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1. Συµµετοχή µε ελληνικό περίπτερο 
γαστρονοµικής προβολής της Ελλάδας 
σε εκδήλωση του ∆ήµου Ixelles 
Βρυξελλών, στο προαύλιο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (23.6.2015) 
Στις 23 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε στον 
προαύλιο χώρο (“Esplanade”) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε πρωτοβουλία 
του κεντρικού ∆ήµου Ixelles των Βρυξελλών, 
εκδήλωση γαστρονοµικής, πολιτιστικής και 
τουριστικής προβολής των 28 κρατών µελών 
της Ε.Ε., µε τίτλο “Les 28 dans votre 
assiette”. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε σε 
συνέχεια προηγούµενης επιτυχηµένης 
αντίστοιχης εκδήλωσης το έτος 2010, και 
διάρκεσε από τις 12 το µεσηµέρι έως τις 7 το 
απόγευµα, συγκεντρώνοντας αρκετές 
χιλιάδες επισκεπτών, τόσο υπαλλήλων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων 
ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, όσο και 
περαστικών που σταµάτησαν για να 
απολαύσουν γεύσεις από τις συµµετέχουσες 
χώρες και να συλλέξουν πληροφοριακό και 
τουριστικό υλικό. Τα εγκαίνια της εκδήλωσης 
τίµησε µε την παρουσία της η αντιπρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Mairead 
Mc Guiness.  
Το Γραφείο µας, όταν ο ∆ήµος Ixelles µας 
γνωστοποίησε την πρόθεσή του να 
διοργανώσει την εκδήλωση, τον περασµένο 
Απρίλιο, ζήτησε την συνδροµή του εκ των 
εδώ εκπροσώπων της Λέσχης Αρχιµαγείρων 
Ελλάδας και ιδιοκτήτη γνωστού ποιοτικού 
ελληνικού εστιατορίου των Βρυξελλών, κ. 
Μανώλη Μακρυγιαννάκη, ο οποίος, µαζί µε 
την οµάδα του, αλλά και µε την συνεργασία 
γνωστού εδώ εισαγωγικού οίκου ελληνικών 
κρασιών, καθώς και Έλληνα ζυθοποιού που 
δραστηριοποιείται και στο Βέλγιο, κάλυψε 
απολύτως επιτυχηµένα την εκδήλωση, 
προετοιµάζοντας και προσφέροντας στους 
επισκέπτες του περιπτέρου µας εξαιρετικά 
γευστικά ελληνικά εδέσµατα, µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην κρητική γαστρονοµία. Εάν 
κρίνουµε από τον εκπληκτικό –σε σύγκριση 
µε τα υπόλοιπα περίπτερα- όγκο επισκεπτών 
που ήταν συγκεντρωµένοι στον χώρο 
µπροστά από το ελληνικό περίπτερο καθ’ 
όλη την διάρκεια της εκδήλωσης, η παρουσία 
και η εργασία του Έλληνα Chef κάλυψε µε 
απόλυτη ευστοχία το κοµµάτι της 

γαστρονοµικής προβολής της χώρας µας 
στην καρδιά των Βρυξελλών.      
Σηµειώνουµε επίσης ότι ο προϊστάµενος του 
Γραφείου Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών Π. Γκάσιος 
διέθεσε πληροφοριακό υλικό, τουριστικού 
και γαστρονοµικού ενδιαφέροντος, το οποίο 
του χορήγησε το εδρεύον στο Άµστερνταµ 
Γραφείο ΕΟΤ Κάτω Χωρών, και το οποίο 
συνέλεξαν µε µεγάλο ενδιαφέρον οι 
επισκέπτες του περιπτέρου µας (ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον εντοπίσαµε σε έντυπα 
γαστρονοµικής προβολής Κρήτης και νησιών 
Βορείου Αιγαίου, καθώς και τουριστικής 
προβολής Αθήνας / Αττικής, Κέρκυρας και 
Μαγνησίας).              
Συµπερασµατικά, θεωρούµε ότι η εν λόγω 
δράση, έστω και µεσαίας εµβέλειας, 
αποτέλεσε επιτυχή ενέργεια προβολής της 
ελληνικής γαστρονοµίας και του τουρισµού 
σε ένα αρκετά ευρύ βελγικό αλλά και διεθνές 
κοινό, στο κέντρο των Βρυξελλών και στην 
καρδιά των ευρωπαϊκών θεσµών.    
    
2. Εξελίξεις στον βελγικό κλάδο 
λιανεµπορίου 
Υψηλά πρόστιµα από την βελγική αρχή 
ανταγωνισµού σε λιανεµπορικές αλυσίδες και 
προµηθευτές τους: Σε συνέχεια σχετικής 
αναφοράς µας σε προηγούµενο ενηµερωτικό 
δελτίο 1 , η βελγική αρχή ανταγωνισµού 
επέβαλε στα τέλη Ιουνίου πρόστιµα 
συνολικού ύψους πλησίον των 174 εκατ. €, 
στο πλαίσιο διακανονισµού µε 18 συνολικά 
επιχειρήσεις, 7 του κλάδου των 
λιανεµπορικών αλυσίδων και 11 προµηθευτές 
τους, για εναρµονισµένη πρακτική 
συντονισµένης αύξησης των τιµών σε 
ορισµένα καταναλωτικά αγαθά (κυρίως 
αρώµατα, καλλυντικά και είδη προσωπικής 
υγιεινής) κατά την περίοδο 2002-2007. 
Σύµφωνα µε τον βελγικό οικονοµικό Τύπο, 
µεταξύ των επιχειρήσεων που 
καταδικάστηκαν από την αρχή ανταγωνισµού 
περιλαµβάνονται αρκετά ιδιαίτερα ηχηρά 
ονόµατα, όπως των εταιρειών Procter & 
Gamble, Henkel, Unilever, Beiersdorf, L’Oréal, 
Reckitt Benckiser, Colgate-Palmolive, GSK 
από πλευράς προµηθευτών, και Carrefour, 

                                                 
1  Βλ. επισήµανσή µας σε άρθρο 6 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 94 (υπό παράγραφο 
Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών). 
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Colruyt, Delhaize και Cora από πλευράς 
λιανεµπορικών αλυσίδων. Οι εµπλεκόµενες 
επιχειρήσεις αποδέχθηκαν την 
πραγµατοποιηθείσα καταστρατήγηση του 
ανταγωνισµού, µε αποτέλεσµα να επιτύχουν 
µείωση του επιβληθέντος συνολικού 
προστίµου κατά 10%. Ο οµοσπονδιακός 
Υπουργός Οικονοµίας κ. Peeters δήλωσε την 
απόλυτη ικανοποίησή του για την 
ετυµηγορία της αρχής ανταγωνισµού και τα 
πρόστιµα που αυτή επέβαλε, εκτιµώντας ότι 
βαίνουν προς όφελος της αγοράς και των 
καταναλωτών, ενώ, σύµφωνα µε τα 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα, τα επιβληθέντα 
πρόστιµα κατάφεραν ισχυρό πλήγµα στην 
κερδοφορία ορισµένων µεγάλων βελγικών 
λιανεµπορικών αλυσίδων, όπως η ηγέτιδα 
της βελγικής αγοράς αλυσίδα Colruyt (το 
µερίδιο της οποίας στην βελγική 
λιανεµπορική αγορά έφθασε πρόσφατα στο 
επίπεδο ρεκόρ του 31%).       
Συγχώνευση λιανεµπορικών οµίλων Delhaize 
και Ahold: Σε συνέχεια σχετικών αναφορών 
µας σε προηγούµενα ενηµερωτικά δελτία 2 , 
στις 25 Ιουνίου σφραγίστηκε η συµφωνία 
συγχώνευσης του βελγικού λιανεµπορικού 
οµίλου Delhaize µε τον ολλανδικό 
λιανεµπορικό όµιλο Ahold, οι συζητήσεις για 
την επίτευξη της οποίας ολοκληρώθηκαν σε 
διάστηµα µικρότερο των δύο µηνών. Το 
61% του κεφαλαίου του νέου µεγάλου 
λιανεµπορικού οµίλου (7ου σε παγκόσµια 
κλίµακα από πλευράς κύκλου εργασιών3) θα 
περάσει στους µετόχους της ολλανδικής 
Ahold, ενώ το 39% στους µετόχους της 
Delhaize. Σύµφωνα µε οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, η αξία της συγχώνευσης-
εξαγοράς ανήλθε σε 9,32 δις. δολ. σε 
µετοχές, ενώ η συγχώνευση 
πραγµατοποιήθηκε δια της προσφοράς 4,75 
µετοχών της Ahold έναντι 1 µετοχής της 
Delhaize. Η συγχώνευση, η οποία θα πρέπει 
να λάβει έγκριση τόσο από τις γενικές 
συνελεύσεις των µετόχων των δύο εταιρειών, 
όσο και –το κυριότερο- από τις αρµόδιες 
αρχές ανταγωνισµού στην Ευρώπη και την 
                                                 
2 Βλ. σχετικές επισηµάνσεις µας σε άρθρα 4, 6, 1 και 
6 ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 91, 92, 93 και 94, 
αντιστοίχως. 
3 Και, σύµφωνα µε τον βελγικό οικονοµικό Τύπο, 1ου 
στην Ευρώπη και 3ου στον κόσµο από πλευράς 
αγοραίας αξίας.  

Αµερική, εκτιµάται ότι θα οριστικοποιηθεί 
εντός διαστήµατος ενός έτους. 
Ο νέος όµιλος που δηµιουργείται από την 
συγχώνευση εκτιµάται ότι θα διαθέτει κύκλο 
εργασιών της τάξεως των 54 δις. €, θα 
απασχολεί περίπου 375 χιλ. συνεργάτες σε 
6.600 καταστήµατα ανά τον κόσµο και θα 
εξυπηρετεί 50 εκατ. πελάτες σε εβδοµαδιαία 
βάση. Τα συνολικά κόστη της συγχώνευσης 
και της συνακόλουθης ενοποίησης των 
συστηµάτων και των δικτύων των δύο 
λιανεµπορικών οµίλων εκτιµώνται στα 350 
εκατ. €, ενώ οι συνολικές εξοικονοµήσεις 
κόστους σε ετήσια βάση εξαιτίας συνεργειών 
και θετικών οικονοµιών κλίµακας –από το 
έτος 2017- προσδοκάται ότι θα ανέλθουν σε 
500 εκατ. €. Σύµφωνα µε τον βελγικό 
οικονοµικό Τύπο, η συγχώνευση των δύο 
µεγάλων λιανεµπορικών οµίλων αναµένεται 
να δηµιουργήσει ισχυρές πιέσεις στην 
βελγική λιανεµπορική αγορά, και ιδιαίτερα 
στην ηγέτιδά της, Colruyt.  
Τα νευραλγικά πόστα του διευθύνοντος 
συµβούλου και του οικονοµικού διευθυντή 
του νέου οµίλου περιέρχονται στην 
ολλανδική Ahold (συγκεκριµένα, το πόστο 
του διευθύνοντος συµβούλου αναλαµβάνει ο 
σήµερα επικεφαλής της Ahold, Dick Boer και 
το πόστο του οικονοµικού διευθυντή-CFO ο 
Jeff Carr, επίσης της Ahold), ενώ ο νυν 
διευθύνων σύµβουλος της Delhaize, Frans 
Muller, θα κατέχει το πόστο του αναπληρωτή 
διευθύνοντος συµβούλου, υπεύθυνου για 
την ενοποίηση των δύο εταιρειών. Η 
προεδρία του διοικητικού συµβουλίου του 
νέου λιανεµπορικού οµίλου περιέρχεται 
επίσης στην Delhaize, και συγκεκριµένα στον 
νυν πρόεδρό της, Mats Jansson. Η έδρα του 
ενοποιηµένου οµίλου θα είναι στην Ολλανδία, 
ενώ το κέντρο των ευρωπαϊκών του 
δραστηριοτήτων στις Βρυξέλλες (περιοχή 
Anderlecht), µε επικεφαλής τον νυν 
οικονοµικό διευθυντή της Delhaize, Pierre 
Bouchut. Βασικές πληροφορίες για την 
συγχώνευση των Ahold και Delhaize 
µπορούν να εντοπισθούν στην σχετική 
ιστοσελίδα που ανέπτυξαν οι δύο όµιλοι, 
στην διεύθυνση: 
https://www.adcombined.com/en/news-and-
media/faqs.  
Σηµαντική µερίδα του βελγικού οικονοµικού 
Τύπου υποδέχθηκε µε σκεπτικισµό και 
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κριτική διάθεση την εν λόγω συγχώνευση, 
µε το σκεπτικό ότι ουσιαστικά πρόκειται για 
απορρόφηση της Delhaize από την Ahold, µε 
αντίτιµο κατώτερο της πραγµατικής αξίας 
του βελγικού λιανεµπορικού οµίλου και 
συνεπώς καθόλου ευνοϊκή για τους µετόχους 
της Delhaize, και παράλληλη υποβάθµιση της 
Delhaize στο πλαίσιο του νέου οµίλου. 
Επιπλέον, ο Τύπος εξέφρασε αµφιβολίες και 
για την βιωσιµότητα του νέου σχήµατος, 
καθώς αφ’ ενός µεγάλο µέρος του κύκλου 
εργασιών του προέρχεται από την 
ευµετάβλητη και αρκετά δύσκολη αγορά των 
ΗΠΑ 4  και αφ’ ετέρου εικάζεται ότι ο νέος 
όµιλος θα δυσκολευτεί να ενσωµατώσει και 
απορροφήσει τα αποτελέσµατα του 
υλοποιούµενου πλάνου αναδιάρθρωσης της 
Delhaize στο Βέλγιο5.                      
   
3. Ειδήσεις από τον ενεργειακό κλάδο 
Η οµοσπονδιακή Υπουργός Ενέργειας κα 
Marghem εκτίµησε στα τέλη Ιουνίου σε 
1.350 MW το ενεργειακό κενό που θα πρέπει 
να καλυφθεί προκειµένου να χτιστεί επαρκές 
στρατηγικό ενεργειακό αποθεµατικό στο 
Βέλγιο εν όψει του προσεχούς χειµώνα. 
Θυµίζουµε ότι στις 18 Ιουνίου, το βελγικό 
οµοσπονδιακό κοινοβούλιο ενέκρινε µε την 
στήριξη της κυβερνητικής πλειοψηφίας το 
νοµοσχέδιο που ανοίγει τον δρόµο για την 
χρονική επιµήκυνση της λειτουργίας των 
πυρηνικών αντιδραστήρων Doel 1 και 2 κατά 
µία ακόµη δεκαετία 6 . Σύµφωνα µε την 
Υπουργό, από την στιγµή που 
εξασφαλίστηκε –τουλάχιστον νοµοθετικά- η 
παράταση της λειτουργίας των δύο µεγάλων 
ανωτέρω πυρηνικών αντιδραστήρων, η 
βελγική κυβέρνηση µεριµνά για την 
διασφάλιση και της απαιτούµενης συνολικής 
ισχύος, ύψους 3.500 MW κατά τον Elia, τον 
διαχειριστή του βελγικού ηλεκτρικού 
δικτύου, που απαιτείται ώστε να µην υπάρξει 
κίνδυνος “blackout” εξαιτίας ελλείψεων στην 
τροφοδοσία της χώρας τον προσεχή 
χειµώνα. Κατά την κα Marghem, από τα ως 
                                                 
4  Και όπου οι δύο όµιλοι παρουσιάζουν 
αλληλεπικαλύψεις δραστηριοτήτων. 
5  Βλ. και παλαιότερες εν θέµατι αναφορές µας, µε 
πλέον πρόσφατη εκείνην του άρθρου 1 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 93. 
6 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 1 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 95. 

άνω 3.500 MW, ήδη τα 2.150 MW έχουν 
εξασφαλισθεί: τα 800 MW µέσω διατήρησης 
(µη παύσης λειτουργίας) υφιστάµενων 
ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων, τα 
750 MW από την παλαιότερα επιτευχθείσα 
τριετή παράταση της λειτουργίας των 
θερµοηλεκτρικών σταθµών στις περιοχές 
Vilvorde και Seraing, και ακόµη 600 MW 
µέσω σχεδιαζόµενων µέτρων εξοικονόµησης 
ενέργειας και ευελιξίας της προσφοράς στις 
περιόδους αιχµής της κατανάλωσης. Η 
οµοσπονδιακή Υπουργός Ενέργειας θεωρεί 
κατά τους υπολογισµούς της σχετικά µε την 
ενεργειακή επάρκεια, σύµφωνα µε τον 
βελγικό οικονοµικό Τύπο, ως σχεδόν 
απολύτως βέβαιη την ταχεία επανέναρξη της 
λειτουργίας των πυρηνικών αντιδραστήρων 
Doel 1 και 27 , συνολικής ισχύος 866 MW, 
ωστόσο εµφανίζεται καθησυχαστική για το 
ενδεχόµενο οι δύο εν λόγω αντιδραστήρες 
να µην επαναλειτουργήσουν εγκαίρως, 
κάνοντας µνεία για «ύπαρξη πληθώρας 
εναλλακτικών λύσεων». 
Σύµφωνα εξάλλου µε τις εκτιµήσεις του 
οµοσπονδιακού Υπουργείου Ενέργειας, το 
Βέλγιο διαθέτει συνολική εγκατεστηµένη 
ηλεκτροπαραγωγική δυναµικότητα ισχύος 
12.142 MW, ενώ η συνολική διαθέσιµη και 
υψηλού επιπέδου αξιοπιστίας δυναµικότητα 
της χώρας ανέρχεται σε 10.179 MW, και η 
κατανάλωση φθάνει –κατά τις περιόδους 
αιχµής- τα 13.900 MW, από όπου 
προκύπτουν και οι ενεργειακές ελλείψεις που 
απαιτείται να καλυφθούν. Πάντως, κατά το 
Υπουργείο Ενέργειας, το Βέλγιο διαθέτει 
εξαιρετικά υψηλού επιπέδου διασυνδέσεις µε 
τα ηλεκτρικά δίκτυα των γειτονικών χωρών 
(κυρίως Γαλλίας και Ολλανδίας), µέσω των 
οποίων καλύπτονται ελλείψεις στις περιόδους 
αιχµής, ενώ παράλληλα ενισχύει τις 

                                                 
7  Η βελγική κυβέρνηση βρισκόταν σε 
διαπραγµατεύσεις µε την Electrabel, ιδιοκτήτρια των 
δύο πυρηνικών αντιδραστήρων, που αφορούσαν τους 
όρους της χρονικής επιµήκυνσης της λειτουργίας 
τους, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στα τέλη Ιουλίου (βλ. 
και κατωτέρω σε παρόν άρθρο), ενώ αναµένει την 
αξιολόγηση της οµοσπονδιακής υπηρεσίας πυρηνικού 
ελέγχου (Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire) 
αναφορικά µε την ασφάλεια των αντιδραστήρων Doel 
1 και 2. Βλ. και πλέον πρόσφατες σχετικές αναφορές 
µας σε άρθρα 8 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 93 
και 4 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 83.    
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υφιστάµενες διασυνδέσεις και επεκτείνει τις 
πηγές προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και 
σε άλλες χώρες, όπως οι Γερµανία και 
Βρετανία8.   
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος ανέφερε 
εξάλλου ότι στα τέλη Ιουνίου, τόσο η 
Electrabel όσο και η EDF κατέθεσαν για 
ακόµη µία φορά προσφυγή ενώπιον του 
συνταγµατικού δικαστηρίου του Βελγίου, 
αιτούµενες την ακύρωση διατάξεων του 
νόµου πλαισίου του ∆εκεµβρίου 2014, που 
καθόριζαν το ύψος του φόρου πυρηνικής 
ενέργειας για το 2014, στα 469,82 εκατ. €. 
Οι δύο µεγάλοι ενεργειακοί πάροχοι του 
Βελγίου, οι οποίοι εκµεταλλεύονται τους 
πυρηνικούς σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, κρίνουν τον εν λόγω φόρο 
«δηµευτικό», καθώς κατατρώγει τα όποια 
θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα 
πραγµατοποιούν, ενώ τα τελευταία χρόνια µε 
την πτώση των τιµών ηλεκτρικής ενέργειας, 
αλλά και τα προβλήµατα στην λειτουργία 
αρκετών πυρηνικών αντιδραστήρων που 
οδηγούν συχνά σε παύσεις της λειτουργίας 
τους, υπερβαίνει σε ορισµένες περιπτώσεις 
τα λειτουργικά τους κέρδη9. Σύµφωνα µε τα 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα, η Electrabel είχε 
την πρόθεση να χρησιµοποιήσει τη νέα 
προσφυγή ως πρόσθετο όπλο κατά τις 
διαπραγµατεύσεις της µε την οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση για τους όρους της χρονικής 
επιµήκυνσης της λειτουργίας των πυρηνικών 
αντιδραστήρων Doel 1 και 210.  
Τελικά, όπως ανέφερε ο Τύπος στις 30 
Ιουλίου, επήλθε συµφωνία στις 
διαπραγµατεύσεις της Electrabel µε την 
κυβέρνηση, τόσον όσον αφορά την 
επιµήκυνση της λειτουργίας των 2 
αντιδραστήρων, όσο και την προς τα κάτω 
αναθεώρηση του φόρου πυρηνικής 
ενέργειας, στα 200 εκατ. € για το 2015 και 
στα 150 εκατ. € για το 2016. Από το 2017, η 
Electrabel θα καταβάλλει στο βελγικό κράτος 

                                                 
8  Σχετικά µε την προγραµµατιζόµενη ηλεκτρική 
διασύνδεση Βελγίου-Βρετανίας, υπό την επωνυµία 
Nemo, βλ. και σχετική πρόσφατη αναφορά µας σε 
άρθρο 6 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 94. 
9  Βλ. σχετική λεπτοµερή αναφορά µας σε άρθρο 2 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 88. 
10 Βλ. και σειρά προηγούµενων σχετικών αναφορών 
µας, µε πλέον πρόσφατη εκείνη του άρθρου 1 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 95. 

µία σταθερή ετήσια εισφορά της τάξεως των 
20 εκατ. € για τους δύο αντιδραστήρες, ενώ 
θα υπάρχει παράλληλα επιµερισµός των 
κερδών από την χρήση τους, πέραν ενός 
κατωφλίου τιµής ανά MWh. Επίσης, οι δύο 
πλευρές συµβιβάστηκαν όσον αφορά 
παλαιότερη δικαστική τους διαµάχη, µε την 
Electrabel να καλείται να καταβάλει στο 
βελγικό κράτος 120 εκατ. €, αντί 300 εκατ. € 
που διεκδικούσε το βελγικό δηµόσιο. Όπως 
ανέφερε ο οικονοµικός Τύπος, παρά την 
επιτευχθείσα συµφωνία για τους πυρηνικούς 
αντιδραστήρες Doel 1 και 2, ούτε η 
Electrabel φαίνεται διατεθειµένη να αποσύρει 
τις προσφυγές της κατά των επιβληθέντων 
κατά τις προηγούµενες χρήσεις φόρων 
πυρηνικής ενέργειας, αλλά ούτε και το 
βελγικό δηµόσιο να παραιτηθεί από αξιώσεις 
του έναντι της εταιρείας από παλαιότερες 
εκκρεµείς υποθέσεις.          
Τέλος, όπως ανέφερε ο βελγικός οικονοµικός 
Τύπος στα τέλη Ιουλίου, η 
προπαρασκευαστική φάση για την 
υλοποίηση µεγάλου έργου κατασκευής 
πρόσθετων 50 νέων ανεµογεννητριών στα 
ανοικτά των ακτών του Βελγίου στην Βόρεια 
Θάλασσα, µε τίτλο Belwind 2, 
προϋπολογισµού 660 εκατ. €, προχωρά µε 
εντατικότατους ρυθµούς, ενώ ιδιαίτερα 
µεγάλο ενδιαφέρον χρηµατοδότησης του 
έργου επιδεικνύει ο τραπεζικός τοµέας. 
Όπως σηµείωσαν τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, τα 3 ήδη λειτουργούντα 
offshore αιολικά πάρκα του Βελγίου (C-
Power, Belwind 1 και Northwind) παράγουν 
συνολική ισχύ 712 MW, ενώ όταν 
λειτουργήσει και το νέο αιολικό πάρκο 
Belwind 2 (εκτιµάται στα τέλη του 2017), θα 
προστεθούν ακόµη 165 MW στο παράκτιο 
αιολικό  παραγωγικό δυναµικό της χώρας.                 
 
4. Επιχειρηµατικές ειδήσεις 
Βελγική επιχειρηµατική αποστολή στην Κίνα: 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στα τέλη Ιουνίου µε πολύ κολακευτικά 
σχόλια στην έκβαση της επίσηµης επίσκεψης 
του βασιλιά του Βελγίου Φιλίππου στην Κίνα 
(20-27 Ιουνίου), και ιδιαίτερα της µεγάλης 
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επιχειρηµατικής αποστολής υψηλού επιπέδου 
που συνόδευσε τον Βέλγο µονάρχη11. 
Μεταξύ των επιτυχιών της βελγικής 
επιχειρηµατικότητας στην Κίνα, ο 
οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε κατ’ αρχάς 
στην συµφωνία από κοινού δηµιουργίας 
εκκολαπτηρίου επιχειρήσεων υψηλής 
τεχνολογίας και καινοτοµίας (China Belgium 
Technology Center) στην περιοχή Louvain-
la-Neuve της Βαλλονίας, συνολικού ύψους 
επένδυσης 200 εκατ. € (που θα καλυφθεί 
από κινεζικά κεφάλαια), µε εκτιµώµενες 
δηµιουργούµενες 1.500 θέσεις εργασίας. Ως 
πρόσθετες επιτυχίες της βελγικής 
επιχειρηµατικής αποστολής στην Κίνα, ο 
οικονοµικός Τύπος κατέγραψε την έκφραση 
πρόθεσης της κινεζικής πλατφόρµας 
ηλεκτρονικού εµπορίου Alibaba να 
εγκαταστήσει κατά το προσεχές έτος στο 
Βέλγιο πανευρωπαϊκή πλατφόρµα 
ηλεκτρονικών πληρωµών µέσω κινητών 
συσκευών, καθώς επίσης και την σύναψη 
συµφωνίας αντιπροσώπευσης της βελγικής 
αλυσίδας ρολογιών Ice-Watch µε µεγάλο 
διανοµέα, που αναµένεται να οδηγήσει σε 
αξιόλογη επέκταση του δικτύου της στην 
Κίνα εντός των προσεχών µηνών, µε άνοιγµα 
10 καταστηµάτων και είσοδο σε 210 σηµεία 
πώλησης στην κινεζική αγορά. Τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα κατέγραψαν επίσης την 
δηµιουργία θυγατρικής στην Κίνα από την 
βελγική σοκολατοποιία Pierre Marcolini, σε 
συνεργασία µε το κινεζικό επενδυτικό ταµείο 
EverYi Capital, µε σκοπό το άνοιγµα του 
πρώτου της καταστήµατος στην Σαγκάη 
κατά το προσεχές έτος. Ο οικονοµικός Τύπος 
αναφέρθηκε εξάλλου στην συµφωνία της 
βελγικής βιοµηχανίας παραγωγής βρεφικών 
τροφών από δηµητριακά και άλλων ειδικών 
διατροφικών προϊόντων Belourthe µε µεγάλο 
διανοµέα (Lotus International) για 
αποκλειστική αντιπροσώπευση προϊόντων 
της βρεφικής διατροφής στην κινεζική αγορά. 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
ακόµη στην συµφωνία συνεργασίας µεταξύ 
της βελγικής πλατφόρµας crowdfunding 
“MyMicroInvest” µε την κινεζική πλατφόρµα 
“Optivadarma”, δια της οποίας προσδοκάται 
ότι θα προσελκυσθούν σηµαντικά κινεζικά 

                                                 
11  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 11 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 95. 

επενδυτικά κεφάλαια σε projects καινοτοµίας 
στο Βέλγιο και την Ευρώπη γενικότερα, 
καθώς η κινεζική πλατφόρµα διαθέτει 
προσβάσεις σε εξαιρετικά αξιόλογο δίκτυο 
επενδυτών, πανεπιστηµιακών ερευνητικών 
ιδρυµάτων και εκκολαπτηρίων καινοτόµων 
επιχειρήσεων στην Κίνα, που αναζητούν 
διεξόδους στην ευρωπαϊκή αγορά.        
Τέλος, ως σηµαντική επιτυχία της αποστολής 
καταγράφηκε η υπογραφή συµφωνίας 
συνεργασίας µεταξύ του µεγάλου 
τηλεπικοινωνιακού παρόχου του Βελγίου, 
Proximus, των Πανεπιστηµίων των 
Βρυξελλών ULB και VUB και του µεγάλου 
κινεζικού τεχνολογικού οµίλου Huawei, µε 
σκοπό την δηµιουργία κέντρου καινοτοµίας 
στις Βρυξέλλες, όπου αναµένεται να 
δοκιµαστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη η 
χρήση της ασύρµατης τηλεπικοινωνιακής 
τεχνολογίας 5G, σε συνέχεια της πρόσφατης 
ίδρυσης στην βελγική πόλη Louvain νέου 
ευρωπαϊκού ερευνητικού ινστιτούτου της 
Huawei12.      
Εγκαίνια δεύτερου κέντρου δεδοµένων της 
Google στο Βέλγιο: Στις 23 Ιουνίου, ο 
αντιπρόεδρος της βελγικής οµοσπονδιακής 
κυβέρνησης και αρµόδιος για το 
χαρτοφυλάκιο τηλεπικοινωνιών και 
τεχνολογίας πληροφορικής Alexander De 
Croo εγκαινίασε επίσηµα την λειτουργία του 
δεύτερου κέντρου δεδοµένων (data center) 
της Google στο Βέλγιο, και συγκεκριµένα 
στην περιοχή Baudour (Saint-Ghislain-Ghlin), 
πλησίον της Mons. Σύµφωνα µε σχετικά 
δηµοσιεύµατα του οικονοµικού Τύπου, η 
Google έχει, από την εποχή της αρχικής της 
εγκατάστασης στο Βέλγιο το έτος 2007 13 , 
επενδύσει σηµαντικά στην βελγική οικονοµία, 
συνεισφέροντας –σύµφωνα µε εκτιµήσεις- 
κατά 900 εκατ. € στην ανάπτυξη της 
οικονοµίας της περιφέρειας της Βαλλονίας, 
και δηµιουργώντας περίπου 1.500 θέσεις 
εργασίας (άµεσης και έµµεσης απασχόλησης) 
ετησίως. Σύµφωνα µε τον πρώην 
οµοσπονδιακό πρωθυπουργό και νυν 
δήµαρχο της Mons, κ. Di Rupo, η Google έχει 
επενδύσει τουλάχιστον 775 εκατ. € στην 

                                                 
12  Σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 91. 
13 Βλ. και σχετική παλαιότερη αναφορά µας σε άρθρο 
2 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 22.  
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ανάπτυξη και επέκταση των κέντρων 
δεδοµένων της στο Βέλγιο, ενώ µε την 
δηµιουργία των νέων εγκαταστάσεων και 
την επέκτασή τους στο άµεσο µέλλον, 
εκτιµάται ότι η συνεισφορά του 
αµερικανικού «γίγαντα» του κλάδου 
λογισµικού στην βελγική οικονοµία 
αναµένεται να ανέλθει σε µερικά χρόνια στα 
2,2 δις. €. Οι διαδοχικές επεκτάσεις της 
Google στο βελγικό έδαφος εντάσσονται στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για 
την δηµιουργία µίας “Digital Innovation 
Valley” στην περιοχή της Mons.    
Αρνητική στάση του βελγικού 
επιχειρηµατικού κόσµου στην κατάργηση της 
δοκιµαστικής περιόδου κατά την πρόσληψη 
υπαλλήλων: Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
αναφέρθηκε στις αρχές Ιουλίου στην 
καταγραφείσα από την βελγική γαλλόφωνη 
ένωση µικροµεσαίων επιχειρήσεων και 
αυτοαπασχολουµένων (UCM) αρνητική 
στάση του επιχειρηµατικού κόσµου έναντι 
της κατάργησης της περιόδου δοκιµαστικής 
εργασίας κατά τα προκαταρκτικά στάδια της 
διαδικασίας πρόσληψης υπαλλήλων, από τις 
αρχές του 2014. Σύµφωνα µε έρευνα που 
διεξήγε η UCM σε δείγµα 320 επιχειρήσεων, 
2 στους 3 Βέλγους εργοδότες διστάζουν ή 
αποφεύγουν να προσλάβουν νέους 
υπαλλήλους, ενώ το 78% των εργοδοτών 
έχουν «σκληρύνει» τις µεθόδους τους 
πρόσληψης, προσφεύγοντας κυρίως σε 
συµβόλαια βραχυπρόθεσµης, ορισµένου 
χρόνου απασχόλησης, καθώς επίσης και σε 
προσωρινές προσλήψεις µέσω τοπικών 
υπηρεσιών απασχόλησης εργατικού 
δυναµικού (agences intérimaires). Κατά την 
έρευνα της UCM, οι νέες στρατηγικές 
προσλήψεων που ακολουθούν οι βελγικές 
επιχειρήσεις εξαιτίας της κατάργησης της 
δοκιµαστικής περιόδου έχουν αυξήσει τα 
διοικητικά και χρηµατοοικονοµικά κόστη των 
επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των 
µικροµεσαίων εταιρειών, µε αποτέλεσµα η 
συντριπτική πλειονότητα αυτών να επιθυµεί 
την επαναφορά της εν λόγω περιόδου κατά 
την πρόσληψη νέων υπαλλήλων. Σύµφωνα 
µε τον Τύπο, η βελγική εργοδοσία ασκεί 
lobbying στον νυν οµοσπονδιακό Υπουργό 
Οικονοµίας και Απασχόλησης, Kris Peeters, 
προκειµένου να επανέλθει η ισχύς της 
δοκιµαστικής περιόδου κατά την πρόσληψη, 

έστω και όχι ακριβώς στην πρότερη µορφή 
της µέχρι τα τέλη του 2013 (ήτοι, 14 ηµέρες 
για τους εργάτες και 6 µήνες για τους 
υπαλλήλους σε συµβόλαια αορίστου χρόνου, 
και µέχρι το ήµισυ της διάρκειας του 
συµβολαίου, για απασχόληση ορισµένου 
χρόνου).         
Εξαγορά σλοβακικής εταιρείας leasing από 
την φλαµανδική τράπεζα KBC: Όπως 
ανέφερε στις αρχές Ιουλίου ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος, η µεγάλη φλαµανδική 
τράπεζα KBC και εκ των σηµαντικότερων 
τραπεζικών ιδρυµάτων του Βελγίου, 
προχωρά στην πρώτη της εξαγορά στο 
εξωτερικό, έπειτα από την άρση το 
περασµένο φθινόπωρο της σχετικής 
απαγόρευσης που της είχε επιβληθεί 
παλαιότερα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
πλάνου αναδιάρθρωσής της και εκποίησης 
περιουσιακών στοιχείων και θυγατρικών της, 
σε συνέχεια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης 
του 2008-2009 και της χρηµατοδότησης που 
η KBC είχε λάβει από το βελγικό κράτος 
προκειµένου να διασωθεί14.   
Συγκεκριµένα, η KBC προχωρά στην εξαγορά 
–δια της θυγατρικής της στην Σλοβακία 
CSOB- της σλοβακικής εταιρείας leasing 
Volksbank Leasing Slovakia, καθώς επίσης 
και της θυγατρικής της που απασχολείται 
στον κλάδο ασφαλιστικών υπηρεσιών, 
Volksbank Sprostredkovatel’ska. Σύµφωνα 
µε τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, µε την 
κίνησή της αυτή η KBC σηµατοδοτεί µία νέα 
περίοδο επέκτασης, πάντοτε ωστόσο 
επικεντρωµένη στις παραδοσιακές της 
δραστηριότητες, σύµφωνα µε τον 
διευθύνοντα σύµβουλο της τράπεζας, Johan 
Thijs. Η σλοβακική εταιρεία leasing διαθέτει 
συνολικό ενεργητικό ύψους 170 εκατ. € και 
κατέχει µερίδιο 6% της εγχώριας αγοράς 
leasing. Το ύψος της αξίας της εξαγοράς δεν 
διευκρινίστηκε από τα δηµοσιεύµατα, ενώ η 
συναλλαγή αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί 
εντός του 3ου τριµήνου του τρέχοντος έτους. 
Σηµειωτέον ότι ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
αναφέρθηκε σε φηµολογία περί εξαγοράς και 
της σλοβακικής θυγατρικής του µεγάλου 
ρωσικού τραπεζικού οµίλου Sberbank, 
Volksbank, από την φλαµανδική τράπεζα, 

                                                 
14  Βλ. και εν θέµατι επισηµάνσεις µας σε άρθρο 6 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 70. 
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διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ένα τέτοιο 
ενδεχόµενο δεν επιβεβαιώνεται από την KBC. 
Επισηµαίνεται επίσης ότι τα πλάνα διεθνούς 
επέκτασης του µεγάλου βελγικού τραπεζικού 
οµίλου περιλαµβάνουν κυρίως τις Τσεχία, 
Βουλγαρία και Ουγγαρία.    
Βελγική συµµετοχή σε µεγάλη επένδυση στο 
λιµάνι της ∆ουνκέρκης: Ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε στις αρχές 
Ιουλίου στην συµµετοχή κατά 25% της 
εταιρείας που διαχειρίζεται το βελγικό δίκτυο 
φυσικού αερίου, Fluxys, στο µεγάλο 
επενδυτικό έργο κατασκευής τερµατικού 
σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου 
(LNG) στο λιµάνι της ∆ουνκέρκης, συνολικού 
προϋπολογισµού 1 δις. €. Σύµφωνα µε τα 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα, ο εν λόγω 
τερµατικός σταθµός, η κατασκευή του 
οποίου ξεκίνησε προς τριετίας, θα συνδέεται 
µε το βελγικό δίκτυο φυσικού αερίου (δια 
του υπό κατασκευή αγωγού σύνδεσής του 
µε το βελγικό λιµάνι του Zeebrugge15), ενώ 
αναµένεται να ξεκινήσει την λειτουργία του 
µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και να 
τροφοδοτεί µε αέριο ολόκληρη την βόρεια 
Ευρώπη. Η βελγική Fluxys συµµετέχει κατά 
25% στην ιδιοκτήτρια εταιρεία των 
υποδοµών και διαχειρίστρια της εµπορικής 
δραστηριότητας του νέου τερµατικού 
σταθµού, Dunkerque LNG, όπου µέτοχοι 
είναι επίσης οι γαλλικές EDF κατά 65% και 
Total κατά 10%, αλλά και στο κεφάλαιο της 
εταιρείας Gaz-Opale, η οποία θα διαχειρίζεται 
την λειτουργία του τερµατικού σταθµού. Ο 
εν λόγω τερµατικός σταθµός εκτείνεται σε 
επιφάνεια 56 εκταρίων, θα µπορεί να δεχθεί 
80 φορτηγά πλοία µεταφοράς LNG ετησίως 
και να επαναεριοποιήσει 13 δις. κ.µ. αερίου, 
ήτοι το 20% της συνολικής ετήσιας 
κατανάλωσης Γαλλίας και Βελγίου. Όπως 
σηµείωσε ο οικονοµικός Τύπος, αρκετές 
βελγικές επιχειρήσεις έχουν συµµετάσχει στο 
έργο κατασκευής του τερµατικού σταθµού, 
όπως οι Jan De Nul και Sarens.  
Επενδύσεις στον βελγικό κλάδο 
τηλεπικοινωνιών το 2014: Σύµφωνα µε 
πρόσφατη έκθεση της βελγικής ρυθµιστικής 
αρχής του κλάδου τηλεπικοινωνιών (IBPT), 
παρά την εκ νέου πτώση του συνολικού 

                                                 
15  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 10 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 82. 

κύκλου εργασιών του το 2014, ο βελγικός 
κλάδος των εταιρειών τηλεπικοινωνιών 
συνέχισε να επενδύει µαζικά στην 
δηµιουργία και επέκταση των τεχνολογικών 
υποδοµών, µε κεφάλαια ύψους 1,48 δις. €. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της IBPT, η 
πλειονότητα των επενδύσεων, που 
αντιστοιχεί στο 21,1% του κύκλου εργασιών 
του κλάδου το 2014, κατευθύνθηκε στην 
αύξηση της δυναµικότητας µεταφοράς 
δεδοµένων, στην αύξηση της ταχύτητας των 
σταθερών δικτύων και στην περαιτέρω 
ανάπτυξη του εθνικού δικτύου 4G. Ο 
συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου 
τηλεπικοινωνιών το 2014 υπέστη µείωση 
κατά 274,3 εκατ. € και ανήλθε στα 8,101 δις. 
€ στα τέλη του περασµένου έτους, ενώ ο 
συνολικός αριθµός απασχολουµένων µε 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης ανήλθε σε 
18.847 άτοµα στα τέλη του 2014.        
Μεγάλη εξαγορά αµερικανικής βιοµηχανίας 
από τον βελγικό χηµικό κολοσσό Solvay: Στις 
29 Ιουλίου, ο βελγικός κολοσσός της χηµικής 
βιοµηχανίας Solvay ανακοίνωσε την εξαγορά 
της αµερικανικής βιοµηχανίας Cytec, η οποία 
ειδικεύεται στην παραγωγή σύνθετων υλικών 
για χρήση κυρίως από την αεροναυπηγική 
βιοµηχανία, έναντι 5,5 δις. δολ. Πρόκειται 
για την µεγαλύτερη εξαγορά που έχει 
πραγµατοποιήσει ποτέ ο όµιλος Solvay, 
καθώς και για την πέµπτη σε µέγεθος 
εξαγορά που έχει πραγµατοποιήσει στα 
χρονικά βελγικός επιχειρηµατικός όµιλος, 
όπως ανέφεραν βελγικά οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα. 
Σύµφωνα µε τον οικονοµικό Τύπο, η Cytec 
πραγµατοποίησε το 2014 κύκλο εργασιών 
ύψους 2 δις. δολ., ενώ απασχολεί 4.600 
εργαζόµενους ανά τον κόσµο. Η 
χρηµατοδότηση της εξαγοράς της 
αµερικανικής βιοµηχανίας θα 
πραγµατοποιηθεί, σύµφωνα µε πηγές της 
Solvay, από µία αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
(κατά 1,5 δις. €), από έκδοση υβριδικών 
οµολόγων (κατά 1 δις. €), καθώς και από 
λοιπό οµολογιακό δανεισµό (κατά 2,4 δις. €).            
 
5. ∆ανεισµός βελγικού δηµοσίου 
Σύµφωνα µε στοιχεία που εξέδωσε η βελγική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Χρέους (Agence Belge 
de la Dette), η ζήτηση των επενδυτών για 
τίτλους του βελγικού δηµοσίου φαίνεται να 
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ανακάµπτει σταδιακά, εξαιτίας της ελαφράς 
ανόδου των επιτοκίων, αφού προηγουµένως 
–τον Απρίλιο- είχε αγγίξει ένα ιστορικά 
χαµηλό επίπεδο της τελευταίας 
δεκαπενταετίας. Συγκεκριµένα, στις 22 
Ιουνίου, το βελγικό δηµόσιο εξέδωσε και 
διέθεσε οµόλογα πενταετούς, δεκαετούς και 
τριακονταετούς διάρκειας, αντλώντας 
συνολικά κεφάλαια 2,67 δις. €, µε την 
ζήτηση τίτλων από πλευράς επενδυτών να 
έχει υπερβεί την προσφορά κατά 1,4 φορές 
όσον αφορά τα δεκαετή οµόλογα. 
Συγκεκριµένα, αντλήθηκαν 725 εκατ. € από 
τα πενταετή οµόλογα, µε µέσο επιτόκιο 
0,358%, 1,235 δις. € από τα δεκαετή 
οµόλογα, µε µέσο επιτόκιο 1,259% και 710 
εκατ. € από τα τριακονταετή οµόλογα, µε 
µέσο επιτόκιο 2,101%. Σηµειώνεται ότι το 
επιτόκιο των δεκαετών οµολόγων ανήλθε 
στο ανώτατο επίπεδό του από τον 
Σεπτέµβριο του 2014, ενώ τον περασµένο 
Απρίλιο είχε φθάσει στο ιστορικά κατώτατο 
επίπεδο του 0,343% 16 . Επίσης, στις 13 
Ιουλίου, το βελγικό δηµόσιο εξέδωσε και 
διέθεσε οµόλογα τετραετούς, δεκαετούς και 
εικοσαεξαετούς διάρκειας, αντλώντας 
συνολικά κεφάλαια 2,6 δις. €. Συγκεκριµένα, 
αντλήθηκαν 740 εκατ. € από τα τετραετή 
οµόλογα, µε µέσο επιτόκιο 0,173%, 1,205 
δις. € από τα δεκαετή οµόλογα, µε µέσο 
επιτόκιο 1,345% (ακόµη υψηλότερο εκείνου 
του Ιουνίου) και 655 εκατ. € από τα 
εικοσαεξαετή οµόλογα, µε µέσο επιτόκιο 
2,152%. Σύµφωνα µε την Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Χρέους, έχει ολοκληρωθεί το 
77,92% του συνολικού φετινού 
προγράµµατος οµολογιακού δανεισµού του 
βελγικού δηµοσίου.      
Σηµειώνουµε ότι το επιτόκιο του βελγικού 
δεκαετούς οµολόγου στις αγορές, το οποίο 
στις 30 Ιουνίου ανερχόταν στο 1,22%, 
πρόσφατα στην διάρκεια του Ιουλίου 
ακολούθησε πτωτική πορεία και στις 30 
Ιουλίου βρισκόταν και πάλι κάτω από το 
κατώφλι του 1%, και συγκεκριµένα στο 
0,951%, αφού προηγουµένως στις 24 
Ιουλίου είχε περάσει κάτω από το εν λόγω 
κατώφλι (στο 0,987%), για πρώτη φορά από 
την αρχή του Ιουνίου.  

                                                 
16  Βλ. σχετική επισήµανσή µας σε άρθρο 1 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 90. 

Στις 30 Ιουνίου το βελγικό δηµόσιο εξέδωσε 
και διέθεσε έντοκα γραµµάτια δηµοσίου 
τρίµηνης και εξάµηνης διάρκειας, αντλώντας 
συνολικά 1,715 δις. € µε αρνητικά επιτόκια. 
Συγκεκριµένα, από τα έντοκα γραµµάτια 
τρίµηνης διάρκειας αντλήθηκαν 770 εκατ. € 
µε µέσο επιτόκιο -0,211% (έναντι επιτοκίου  
-0,193% κατά την έκδοση της 16ης 
Ιουνίου)17, ενώ από τα εξάµηνης διάρκειας 
αντλήθηκαν 945 εκατ. € µε µέσο επιτόκιο     
-0,204% (έναντι επιτοκίου -0,2% κατά την 
έκδοση της 2ης Ιουνίου). Στις 14 Ιουλίου 
εξάλλου, το βελγικό δηµόσιο άντλησε 2 δις. 
€ από την έκδοση εντόκων γραµµατίων 
τρίµηνης και δωδεκάµηνης διάρκειας, επίσης 
µε αρνητικά επιτόκια. Συγκεκριµένα, από τα 
έντοκα γραµµάτια τρίµηνης διάρκειας 
αντλήθηκαν 501 εκατ. € µε µέσο επιτόκιο     
-0,238% (έναντι επιτοκίου -0,211% στις 
30.6) και από τα δωδεκάµηνης διάρκειας 1,5 
δις. € µε µέσο επιτόκιο -0,179% (έναντι 
επιτοκίου -0,166% στις 16.6).     
Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε η 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Χρέους, το 2014 η 
ζήτηση βελγικών κρατικών οµολόγων από 
ξένους επενδυτές ανήλθε σε ιστορικά υψηλό 
επίπεδο, αντιπροσωπεύοντας το 95,76% της 
συνολικής αξίας των οµολόγων που 
εκδόθηκαν στην διάρκεια του περασµένου 
έτους. Σηµειώνεται ότι η ζήτηση βελγικών 
κρατικών οµολόγων από ξένους επενδυτές 
αντιπροσώπευε το 83,83% και το 88,2% της 
συνολικής αξίας των οµολόγων που 
εκδόθηκαν τα έτη 2012 και 2013, 
αντιστοίχως. Όπως επισήµανε η Υπηρεσία, 
το 2014 υπήρξε η τρίτη συνεχόµενη χρονιά 
ανόδου της ζήτησης τίτλων του βελγικού 
δηµοσίου από τους ξένους επενδυτές, η δε 
άνοδος αυτή προήλθε σχεδόν αποκλειστικά 
από επενδυτές εκτός ευρωζώνης (το 45,75% 
της συνολικής αξίας από Ευρωπαίους 
επενδυτές εκτός ευρωζώνης, έναντι 
ποσοστού 40,16% το 2013). Επίσης, η 
Υπηρεσία διαπίστωσε το 2014 διπλασιασµό 
της ζήτησης Αµερικανών (από ΗΠΑ και 
Καναδά) επενδυτών για τα βελγικά οµόλογα, 
που αντιπροσώπευε το 7,57% της συνολικής 
αξίας των οµολόγων που εκδόθηκαν (έναντι 
ποσοστού 3,68% το 2013). Όπως σηµείωσε 

                                                 
17 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 8 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 95. 
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ο οικονοµικός Τύπος, µέρος της αυξηµένης 
ζήτησης βελγικών τίτλων από ξένους 
επενδυτές το 2014 οφείλεται στην πολιτική 
της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ζήτησε από 
τα βελγικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να 
ελαφρύνουν κάπως τα χαρτοφυλάκιά τους 
σε βελγικά οµόλογα, προκειµένου να 
επιτευχθεί µεγαλύτερη διασπορά των 
επενδυτικών τους χαρτοφυλακίων και 
συνεπώς µείωση της επικινδυνότητας 
αυτών18. 
Τα στοιχεία της Υπηρεσίας δείχνουν ότι στο 
τέλος του 2014, το 58,2% των βελγικών 
κρατικών οµολόγων βρισκόταν εις χείρας 
ξένων επενδυτών, ενώ από πλευράς εντόκων 
γραµµατίων του βελγικού δηµοσίου, το 
ποσοστό ανέρχεται στο υψηλότατο επίπεδο 
του 92,6%. Η υψηλή ζήτηση βελγικών 
κρατικών τίτλων από τους ξένους επενδυτές 
συνέβαλε, κατά την Υπηρεσία, στην πτώση 
του µέσου επιτοκίου του βελγικού δηµοσίου 
χρέους από 3,37% το 2013 σε 3,16% το 
2014, ενώ κατ’ αυτόν τον τρόπο µειώθηκαν 
σηµαντικά οι υποχρεώσεις του 
οµοσπονδιακού κράτους σε καταβολές 
τόκων. Τέλος, το 2014 η µέση διάρκεια του 
βελγικού δηµοσίου χρέους ανήλθε στα 7,61 
έτη, έναντι 7,6 ετών το 2013 και 7,18 ετών 
το 2012, καθώς το περιβάλλον χαµηλών 
επιτοκίων επέτρεψε την έκδοση τίτλων 
περισσότερο µακροπρόθεσµης διάρκειας.  
Πάντως, παρ’ όλες τις προαναφερθείσες 
θετικές εξελίξεις όσον αφορά το βελγικό 
δηµόσιο χρέος, ο βελγικός οικονοµικός 
Τύπος αναφέρθηκε στα µέσα Ιουλίου σε 
πρόσφατη εκτίµηση της επιτροπής 
παρακολούθησης του προϋπολογισµού 
(Comité de Monitoring), σύµφωνα µε την 
οποία το βελγικό δηµόσιο αναµένεται να 
υποστεί ζηµία συνολικού ύψους 1,3 δις. € 
κατά την διετία 2015-2016, εξαιτίας 
συµβολαίων “interest rate swaps” που είχε 
συνάψει το φθινόπωρο του 2014 η Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους, µε αντικείµενο 
τα επιτόκια του χρέους και µε σκοπό να 
προστατεύσει το βελγικό δηµόσιο από µία 
ενδεχόµενη σηµαντική άνοδο του επιπέδου 
των µακροπρόθεσµων βελγικών επιτοκίων 
δανεισµού κατά τα εν λόγω έτη. Σύµφωνα 

                                                 
18 Βλ. σχετική παλαιότερη αναφορά µας σε άρθρο 3 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 62. 

µε την Υπηρεσία, η εν λόγω ζηµία στην 
οποία αναφέρθηκε ο οικονοµικός Τύπος είναι 
σχετική, αφού από την άλλη πλευρά το 
βελγικό δηµόσιο ωφελήθηκε από το χαµηλό 
σηµερινό επίπεδο των επιτοκίων, έχοντας να 
καταβάλει µικρότερα κονδύλια για 
αποπληρωµές τόκων. Επίσης, σύµφωνα µε 
διευκρινίσεις του οµοσπονδιακού Υπ. 
Οικονοµικών, η εν λόγω ζηµία δεν πρόκειται 
να επιβαρύνει το δηµοσιονοµικό έλλειµµα 
του Βελγίου, αλλά θα συνυπολογιστεί στο 
συνολικό δηµόσιο χρέος.               
 
6. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών 
Η εβδοµάδα 22-26 Ιουνίου τελείωσε 
βρίσκοντας τον δείκτη BEL 20 να κλείνει 
εξαιρετικά ανοδικά σε εβδοµαδιαία βάση, και 
συγκεκριµένα στις 3.719,44 µονάδες, 
έχοντας σηµειώσει εβδοµαδιαία άνοδο της 
τάξεως του 3,63%, την πλέον ισχυρή στο 
διάστηµα των τελευταίων 5 µηνών, 
επηρεασµένος θετικά από µία αισιόδοξη 
εκτίµηση περί θετικής  έκβασης των 
διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Ελλάδας και 
των δανειστών της, όπως ανέφερε ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος. Ως σηµαντικές 
εβδοµαδιαίες άνοδοι µεταξύ των µετοχών 
των εταιρειών που µετέχουν στον δείκτη 
αναφέρθηκαν εκείνες της Proximus 
(+7,15%), της τράπεζας KBC (+6,08%) και 
της ζυθοποιίας AB InBev (+3,87%), ενώ ο 
τίτλος της Delhaize ακολούθησε αµφίρροπη 
πορεία στην διάρκεια της εν λόγω εβδοµάδας, 
αρχικά θετική, καθοδική ωστόσο µετά τα 
µέσα της εβδοµάδας και την ανακοίνωση 
των λεπτοµερειών της συγχώνευσής της µε 
τον ολλανδικό όµιλο Ahold 19  (+0,82% στο 
σύνολο της εβδοµάδας). Ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος κατέγραψε επίσης την 
εξαιρετικά ανοδική πορεία της µετοχής της 
εταιρείας Βιοχάλκο κατά την υπό εξέταση 
εβδοµάδα (+32,25%, στα 2,69 €), η οποία 
εξηγείται, σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα, ως 
αποτέλεσµα της κερδοσκοπικής διάθεσης 
που παρατηρήθηκε σε όλους τους τίτλους 
που συνδέονται οικονοµικά –άµεσα ή 
έµµεσα- µε την ελληνική αγορά. 
Σύµφωνα ωστόσο µε τον οικονοµικό Τύπο, 
τον µήνα Ιούνιο ο δείκτης BEL 20 του 

                                                 
19 Βλ. και επισηµάνσεις µας υπό ανωτέρω άρθρο 2 
παρόντος ενηµερωτικού δελτίου. 
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Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών κατέγραψε 
συνολικές απώλειες της τάξεως του 3,61%, 
σηµειώνοντας την χειρότερη µηνιαία επίδοσή 
του από τον Ιούνιο του 2013, ακολουθώντας 
την ανάλογη τάση των υπολοίπων κύριων 
ευρωπαϊκών χρηµατιστηρίων, ως 
αποτέλεσµα της έντονης αβεβαιότητας 
αναφορικά µε το µέλλον της Ελλάδας στην 
ευρωζώνη.   
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στην είσοδο της µετοχής της φαρµακευτικής 
εταιρείας Mithra στο Χρηµατιστήριο 
Βρυξελλών στις 30 Ιουνίου, µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αρχικής 
δηµόσιας προσφοράς (IPO)20, µε τιµή 12 €. 
Σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα, η IPO 
επέτρεψε στην Mithra να αντλήσει κεφάλαια 
72,3 εκατ. €, ενώ η κεφαλαιοποίησή της στο 
βελγικό Χρηµατιστήριο κατά την εισαγωγή 
της σε αυτό ανήλθε σε 365 εκατ. €. 
Η εβδοµάδα 29 Ιουνίου – 3 Ιουλίου τελείωσε 
βρίσκοντας τον δείκτη BEL 20 να κλείνει στο 
χαµηλό επίπεδο των 3.591,97 µονάδων, 
έχοντας σηµειώσει εβδοµαδιαία πτώση της 
τάξεως του 3,43%, επηρεασµένος φανερά, 
όπως υπογράµµισε ο βελγικός οικονοµικός 
Τύπος, από την γενικότερη αβεβαιότητα των 
αγορών εξαιτίας του ελληνικού 
δηµοψηφίσµατος. Στις 7 Ιουλίου, υπό το 
βάρος των διαπραγµατεύσεων µεταξύ της 
ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών 
της, ο δείκτης του βελγικού χρηµατιστηρίου 
έπεσε κάτω από το επίπεδο των 3.500 
µονάδων, κλείνοντας στις 3.480,86 µονάδες 
και έχοντας σηµειώσει ηµερήσια πτώση της 
τάξεως του 1,58%. Η εβδοµάδα 6-10 
Ιουλίου βρήκε τελικά τον δείκτη BEL 20 να 
έχει ανέβει στις 3.674,60 µονάδες, 
σηµειώνοντας εβδοµαδιαία άνοδο της τάξεως 
του 2,3%, επηρεασµένος από ένα γενικότερο 
κλίµα αισιόδοξων εκτιµήσεων αναφορικά µε 
την κατάληξη σε συµφωνία µεταξύ Ελλάδας 
και δανειστών της. Με την καλυτέρευση 
πάντως του γενικότερου οικονοµικού 
κλίµατος κατόπιν της επίτευξης συµφωνίας 
µεταξύ της Ελλάδας και των ευρωπαϊκών 
θεσµών στις 12 Ιουλίου, ο κεντρικός δείκτης 
του βελγικού χρηµατιστηρίου ακολούθησε 

                                                 
20 Βλ. σχετικές προηγούµενες αναφορές µας σε άρθρα 
6 και 6 ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 94 και 95, 
αντιστοίχως. 

εξαιρετικά ανοδική πορεία, υπερβαίνοντας 
στις 16 Ιουλίου το κατώφλι των 3.800 
µονάδων και κλείνοντας στις 3.836,47 
µονάδες, επίπεδο στο οποίο είχε να βρεθεί 
από τα τέλη Απριλίου τρέχοντος έτους. Το 
τέλος της εβδοµάδας 13-17 Ιουλίου βρήκε 
τον δείκτη BEL 20 να κλείνει στις 3.834,35 
µονάδες, σηµειώνοντας µεγάλη εβδοµαδιαία 
άνοδο της τάξεως του 4,35%. Κατά το 
κλείσιµο της εβδοµάδας 20-24 Ιουλίου, ο 
δείκτης BEL 20 βρέθηκε στις 3.772,62 
µονάδες, έχοντας σηµειώσει εβδοµαδιαία 
πτώση 1,61%, χάνοντας µέρος της ανοδικής 
δυναµικής που είχε αναπτύξει κατά τις 
προηγούµενες δύο εβδοµάδες. Στις 30 
Ιουλίου, ο δείκτης έκλεισε στις 3.726,85 
µονάδες, έχοντας εµφανίσει γενικά αρνητική 
πορεία στην διάρκεια της εβδοµάδας 27-31 
Ιουλίου, µε εξαίρεση τον τίτλο της Delhaize 
(που σηµείωσε άνοδο 3,68% στις 30.7), ο 
οποίος επηρεάστηκε θετικά από την 
ανακοίνωση ικανοποιητικών τριµηνιαίων 
αποτελεσµάτων του οµίλου, ιδιαίτερα στις 
αγορές των ΗΠΑ, του Βελγίου και της 
Ελλάδας.       
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του βελγικού 
οικονοµικού Τύπου στα µέσα Ιουλίου, η 
συνολική κεφαλαιοποίηση των εταιρειών των 
οποίων οι µετοχές απαρτίζουν τον δείκτη 
BEL 20 ανέρχεται σε 337,4 δις. € (στοιχεία 
τέλους Ιουνίου). Το 51,6% της συνολικής 
κεφαλαιοποίησης αντιστοιχεί στην ζυθοποιία 
AB InBev (185 δις. €). Οι εταιρείες του 
κλάδου υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (Engie 
και Elia) αντιστοιχούν στο 12,7% της 
κεφαλαιοποίησης του δείκτη, ενώ ο 
χρηµατοπιστωτικός τοµέας (KBC, Ageas, 
Delta Lloyd21) αντιπροσωπεύουν το 10,58%. 
Οι βιοµηχανικοί όµιλοι (Solvay, Umicore, 
Bekaert) εκπροσωπούν το 4,92% του δείκτη, 
οι οµάδες εταιρειών holding (GBL και AVH) 
και εταιρειών διανοµής (Delhaize, Colruyt και 
D’Ieteren) διατηρούν µερίδια 4,7% εκάστη, 
ο φαρµακευτικός κλάδος (UCB) έχει µερίδιο 
3,8% και ο κλάδος τηλεπικοινωνιών (µε την 
Proximus) διατηρεί µερίδιο 3,2%. Σύµφωνα 
                                                 
21  Σηµειώνουµε ότι, όπως ανέφερε ο οικονοµικός 
Τύπος στα τέλη Ιουλίου, ολοκληρώθηκε η εξαγορά 
της Delta Lloyd Bank Belgique από τον κινεζικό 
όµιλο Anbang Insurance Group, έναντι ποσού 206 
εκατ. €. Βλ. και παλαιότερη σχετική αναφορά µας σε 
άρθρο 7 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 77.   
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επίσης µε τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, η 
βαρύτητα της µετοχής της φλαµανδικής 
τράπεζας KBC στον δείκτη είναι αυτήν την 
εποχή µεγαλύτερη εκείνης της µετοχής της 
µεγάλης ζυθοποιίας AB InBev (13,28% 
έναντι 11,7% στα τέλη Ιουνίου), και µε την 
έννοια αυτή οι διακυµάνσεις της επηρεάζουν 
περισσότερο την εξέλιξη του δείκτη BEL 20. 
Βασική διαπίστωση του βελγικού 
οικονοµικού Τύπου είναι ότι κατά την 
τελευταία εικοσαετία, ο δείκτης του βελγικού 
χρηµατιστηρίου έχει σταδιακά περάσει από 
την κυριαρχία των µετοχών του 
βιοµηχανικού κλάδου σε εκείνην των 
µετοχών του κλάδου τεχνολογίας, και στην 
συνέχεια των µετοχών του 
χρηµατοπιστωτικού κλάδου –µέχρι το 
ξέσπασµα της κρίσης το έτος 2008- ενώ 
στην συνέχεια χαρακτηρίζεται από ολοένα 
µεγαλύτερη συµµετοχή µετοχών οι οποίες 
είναι περισσότερο ελκυστικές σε 
συντηρητικούς επενδυτές.          
Κατά το διάστηµα µέσων Ιουνίου – µέσων 
Ιουλίου τρέχοντος έτους, σύµφωνα µε τον 
οικονοµικό Τύπο, οι αξίες των µετοχών που 
µετέχουν στον δείκτη BEL 20 εµφάνισαν 
µέσο ρυθµό ανόδου της τάξεως του 4,6%, 
παρά τις γενικότερες απώλειες του δείκτη 
εξαιτίας των εξελίξεων του ελληνικού 
ζητήµατος. Τις µεγαλύτερες µηνιαίες 
ανόδους εµφάνισαν οι µετοχές των εταιρειών 
UCB (+13%) και KBC (+10%), ενώ από την 
άλλη πλευρά, εταιρείες των οποίων οι 
µετοχές παρουσίασαν ελαφρά πτωτική  
πορεία υπήρξαν οι Bekaert, Delhaize και 
D’Ieteren. Σύµφωνα µε τους 
χρηµατιστηριακούς αναλυτές, το δυναµικό 
ανόδου του δείκτη κατά το προσεχές 
δωδεκάµηνο πλησιάζει το 3,7%, µε 7 
µετοχές να παρουσιάζουν δυναµικό ανόδου 
ανώτερο του 9%.      
   
7. Επίτευξη συµφωνίας από την βελγική 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση επί του 
δηµοσιονοµικού προγραµµατισµού για 
τα έτη 2015-2016, καθώς και επί των 
µέτρων της σχεδιαζόµενης 
φορολογικής µεταρρύθµισης 
(23.7.2015) 
Νωρίς το πρωί της 23ης Ιουλίου τρέχοντος 
έτους, έπειτα από µαραθώνιες διαβουλεύσεις 
των µελών της οµοσπονδιακής κυβέρνησης 

συνασπισµού Michel στο πλαίσιο του 
δηµοσιονοµικού κονκλαβίου, επετεύχθη 
συµφωνία τόσον όσον αφορά τον 
δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό για την 
διετία 2015-2016, όσο και για τα βασικά 
µέτρα της επί µακρό διάστηµα αναµενόµενης 
φορολογικής µεταρρύθµισης. Σηµειώνουµε 
ότι δύο εβδοµάδες νωρίτερα, η επιτροπή 
παρακολούθησης του προϋπολογισµού 
(Comité de Monitoring) είχε προσδιορίσει το 
συνολικό ύψος της δηµοσιονοµικής 
εξοικονόµησης που θα πρέπει να επιτευχθεί 
κατά την τρέχουσα διετία σε 1,76 δις. € (978 
εκατ. € για το 2015 και 782 εκατ. € για το 
2016). Η συνολική ως άνω δηµοσιονοµική 
προσπάθεια αναµένεται να ελαφρυνθεί 
κάπως από τεχνικές διορθώσεις του 
προϋπολογισµού (που εκτιµάται ότι θα 
εξοικονοµήσουν 404 εκατ. €), καθώς και από 
την µείωση των επιβαρύνσεων πληρωµών 
τόκων (εξαιτίας χαµηλών επιτοκίων κρατικού 
δανεισµού, που εκτιµάται ότι θα 
εξοικονοµήσει περί τα 50 εκατ. €), αλλά και 
από την είσπραξη εκτάκτων εσόδων (από 
πρόστιµα σε µεγάλες εταιρείες του κλάδου 
διανοµής, που εκτιµάται ότι θα αποφέρουν 
περί τα 174 εκατ. €).   
Η κυβέρνηση Michel κατέληξε κατ’ αρχάς επί 
των µέτρων που θα βοηθήσουν να 
επιτευχθεί η ως άνω δηµοσιονοµική 
εξοικονόµηση, τα οποία θα συνίστανται 
πρωταρχικά σε περικοπές των δηµοσίων 
δαπανών, καθώς και σε αυξήσεις των 
φορολογικών εσόδων σε διάφορους τοµείς. 
Το µεγαλύτερο µέρος των εξοικονοµήσεων 
στον δηµόσιο τοµέα αναµένεται να λάβει 
χώρα στον κλάδο της υγείας, της κοινωνικής 
πρόνοιας και των συντάξεων, συνολικού 
ύψους 781 εκατ. € για την διετία 2015-2016, 
ενώ από την άλλη πλευρά η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση αποφάσισε την αύξηση του 
συντελεστή ΦΠΑ στην κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύµατος από 6% σε 21%, 
αρχής γενοµένης από τον προσεχή 
Σεπτέµβριο, προσδοκώντας ότι θα αντλήσει 
έσοδα 250 εκατ. € (σηµειώνουµε ότι ο εν 
λόγω συντελεστής είχε µειωθεί από 21% σε 
6% από τον Απρίλιο 2014, έπειτα από 
απόφαση της κυβέρνησης Di Rupo, ενώ η 
αντιπολίτευση είχε τότε διατυπώσει την 
άποψη ότι η µείωση αυτή αποτελούσε 
καθαρά δηµαγωγικό µέτρο). Αποφασίστηκε 
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επίσης σειρά άλλων φορολογικών µέτρων, 
τα οποία αναφέρουµε παρακάτω, στο 
πλαίσιο της συµφωνίας φορολογικής 
µεταρρύθµισης. Η κυβέρνηση Michel 
προανήγγειλε επίσης µία νέα περίοδο 
φορολογικής αµνηστίας, από την οποία 
προσδοκά κρατικά έσοδα ύψους 250 εκατ. €, 
από το έτος 2017 (σηµειώνουµε ότι το 
Βέλγιο είχε εφαρµόσει διαδοχικές περιόδους 
φορολογικής αµνηστίας κατά την περίοδο 
2006-2013, αποκοµίζοντας σηµαντικότατα 
κρατικά έσοδα).  
Ο οµοσπονδιακός κυβερνητικός συνασπισµός 
κατέληξε επίσης επί των βασικών µέτρων 
που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο της 
σχεδιαζόµενης φορολογικής µεταρρύθµισης. 
Η κυβέρνηση Michel αποφάσισε την 
εκταµίευση κονδυλίων συνολικού ύψους 7,2 
δις. € κατά την τετραετία 2015-2018 
(συµπεριλαµβανοµένων κονδυλίων ύψους 2 
δις. € που έχουν εκταµιευθεί από την αρχή 
της θητείας της µέχρι σήµερα), µε σκοπό την 
µείωση της συνολικής φορολογικής πίεσης 
µέχρι το έτος 2018. Όπως πάντως σχολίασε 
η αντιπολίτευση και σηµαντική µερίδα του 
βελγικού οικονοµικού Τύπου, η 
συµφωνηθείσα φορολογική µεταρρύθµιση 
χαρακτηρίζεται µάλλον άτολµη, και µη 
µεταφέρουσα τα φορολογικά βάρη από τον 
παραγωγικό συντελεστή εργασία στο 
κεφάλαιο, όπως ήταν ο αρχικός στόχος του 
εγχειρήµατος. 
Κύρια µέτρα του συµφωνηθέντος πλαισίου 
φορολογικής µεταρρύθµισης, όπως αυτά 
ανακοινώθηκαν από την οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση, είναι τα ακόλουθα: (α) Αύξηση 
του φορολογικού συντελεστή επί των 
εισοδηµάτων από κεφαλαιακές πηγές 
(précompte mobilier) από 25% σε 27% 
(εξαιρουµένων των αποταµιευτικών 
καταθέσεων). Σηµειώνουµε ότι ήδη η 
κυβέρνηση Di Rupo είχε αυξήσει τον εν λόγω 
συντελεστή από 21% σε 25%. (β) Αύξηση 
των αναµενόµενων εσόδων από την 
φορολόγηση εισοδηµάτων Βέλγων υπηκόων 
που προέρχονται από νοµικά πρόσωπα 
εγκατεστηµένα σε φορολογικούς 
παραδείσους (φόρος διαφάνειας), σε 460 
εκατ. € (έναντι αρχικού προϋπολογισµού 
τους σε 170 εκατ. € για την διετία 2015-
2016). (γ) Αυξήσεις των ειδικών φόρων στα 
αναψυκτικά, τα αλκοολούχα ποτά, τα 

προϊόντα καπνού και το πετρέλαιο ντίζελ, µε 
προσδοκώµενα έσοδα στον χρονικό ορίζοντα 
της τετραετίας τα 908 εκατ. € (300 εκατ. € 
από την αύξηση της φορολόγησης του ντίζελ, 
233 εκατ. € από τα αλκοολούχα ποτά, 225 
εκατ. € από τα προϊόντα καπνού και 150 
εκατ. € από τα αναψυκτικά). (δ) 
Σηµαντικότατα πρόσθετα κονδύλια 
αναµένεται να διατεθούν προς τόνωση της 
αγοραστικής δύναµης των χαµηλότερων 
εισοδηµάτων, µε στήριξη του µηνιαίου 
εισοδήµατός τους κατά 100 € επιπλέον από 
το έτος 2016, κατόπιν διαβούλευσης µε τις 
περιφερειακές κυβερνήσεις ως προς τον 
τρόπο υλοποίησης. (ε) Κονδύλια ύψους 430 
εκατ. € αναµένεται να διατεθούν στις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους 
κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις και 
δηµιουργία θέσεων εργασίας (προσλήψεις). 
(στ) Επιβολή ειδικής φορολόγησης των 
κερδοσκοπικών χρηµατιστηριακών 
συναλλαγών, έπειτα από διαβούλευση µε 
τους εκπροσώπους του χρηµατοπιστωτικού 
τοµέα. Η εν λόγω νέα φορολόγηση θα 
αφορά, σύµφωνα µε την ανακοίνωση της 
κυβέρνησης, τις υπεραξίες από πωλήσεις 
χρηµατιστηριακών τίτλων, τους οποίους οι 
κάτοχοί τους κατακρατούν για διάστηµα 
µικρότερο των 6 µηνών. (ζ) Οριζόντια 
µείωση των εργοδοτικών εισφορών από το 
µέσο επίπεδο του 33% που είναι σήµερα, 
στο 25%, µε συνολικό εκτιµώµενο κόστος 
έως το έτος 2018 στα 1,3 δις. €. Το εν λόγω 
µέτρο υπήρξε εκ των βασικών συστατικών 
στοιχείων της αρχικής συµφωνίας για τον 
σχηµατισµό της κεντροδεξιάς κυβέρνησης 
συνασπισµού Michel, το οποίο προσδοκάται 
ότι θα επιφέρει θετικό αντίκτυπο στην 
ανταγωνιστικότητα των βελγικών 
επιχειρήσεων και θα τονώσει την 
απασχόληση. Παράλληλα, εγκαταλείφθηκε η 
παλαιότερη απόφαση της κυβέρνησης για 
επιµήκυνση της περιόδου καταβολής 
µισθοδοσίας από τους εργοδότες από τον 1 
στους 2 µήνες σε περιπτώσεις µακροχρόνια 
ασθενούντων υπαλλήλων, γεγονός που 
αντιµετωπίστηκε µε έντονα αρνητική 
διάθεση από τα εργατικά συνδικάτα. (η) 
Επιβολή νέας φορολογίας των εισοδηµάτων 
από αµοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας 
(fonds immobiliers).    
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Όπως σχολίασαν έγκυροι Βέλγοι οικονοµικοί 
αναλυτές, καίτοι η κυβέρνηση Michel 
προχώρησε σε ένα θαρραλέο βήµα στην 
κατεύθυνση της φορολογικής µεταρρύθµισης, 
εκπληρώνοντας µάλιστα την υπόσχεσή της 
ότι θα έχει καταλήξει επί των βασικών της 
µέτρων µέχρι τα τέλη Ιουλίου, αλλά και 
δεσµεύοντας πρόσθετα κονδύλια ύψους 
πλησίον των 2 δις. € στον χρονικό ορίζοντα 
της προσεχούς τετραετίας για ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, δεν κατόρθωσε τελικά 
να «αγγίξει» ορισµένα ευαίσθητα ζητήµατα, 
όπως η φορολόγηση των µεγάλων 
περιουσιών, καθώς και η επιβολή 
οικολογικών φόρων. Επίσης, σχολιάστηκε 
αρνητικά το γεγονός ότι στην 
αποφασισθείσα φορολογική µεταρρύθµιση 
περιλαµβάνεται και σηµαντικός αριθµός 
πολιτικών που ήδη υλοποιούνται –ορισµένες 
µάλιστα, όπως της στήριξης των χαµηλών 
εισοδηµάτων, από την εποχή της 
κυβέρνησης Di Rupo- ενώ η κυβέρνηση 
Michel τις ανακοινώνει ως νέες πολιτικές. Οι 
εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων 
της χώρας εµφανίστηκαν ιδιαίτερα 
ικανοποιηµένοι από την αναγγελία της 
συµφωνίας υλοποίησης της φορολογικής 
µεταρρύθµισης, ιδιαίτερα δε από το µέτρο 
οριζόντιας µείωσης των εργοδοτικών 
εισφορών, ενώ κριτική στάση τήρησε η 
αντιπολίτευση στο σύνολό της και αρνητική 
στάση τήρησαν, όπως αναµενόταν, τα 
ισχυρά εργατικά συνδικάτα του Βελγίου.    
Επισηµαίνουµε επίσης ότι στις 24 Ιουλίου, 
µόλις πριν την έναρξη των θερινών διακοπών 
του, το βελγικό οµοσπονδιακό κοινοβούλιο 
υπερψήφισε νόµο-πλαίσιο που είχε 
καταθέσει ο κυβερνητικός συνασπισµός, το 
οποίο περιέλαβε σειρά φορολογικών και 
άλλων µέτρων δηµοσιονοµικής εξυγίανσης 
και εξοικονοµήσεων, µεταξύ των οποίων και 
δέσµη κινήτρων προς τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο των κινήτρων προς 
τις επιχειρήσεις, περιελήφθη και το νέο 
ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς (tax shelter) 
για τις επενδύσεις φυσικών προσώπων σε 
νεοφυείς µικρές και µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις 22 . Σύµφωνα µε εν θέµατι 

                                                 
22 Βλ. και προηγούµενες σχετικές αναφορές µας σε 
άρθρα 1 και 2 ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 88 και 
93, αντιστοίχως. 

δηλώσεις του αρµόδιου για το χαρτοφυλάκιο 
τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας 
πληροφορικής οµοσπονδιακού Υπουργού 
Alexander De Croo, οι προβλέψεις του νέου 
ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος για τις 
επενδύσεις σε εταιρείες startup πρόκειται να 
έχουν αναδροµική ισχύ από την 1η Ιουλίου 
τρέχοντος έτους, ηµεροµηνία κατά την οποία 
η σχετική νοµοθεσία αναµενόταν αρχικά να 
τεθεί σε ισχύ.            
                                        
8. Οικονοµικές ειδήσεις, αναφορές στην 
ελληνική κρίση 
Αναφορές βελγικού οικονοµικού Τύπου στην 
επιδείνωση της κρίσης και σε ενδεχόµενο 
εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη: Ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε στο 
διάστηµα του τελευταίου ενάµιση µήνα 
αρκετά εκτεταµένα µε ρεπορτάζ και 
ανταποκρίσεις στις εξελίξεις του ελληνικού 
ζητήµατος και στο ενδεχόµενο εξόδου της 
χώρας µας από την ευρωζώνη. Από τα εν 
λόγω δηµοσιεύµατα, συγκρατούµε κατ’ 
αρχάς εκείνα που αναφέρθηκαν σε 
εκτιµήσεις αναλυτών του διεθνούς οίκου 
αξιολόγησης Standard & Poor’s (S&P) που 
επισκέφθηκαν στα τέλη Ιουνίου τις 
Βρυξέλλες, οι οποίες ανέβασαν την συνολική 
επίπτωση ενδεχόµενου Grexit για τις χώρες 
της ευρωζώνης σε 300 δις. €. Οι αναλυτές 
της S&P εκτίµησαν ότι το Βέλγιο είναι 
εκτεθειµένο σε µία ενδεχόµενη ελληνική 
χρεοκοπία και έξοδο από την ευρωζώνη κατά 
11,22 δις. €, που αντιστοιχεί σύµφωνα µε 
τον βελγικό οικονοµικό Τύπο σε 2,8% του 
ΑΕΠ και σε περίπου 1.000 € ανά Βέλγο 
υπήκοο. Το ύψος της συνολικής έκθεσης του 
Βελγίου σε ενδεχόµενη ελληνική χρεοκοπία 
αναλύεται, σύµφωνα µε τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, ως ακολούθως: 1,94 δις. € 
από διµερή δάνεια, 6,2 δις. € από δάνεια 
µέσω του ευρωπαϊκού ταµείου 
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας (EFSF), 
2,77 δις. € από εγγυήσεις έναντι δανείων 
προς την Ελλάδα από την ΕΚΤ και 310 εκατ. 
€ από δάνεια µέσω της ΕΤΕπ. 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
επίσης σε χαµηλό επίπεδο συνολικής 
οικονοµικής και εµπορικής έκθεσης του 
Βελγίου στο ενδεχόµενο ελληνικής 
χρεοκοπίας, επισηµαίνοντας ότι οι διµερείς 
εµπορικές συναλλαγές µε την Ελλάδα 
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αντιπροσωπεύουν µόλις το 0,3% του 
συνολικού όγκου εξωτερικού εµπορίου του 
Βελγίου, ενώ παράλληλα οι βελγικές 
τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες έχουν 
την τελευταία τριετία εγκαταλείψει εντελώς 
τις οποιεσδήποτε τοποθετήσεις σε 
ελληνικούς τίτλους δηµόσιου δανεισµού 
(οµόλογα). Ο Τύπος δηµοσίευσε σχετικές 
αναφορές της Febelfin (ήτοι της 
οµοσπονδίας του βελγικού 
χρηµατοπιστωτικού κλάδου), σύµφωνα µε 
τις οποίες το επίπεδο έκθεσης των βελγικών 
τραπεζών στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα είναι σήµερα σχεδόν µηδενικό, ενώ 
τα χρέη ελληνικών προς βελγικές 
επιχειρήσεις σε άλλους κλάδους οικονοµικής 
δραστηριότητας εκτιµώνται σε περίπου 50 
εκατ. €, ποσόν σχετικά αµελητέο σύµφωνα 
µε την βελγική οµοσπονδία. Η βελγική 
οικονοµική αρθρογραφία αναφέρθηκε και 
στην παρουσία του µεγάλου λιανεµπορικού 
οµίλου Delhaize στην χώρα µας, µε 308 
καταστήµατα της ελληνικής αλυσίδας ΑΒ, ως 
απολύτως σταθερή και µη επηρεαζόµενη από 
την επιδείνωση της κατάστασης στην 
Ελλάδα στα τέλη Ιουνίου.     
Στα τέλη Ιουνίου, ο οικονοµικός Τύπος στο 
Βέλγιο αναφέρθηκε επίσης σε 
συµβουλευτικές παραινέσεις του 
οµοσπονδιακού ΥΠΕΞ προς τους τουρίστες 
που θα ταξιδέψουν προς την χώρα µας στην 
διάρκεια του καλοκαιριού, µεταξύ των 
οποίων περιλαµβανόταν η συµβουλή να 
κρατούν αρκετά µετρητά για την περίπτωση 
προσωρινών δυσλειτουργιών στο ελληνικό 
τραπεζικό σύστηµα. Κατά τα λοιπά, η 
βελγική αρθρογραφία έκανε λόγο για 
αυξηµένη βελγική τουριστική κίνηση προς 
Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι, αναφέροντας 
ότι η χώρα µας αποτελεί εκ των κορυφαίων 
2-3 προορισµών των θερινών διακοπών των 
Βέλγων (ταξίδι µε αεροπλάνο), σύµφωνα µε 
τις κρατήσεις των µεγάλων τουριστικών 
πρακτόρων Jetair και Thomas Cook. 
Μία αρκετά θετική αναφορά στην Ελλάδα 
επισηµάναµε ωστόσο στα τέλη Ιουνίου, από 
την εφηµερίδα “L’Echo”. Σε άρθρο της 27ης 
Ιουνίου µε τίτλο “Le Belge qui achète une 
seconde résidence en Grèce le fait par 
amour du pays”, η καθηµερινή εφηµερίδα 
αναφέρθηκε σε στοιχεία σχετικά µε τον 
αριθµό των Βέλγων που διατηρούν δεύτερη 

κατοικία στην χώρα µας, ο οποίος ανέρχεται 
σε 7.600 κατοικίες, που αντιπροσωπεύουν το 
2% του συνόλου των κατοικιών Βέλγων 
υπηκόων εκτός των συνόρων της χώρας. 
Στο άρθρο σηµειώνεται ότι η πλειονότητα 
των δεύτερων κατοικιών διακοπών των 
Βέλγων είναι συγκεντρωµένη στην Γαλλία 
(περίπου 55.000) και την Ισπανία (λίγο άνω 
των 30.000). Σύµφωνα µε το άρθρο, από το 
ξεκίνηµα της οικονοµικής κρίσης, οι τιµές 
των κατοικιών στην Ελλάδα έχουν µειωθεί 
σηµαντικά –ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
πολυτελείς κατοικίες- µε αποτέλεσµα η χώρα 
µας να εµφανίζεται µε αυξανόµενους 
ρυθµούς ως ελκυστικός προορισµός για 
ενδιαφερόµενους Βέλγους ιδιώτες επενδυτές. 
Κατά το άρθρο της “L’Echo”, το 50% των 
Βέλγων αγοράζουν δεύτερη κατοικία στην 
Κρήτη, ενώ άλλοι δηµοφιλείς προορισµοί 
στην χώρα µας είναι οι Κέρκυρα, Λευκάδα, 
Κως, και, τα τελευταία χρόνια, η 
Πελοπόννησος. Η εφηµερίδα επισηµαίνει στο 
άρθρο της ότι ο µέσος Βέλγος που αγοράζει 
δεύτερη κατοικία στην Ελλάδα ενδιαφέρεται 
για σπίτι 2-3 δωµατίων, µε πισίνα, πλησίον 
οικιστικής ζώνης, της παραλίας ή, 
εναλλακτικά, σε χαµηλούς λόφους. Επίσης, 
επισηµαίνεται ότι από το ξεκίνηµα της κρίσης, 
το ενδιαφέρον των Βέλγων αγοραστών στην 
χώρα µας έχει αυξηθεί ιδιαίτερα για το τµήµα 
της αγοράς κατοικιών αξίας άνω των 500 χιλ. 
€.   
Ο βελγικός Τύπος αναφέρθηκε επίσης στην 
επίσκεψη του Βέλγου ΥΠΕΞ κ. Reynders 
στην Αθήνα στις 2 Ιουλίου και σε σχόλιά του 
αναφορικά µε την κατάσταση στην Ελλάδα 
και τις εκτιµήσεις του για το µέλλον της 
χώρας µας στην ευρωζώνη, 3 ηµέρες πριν το 
ελληνικό δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου. Από 
τα σχόλια του Βέλγου ΥΠΕΞ συγκρατούµε 
κατ’ αρχάς την επισήµανση ότι εφ’ όσον η 
Ελλάδα αντιµετωπίσει οξυµένο πρόβληµα 
ρευστότητας κατά το προσεχές διάστηµα, 
υπάρχει ορατός κίνδυνος 
αποσταθεροποίησης της περιοχής των 
Βαλκανίων, όπου η χώρα µας είναι 
σηµαντικότατος επενδυτής. Ο κ. Reynders 
δεν συµφώνησε εξάλλου µε όσους 
ισχυρίζονται ότι µία ενδεχόµενη έξοδος της 
Ελλάδας από την ευρωζώνη θα άφηνε 
περίπου ανεπηρέαστες τις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές οικονοµίες, και βεβαίως την 
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βελγική, καθώς, όπως επισήµανε, η πορεία 
οικονοµικής ανάκαµψης στην ευρωζώνη και 
στο Βέλγιο είναι ακόµη διστακτική και 
αρκετά εύθραυστη, ενώ η έξοδος µίας χώρας 
µέλους θα δηµιουργούσε γενικότερο 
πρόβληµα εµπιστοσύνης των διεθνών 
αγορών προς την ευρωζώνη. Ο Βέλγος ΥΠΕΞ, 
χωρίς να λάβει οιαδήποτε θέση εν όψει του 
δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου, τόνισε την 
ανάγκη οικοδόµησης εµπιστοσύνης µεταξύ 
της ελληνικής κυβέρνησης και των 
Ευρωπαίων εταίρων της, µε πρόοδο των 
µεταρρυθµίσεων από ελληνικής πλευράς, 
αλλά και αναθεώρηση του τρόπου 
διαχείρισης του ελληνικού χρέους από 
πλευράς εταίρων. Ο κ. Reynders έκανε 
ιδιαίτερη µνεία στην ανάγκη παροχής 
τεχνικής βοήθειας προς την ελληνική πλευρά, 
προκειµένου να καταστεί περισσότερο 
αποτελεσµατική η φορολογική διοίκηση και η 
διαδικασία είσπραξης των δηµοσίων εσόδων. 
Κατά τις ηµέρες που ακολούθησαν το 
δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου, δεν έλειψαν 
από τον βελγικό οικονοµικό Τύπο οι 
αναφορές σε σοβαρό πλήγµα των Βέλγων 
εξαγωγέων (ιδιαίτερα δε των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων), οι οποίοι δεν µπορούν να 
πληρωθούν για τις αποστολές τους 
εµπορευµάτων προς την Ελλάδα, εξαιτίας 
των κεφαλαιακών ελέγχων και της 
τραπεζικής αργίας. Αρκετά δηµοσιεύµατα 
αναφέρθηκαν και στις εξαιρετικά αρνητικές 
επιπτώσεις που θα είχε για το διµερές 
εµπόριο µία επιστροφή της χώρας µας στην 
δραχµή, η οποία θα συνεπαγόταν ισχυρή 
υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος και 
µείωση των εισαγωγών, αλλά και σηµαντική 
επιδείνωση του κλίµατος αβεβαιότητας στις 
επιχειρηµατικές συναλλαγές µε την Ελλάδα, 
όπως επισηµάνθηκε από τον Τύπο. 
Επισηµαίνουµε ακόµη την -µετά την 
συµφωνία µεταξύ της Ελλάδας και των 
ευρωπαϊκών θεσµών στο πλαίσιο της 
Συνόδου Κορυφής της 12ης Ιουλίου- 
συνέντευξη του τέως διοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας του Βελγίου Luc Coene, 
προσωπικότητας µε βαρύνουσα άποψη στην 
βελγική κοινή γνώµη, ο οποίος διερωτήθηκε 
µήπως η έξοδος της χώρας µας από την 
ευρωζώνη θα είχε αποτελέσει τελικά 
καλύτερη λύση για την ανάκαµψη της 
ελληνικής οικονοµίας και των εξαγωγών από 

ότι η επιτευχθείσα συµφωνία. Ο κ. Coene 
αναφέρθηκε σε δύσκολο δρόµο που θα 
πρέπει να διανυθεί παρά την επίτευξη της 
συµφωνίας, εξέφρασε αµφιβολίες όσον 
αφορά την επιτυχή υλοποίηση της 
συµφωνίας, ενώ αναφέρθηκε και σε 
δυνατότητες που υπάρχουν για επιµήκυνση 
του χρόνου αποπληρωµής ή µείωση των 
επιτοκίων του ελληνικού χρέους, οι οποίες 
θα εξαρτηθούν από την πρόοδο που θα 
συντελεστεί στην χώρα µας όσον αφορά τις 
συµφωνηθείσες µεταρρυθµίσεις.            
Η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου επισηµαίνει 
4 επικίνδυνους παράγοντες για το βελγικό 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα: Στις 25 Ιουνίου, 
η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (BNB) 
δηµοσίευσε έκθεση ανάλυσης κινδύνων για 
το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στο Βέλγιο 
(“Rapport Macroprudentiel”), όπου 
επισήµανε 4 βασικούς παράγοντες 
επικινδυνότητας κατά την τρέχουσα 
οικονοµική συγκυρία: (α) τον χαµηλό 
ονοµαστικό ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης, 
που οδηγεί σε χαµηλή ζήτηση πιστώσεων και 
µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στην 
κερδοφορία του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος, (β) το εξαιρετικά χαµηλό 
επίπεδο των επιτοκίων, που επίσης µειώνει 
το περιθώριο κερδοφορίας των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (ήτοι την 
διαφορά µεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και 
επιτοκίων καταθέσεων), (γ) την τάση που 
παρατηρείται σε ορισµένα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα, ακριβώς εξαιτίας του 
«ασφυκτικού» περιβάλλοντος της 
οικονοµικής συγκυρίας, να προβαίνουν σε 
επενδυτικές τοποθετήσεις υψηλών 
αποδόσεων αναλαµβάνοντας ωστόσο 
αυξηµένους κινδύνους, και (δ) την αυξηµένη 
χορήγηση στεγαστικών δανείων, τα οποία 
ενέχουν κινδύνους για το χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα σε περίπτωση «καθίζησης» της 
αγοράς ακινήτων, παρά το γεγονός ότι οι 
τράπεζες είναι εξαιρετικά προσεκτικές κατά 
την χορήγησή τους. 
Η Κεντρική Τράπεζα δεν διέβλεψε στην 
ανάλυσή της ιδιαίτερους κινδύνους για το 
βελγικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα από 
ενδεχόµενη στάση πληρωµών στην Ελλάδα, 
ωστόσο επισήµανε ότι σε περίπτωση 
ελληνικής χρεοκοπίας θα µπορούσαν να 
υπάρξουν φαινόµενα µετάδοσης της κρίσης 
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τόσο στις αγορές δηµοσίου χρέους, όσο και 
στα τραπεζικά συστήµατα των χωρών της 
ευρωζώνης. Πάντως, η Κεντρική τράπεζα 
εµφανίστηκε αισιόδοξη σχετικά µε την 
επίτευξη συµφωνίας µεταξύ της ελληνικής 
κυβέρνησης και των ευρωπαϊκών θεσµών και 
την παραµονή της χώρας µας στην 
ευρωζώνη. 
Η έκθεση ανάλυσης κινδύνων της Κεντρικής 
Τράπεζας του Βελγίου, που αποτελεί µέρος 
της ετήσιας έκθεσής της χρηµατοπιστωτικής 
σταθερότητας (Financial Stability Report 
2015), µπορεί να αναζητηθεί στην γαλλική,  
στην ιστοσελίδα 
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/fsr/f
sr2015_rapport.pdf (ενώ ολόκληρη η ετήσια 
έκθεση, στην αγγλική, στην ιστοσελίδα 
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/fsr/f
sr2015.pdf).   
Σε άνοδο ο πληθωρισµός στο Βέλγιο και τον 
Ιούνιο, σε πτώση όµως τον Ιούλιο: Σύµφωνα 
µε τα στοιχεία του οµοσπονδιακού 
Υπουργείου Οικονοµίας, ο δείκτης τιµών 
καταναλωτή στο Βέλγιο αυξήθηκε ελαφρά 
για τρίτο συνεχόµενο µήνα τον Ιούνιο και 
ανήλθε στα θετικά επίπεδα του 0,63%, 
έναντι 0,56% τον Μάιο, φθάνοντας στο 
υψηλότερό του επίπεδο από τον Μάρτιο του 
2014. Η άνοδος του συνολικού δείκτη τον 
Ιούνιο οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
τιµών της ηλεκτρικής ενέργειας (+1,4%) και 
του φυσικού αερίου (+1,1%). Αντιθέτως, 
τον Ιούλιο ο δείκτης κινήθηκε πτωτικά, 
ανερχόµενος σε 0,46%, κυρίως εξαιτίας της 
µείωσης των τιµών των καυσίµων (-11,5%). 
Σταθεροποίηση των πτωχεύσεων κατά το 
πρώτο ήµισυ του 2015: Σύµφωνα µε 
στοιχεία της εταιρείας εµπορικών 
πληροφοριών Graydon που δηµοσίευσε ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος στις αρχές 
Ιουλίου, αν και ο µήνας Ιούνιος εµφάνισε 
εντυπωσιακά αυξηµένο αριθµό πτωχεύσεων, 
και πιο συγκεκριµένα 1.218 πτωχεύσεις 
(+8,8% σε σύγκριση µε τον Ιούνιο 2014), η 
συνολική πορεία των πτωχεύσεων στο 
Βέλγιο κατά το πρώτο εξάµηνο του 
τρέχοντος έτους ακολούθησε 
σταθεροποιητική τροχιά, µε τον αριθµό τους 
να εµφανίζεται αυξηµένος µόνον κατά 0,5% 
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014. 
Οι πτωχεύσεις κατά το πρώτο εξάµηνο του 
2015 σηµείωσαν πτώση στην Βαλλονία       

(-6,1%) και στην Φλάνδρα (-2,73%), ενώ οι 
εκτιµώµενες απώλειες θέσεων εργασίας 
εξαιτίας των πτωχεύσεων ανέρχονται σε 
12.427, µειωµένες κατά 9,1% σε σύγκριση 
µε την αντίστοιχη περίοδο του 2014, και στο 
χαµηλότερο επίπεδό τους από το έτος 2009. 
Όπως ανέφεραν τα στοιχεία της Graydon, η 
µεγάλη αύξηση των πτωχεύσεων τον Ιούνιο 
τρέχοντος έτους οφείλεται βασικά στον 
εξαιρετικά µεγάλο αριθµό σχετικών 
υποθέσεων που εκδικάστηκαν από τα 
εµπορικά δικαστήρια των Βρυξελλών, µε 
αποτέλεσµα η περιφέρεια της βελγικής 
πρωτεύουσας να καταγράψει άνοδο του 
αριθµού πτωχεύσεων κατά 20% τον εν λόγω 
µήνα. Άνοδο της τάξεως του 7,31% 
σηµείωσαν τον Ιούνιο οι πτωχεύσεις και 
στην επαρχία Limbourg της Φλάνδρας, στον 
απόηχο της παύσης λειτουργίας της µονάδας 
της αυτοκινητοβιοµηχανίας Ford στην πόλη 
Γκενκ23.  
Μείωση του ρυθµού δηµιουργίας νέων 
επιχειρήσεων στο πρώτο εξάµηνο 2015: 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Ανεξάρτητης 
Εργατικής Ένωσης Αυτοαπασχολουµένων 
(Syndicat Neutre pour Indépendants-SNI), 
τα οποία δηµοσιεύθηκαν από τον βελγικό 
οικονοµικό Τύπο στα τέλη Ιουλίου, ο 
αριθµός των νεοσυσταθεισών επιχειρήσεων 
στο Βέλγιο το πρώτο εξάµηνο του 2015 
σηµείωσε ελαφρά πτώση της τάξεως του 
1,8%, συγκρινόµενος µε το αντίστοιχο 
εξάµηνο του 2014. Συγκεκριµένα, από τον 
Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2015 συστάθηκαν 
38.963 νέες επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 
22.220 στην Φλάνδρα (µείωση 1%), οι 
10.872 στην Βαλλονία (µείωση 3,3%) και οι 
5.871 στις Βρυξέλλες (µείωση 1,7%). 
Σύµφωνα µε Βέλγους οικονοµικούς αναλυτές, 
η ελαφρά µείωση του ρυθµού δηµιουργίας 
νέων επιχειρήσεων κατά το πρώτο εξάµηνο 
τρέχοντος έτους οφείλεται κυρίως στην 
πτώση της επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης 
καθώς και στις δυσχερέστερες συνθήκες 
παροχής πιστώσεων από τις τράπεζες στα 
τέλη του 2014, ενώ αντιθέτως το ξεκίνηµα 

                                                 
23 Βλ. και παλαιότερες εν θέµατι αναφορές µας, µε 
πλέον πρόσφατες αυτές του άρθρου 8 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 77 και του άρθρου 3 (υποσηµείωση 
#1) ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 91. 
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του 2014 είχε χαρακτηρισθεί από 
ευνοϊκότερο γενικό επιχειρηµατικό κλίµα. 
Ελαφρά επιδείνωση των όρων πληρωµών 
στην βελγική αγορά το 2ο τρίµηνο του 2015: 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος ανέφερε στα 
τέλη Ιουλίου ότι, µε βάση στοιχεία που 
δηµοσίευσε η διεθνής εταιρεία εµπορικών 
πληροφοριών Graydon, η συνέπεια των 
βελγικών επιχειρήσεων στην αποπληρωµή 
των υποχρεώσεών τους κατά το δεύτερο 
τρίµηνο του τρέχοντος έτους επιδεινώθηκε, 
µε το 66,9% των τιµολογίων που εκδίδονται 
από επιχειρήσεις να πληρώνεται εµπρόθεσµα 
(έναντι 71% κατά το πρώτο τρίµηνο). Ο 
συνθετικός δείκτης που έχει αναπτύξει η 
Graydon για την µέτρηση της συνέπειας 
πληρωµών των επιχειρήσεων και του 
δηµόσιου τοµέα ανήλθε στο δεύτερο 
τρίµηνο του 2015 στις 102,5 µονάδες, έναντι 
105,6 µονάδων το πρώτο τρίµηνο, που είχαν 
αποτελέσει το υψηλότερο διαχρονικά 
επίπεδό του. ∆ιαπιστώνεται εξάλλου αύξηση 
του συνολικού αριθµού των τιµολογίων που 
παραµένουν απλήρωτα πέραν περιόδου 90 
ηµερών, στο 9,72% (έναντι 8,54% στο 
πρώτο τρίµηνο).  
Σηµαντική άνοδος των αποταµιευτικών 
καταθέσεων, αλλά και της 
χρηµατοοικονοµικής περιουσίας των Βέλγων: 
Σύµφωνα µε οικονοµικά δηµοσιεύµατα των 
αρχών Ιουλίου, στην διάρκεια του πρώτου 
εξαµήνου του τρέχοντος έτους, οι 
αποταµιευτικές καταθέσεις στις βελγικές 
τράπεζες αυξήθηκαν κατά 5,9 δις. €, 
ανερχόµενες σε επίπεδα άνω των 260 δις. €, 
παρά το εξαιρετικά χαµηλό επίπεδο των 
επιτοκίων. Σηµειωτέον ότι πρόκειται για 
στοιχεία βασισµένα σε εκτιµήσεις 
οικονοµικών αναλυτών, και όχι στην 
Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου, η οποία 
δηµοσιεύει τα επίσηµα στοιχεία. Σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, στο 
τέλος Μαΐου οι αποταµιευτικές καταθέσεις 
στα βελγικά τραπεζικά ιδρύµατα ανέρχονταν 
σε 262,275 δις. €, αυξηµένες κατά 1,5 δις. € 
σε σύγκριση µε τα τέλη Απριλίου τρέχοντος 
έτους. 
Σύµφωνα µε τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, 
στο πρώτο εξάµηνο του 2014, οι 
αποταµιευτικές καταθέσεις των Βέλγων είχαν 
αυξηθεί κατά 5,23 δις. € σε σύγκριση µε τα 
τέλη του 2013. Οι οικονοµικοί αναλυτές 

εκτιµούν ότι στο πρώτο εξάµηνο τρέχοντος 
έτους οι αποταµιευτικές καταθέσεις 
αυξήθηκαν κατά 2,47% στις µεγάλες 
βελγικές τράπεζες, ενώ στις µικρότερες ο 
ρυθµός αύξησής τους ήταν της τάξεως του 
1,53%. Σύµφωνα µε τον οικονοµικό Τύπο, η 
αύξηση των αποταµιευτικών καταθέσεων 
κατευθύνθηκε κυρίως προς τις τράπεζες 
Belfius και KBC. Τάση που καταγράφεται 
εξάλλου από τους αναλυτές, ως αποτέλεσµα 
των εξαιρετικά χαµηλών επιτοκίων, είναι η 
σταδιακή µετακύλιση µέρους των 
αποταµιεύσεων σε µακροπρόθεσµους 
προθεσµιακούς λογαριασµούς ή σε 
επενδυτικά προϊόντα που παρουσιάζουν το 
πλεονέκτηµα των υψηλότερων αποδόσεων.  
Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας του Βελγίου (BNB), στο τέλος του 
πρώτου τριµήνου 2015 η χρηµατοοικονοµική 
περιουσία των Βέλγων ανήλθε στο ιστορικά 
υψηλό επίπεδο του 1,223 τρις. €, ενώ η 
καθαρή χρηµατοοικονοµική περιουσιακή 
τους θέση ανήλθε στα 973 δις. €, αυξηµένη 
κατά 28 δις. € έναντι του τέλους ∆εκεµβρίου 
2014. Η Κεντρική Τράπεζα αποδίδει την 
σηµαντική αυτή αύξηση της περιουσίας των 
Βέλγων κυρίως στην ευνοϊκή εξέλιξη των 
τιµών των χρηµατιστηριακών τίτλων, αλλά 
και στην ευνοϊκή εξέλιξη της ισοτιµίας του 
ευρώ, το οποίο υποτιµήθηκε έναντι των 
κυρίων διεθνών νοµισµάτων, γεγονός που 
ωφέλησε τους Βέλγους που κατέχουν 
ευρωπαϊκούς και γενικότερα ξένους τίτλους. 
Οι δύο αυτοί παράγοντες συνετέλεσαν σε µία 
αύξηση της χρηµατοοικονοµικής περιουσίας 
των Βέλγων κατά 24,7 δις. € στην διάρκεια 
του πρώτου τριµήνου του 2015, εκ των 
οποίων άνω των 8 δις. € οφείλονται σε 
αύξηση της αξίας των µετοχών που κατείχαν 
οι Βέλγοι στα επενδυτικά χαρτοφυλάκιά τους 
και άνω των 12 δις. € σε αύξηση της αξίας 
των επενδυτικών τους τοποθετήσεων σε 
αµοιβαία κεφάλαια. Επίσης άνοδο σηµείωσαν 
οι καταθέσεις των Βέλγων σε 
αποταµιευτικούς λογαριασµούς (κατά 1 δις. 
€) και σε λογαριασµούς όψεως (κατά 4 δις. 
€), ενώ µειώθηκαν οι επενδυτικές τους 
τοποθετήσεις σε οµόλογα (κατά 3 δις. €). 
Από την άλλη πλευρά, οι χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις των βελγικών νοικοκυριών 
ανήλθαν στα τέλη Μαρτίου 2015 στο ύψος 
των 250 δις. €, αυξηµένες κατά 2 δις. € 
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έναντι του τέλους του 4ου τριµήνου του 
περασµένου έτους.  
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος σηµειώνει ότι 
εάν στα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας για 
το ύψος της χρηµατοοικονοµικής περιουσίας 
των Βέλγων προστεθούν και οι εκτιµήσεις 
για το ύψος της ακίνητης περιουσίας τους, 
που εκτιµάται ότι στα τέλη Μαρτίου 
τρέχοντος έτους ανερχόταν σε περίπου 
1,155 τρις. €, η συνολική περιουσιακή θέση 
των βελγικών νοικοκυριών (µετά την 
αφαίρεση των χρηµατοοικονοµικών τους 
υποχρεώσεων) ανήλθε στο εξαιρετικά υψηλό 
επίπεδο των 2,128 τρις. € στο τέλος του 
πρώτου τριµήνου του 2015. 
Βελγική νοµοθεσία κατά των κερδοσκοπικών 
επενδυτικών ταµείων (fonds vautours): Σε 
συνέχεια σχετικής αναφοράς µας σε άρθρο 
προηγούµενου δελτίου24, την 1η Ιουλίου το 
βελγικό οµοσπονδιακό κοινοβούλιο 
υπερψήφισε µε οµοφωνία τελικά την 
πρόταση νόµου για την καταπολέµηση των 
κερδοσκοπικών (ληστρικών) επενδυτικών 
ταµείων (fonds vautours). Η σχετική 
πρόταση στηρίχθηκε 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. 
Αποτελέσµατα προγράµµατος λαϊκού 
δανεισµού κατά το τρέχον έτος: Τα στοιχεία 
που δηµοσίευσε στις αρχές Ιουλίου ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος αποκάλυψαν την 
συνεχιζόµενη και φέτος πτωτική πορεία των 
εσόδων από την υλοποίηση του 
προγράµµατος λαϊκού δανεισµού που 
ξεκίνησε στις αρχές του 2014 από την 
κυβέρνηση Di Rupo. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία, τα οποία προέρχονται από την 
Febelfin (την οµοσπονδία του βελγικού 
χρηµατοπιστωτικού κλάδου), κατά το πρώτο 
πεντάµηνο του τρέχοντος έτους τα έσοδα 
του προγράµµατος ανήλθαν σε µόλις 157 
εκατ. €, ανεβάζοντας τα συνολικά έσοδα, 
από την εκκίνησή του στις αρχές του 2014, 
στα 2,05 δις. €. Όπως σηµείωσε ο 
οικονοµικός Τύπος, η πορεία υλοποίησης του 
προγράµµατος κρίνεται µάλλον ατυχής, 

                                                 
24 Βλ. άρθρο 2 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 94. 

καθώς έπειτα από το πρώτο τρίµηνο 
υλοποίησής του είχαν αντληθεί κονδύλια 
πλησίον του 1 δις. €, στην συνέχεια ωστόσο 
το ενδιαφέρον των επενδυτών κατέστη 
διαρκώς µειούµενο, παρά το γεγονός ότι τα 
εισοδήµατα από τις επενδυτικές 
τοποθετήσεις στο πρόγραµµα επιβαρύνονται 
µε χαµηλότερο φορολογικό συντελεστή 
(précompte mobilier, 15% αντί κανονικού 
συντελεστή 25%).     
Σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε τα 
δηµοσιευθέντα στοιχεία της Febelfin, τον 
Ιανουάριο 2014 το πρόγραµµα λαϊκού 
δανεισµού είχε αποφέρει 413 εκατ. € στα 
κρατικά ταµεία, ενώ συνολικά στο πρώτο 
τρίµηνο του έτους η αποκοµιδή είχε ανέλθει 
σε λίγο άνω του 1 δις. €. Στην συνέχεια της 
διάρκειας του 2014 το επενδυτικό 
ενδιαφέρον µειώθηκε σταδιακά, µε 
αποτέλεσµα τον ∆εκέµβριο 2014 η ζήτηση 
προϊόντων του προγράµµατος να εµφανίσει 
ρυθµό αύξησης της τάξεως µόλις του 2,4%. 
Κατά τις εκτιµήσεις της Febelfin (της 
βελγικής οµοσπονδίας του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα), κύρια αιτία της 
πτώσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για 
το πρόγραµµα υπήρξαν τα ιστορικά χαµηλά 
επίπεδα των επιτοκίων. Η αποκοµιδή του 1,9 
δις. € το 2014 βρέθηκε πολύ παρακάτω από 
τις αρχικές εκτιµήσεις της Febelfin περί 
αποκοµιδής πλησίον των 3 δις. € από το 
πρόγραµµα «λαϊκού» δανεισµού25. 
∆ιόρθωση «λογιστικού» σφάλµατος της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης προς όφελος 
των βελγικών περιφερειών: Σύµφωνα µε 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα των αρχών 
Ιουλίου, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
αναθεώρησε προηγούµενο –στα τέλη 
Μαρτίου- υπολογισµό της αναφορικά µε το 
ύψος των φορολογικών εισπράξεων που θα 
έπρεπε να επιστραφούν φέτος στις βελγικές 
περιφέρειες, περικόπτοντας έσοδα συνολικού 
ύψους 749 εκατ. € από την Φλάνδρα, την 
Βαλλονία και τις Βρυξέλλες, γεγονός που είχε 
τότε προκαλέσει την µήνη των 
περιφερειακών κυβερνήσεων (βασικά, του 
γαλλόφωνου Βελγίου) 26 . Τελικά, το 
                                                 
25  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 5 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 80. 
26 Βλ. σχετικές προηγούµενες αναφορές µας σε άρθρα 
3 και 3 ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 87 και 88, 
αντιστοίχως. 



 

 20

οµοσπονδιακό Υπ. Οικονοµικών ενηµέρωσε 
στις 7 Ιουλίου τις περιφερειακές κυβερνήσεις 
ότι το συνολικό ύψος των περικοπών στις 
επιστροφές φορολογικών εσόδων προς 
αυτές θα ανέλθει σε 157 εκατ. €. Όπως 
σηµείωσε ο οικονοµικός Τύπος, το Υπ. 
Οικονοµικών αναγκάστηκε να επανεξετάσει 
τους αρχικούς υπολογισµούς του και να 
αναθεωρήσει τις λογιστικές µεθόδους που 
είχε πρωτύτερα χρησιµοποιήσει, κατόπιν 
σχετικής εντολής του οµοσπονδιακού 
Υπουργού, κ. Van Overtveldt. 
Συµπεράσµατα της Επιτροπής Έρευνας της 
Γήρανσης (CEV): Στην ετήσια έκθεσή της 
του 2015, η βελγική Επιτροπή Έρευνας της 
Γήρανσης (Comité d’Etude sur le 
Vieillissement-CEV)27, εκτίµησε ότι µέχρι το 
έτος 2060, το κόστος της γήρανσης του 
βελγικού πληθυσµού θα ανέρχεται σε 
ποσοστό 2,1% του ΑΕΠ. Η εν λόγω εκτίµηση 
της Επιτροπής εµφανίζεται µειωµένη έναντι 
της αντίστοιχης περσινής της κατά 2,1 
ποσοστιαίες µονάδες, κυρίως ως αποτέλεσµα 
της συµπερίληψης στους υπολογισµούς της 
αφ’ ενός της µεταρρυθµιστικής προσπάθειας 
της κυβέρνησης Michel όσον αφορά το 
συνταξιοδοτικό σύστηµα του Βελγίου, και 
αφ’ ετέρου της αναθεώρησης προς τα επάνω 
των ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης κατά τα 
προσεχή έτη. Ο συνυπολογισµός των 
ανωτέρω παραγόντων περιέκοψε κατά το 
ήµισυ την εκτίµηση του κόστους γήρανσης 
του πληθυσµού µέχρι το έτος 2060, ωστόσο, 
όπως επισήµανε η Επιτροπή, θα υπάρξει µία 
κλιµάκωση του κόστους γήρανσης και των 
κοινωνικών δαπανών µέχρι το έτος 2040, και 
αποκλιµάκωσή τους στην συνέχεια µέχρι το 
2060.    
Σηµειωτέον ότι στο βελγικό κοινοβούλιο 
διεξάγονται το τελευταίο διάστηµα έντονες 
συζητήσεις µε αντιπαραθέσεις µεταξύ 
κυβερνητικού συνασπισµού και 
αντιπολίτευσης αναφορικά µε την 
αναµόρφωση του συνταξιοδοτικού 
συστήµατος του Βελγίου και την αύξηση του 
ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη. 
Παράλληλα, συζητήσεις για την 
µεταρρύθµιση των συντάξεων διεξάγονται 
και στο πλαίσιο της εθνικής επιτροπής 

                                                 
27 Βλ. και σχετική περσινή µας αναφορά σε άρθρο 2 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 62.  

συντάξεων που έχει συστήσει η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση, στην οποία 
µετέχουν και οι εκπρόσωποι των κοινωνικών 
εταίρων, και η οποία θα προσδιορίσει τους 
ακριβείς όρους και τις λεπτοµέρειες της 
µετάβασης στο νέο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς.         
Πτώση της ανεργίας στο Βέλγιο το πρώτο 
εξάµηνο του 2015: Σύµφωνα µε 
ανακοινώσεις του οµοσπονδιακού Υπουργού 
Οικονοµίας και Απασχόλησης Kris Peeters και 
του ONEM (του Εθνικού Γραφείου 
Απασχόλησης -  Office National de l’Emploi), 
κατά το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους, 
ο αριθµός των ανέργων που λαµβάνουν 
επίδοµα ανεργίας και αναζητούν εργασία 
σηµείωσε πτώση της τάξεως του 11,7%, ο 
δε αριθµός τους ανέρχεται σε 410.084 άτοµα. 
Η µεγαλύτερη πτώση του αριθµού των 
ανέργων παρατηρήθηκε στην Βαλλονία       
(-14,3%) και στις Βρυξέλλες (-12,4%), ενώ 
στην Φλάνδρα αυτή ανήλθε σε -8,4%. Η 
ανεργία των νέων υποχώρησε κατά 22,2%, 
των ενδιάµεσων ηλικιών κατά 14,7% των 
ηλικιών άνω των 50 ετών κατά 1,1%. Ο 
αριθµός των ανέργων για διάστηµα 
µικρότερου του έτους υποχώρησε κατά 
14,3%, εκείνων για διάστηµα µεταξύ 1 και 2 
ετών κατά 15,3%, ενώ των µακροχρόνια 
ανέργων κατά 8,1%. Η προσωρινή ανεργία 
µειώθηκε συνολικά κατά 26,4% στο πρώτο 
εξάµηνο του 2015, ενώ επίσης µειώθηκαν 
κατά µέσο όρο οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις 
(-4,8%).   
 
9. Ενίσχυση της καταναλωτικής και της 
επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης στο 
Βέλγιο τον Ιούνιο, πτωτικές τάσεις τον 
Ιούλιο 
Τα δηµοσιευθέντα στις 19.6 στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (BNB) 
έδειξαν ότι το επίπεδο καταναλωτικής 
εµπιστοσύνης, έπειτα από την 
σηµαντικότατη του άνοδο τον Μάιο στο 
υψηλότερο επίπεδό του των τελευταίων 4 
ετών, στις -3 µονάδες, τον Ιούνιο 
εξακολούθησε την ανοδική του πορεία, 
ανερχόµενο στις -2 µονάδες. Οι Βέλγοι 
καταναλωτές εµφανίστηκαν τον Ιούνιο 
εξαιρετικά αισιόδοξοι όσον αφορά την 
γενικότερη µακροοικονοµική κατάσταση της 
χώρας (ο σχετικός δείκτης πέρασε από τις 4 
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µονάδες τον Μάιο στις 8 µονάδες τον Ιούνιο). 
Επίσης, εµφανίστηκαν ελαφρότατα 
απαισιόδοξοι όσον αφορά την οικονοµική 
τους κατάσταση (σταθερά στην -1 µονάδα 
τον Ιούνιο, όπως και τον Απρίλιο αλλά και 
τον Μάιο), και λιγότερο αισιόδοξοι όσον 
αφορά την ικανότητα των βελγικών 
νοικοκυριών προς αποταµίευση (από τις 4 
µονάδες τον Μάιο στην 1 µονάδα τον Ιούνιο). 
Τέλος, το επίπεδο αισιοδοξίας των Βέλγων 
βελτιώθηκε για δεύτερο συνεχόµενο µήνα 
όσον αφορά τις προοπτικές διαµόρφωσης 
της ανεργίας, περνώντας από τις 17 µονάδες 
τον Μάιο στις 15 µονάδες τον Ιούνιο.   
Αντιθέτως, τα στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας στις 17.7 έδειξαν ότι το επίπεδο 
καταναλωτικής εµπιστοσύνης τον Ιούλιο 
ακολούθησε πτωτική πορεία, ανερχόµενο 
στις -6 µονάδες, από -2 µονάδες τον Ιούνιο. 
Η αισιοδοξία των Βέλγων καταναλωτών 
εξανεµίστηκε τον Ιούλιο όσον αφορά την 
γενικότερη µακροοικονοµική κατάσταση της 
χώρας (ο σχετικός δείκτης πέρασε από τις 8 
µονάδες τον Ιούνιο στην -1 µονάδα τον 
Ιούλιο). Επίσης, εµφανίστηκαν και πάλι 
ελαφρότατα απαισιόδοξοι όσον αφορά την 
οικονοµική τους κατάσταση (σταθερά στην  
-1 µονάδα και τον Ιούλιο), και ελαφρά 
απαισιόδοξοι όσον αφορά την ικανότητα των 
βελγικών νοικοκυριών προς αποταµίευση 
(από την 1 µονάδα τον Ιούνιο στην -1 
µονάδα τον Ιούλιο). Τέλος, το επίπεδο 
αισιοδοξίας των Βέλγων επιδεινώθηκε τον 
Ιούλιο όσον αφορά τις προοπτικές 
διαµόρφωσης της ανεργίας, περνώντας από 
τις 15 µονάδες τον Ιούνιο στις 19 µονάδες 
τον Ιούλιο. 
Σύµφωνα µε τα µηνιαία στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (BNB) που 
δηµοσιεύθηκαν στις 24 Ιουνίου, το επίπεδο 
επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης τον µήνα 
Ιούνιο παρουσίασε περαιτέρω ελαφρά 
βελτίωση -για πέµπτο συνεχόµενο µήνα-, 
ανερχόµενο στις -3,9 µονάδες από -4,9 
µονάδες τον Μάιο. Η βελτίωση της 
επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης οφείλεται, 
όπως επισήµανε η Κεντρική Τράπεζα, σε µία 
αισθητή βελτίωση των προοπτικών εξέλιξης 
της ζήτησης και συνακόλουθα του 
επιχειρηµατικού κλίµατος σε όλους τους 
κλάδους, πλην εκείνου του εµπορίου, όπου 
το επίπεδο επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης 

εµφάνισε εξαιρετικά ραγδαία επιδείνωση, 
περνώντας από τις -1,8 µονάδες τον Μάιο 
στις -13,8 µονάδες τον Ιούνιο 28 , ως 
αποτέλεσµα ιδιαίτερα απαισιόδοξων 
εκτιµήσεων αναφορικά µε την εξέλιξη της 
ζήτησης, των παραγγελιών και της 
απασχόλησης. Από πλευράς υπολοίπων 
κλάδων, στην µεταποίηση ο δείκτης πέρασε 
από τις -6,4 µονάδες τον Μάιο στις -5,0 
µονάδες τον Ιούνιο, ενώ στους κλάδους 
επιχειρηµατικών υπηρεσιών (πάντοτε σε 
αισιόδοξα επίπεδα) ο δείκτης επίσης 
βελτιώθηκε, περνώντας από τις 9,4 µονάδες 
τον Μάιο στις 13,1 µονάδες τον Ιούνιο. 
Αρκετά αξιόλογη άνοδος καταγράφηκε και 
στις κατασκευές, όπου ο δείκτης πέρασε από 
τις -13,9 µονάδες τον Μάιο στις -12,4 
µονάδες τον Ιούνιο. 
Όπως σηµείωσε η Κεντρική Τράπεζα, η 
συνολική συνθετική καµπύλη της 
οικονοµικής συγκυρίας εµφάνισε τον Ιούνιο 
ελαφρότατη πτώση, πέφτοντας στις 0,9 
µονάδες, έναντι 1,0 µονάδας τον Μάιο.  
Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας που 
δηµοσιεύθηκαν στις 24 Ιουλίου, έδειξαν 
ελαφρότατη πτωτική τάση του επιπέδου 
επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης τον µήνα 
Ιούλιο έπειτα από 5 συνεχόµενους µήνες 
ανόδου, καθώς αυτό ανήλθε στις -4,1 
µονάδες, από -3,9 µονάδες τον Ιούνιο. Η 
ελαφρά χειροτέρευση της επιχειρηµατικής 
εµπιστοσύνης οφείλεται κυρίως σε µία 
αισθητή πτώση των προσδοκιών στον κλάδο 
επιχειρηµατικών υπηρεσιών, όπου ο δείκτης 
πέρασε από τις 13,1 µονάδες τον Ιούνιο στις 
7,2 µονάδες τον Ιούλιο. Στον κλάδο του 
εµπορίου, το επίπεδο επιχειρηµατικής 
εµπιστοσύνης εµφάνισε αισθητή βελτίωση, 
περνώντας από τις -13,8 µονάδες τον Ιούνιο 
στις -6,7 µονάδες τον Ιούλιο, ανακτώντας 
σηµαντικό µέρος της ραγδαίας επιδείνωσής 
του τον Ιούνιο. Από πλευράς υπολοίπων 
κλάδων, στην µεταποίηση ο δείκτης 
χειροτέρευσε ελαφρώς από τις -5,0 µονάδες 
τον Ιούνιο στις -5,2 µονάδες τον Ιούλιο, ενώ 
στον κλάδο κατασκευών ο δείκτης 
                                                 
28  Σηµειώνεται ότι τον µήνα Μάιο, ο δείκτης 
επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης στο εµπόριο είχε 
παρουσιάσει θεαµατική βελτίωση, περνώντας στις      
-1,8 µονάδες, από τις -8,2 µονάδες τον Απρίλιο. Βλ. 
και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 7 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 93.  
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βελτιώθηκε αρκετά, από τις -12,4 µονάδες 
τον Ιούνιο στις -9,8 µονάδες τον Ιούλιο. 
Όπως σηµείωσε η Κεντρική Τράπεζα, η 
συνολική συνθετική καµπύλη της 
οικονοµικής συγκυρίας εµφάνισε τον Ιούλιο 
σταθερότητα, παραµένοντας στις 0,9 
µονάδες όπως και τον Ιούνιο, έναντι 1,0 
µονάδας τον Μάιο, 0,1 µονάδων τον Απρίλιο, 
-0,7 µονάδων τον Μάρτιο, -0,3 µονάδων τον 
Φεβρουάριο και 0,0 µονάδων τον Ιανουάριο. 
Όπως έχουµε αναφέρει και σε προηγούµενα 
ενηµερωτικά δελτία, οικονοµικοί αναλυτές 
εκτιµούν ότι η κατά το τελευταίο διάστηµα 
σε γενικές γραµµές ανοδική πορεία των 
επιπέδων καταναλωτικής και επιχειρηµατικής 
εµπιστοσύνης στο Βέλγιο αντανακλά την µε 
αργά βήµατα και αρκετά εύθραυστη µεν, 
αποκρυσταλλούµενη δε, πορεία ανάκαµψης 
της βελγικής οικονοµίας. 
Σηµειώνουµε τέλος ότι, σύµφωνα µε 
εξαµηνιαία έρευνα της Κεντρικής τράπεζας 
του Βελγίου που δηµοσιεύθηκε στις 26 
Ιουνίου, οι επιχειρηµατικές επενδύσεις 
εκτιµάται πως θα αυξηθούν κατά περίπου 
13% το 2015. Όλοι σχεδόν οι κλάδοι 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας εµφανίζουν 
θετικές επενδυτικές προοπτικές 29 , ενώ 
ευνοϊκότερες προοπτικές αύξησης των 
επενδύσεων παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις 
που απασχολούν από 50 έως 250 
εργαζόµενους, καθώς και εκείνες που 
εξάγουν µεταξύ του 60% και του 80% της 
παραγωγής τους.   
 
10. Κινητοποιήσεις Βέλγων αγροτών  
Στα τέλη Ιουλίου, η βελγική ειδησεογραφία 
ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε τις 
πραγµατοποιηθείσες κινητοποιήσεις Βέλγων 
αγροτών, οι οποίοι διαµαρτύρονται για το 
εξαιρετικά χαµηλό επίπεδο τιµών στο οποίο 
διαθέτουν την παραγωγή τους στους 
ενδιάµεσους, έπειτα από την πρόσφατη 
κατάργηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των 
ποσοστώσεων στην παραγωγή γάλακτος. 
Συγκεκριµένα, στις 24 Ιουλίου και κατά την 
επίσηµη έναρξη της σηµαντικής εγχώριας 
αγροτικής έκθεσης του Libramont στην 
Βαλλονία, οµάδα γαλακτοπαραγωγών 
πραγµατοποίησε ηχηρή εκδήλωση 

                                                 
29 Πλην των κλάδων κλωστοϋφαντουργίας, τροφίµων, 
χαρτοβιοµηχανίας, και παραγωγής δοµικών υλικών. 

διαµαρτυρίας για τις χαµηλές τιµές που 
απολαµβάνουν από την διάθεση των 
προϊόντων τους στην αγορά. Οι επίσηµοι 
εκπρόσωποι της περιφέρειας της Βαλλονίας 
που βρέθηκαν στα εγκαίνια της έκθεσης 
επισήµαναν στους διαµαρτυρόµενους 
γαλακτοπαραγωγούς αφ’ ενός τον 
εγκριθέντα προϋπολογισµό ύψους 654 εκατ. 
€ για την στήριξη της γεωργίας και της 
αγροτικής ανάπτυξης στην Βαλλονία στον 
χρονικό ορίζοντα 2014-2020 –ο οποίος 
συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. κατά 264 
εκατ. €- και αφ’ ετέρου στις προσπάθειες 
που καταβάλλονται –και- από βελγικής 
πλευράς προκειµένου να πεισθεί η Ε.Ε. να 
αυξήσει το κατώφλι για τις τιµές παρέµβασης 
ειδικά για το γάλα. Από την πλευρά τους, οι 
παραγωγοί διεκδικούν την καθιέρωση 
ελάχιστης εγγυηµένης τιµής για το γάλα και 
ψέγουν την πολιτική ηγεσία ότι διαρκώς τους 
αναµασά ότι «για την κατάσταση ευθύνονται 
αποκλειστικά οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την 
γεωργία». Οι γαλακτοπαραγωγοί, µε την 
προσθήκη και των παραγωγών χοιρινού 
κρέατος που παραπονούνται επίσης για το 
χαµηλό επίπεδο τιµών διάθεσης των 
προϊόντων τους, κατά τις τελευταίες ηµέρες 
του Ιουλίου οργάνωσαν σειρά εκδηλώσεων 
διαµαρτυρίας τόσο στην Βαλλονία όσο και 
στην Φλάνδρα, µε αποκλεισµούς εθνικών 
οδών και κέντρων logistics µεγάλων 
λιανεµπορικών οµίλων (Colruyt, Aldi, Lidl), 
θεωρώντας ότι οι πολιτικές χαµηλών τιµών 
του λιανεµπορίου είναι εκείνες που 
συµπιέζουν τις τιµές που απολαµβάνουν οι 
παραγωγοί. Οι παραγωγοί επιδιώκουν 
συνάντηση µε τον οµοσπονδιακό 
πρωθυπουργό Michel πριν τον Σεπτέµβριο, 
µε σκοπό την επίλυση των προβληµάτων 
τους, ενώ προγραµµατίζουν µεγάλη 
διαδήλωση στης Βρυξέλλες για τις 7 
Σεπτεµβρίου, στο περιθώριο της συνόδου 
των υπουργών γεωργίας της Ε.Ε. Πάντως, 
όπως επισήµαναν εκπρόσωποι της Comeos -
πρόκειται για τον βελγικό κλαδικό σύνδεσµο 
των εµπορικών επιχειρήσεων και της 
διανοµής- τα προβλήµατα των Βέλγων 
παραγωγών πηγάζουν αφ’ ενός από την 
υπερπαραγωγή εξαιτίας της κατάργησης των 
ποσοστώσεων στην παραγωγή γάλακτος και 
αφ’ ετέρου από τις πιέσεις που ασκεί στην 
αγορά το ρωσικό εµπάργκο, και όχι από τις 
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πολιτικές των λιανεµπορικών αλυσίδων, οι 
οποίες µόνον µικρό µέρος της βελγικής 
παραγωγής γάλακτος και χοιρινού κρέατος 
διαθέτουν στην εγχώρια αγορά. 
Σηµειωτέον ότι οι κινητοποιήσεις των 
Βέλγων γαλακτοπαραγωγών ακολούθησαν 
τις πρόσφατες ανάλογες εκδηλώσεις 
διαµαρτυρίας των Γάλλων συναδέλφων τους, 
οι οποίοι είναι επίσης δυσαρεστηµένοι µε τις 
τιµές που απολαµβάνουν από την διάθεση 
της παραγωγής τους στην αγορά, αλλά και 
την διαµάχη που ξέσπασε µεταξύ Γάλλων και 
Γερµανών παραγωγών γάλακτος.                   
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