε τον ρυθµό µεγέθυνσης του 
βελγικού ΑΕΠ για το 2015, στο 1,4%, έναντι 
µεγέθυνσης 1,3% που είχε καταγραφεί το 
έτος 2014 και µηδενικής ανάπτυξης το έτος 
2013.  
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας, το 2015 αυξήθηκε το ΑΕΠ στους 
κλάδους βιοµηχανίας κατά 0,4% (έναντι 
αύξησης κατά 1,7% το 2014 σε σύγκριση µε 
το 2013), κατασκευών κατά 2% (έναντι 
µεγέθυνσης κατά 3,3% το 2014) και 
υπηρεσιών κατά 1,6% (έναντι µεγέθυνσης 
κατά 1% το 2014). Αυξήθηκαν επίσης οι 
ιδιωτικές δαπάνες κατανάλωσης κατά 1,3%, 
οι δηµόσιες καταναλωτικές δαπάνες κατά 
µόλις 0,2%, καθώς και οι ακαθάριστες 
επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατά 2,3% 
(συγκεκριµένα, οι επιχειρηµατικές επενδύσεις 
αυξήθηκαν κατά 3,3%, οι δηµόσιες 
επενδύσεις µειώθηκαν κατά 0,6% και οι 
ιδιωτικές επενδύσεις σε ακίνητα αυξήθηκαν 
κατά 1,2%). Η συνολική εγχώρια ζήτηση (µη 
συνυπολογιζοµένων µεταβολών των 
αποθεµάτων) αυξήθηκε κατά 1,3%, ενώ οι 
εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,8% και 5,2% 
αντιστοίχως. Τέλος, στην διάρκεια του 2015 
αυξήθηκε ο συνολικός αριθµός των 
απασχολουµένων στο Βέλγιο κατά 0,9% 
(ήτοι 41.400 άτοµα), έναντι αύξησής του 

                                                 
1 Βλ. και σχετικό άρθρο 1 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ 
αριθ. 123. 

κατά 0,3% (ήτοι 15.600 άτοµα) το 2014 και 
µείωσής του κατά 0,8% το 2013.    
                                     
2. Εαρινές προβλέψεις Ευρ. Επιτροπής 
για την βελγική οικονοµία 
Σύµφωνα µε τις εαρινές προβλέψεις της Ευρ. 
Επιτροπής για τις οικονοµίες της Ε.Ε. και την 
βελγική οικονοµία, οι οποίες δηµοσιεύθηκαν 
στις αρχές Μαΐου (3.5), η Ευρώπη αναµένει 
ελαφρά κάµψη του ρυθµού οικονοµικής 
ανάπτυξης το 2016 στο Βέλγιο, στο 1,2%, 
εξαιτίας αφ’ ενός µη ευνοϊκών εξελίξεων στο 
διεθνές µακροοικονοµικό περιβάλλον και αφ’ 
ετέρου των βραχυπρόθεσµων επιπτώσεων 
των τροµοκρατικών επιθέσεων που έλαβαν 
χώρα στις Βρυξέλλες στα τέλη Μαρτίου. Η 
Ευρ. Επιτροπή διαβλέπει ωστόσο καλύτερες 
προοπτικές ανάπτυξης το 2017, µε ρυθµό 
µεγέθυνσης στο 1,6% εξαιτίας µίας 
αναµενόµενης ενίσχυσης της ιδιωτικής 
κατανάλωσης, καθώς και περαιτέρω 
ενίσχυση της απασχόλησης και περιορισµό 
της ανεργίας. Επίσης αναµένει, έπειτα από 
µία πρόσκαιρη αύξηση του δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος ως ποσοστού του ΑΕΠ φέτος, 
στο 2,8%, σε περιορισµό του το 2017 σε 
ποσοστό 2,3% του ΑΕΠ και σε επίσης 
περιορισµό του δηµοσίου χρέους ως 
ποσοστού του ΑΕΠ το 2017, στο 105,6%, 
έπειτα από µία πρόσκαιρη άνοδό του στο 
106,4% φέτος2. Σηµειώνουµε πάντως ότι η 
Ευρ. Επιτροπή εκτιµά, όπως και η Κεντρική 
Τράπεζα του Βελγίου, πως το 2016, για 
πρώτη φορά έπειτα από το 2012, θα υπάρξει 
πρωτογενές δηµοσιονοµικό έλλειµµα, ενώ 
κρίνει επίσης πως, παρά την πολιτική 
περιορισµού των δηµοσίων δαπανών που 
έχει ακολουθηθεί συστηµατικά τα τελευταία 
χρόνια και έχει συµβάλει αισθητά στην 
πορεία δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, το 2016  
η ελαφρά επιδείνωση του δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος ως ποσοστού του ΑΕΠ –στο 
2,8%- συνδέεται αφ’ ενός µε την 

                                                 
2  Επισηµαίνουµε ότι η Ευρ. Επιτροπή εµφανίζεται 
περισσότερο αισιόδοξη, σε σύγκριση µε την Κεντρική 
Τράπεζα του Βελγίου (BNB), αναφορικά µε την 
πορεία του βελγικού δηµοσίου χρέους το 2016, το 
οποίο εκτιµά πως θα ανέλθει σε ποσοστό 106,4% του 
ΑΕΠ, έναντι εκτίµησης για ποσοστό 107,3% του 
ΑΕΠ, της Κεντρικής Τράπεζας. Βλ. και σχετική 
αναφορά µας σε άρθρο 1 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ 
αριθ. 123. 
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αναµενόµενη -φέτος το καλοκαίρι- προς τα 
άνω τιµαριθµική αναπροσαρµογή µισθών του 
δηµόσιου τοµέα και κοινωνικών επιδοµάτων3, 
και αφ’ ετέρου µε τις πρόσθετες έκτακτες 
δηµόσιες δαπάνες που σχετίζονται µε την 
µεταναστευτική κρίση και την αντιµετώπιση 
της τροµοκρατίας, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν ποσοστά 0,2% και 0,1% 
του ΑΕΠ, αντίστοιχα4.    
Η Ευρ. Επιτροπή εκτιµά ότι οι τροµοκρατικές 
επιθέσεις των Βρυξελλών θα έχουν 
παροδικές επιπτώσεις στην βελγική οικονοµία, 
επηρεάζοντας κατά κύριο λόγο τους κλάδους 
που σχετίζονται µε τον τουρισµό και την 
µαζική εστίαση. Ωστόσο, η Επιτροπή 
επισηµαίνει ότι η παρατηρούµενη διολίσθηση 
του κλίµατος καταναλωτικής εµπιστοσύνης 
θα µπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω 
εξασθένιση του –ήδη ασθενούς- ρυθµού 
ανάκαµψης της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας στο Βέλγιο.     
Σύµφωνα µε την Επιτροπή, η απασχόληση 
θα αυξηθεί φέτος κατά 0,8% και στην 
συνέχεια κατά 1,1% το 2017, ενώ ο δείκτης 
ανεργίας θα περιοριστεί σε 7,7% το 2017, 
από 8,2% φέτος. Η αύξηση της 
απασχόλησης, αλλά και οι αναµενόµενες 
αυξήσεις των αµοιβών στην διάρκεια του 
τρέχοντος έτους, εκτιµάται ότι θα τονώσουν 
την εγχώρια ζήτηση, µε την ιδιωτική 
κατανάλωση να επανέρχεται το 2017 σε 
ρυθµό αύξησης της τάξεως του 1,3% (όπως 
το 2015), έπειτα από µία αναµενόµενη 
αύξηση της τάξεως του 1% φέτος. Σχετικά 
µε τις ακαθάριστες επενδύσεις, η Ευρ. 
Επιτροπή αναµένει ότι φέτος θα υπάρξει 
µηδενική αύξηση, ωστόσο του χρόνου θα 
επιτευχθεί άνοδός τους κατά 3,1%. Η Ευρ. 
Επιτροπή προβλέπει επίσης αύξηση των 
βελγικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών 
κατά 4,1% φέτος και κατά 5,1% το 2017, 
δείκτη πληθωρισµού 1,7% φέτος και 1,6% 
το 2017, διαρθρωτικό δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα της τάξεως του 2,3% του ΑΕΠ 
φέτος και του 2,1% του ΑΕΠ το 2017 
(έπειτα από διαρθρωτικό έλλειµµα της 
                                                 
3 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 1 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 121. 
4 Βλ. προηγούµενες σχετικές αναφορές µας σε άρθρο 
2 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 119 και σε 
υποσηµείωση 3, άρθρου 1 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ 
αριθ. 121.  

τάξεως του 2,6% του ΑΕΠ το 2015) και 
πλεόνασµα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών στο 1,8% φέτος και στο 1,9% 
του ΑΕΠ το 2017.  
Η Ευρ. Επιτροπή εκτιµά ότι η εφαρµοζόµενη 
πολιτική της βελγικής κυβέρνησης για 
περιορισµό των εργοδοτικών εισφορών και 
λοιπών επιβαρύνσεων µε σκοπό την µείωση 
του εργατικού κόστους έχει συµβάλει στην 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
βελγικών επιχειρήσεων, η οποία, σε 
συνδυασµό µε µία αναµενόµενη περαιτέρω 
βελτίωση των όρων πρόσβασης σε πηγές 
χρηµατοδότησης, αναµένεται να δώσει 
ώθηση στις εξαγωγές και τις επενδύσεις τα 
προσεχή χρόνια, διαβλέποντας ωστόσο και 
έναν κίνδυνο για τις σχετικά ευνοϊκές 
προοπτικές των βελγικών επιχειρηµατικών 
κλάδων από µία βραδεία και παραπαίουσα 
ανάκαµψη των χωρών της ευρωζώνης, οι 
οποίες αποτελούν τους κύριους εµπορικούς 
εταίρους του Βελγίου.    
Οι εαρινές προβλέψεις της Ευρ. Επιτροπής 
για την βελγική οικονοµία µπορούν να 
αναζητηθούν στην ιστοσελίδα µε διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/for
ecasts/2016_spring/be_en.pdf.      
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στις αρχές Μαΐου, µε την ευκαιρία της 
δηµοσίευσης των εαρινών προβλέψεων της 
Ευρ. Επιτροπής, στις αναµενόµενες –για τις 
18 Μαΐου- οριστικές συστάσεις αυτής για την 
βελγική οικονοµία, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας Ευρωπαϊκού Εξαµήνου 2016. Ο 
οικονοµικός Τύπος του Βελγίου διερωτήθηκε 
–όπως το συνηθίζει τα τελευταία χρόνια- 
µήπως η ελλιπής δηµοσιονοµική προσαρµογή 
της χώρας, µε περιορισµό του διαρθρωτικού 
ελλείµµατος, το οποίο είναι εκείνο που 
ενδιαφέρει την Ευρ. Επιτροπή, µόλις κατά 
0,25 ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ φέτος, 
προκαλέσει κυρώσεις από πλευράς της Ε.Ε. 
Πάντως, κατά την εκτίµηση έγκυρων Βέλγων 
οικονοµικών αναλυτών, δεδοµένου ότι πολλά 
κράτη µέλη, µεταξύ των οποίων η Ιταλία, 
έχουν σηµειώσει χειρότερες δηµοσιονοµικές 
επιδόσεις από ότι το Βέλγιο, µάλλον 
αποµακρύνεται το ενδεχόµενο επιβολής 
δηµοσιονοµικών κυρώσεων από την Ευρ. 
Επιτροπή στο Βέλγιο. 
Όπως ανέφερε εξάλλου στις αρχές Μαΐου ο 
οικονοµικός Τύπος, η βελγική οµοσπονδιακή 
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κυβέρνηση έχει ήδη λάβει από την Ευρ. 
Επιτροπή θετική γνώµη αναφορικά µε την 
επίδειξη ευελιξίας από πλευράς της 
τελευταίας σχετικά µε τις έκτακτης φύσεως 
πρόσθετες επιβαρύνσεις των δηµοσίων 
δαπανών εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης 
και της προσπάθειας αντιµετώπισης της 
τροµοκρατίας. Κατά τις εκτιµήσεις της 
βελγικής κυβέρνησης, η µερική 
«ουδετεροποίηση» του κόστους που 
συνεπάγονται για τον κρατικό 
προϋπολογισµό οι δύο ως άνω παράγοντες, 
φέρνει αυτοµάτως την βελτίωση του 
διαρθρωτικού ελλείµµατος για φέτος από τις 
0,25 ποσοστιαίες µονάδες, σε πλησίον των 
0,6 ποσοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ, που 
βρίσκεται εντός των στόχων που είχαν 
διατυπωθεί κατά την διαδικασία κατάρτισης 
του οµοσπονδιακού προϋπολογισµού.                     
 
3. ∆ανεισµός βελγικού δηµοσίου 
Στις 28 Απριλίου, σύµφωνα µε την βελγική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Χρέους (Agence Belge 
de la Dette), το βελγικό δηµόσιο άντλησε 3 
δις. € από την δηµοπρασία οµολόγων 
επταετούς διάρκειας, µε επιτόκιο 0,216%, 
καθώς επίσης και ακόµη 3 δις. € από την 
δηµοπρασία οµολόγων πεντηκονταετούς 
διάρκειας, µε επιτόκιο 2,185%. Σύµφωνα µε 
την Υπηρεσία, η ζήτηση που εκδηλώθηκε 
από τους επενδυτές για τις δύο κατηγορίες 
οµολόγων υπήρξε τεράστια.  
Στις 3 Μαΐου το βελγικό δηµόσιο άντλησε 
εξάλλου 1,767 δις. € από την διάθεση 
εντόκων γραµµατίων τρίµηνης και εξάµηνης 
διάρκειας, µε µέσα επιτόκια εκ νέου σε 
ιστορικά χαµηλά αρνητικά επίπεδα, της 
τάξεως του -0,488% για τα τρίµηνης και του 
-0,485% για τα εξάµηνης διάρκειας, έναντι 
επιτοκίων -0,463% για τα τρίµηνης διάρκειας 
στις 12 Απριλίου 5  και -0,472% για τα 
εξάµηνης διάρκειας στις 5 Απριλίου6. Από την 
διάθεση των τρίµηνης διάρκειας εντόκων 
γραµµατίων αντλήθηκαν 552 εκατ. €, ενώ 
από την διάθεση των εξάµηνης διάρκειας 
1,215 δις. €. Επίσης, στις 10 Μαΐου το 
βελγικό δηµόσιο άντλησε 1,921 δις. € από 

                                                 
5 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 3 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 122. 
6 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 1 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 121. 

την διάθεση εντόκων γραµµατίων τρίµηνης 
και δωδεκάµηνης διάρκειας, µε µέσα επιτόκια 
εκ νέου σε ιστορικά χαµηλά αρνητικά 
επίπεδα, της τάξεως του -0,505% για τα 
τρίµηνης και του -0,49% για τα 
δωδεκάµηνης διάρκειας. Από την διάθεση 
των τρίµηνης διάρκειας εντόκων γραµµατίων 
αντλήθηκαν 420 εκατ. €, ενώ από την 
διάθεση των δωδεκάµηνης διάρκειας 1,501 
δις. €.                         
                        
4. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
οικονοµικές και επιχειρηµατικές 
ειδήσεις  
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Η εβδοµάδα 25-
29 Απριλίου τελείωσε µε τον δείκτη BEL 20 
να σηµειώνει εβδοµαδιαία πτώση της τάξεως 
του 2,55% και να κλείνει στις 3.409,37 
µονάδες, επηρεασµένος αρνητικά κυρίως από 
µία παρατηρηθείσα στο τέλος Απριλίου 
αποφυγή ανάληψης κινδύνων από τους 
επενδυτές. Η εβδοµάδα 2-6 Μαΐου τελείωσε 
µε τον δείκτη BEL 20 να έχει σηµειώσει νέα 
εβδοµαδιαία πτώση της τάξεως του 2,45%, 
κλείνοντας στις 3.325,86 µονάδες, 
επηρεασµένος αρνητικά κυρίως από τις 
δηµοσιεύσεις µη ικανοποιητικών τριµηνιαίων 
οικονοµικών αποτελεσµάτων από ορισµένους 
επιχειρηµατικούς οµίλους, αλλά και από 
αποκολλήσεις κουπονιών και διανοµές 
µερισµάτων. Τις µεγαλύτερες εβδοµαδιαίες 
πτώσεις στο πλαίσιο του BEL 20 κατέγραψαν 
οι µετοχές των εταιρειών Engie (-7,12% στα 
13,37 €), Proximus (-6,3% στα 27,52 €), 
KBC (-6,07% στα 46,05 €), ING (-4,63% στα 
10,20 €) και GBL (-4,94% στα 73,32 €), ενώ 
αντιθέτως οι µετοχές των εταιρειών Ontex 
και Solvay κατέγραψαν αξιόλογες ανόδους 
(+4,65% στα 28 €, και +2,2% στα 90,20 €, 
αντίστοιχα). Σηµειώνουµε ότι από τις 9 
Μαΐου, η επωνυµία του δεύτερου 
µεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού παρόχου 
του Βελγίου άλλαξε, από Mobistar, σε 
Orange Belgium, κατόπιν σχετικής απόφασης 
της µεγάλης γαλλικής µητρικής του εταιρείας, 
η οποία κατέχει το 52,9% του µετοχικού 
κεφαλαίου της βελγικής θυγατρικής.           
Παραίτηση της Υπουργού Ενέργειας & 
Περιβάλλοντος της περιφερειακής 
κυβέρνησης της Φλάνδρας: Στις 29 Απριλίου 
υπέβαλε την παραίτησή της η φιλελεύθερη 
Υπουργός Ενέργειας & Περιβάλλοντος  της 
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περιφερειακής κυβέρνησης της Φλάνδρας, 
Annemie Turtelboom, έπειτα από έντονες 
αµφισβητήσεις που δέχθηκε αναφορικά µε 
το σχήµα κρατικών ενισχύσεων προς τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας το οποίο είχε 
επιλέξει να εφαρµόσει στην περιφέρεια 
αρµοδιότητάς της. Πιο συγκεκριµένα, η 
πρώην Υπουργός είχε αποφασίσει την 
αύξηση των περιβαλλοντικών φορολογικών 
επιβαρύνσεων των φλαµανδικών 
νοικοκυριών, προκειµένου να αντληθούν 
πηγές χρηµατοδότησης για πράσινα 
πιστοποιητικά, τα οποία µε την σειρά τους 
θα χρηµατοδοτούσαν την κατασκευή και 
λειτουργία εγκαταστάσεων ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας στην Φλάνδρα. Ακόµη πιο 
συγκεκριµένα, η κα Turtelboom –η οποία 
θεωρείτο ισχυρότατο κυβερνητικό στέλεχος 
της φλαµανδικής κυβέρνησης, καθώς εκτός 
από το χαρτοφυλάκιο ενέργειας και 
περιβάλλοντος χειριζόταν και εκείνα των 
δηµόσιων οικονοµικών- ωθήθηκε στην 
παραίτηση εξαιτίας αντιδράσεων στην 
περαιτέρω αύξηση των φορολογικών 
επιβαρύνσεων µε σκοπό την κατασκευή νέας 
µονάδας παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα, 
στην περιοχή της Γάνδης7. Η παραιτηθείσα 
Υπουργός αντικαταστάθηκε από τον µέχρι τα 
τέλη Απριλίου Υφυπουργό της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης Michel, αρµόδιο 
για τα χαρτοφυλάκια καταπολέµησης της 
απάτης, προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
Βόρειας Θάλασσας, Bart Tommelein. 
Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση διερευνά τις 
δυνατότητες µείωσης της εταιρικής 
φορολόγησης: Όπως ανέφερε στις αρχές 
Μαΐου ο βελγικός οικονοµικός Τύπος, οι 
αρµόδιοι για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και 
τα δηµόσια οικονοµικά Υπουργοί της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης Michel, κ.κ. Willy 
Borsus (Μεσαίων Τάξεων, 
Αυτοαπασχολουµένων, Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων και Γεωργίας) και Johan Van 
Overtveldt (Οικονοµικών) πρόκειται µέχρι το 
προσεχές φθινόπωρο να επεξεργαστούν και 
προετοιµάσουν εναλλακτικές προτάσεις οι 
οποίες θα στοχεύουν στην µεταρρύθµιση –
και την µείωση- της φορολόγησης των 

                                                 
7 Βλ. προηγούµενες σχετικές αναφορές µας, µε πλέον 
πρόσφατη αυτήν του άρθρου 4 ενηµερωτικού δελτίου 
υπ’ αριθ. 116. 

επιχειρήσεων. Κεντρικό ερώτηµα που τίθεται 
από τους οικονοµικούς αναλυτές είναι εάν θα 
προκριθεί η επιλογή µείωσης του εταιρικού 
φορολογικού συντελεστή (από το 33,99% 
που ανέρχεται σήµερα), µε ταυτόχρονη 
κατάργηση των πρόσθετων, 
συµπληρωµατικών ευνοϊκών φορολογικών 
καθεστώτων, όπως οι πλασµατικοί τόκοι, 
επιλογή που έχει παλαιότερα στηρίξει µε 
δηλώσεις του ο κ. Van Overtveldt8. Σύµφωνα 
µε τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, οι δύο 
συναρµόδιοι Υπουργοί και οι οµάδες 
εργασίας τους θα µελετήσουν ενδελεχώς τα 
αντίστοιχα φορολογικά συστήµατα των 
γειτονικών του Βελγίου χωρών, ενώ η όλη 
µεταρρυθµιστική προσπάθεια θα στοχεύει 
στην στήριξη κυρίως των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, δια της µειώσεως του 
συνολικού τους φορολογικού βάρους.   
Παρεµπιπτόντως αναφέρουµε πως το 
τελευταίο διάστηµα έχει ζωηρέψει ο 
εσωτερικός πολιτικός διάλογος στο Βέλγιο, 
εξαιτίας ανοικτών δηλώσεων του κ. Van 
Overtveldt, από τις αρχές του τρέχοντος 
έτους, αναφορικά µε την αντίθεσή του στην 
υιοθέτηση από το Βέλγιο της από το 2011 
προταθείσας και συζητούµενης νοµοθεσίας 
για την επιβολή φόρου στις 
χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές από 11 
κράτη µέλη της Ε.Ε. 9 . Σύµφωνα µε τον 
Βέλγο Υπουργό Οικονοµικών, «ο εν λόγω 
φόρος δεν πρόκειται παρά να αυξήσει το 
κόστος χρηµατοδότησης επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών, αλλά και, κυρίως, το κόστος 
αναχρηµατοδότησης του δηµοσίου χρέους». 
Πάντως, σύµφωνα µε διευκρινίσεις του 
Βέλγου Υπουργού, το Βέλγιο δεν προτίθεται 
–τουλάχιστον προς το παρόν- να 
εγκαταλείψει το τραπέζι των σχετικών 
διαπραγµατεύσεων.      
Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του 
Κράτους για την χρονική επιµήκυνση της 
λειτουργίας των πυρηνικών σταθµών Doel 1 
και 2: Σύµφωνα µε πρόσφατα δηµοσιεύµατα 
του βελγικού οικονοµικού Τύπου, στα τέλη 
Απριλίου το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους 
(Conseil d’Etat) εξέδωσε γνωµοδότηση 
                                                 
8 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 3 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 116. 
9 Γνωστού και µε την ονοµασία «Φόρος Tobin». Βλ. 
και σχετική παλαιότερη αναφορά µας σε άρθρο 6 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 15.  
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σύµφωνα µε την οποία ο νόµος και η 
σύµβαση µεταξύ βελγικού κράτους και 
ενεργειακού παρόχου Electrabel που 
αφορούν την χρονική επιµήκυνση της 
λειτουργίας των πυρηνικών αντιδραστήρων 
Doel 1 και 2 θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ, 
µόνον εφ’ όσον η Ευρ. Επιτροπή κρίνει ότι οι 
όροι που περιλαµβάνονται στα ως άνω 
κείµενα δεν αποτελούν κρατικές ενισχύσεις, 
που παραβιάζουν την κοινοτική νοµοθεσία10. 
Η ως άνω γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβουλίου έδωσε, σύµφωνα µε τον 
οικονοµικό Τύπο, εκ νέου τροφή στην 
βελγική αντιπολίτευση προκειµένου να 
ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση Michel 
αναφορικά µε τους χειρισµούς της στο 
ευαίσθητο ζήτηµα της χρονικής επιµήκυνσης 
της ζωής των δύο εν λόγω πυρηνικών 
σταθµών.     
Συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις κατά της 
κυβέρνησης Michel: Όπως ανέφερε στις 
αρχές Μαΐου ο βελγικός οικονοµικός Τύπος, 
τα µεγάλα εργατικά συνδικάτα του Βελγίου 
εξήγγειλαν νέα σειρά κινητοποιήσεων κατά 
της οικονοµικής πολιτικής της κεντροδεξιάς 
κυβέρνησης Michel, στην διάρκεια των 
προσεχών µηνών. Πιο συγκεκριµένα, 
εξαγγέλθηκαν, είτε σε κοινό µέτωπο, ή µε 
την συµµετοχή ορισµένων µόνον εργατικών 
συνδικάτων, δύο πανεθνικές πορείες 
διαµαρτυρίας, στις 24 Μαΐου και στις 29 
Σεπτεµβρίου, καθώς και δύο γενικές απεργίες, 
στις 24 Ιουνίου και στις 7 Οκτωβρίου. Επίσης, 
τα εργατικά συνδικάτα σχεδιάζουν πορεία 
διαµαρτυρίας των δηµοσίων υπαλλήλων, στις 
31 Μαΐου. Σηµειωτέον ότι στις 9 Μαΐου 
ξεκίνησε στο Βέλγιο η διαδικασία των 
«κοινωνικών εκλογών» (“élections sociales”), 
στο πλαίσιο των οποίων περίπου 125 
χιλιάδες εργαζόµενοι σε 6.500 βελγικές 
επιχειρήσεις έθεσαν την υποψηφιότητά τους 
για µία θέση µέλους είτε στο συµβούλιο, ή 
στην επιτροπή προστασίας της εργασίας που 
λειτουργούν σε εκάστη επιχείρηση.  
Νέο θεσµικό πλαίσιο για τις κρατικές 
προµήθειες στο Βέλγιο: Στις αρχές Μαΐου 
οριστικοποιήθηκε και ψηφίσθηκε από την 
Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 

                                                 
10 Βλ. και προηγούµενες σχετικές αναφορές µας σε 
άρθρα 4 και 5 ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 116 
και 118, αντιστοίχως. 

του βελγικού κοινοβουλίου το κείµενο του 
νοµοσχεδίου που  αφορά το θεσµικό πλαίσιο 
των διαγωνισµών κρατικών προµηθειών στο 
Βέλγιο, το οποίο έχει στόχο να ενσωµατώσει 
στο βελγικό δίκαιο σχετική κοινοτική Οδηγία 
του 2014. Κύρια χαρακτηριστικά του νέου 
θεσµικού πλαισίου που εισάγει το εν λόγω 
νοµοσχέδιο αποτελούν η µεγαλύτερη 
ευελιξία στις διαδικασίες ανάθεσης 
συµβάσεων κρατικών προµηθειών, το 
µεγαλύτερο άνοιγµα του τοµέα κρατικών 
προµηθειών στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 
καθώς και ο υψηλότερος βαθµός 
προσανατολισµού των κριτηρίων επιλογής 
στον παράγοντα τιµής των υποβαλλόµενων 
προσφορών. Σύµφωνα µε τον βελγικό 
οικονοµικό Τύπο, το εν λόγω νοµοθέτηµα 
αναµένεται µε ιδιαίτερη ανυποµονησία από 
τους «παίκτες» της αγοράς κρατικών 
προµηθειών της χώρας, η οποία αριθµεί 
ετησίως περίπου 20 χιλιάδες διαγωνισµούς 
κρατικών προµηθειών, συνολικής αξίας 
πλησίον των 50 δις. €. Σηµειωτέον ότι το 
νοµοσχέδιο θα πρέπει να ψηφισθεί και από 
την ολοµέλεια του οµοσπονδιακού 
κοινοβουλίου, προκειµένου να µετατραπεί σε 
νόµο. 
Το συνδυασµένο χρέος των βελγικών 
σιδηροδρόµων υπερβαίνει τα 6 δις. €: 
Σύµφωνα µε οικονοµικά δηµοσιεύµατα των 
αρχών Μαΐου, το συνδυασµένο χρέος των 
δύο εταιρειών που απαρτίζουν τους 
βελγικούς σιδηροδρόµους –SNCB, 
διαχειρίστρια του µεταφορικού έργου, και 
Infrabel, διαχειρίστρια των υποδοµών του 
σιδηροδροµικού δικτύου- υπερέβη 
πρόσφατα τα 6 δις. €, ανερχόµενο σε 6,33 
δις. € στα τέλη του 2015, εκ των οποίων τα 
3,15 δις. € αντιστοιχούν στην Infrabel και τα 
3,18 δις. € στην SNCB. Όπως σηµείωσε ο 
οικονοµικός Τύπος, πρόκειται για την πρώτη 
φορά που το χρέος της διαχειρίστριας των 
σιδηροδροµικών υποδοµών του Βελγίου, 
Infrabel, ξεπέρασε τα 3 δις. €. Τα βελγικά 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα µετέφεραν την 
ανησυχία των εργατικών συνδικάτων των 
σιδηροδροµικών για την συνεχιζόµενη 
«διολίσθηση» της οικονοµικής κατάστασης 
των βελγικών σιδηροδρόµων, η οποία 
µάλιστα καθίσταται ακόµη εντονότερη έπειτα 
από την απόφαση της οµοσπονδιακής 
κυβέρνησης για µειώσεις στις επιχορηγήσεις 
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της προς τις δύο εταιρείες που τους 
απαρτίζουν11.       
Άνοδος της καταναλωτικής δαπάνης για 
βιολογικά προϊόντα το 2015: Σύµφωνα µε 
στοιχεία πρόσφατα δηµοσιευθείσας έρευνας 
της εταιρείας µελετών αγοράς GfK που 
βασίζεται σε στοιχεία του Φλαµανδικού 
Κέντρου Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων 
και Ιχθυηρών (Vlaams Centrum Voor Agro & 
Visserijmarketing - VLAM), η συνολική 
καταναλωτική δαπάνη για αγορές βιολογικών 
προϊόντων (τροφίµων και άλλων προϊόντων) 
στο Βέλγιο σηµείωσε το 2015 άνοδο της 
τάξεως του 18% έναντι του 2014, 
ανερχόµενη σε 514 εκατ. €. Από την άλλη 
πλευρά, το µερίδιο των βελγικών 
οικογενειών που αγοράζουν και 
καταναλώνουν βιολογικά προϊόντα παρέµεινε 
σταθερό, στο 88%, ενώ το 9% των 
βελγικών νοικοκυριών αγοράζουν βιολογικά 
προϊόντα σε συστηµατική, εβδοµαδιαία βάση. 
Οι δύο πληθυσµιακές κατηγορίες αγοραστών 
βιολογικών προϊόντων µε την υψηλότερη 
δαπάνη, πλησίον του ηµίσεως της συνολικής 
δαπάνης για αγορά βιολογικών προϊόντων, 
είναι οι εύπορες οικογένειες µε παιδιά και οι 
εύποροι συνταξιούχοι, ενώ η κατηγορία των 
άγαµων ηλικίας άνω των 40 ετών είναι 
εκείνη που δαπανά το υψηλότερο µερίδιο 
του συνόλου των δαπανών της για αγορές, 
σε αγορές βιολογικών προϊόντων. Σύµφωνα 
µε τις ενδείξεις της έρευνας, το επίπεδο 
τιµών των βιολογικών προϊόντων στο Βέλγιο 
εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδα κατά 
30% ανώτερα εκείνου των συµβατικών 
προϊόντων, ωστόσο διαπιστώνεται µία τάση 
µείωσης της ανωτέρω διαφοράς τιµών, 
ιδιαίτερα στα βιολογικά προϊόντα που 
διατίθενται στα καταστήµατα των µεγάλων 
λιανεµπορικών αλυσίδων, που αποτελούν το 
κύριο κανάλι διανοµής των βιολογικών 
προϊόντων στο Βέλγιο.        
 
      
                                    
 
                               

                                                 
11  Βλ. σχετική επισήµανσή µας σε άρθρο 4 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 119.  
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