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1. Βελτίωση τόσο της καταναλωτικής, 
όσο και της επιχειρηµατικής 
εµπιστοσύνης στο Βέλγιο τον Οκτώβριο 
Τα δηµοσιευθέντα στις 20.10 στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (BNB) 
έδειξαν ότι το επίπεδο καταναλωτικής 
εµπιστοσύνης, έπειτα από τις διαδοχικές 
πτώσεις που σηµείωσε κατά το τρίµηνο 
Ιουλίου-Σεπτεµβρίου, φθάνοντας µάλιστα 
τον Σεπτέµβριο τις -10 µονάδες, που 
αποτέλεσαν το χαµηλότερο σηµείο του από 
τον ∆εκέµβριο του 2014, τον µήνα Οκτώβριο 
φάνηκε να αποκαθίσταται µερικώς, 
ανερχόµενο στις -8 µονάδες, σηµειώνοντας 
άνοδο κυρίως λόγω των περισσότερο 
αισιόδοξων µακροοικονοµικών προβλέψεων. 
Αύξηση παρατηρήθηκε στους επιµέρους 
δείκτες αισιοδοξίας αναφορικά µε την 
γενικότερη µακροοικονοµική κατάσταση της 
χώρας (από τις -10 µονάδες τον Σεπτέµβριο 
στις -6 µονάδες τον Οκτώβριο) και τις 
προοπτικές διαµόρφωσης της ανεργίας (από 
τις 28 µονάδες τον Σεπτέµβριο  στις 21 
µονάδες τον Οκτώβριο). Οι δείκτες που 
µετρούν την εµπιστοσύνη όσον αφορά την 
οικονοµική κατάσταση των βελγικών 
νοικοκυριών και την ικανότητά τους προς 
αποταµίευση διατηρήθηκαν σε σταθερά 
επίπεδα (στις -3 και στις -1 µονάδες 
αντίστοιχα).  
Τα στοιχεία σχετικά µε το κλίµα 
επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης της Κεντρικής 
Τράπεζας που δηµοσιεύθηκαν στις 23.10, 
έδειξαν  βελτίωση της επιχειρηµατικής 
εµπιστοσύνης για τον µήνα Οκτώβριο ,στις   
-4 µονάδες, έναντι –6,8 µονάδων τον 
Σεπτέµβριο, έπειτα από την σοβαρή 
διολίσθηση του επιπέδου επιχειρηµατικής 
εµπιστοσύνης κατά το τρίµηνο Ιουλίου- 
Σεπτεµβρίου. Η βελτίωση της 
επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης οφείλεται σε 
αισθητή καλυτέρευση των προοπτικών 
εξέλιξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
σε όλους τους κλάδους, και πιο 
συγκεκριµένα µεταποίησης (από τις -8,7 
µονάδες τον Σεπτέµβριο στις -5,6 µονάδες 
τον Οκτώβριο), υπηρεσιών (από τις 3,3 
µονάδες τον Σεπτέµβριο στις 7,2 µονάδες 
τον Οκτώβριο), κατασκευών (από τις -9,0 
µονάδες τον Σεπτέµβριο στις -8,5 µονάδες 
τον Οκτώβριο) και εµπορίου (από τις -6,5 

µονάδες τον Σεπτέµβριο στις -4,3 µονάδες 
τον Οκτώβριο). 
Όπως σηµείωσε η Κεντρική Τράπεζα, η 
συνολική συνθετική καµπύλη της 
οικονοµικής συγκυρίας εµφάνισε τον 
Οκτώβριο χειροτέρευση και ανήλθε στις -0,5 
µονάδες, έναντι 0,0 µονάδων τον 
Σεπτέµβριο, 0,7 µονάδων τον Αύγουστο και 
0,9 µονάδων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Η εν 
λόγω χειροτέρευση οφείλεται σύµφωνα µε 
την Κεντρική Τράπεζα στην καθυστερηµένη 
ενσωµάτωση των επιπτώσεων της 
επιδείνωσης των συνθηκών της οικονοµικής 
συγκυρίας κατά το αµέσως προηγούµενο 
τρίµηνο.  
                     
2. Σχετικά χαµηλός ρυθµός οικονοµικής 
ανάπτυξης κατά το 3ο τρίµηνο 
τρέχοντος έτους 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας του Βελγίου (BNB) που 
δηµοσιεύθηκαν στις 30 Οκτωβρίου, ο 
ρυθµός µεγέθυνσης του βελγικού ΑΕΠ κατά 
το τρίτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους 
εκτιµάται σε 0,2% έναντι του προηγούµενου, 
δεύτερου τριµήνου και σε 1,3% έναντι του 
τρίτου τριµήνου του 2014. Σηµειωτέον ότι 
κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2015 η 
οικονοµική δραστηριότητα στο Βέλγιο είχε 
αυξηθεί κατά 0,5% έναντι του πρώτου 
τριµήνου, και κατά 1,5% έναντι του 
αντίστοιχου τριµήνου του 20141.    
Η Κεντρική Τράπεζα δηµοσίευσε επίσης 
οριστικοποιηµένα στοιχεία για τα 
µακροοικονοµικά µεγέθη του δευτέρου 
τριµήνου του τρέχοντος έτους, σύµφωνα µε 
τα οποία αυξήθηκε σε σύγκριση µε το πρώτο 
τρίµηνο του 2015 το ΑΕΠ στους κλάδους 
βιοµηχανίας κατά 0,4%, υπηρεσιών κατά 
0,5% και κατασκευών κατά 1,2%. 
Αυξήθηκαν εξάλλου οι ιδιωτικές δαπάνες 
κατανάλωσης κατά 0,6%, ενώ οι δηµόσιες 
καταναλωτικές δαπάνες µειώθηκαν κατά 
0,4%. Οι ακαθάριστες επενδύσεις σε πάγια 
στοιχεία µειώθηκαν θεαµατικά κατά 10% 
(συγκεκριµένα οι επιχειρηµατικές επενδύσεις 
µειώθηκαν κατά 14%, οι δηµόσιες 
επενδύσεις κατά 0,6%, ενώ οι ιδιωτικές 
επενδύσεις σε ακίνητα κατά 0,8%). Η 

                                                 
1  Με βάση πρόσφατα αναθεωρηµένα στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (BNB).  
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συνολική εγχώρια ζήτηση (µη 
συνυπολογιζοµένων µεταβολών των 
αποθεµάτων) µειώθηκε κατά 2,3%, οι 
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν 
κατά 0,9% και οι εισαγωγές µειώθηκαν κατά 
1,8%. Τέλος, στην διάρκεια του δευτέρου 
τριµήνου του 2015 αυξήθηκε ο συνολικός 
αριθµός των απασχολουµένων στο Βέλγιο 
κατά 0,2%, πάντοτε σε σύγκριση µε το 
πρώτο τρίµηνο του έτους.    
Παρεµπιπτόντως σηµειώνουµε ότι, σύµφωνα 
µε στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν πρόσφατα 
από την EUROSTAT και βασίζονται σε 
αναθεωρηµένα στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας του Βελγίου, το βελγικό 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα το 2014 ανήλθε σε 
3,1% του ΑΕΠ (έναντι 2,9% του ΑΕΠ το 
2013) και το δηµόσιο χρέος σε 106,7% 
(έναντι 105,1% του ΑΕΠ το 2013). Σύµφωνα 
µε τα στοιχεία, το βελγικό δηµόσιο χρέος 
εµφανίζει ρυθµό αύξησης της τάξεως του 
4,5% κατά την περίοδο 2011-2014, 
ανερχόµενο στα τέλη του 2014 στα επίπεδα 
των 428 δις. €.  
   
3. H Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση 
περιορίζει τις µη βασικές δαπάνες 
Σύµφωνα µε οικονοµικά δηµοσιεύµατα του 
τέλους Οκτωβρίου, η αρµόδια για τον 
προϋπολογισµό οµοσπονδιακή Υπουργός κα 
Wilmès, µε εγκύκλιό της στα µέσα 
Οκτωβρίου, η οποία δηµοσιεύθηκε στην 
επίσηµη εφηµερίδα στις 21 Οκτωβρίου, 
αποφάσισε να περικόψει τις δαπάνες των 
οµοσπονδιακών δηµοσίων φορέων και 
οργανισµών στην διάρκεια του τρέχοντος 
έτους στις απολύτως απαραίτητες 
προκειµένου να µην διαταραχθεί η 
λειτουργία του κρατικού µηχανισµού. 
Βασικός στόχος του εγχειρήµατος είναι, 
όπως και κατά την αντίστοιχη περσινή 
προσπάθεια 2 , να µην υπερβεί το φετινό 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα το 3% του ΑΕΠ.  
Τούτο πρακτικά σηµαίνει ότι, µετά τις 12 
Οκτωβρίου, όλες οι δηµόσιες δαπάνες που 
ξεπερνούν τα 8.500 € θα υποβάλλονται σε 
έλεγχο από την Επιθεώρηση του Υπ. 
Οικονοµικών, προκειµένου να κριθεί εάν 
πρόκειται για ανελαστικού ή µη χαρακτήρα 

                                                 
2 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 72. 

δαπάνες. Στην Επιθεώρηση θα υποβάλλονται 
επίσης και όλες οι δαπάνες που σχετίζονται 
µε κάθε είδους επιχορηγήσεις. Οι κρατικές 
δαπάνες άνω των 31.000 € θα υποβάλλονται 
προς έγκριση από την Υπουργό 
Προϋπολογισµού. 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος επισήµανε στα 
τέλη Οκτωβρίου ότι το σχέδιο 
οµοσπονδιακού προϋπολογισµού για το 2016 
θα πρέπει να κατατεθεί στο βελγικό 
κοινοβούλιο στις 13 Νοεµβρίου. Σύµφωνα µε 
διευκρινίσεις της αρµόδιας Υπουργού κας 
Wilmès, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος 
της δηµοσιονοµικής εξισορρόπησης στον 
χρονικό ορίζοντα του 2018, 
συνυπολογιζοµένου του κόστους της 
φορολογικής µεταρρύθµισης, θα απαιτηθεί 
πρόσθετη δηµοσιονοµική προσπάθεια της 
τάξεως των 3 περίπου δις. € έως το έτος 
2019.       
Επίσης όπως σηµείωσε ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος µε βάση στοιχεία της 
εταιρείας εµπορικών πληροφοριών Graydon, 
κατά το τρίτο τρίµηνο του 2015 µόλις το 
70% των οφειλών του βελγικού δηµοσίου 
πληρώθηκε εµπρόθεσµα, έναντι αντίστοιχου 
ποσοστού 88% κατά την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο. Τα ίδια δηµοσιεύµατα ανέφεραν ότι 
το επίπεδο συνέπειας των βελγικών 
επιχειρήσεων κατά τις πληρωµές 
οφειλόµενων τιµολογίων βελτιώθηκε 
ελαφρώς κατά το τρίτο τρίµηνο του 
τρέχοντος έτους, στο 68,93%. 
Παρεµπιπτόντως σηµειώνουµε ότι στις 30 
Οκτωβρίου, το οµοσπονδιακό υπουργικό 
συµβούλιο ενέκρινε το νοµοσχέδιο για την 
κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών στην 
πρώτη πρόσληψη σε επιχειρήσεις, µε ειδική 
ρύθµιση σχετικά µε µειώσεις των εισφορών 
για 5 πρόσθετες προσλήψεις, ειδικά για τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τους 
ελεύθερους επαγγελµατίες.    
 
4. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
επιχειρηµατικές και οικονοµικές 
ειδήσεις  
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Η εβδοµάδα 19-
23 Οκτωβρίου τελείωσε µε τον δείκτη BEL 
20 να κλείνει στις 3.521,52 µονάδες, 
σηµειώνοντας εβδοµαδιαία άνοδο της τάξεως 
του 2,8%. Τις σηµαντικότερες εβδοµαδιαίες 
ανόδους εντός του δείκτη BEL 20 σηµείωσαν 
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οι µετοχές των εταιρειών Solvay (+7,17% 
στα 101,85 €), AB InBev (+5,67% στα 
107,15 €) και Umicore (+4,92% στα 39 €), 
ενώ νέα σηµαντική πτώση σηµείωσε η 
µετοχή της D’Ieteren (-5,97% στα 29,69 €). 
Εκτός δείκτη BEL 20, σηµαντικότατη 
εβδοµαδιαία πτώση σηµείωσε η µετοχή της 
µεταλλευτικής Nyrstar (-33,65% στα 1,63 €, 
βλ. και κατωτέρω). 
Η εβδοµάδα 26-30 Οκτωβρίου τελείωσε µε 
τον δείκτη BEL 20 να κλείνει στις 3.600,20 
µονάδες, σηµειώνοντας νέα εβδοµαδιαία 
άνοδο της τάξεως του 2,23% ακολουθώντας 
την γενικότερη ευφορία των ευρωπαϊκών 
χρηµατιστηρίων στο τέλος Οκτωβρίου.  
Σηµαντική πτώση κερδοφορίας της 
µεταλλευτικής Nyrstar: Όπως σηµείωσε ο 
οικονοµικός Τύπος στα τέλη Οκτωβρίου, 
κατά το τρίτο τρίµηνο τρέχοντος έτους, ο 
µεγάλος µεταλλευτικός όµιλος Nyrstar 
σηµείωσε εξαιρετικά κακές επιδόσεις στην 
εξορυκτική του δραστηριότητα, µε 
αποτέλεσµα τα έσοδά του να εµφανίζονται 
µειωµένα κατά 49% και το λειτουργικό του 
αποτέλεσµα στον συγκεκριµένο υποκλάδο να 
περνά σε αρνητικά επίπεδα της τάξεως των 
22 εκατ. €. Με την ανακοίνωση των 
τριµηνιαίων οικονοµικών αποτελεσµάτων, η 
µετοχή της εταιρείας σηµείωσε πτώση στο 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, της τάξεως του 
29%. Κύρια αιτία των κακών αποτελεσµάτων 
αποτελεί, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 
οικονοµικών αναλυτών, η διαρκής πτώση 
των τιµών ψευδαργύρου στις διεθνείς 
αγορές. Η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε 
ότι η Nyrstar πρόκειται να προσφύγει σε 
χρηµατοδότηση από την κεφαλαιαγορά, είτε 
µε την µορφή αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, 
ή µε την µορφή έκδοσης δανειακών τίτλων. 
Παράλληλα, σηµείωσε ότι 5 ορυχεία του 
οµίλου στο Περού, το Μεξικό και τον Καναδά 
έχουν τεθεί σε καθεστώς αδράνειας-
συντήρησης και ετοιµάζονται να πωληθούν. 
Ο οικονοµικός Τύπος σηµείωσε ωστόσο ότι 
οι υπόλοιπες δραστηριότητες του 
παγκόσµιου κολοσσού του κλάδου 
ψευδαργύρου, όπως τα χυτήρια 
ψευδαργύρου και άλλων µετάλλων βαίνουν 
καλώς, µε τα έσοδα να έχουν σηµειώσει 
αύξηση 26% (στα 848 εκατ. €), γεγονός που 
αντισταθµίζει µερικώς την πτώση των 
εσόδων του κλάδου εξόρυξης και κρατά την 

συνολική λειτουργική κερδοφορία του 
οµίλου σε θετικά επίπεδα (47 εκατ. €) για το 
τρίτο τρίµηνο. Σηµειωτέον ότι στο πρώτο 
εννεάµηνο του τρέχοντος έτους το συνολικό 
λειτουργικό κέρδος του οµίλου Nyrstar 
ανέρχεται στα 215 εκατ. €, έχοντας 
σηµειώσει αύξηση 38% έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου του 2014.                  
∆υσκολίες στην ιδιωτικοποίηση της Bpost και 
της Proximus: Το βελγικό κοινοβούλιο 
ξεκίνησε στις 20 Οκτωβρίου τις συζητήσεις 
επί του νοµοσχεδίου που θα ανοίξει τον 
δρόµο για την ιδιωτικοποίηση των δηµοσίων 
επιχειρήσεων Bpost και Proximus3. ∆ύσκολο 
σηµείο των συζητήσεων αποτελεί, κατά τον 
εδώ οικονοµικό Τύπο, η διαµόρφωση του 
πλαισίου και των προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες η συµµετοχή του κράτους στο 
µετοχικό κεφάλαιο των ως άνω επιχειρήσεων, 
που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, θα 
µπορούσε να µειωθεί κάτω του επιπέδου του 
50%. 
Σχέδια επέκτασης ενεργειακών 
εγκαταστάσεων στην περιοχή Coo της 
Βαλλονίας: Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
αναφέρθηκε στην επίσκεψη, στις 20.10, της 
Βελγίδας οµοσπονδιακής Υπουργού 
Ενέργειας, Marie- Christine Marghem, του 
οµολόγου της από το Λουξεµβούργο, 
Etienne Schneider και του αντιπροέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνου για 
ενεργειακά ζητήµατα,  Maros Sefcovic, στις 
ενεργειακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται 
στην περιοχή Coo των βελγικών Αρδεννών, 
στην επαρχία της Λιέγης. Η επίσκεψη έλαβε 
χώρα στο πλαίσιο της ενεργειακής 
συνεργασίας µεταξύ των χωρών Benelux, και 
το ζητούµενο από βελγικής πλευράς ήταν η 
εξασφάλιση κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων 
για την επέκταση των εν λόγω ενεργειακών 
εγκαταστάσεων. Σηµειωτέον ότι οι 
εγκαταστάσεις στο Coo χρησιµεύουν για την 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε 
περιόδους πλεονάζουσας προσφοράς και για 
την παραγωγή ηλεκτρισµού σε περιόδους 
αιχµής, µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών 
του βελγικού ενεργειακού δικτύου. Σύµφωνα 
µε τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, ο µεγάλος 
ενεργειακός πάροχος του Βελγίου, Electrabel,  

                                                 
3 Βλ. σχετικό άρθρο 2 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 
103. 
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επεξεργάζεται σχέδιο επέκτασης των 
εγκαταστάσεων µε προσθήκη δύο νέων 
τουρµπίνων, προκειµένου η συνολική 
δυναµικότητα του ενεργειακού 
συγκροτήµατος του Coo να αυξηθεί από το 
σηµερινό επίπεδο των 1.200MW σε διάστηµα 
6 ωρών, στο επίπεδο των 1.800 MW. Το εν 
λόγω σχέδιο, σύµφωνα µε την Βελγίδα 
Υπουργό, είναι εξαιρετικά σηµαντικό καθώς 
θα αυξήσει την ευελιξία και την ασφάλεια 
στον ανεφοδιασµό του βελγικού ηλεκτρικού 
δικτύου. Σύµφωνα µε την κα Marghem, «µε 
την ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας αυξάνονται επίσης και οι ανάγκες 
εξισορρόπησης των συνθηκών του 
ηλεκτρικού δικτύου». Η Υπουργός ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι «ενώ σήµερα 
χρειαζόµαστε ισχύ 7.000 MW, το 2020 θα 
χρειαζόµαστε ισχύ 12.000 MW». Το σχέδιο, 
που φέρει την επωνυµία “Coo 3”,  
αντιπροσωπεύει εκτιµώµενη επένδυση 600 
εκατ. €, η οποία αναµένεται να 
χρηµατοδοτηθεί εν µέρει από οµοσπονδιακά 
κονδύλια, καθώς και περιφερειακά κονδύλια 
της Βαλλονίας, καθώς επίσης και από ιδιώτες 
επενδυτές, αλλά θα µπορούσε επίσης –όπως 
ελπίζεται από βελγικής πλευράς- να 
επωφεληθεί κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων, 
κυρίως µέσω του µεγάλου επενδυτικού 
προγράµµατος της Ευρ. Επιτροπής για την 
ανάκαµψη των ευρωπαϊκών οικονοµιών, 
γνωστού ως “Σχεδίου Juncker”.  
Η εταιρεία των βελγικών σιδηροδρόµων 
SNCB ζητά το «πάγωµα» του τέλους 
υποδοµών που καταβάλλει στην Infrabel: 
Όπως ανέφερε ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
στα τέλη Οκτωβρίου, η διοίκηση της 
εταιρείας που διαχειρίζεται το µεταφορικό 
έργο των βελγικών σιδηροδρόµων, SNCB, 
ζήτησε από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση το 
«πάγωµα» του ετήσιου τέλους χρήσης 
υποδοµών που καταβάλλει η SNCB στην 
διαχειρίστρια του βελγικού σιδηροδροµικού 
δικτύου, Infrabel, στα επίπεδα του 
παρελθόντος έτους, ήτοι των 637,2 εκατ. €. 
Σύµφωνα µε τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, 
φαίνεται µάλιστα ότι η οµοσπονδιακή  
κυβέρνηση από την πλευρά της είναι 
διατεθειµένη να µειώσει, αλλά και να 
αναδιαρθρώσει το εν λόγω τέλος, καθώς 
επίσης και να συνεργαστεί µε την SNCB στην 
κατεύθυνση της απελευθέρωσης της 

τιµολογιακής πολιτικής των σιδηροδροµικών 
ναύλων της τελευταίας. Σύµφωνα µε 
στοιχεία που παρουσίασε η διοίκηση της 
SNCB στην αρµόδια επιτροπή του βελγικού 
κοινοβουλίου στις 21 Οκτωβρίου, η αυστηρή 
τιµολογιακή πολιτική που επιβάλλει το 
κράτος στους βελγικούς σιδηροδρόµους 
αποστερεί την SNCB από έσοδα πλησίον των 
330 εκατ. € ετησίως.  
Βασικό επιχείρηµα της διοίκησης των 
βελγικών σιδηροδρόµων αποτελεί ότι µε το 
πρόγραµµα δηµοσιονοµικών εξοικονοµήσεων 
της οµοσπονδιακής κυβέρνησης, και κυρίως 
µε την δραστική µείωση της κρατικής 
επιχορήγησης προς τις δύο εταιρείες (SNCB 
και Infrabel), της τάξεως των 2,1 δις. € µέχρι 
το έτος 2019, δηµιουργούνται 
σηµαντικότατα προβλήµατα τόσο στην 
πραγµατοποίηση επενδύσεων στο βελγικό 
σιδηροδροµικό δίκτυο, όσο και στην 
λειτουργία –και τα σχετιζόµενα µε αυτήν 
κόστη- των σιδηροδροµικών συρµών στο 
Βέλγιο. Κατά την αντίληψη της διοίκησης της 
SNCB, οι σχεδιαζόµενες από την κυβέρνηση 
εξοικονοµήσεις στον τοµέα των 
σιδηροδρόµων θα πρέπει να αφορούν κυρίως 
την διαχειρίστρια των υποδοµών του 
δικτύου, Infrabel, η οποία έχει υπάρξει ο 
βασικός αποδέκτης των αυξήσεων που 
σηµειώθηκαν στην κρατική επιχορήγηση 
προς τους βελγικούς σιδηροδρόµους επί 
κυβέρνησης Di Rupo.   
Ο βελγικός τεχνικός όµιλος TPF οδεύει προς 
την πρώτη θέση του κλάδου στην 
Πορτογαλία: Στα µέσα Οκτωβρίου η βελγική 
µελετητική, τεχνική εταιρεία TPF εξαγόρασε 
το 85% του κεφαλαίου του πορτογαλικού 
τεχνικού γραφείου Cenor, ενώ µέχρι τον 
Ιανουάριο 2017 θα αποκτηθεί και το 
υπόλοιπο 15% του κεφαλαίου του εν λόγω 
τεχνικού γραφείου, µε σκοπό να 
συγχωνευθεί µε την TPF Planege, που είναι 
η θυγατρική της TPF στην Πορτογαλία. 
Σύµφωνα µε βελγικά οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, όταν ολοκληρωθεί η 
συγχώνευση, ο βελγικός όµιλος TPF θα 
καταλαµβάνει την πρώτη θέση στον 
πορτογαλικό κλάδο τεχνικών εταιρειών, 
απασχολώντας περίπου 400 συνεργάτες και 
έχοντας συνδυασµένο ετήσιο κύκλο 
εργασιών πλησίον των 45 εκατ. €. 
Σηµειωτέον ότι το πορτογαλικό µελετητικό 
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γραφείο Cenor έχει σηµαντική 
δραστηριότητα και παρουσία στην Αφρική, 
την Βραζιλία και την Τουρκία και ειδικεύεται 
στα έργα ανάπτυξης υποδοµών.  
Το συγχωνευθέν τραπεζικό σχήµα Degroof-
Petercam ενδιαφέρεται για την εξαγορά της 
µικρής τράπεζας Keytrade: Σύµφωνα µε 
πρόσφατα βελγικά οικονοµικά δηµοσιεύµατα, 
το νεοδηµιουργηθέν τραπεζικό σχήµα που 
προήλθε από την συγχώνευση των βελγικών 
ιδιωτικών επενδυτικών τραπεζών Degroof και 
Petercam 4  ενδιαφέρεται να εξαγοράσει την 
µικρή διαδικτυακή επενδυτική τράπεζα 
Keytrade, θυγατρική της βελγικής 
συνεταιριστικής τράπεζας Crelan. Ανάλογο 
ενδιαφέρον επιδεικνύουν, σύµφωνα µε τα 
δηµοσιεύµατα, και οι γαλλικοί τραπεζικοί 
όµιλοι BNP Paribas, Société Générale και 
Crédit Mutuel Arkéa, καθώς και οι ολλανδικοί 
ING και BinckBank. Ο οικονοµικός Τύπος 
σηµείωσε ότι η Keytrade Bank έφθασε φέτος 
τους 200 χιλ. πελάτες, ενώ µε βάση στοιχεία 
της χρήσης 2014 διαχειρίζεται περιουσιακά 
στοιχεία αξίας 8,2 δις. €, συγκεντρώνει 
καταθέσεις ύψους 2,8 δις. €, διαθέτει ίδια 
κεφάλαια ύψους 94 εκατ. € και 
πραγµατοποίησε καθαρά κέρδη της τάξεως 
των 13,5 εκατ. €.  
Ο φλαµανδικός κατασκευαστικός όµιλος 
DEME κατακτά τον τίτλο της «Επιχείρησης 
της Χρονιάς» στην Φλάνδρα: Στις 20 
Οκτωβρίου έλαβε χώρα η 21η τελετή 
απονοµής του βραβείου της καλύτερης 
φλαµανδόφωνης επιχείρησης του 2015. Το 
φετινό βραβείο απονεµήθηκε στον µεγάλο 
και µε έντονη διεθνή παρουσία 
κατασκευαστικό όµιλο DEME, ο οποίος 
ειδικεύεται στα έργα λιµενικής εκβάθυνσης. 
To βραβείο «Ελπιδοφόρας Νέας 
Επιχείρησης» απονεµήθηκε στην 
φλαµανδόφωνη επιχείρηση Destiny, η οποία 
ειδικεύεται στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
µέσω cloud. 
Η αξία της τράπεζας Belfius ανέρχεται περί 
τα 6,2 µε 7,2 δισεκατοµµύρια €: Σύµφωνα 
µε εκτιµήσεις έγκυρων τραπεζικών 
επενδυτικών κύκλων οι οποίες 
δηµοσιεύθηκαν από τον βελγικό οικονοµικό 

                                                 
4 Βλ. προηγούµενες σχετικές αναφορές µας µε πλέον 
πρόσφατη αυτήν του άρθρου 4 ενηµερωτικού δελτίου 
υπ’ αριθ. 103. 

Τύπο, η οικονοµική αξία του µεγάλου 
βελγικού τραπεζικού οµίλου Belfius, που 
αποτελεί τον εθνικοποιηθέντα το έτος 2011 
βελγικό βραχίονα της τράπεζας DEXIA, 
αποτιµάται σε µεταξύ 6,2 και 7,2 δις. €. Η 
αποτίµηση αυτή πρακτικά δείχνει, σύµφωνα 
µε τον βελγικό οικονοµικό Τύπο, ότι η 
βελγική οµοσπονδιακή κυβέρνηση θα  
µπορούσε να αποκοµίσει ένα όφελος 
(υπεραξία) ύψους έως 3 δις. € εάν 
αποφάσιζε σήµερα να πωλήσει την τράπεζα 
Belfius, την οποία είχε εξ ολοκλήρου 
εξαγοράσει στα τέλη του 2011, έναντι 4 δις. 
€, έπειτα από την πτώση του τραπεζικού 
οµίλου DEXIA. Σύµφωνα µε τον οικονοµικό 
Τύπο, µία τέτοια ενέργεια θα βοηθούσε 
σηµαντικά σε οριακή µείωση του υπέρογκου 
βελγικού δηµοσίου χρέους. Ωστόσο, όπως 
σηµειώνουν τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση δεν φαίνεται να 
έχει επί του παρόντος την πρόθεση να 
προχωρήσει σε πώληση της τράπεζας, 
κυρίως διότι οι εργασίες εξυγίανσής της δεν 
έχουν ολοκληρωθεί. Επιπλέον, όπως 
σηµειώνει ο οικονοµικός Τύπος, εφ’ όσον η 
Belfius πωληθεί πριν από τον Οκτώβριο του 
2016, µόλις το 50% των κερδών της 
µεταπώλησης θα περιέλθει στο κράτος, ενώ 
η υπόλοιπη υπεραξία θα περιέλθει στον 
σηµερινό, υπό συρρίκνωση, όµιλο DEXIA, 
σύµφωνα µε ειδική ρήτρα που 
περιλαµβάνεται στην σύµβαση εξαγοράς της 
–τότε- DEXIA Banque Belgique από το 
βελγικό κράτος. Η ρήτρα αυτή, σε 
συνδυασµό και µε το γεγονός ότι, όπως 
ελπίζεται, από το προσεχές έτος η Belfius θα 
βρίσκεται σε θέση να διανείµει µέρισµα στο 
βελγικό δηµόσιο, είναι παράγοντες που 
εκτιµάται ότι θα καθυστερήσουν µία 
ενδεχόµενη πώληση της µεγάλης κρατικής 
τράπεζας, τουλάχιστον έως τα τέλη του 
2016.  
Η βελγική κρατική παρέµβαση προς διάσωση 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων εξαιτίας της 
κρίσης αποδεικνύεται επωφελής για το 
κράτος µόνο στην περίπτωση της τράπεζας 
KBC: Όπως σηµείωσε ο βελγικός οικονοµικός 
Τύπος στα τέλη Οκτωβρίου, µεταξύ των 
υποθέσεων κατά τις οποίες το βελγικό 
κράτος (οµοσπονδιακή κυβέρνηση και 
περιφερειακές αρχές) έσπευσε να διασώσει 
µεγάλα και σηµαντικά τραπεζικά και 
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ασφαλιστικά ιδρύµατα στην διάρκεια –και 
κυρίως κατά την έναρξη- της διεθνούς 
οικονοµικής κρίσης, φαίνεται ότι µόνον 
εκείνη της φλαµανδικής τράπεζας KBC 
αποδεικνύεται επωφελής για το βελγικό 
δηµόσιο. Πιο συγκεκριµένα, όπως ανέφεραν 
τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, τα κρατικά 
έσοδα από τον φλαµανδικό τραπεζικό όµιλο, 
που συνίστανται σε επιστροφές των 
κονδυλίων που του είχαν δοθεί προκειµένου 
να διασωθεί και αναδιοργανωθεί, 
προσαυξηµένες µε πρόστιµα υπερηµερίας, 
ανέρχονται µέχρι τώρα στα 9,5 δις. €, στα 
οποία αναµένεται να προστεθούν ακόµη 3 
δις. € (2 δις. από επιστροφή κρατικών 
ενισχύσεων στην περιφέρεια της Φλάνδρας 
και 1 δις. από προσαυξήσεις), το αργότερο 
έως τα τέλη του 20175 . Όπως ανέφερε ο 
οικονοµικός Τύπος, η βελγική οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση και οι περιφερειακές κυβερνήσεις 
του Βελγίου (Φλάνδρα, Βαλλονία, 
Βρυξέλλες) ενίσχυσαν στην διάρκεια της 
περιόδου 2008-2012 µε κεφάλαια συνολικού 
ύψους 27,8 δις. € τους συστηµικούς 
τραπεζικούς οµίλους DEXIA, Fortis και KBC, 
καθώς και τον ασφαλιστικό όµιλο Ethias, µε 
σκοπό την αποφυγή της κατάρρευσής τους, 
ενώ έχουν από την άλλη πλευρά µέχρι 
σήµερα εισπράξει αποζηµιώσεις έναντι των 
εν λόγω ενισχύσεων, συνολικού ύψους 17 
δις. €.   
Η συµφωνία των κοινωνικών εταίρων στο 
µικροσκόπιο της οµοσπονδιακής 
κυβέρνησης: Στις 22 και 23 Οκτωβρίου, η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση προέβη σε 
λεπτοµερή εξέταση της συµφωνίας µεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων, η οποία επετεύχθη 
στις 14 Οκτωβρίου 6 , από αυστηρά 
δηµοσιονοµική σκοπιά. Η συµφωνία των 
κοινωνικών εταίρων περιελάµβανε την 
ρύθµιση σειράς ζητηµάτων, µεταξύ των 
οποίων το σύστηµα των συµπληρωµατικών 
συντάξεων,  η διαθεσιµότητα των µερικώς 
ανέργων στην αγορά εργασίας, η προσωρινή 
ανεργία και η επανένταξη στην αγορά 

                                                 
5  Σύµφωνα µε εκτιµήσεις έγκυρων οικονοµικών 
αναλυτών, η KBC κατά πάσα πιθανότητα θα έχει 
ολοκληρώσει την αποπληρωµή όλων των οφειλών της 
προς το βελγικό δηµόσιο προς τα τέλη του τρέχοντος 
µε αρχές του προσεχούς έτους.   
6 Βλ. και σχετικό άρθρο 5 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ 
αριθ. 104. 

εργασίας απασχολούµενων που επιστρέφουν 
από αναρρωτικές άδειες µακράς διάρκειας. 
Σηµειώνουµε ότι στις 22.10 το οµοσπονδιακό 
υπουργικό συµβούλιο σε στενή σύνθεση 
ενέκρινε την συµφωνία των κοινωνικών 
εταίρων στην ολότητά της, στις 23.10 αυτή 
εγκρίθηκε και από την ολοµέλεια του 
υπουργικού συµβουλίου, ενώ στις 23.10 οι 
εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων 
ξεκίνησαν συζητήσεις µε την κυβέρνηση 
αναφορικά µε τις λεπτοµέρειες υλοποίησης 
της συµφωνίας. Σύµφωνα µε δηλώσεις του 
οµοσπονδιακού πρωθυπουργού Michel στον 
Τύπο, «η κυβέρνηση θα σεβαστεί απόλυτα 
και θα εκτελέσει στο ακέραιο την συµφωνία 
των κοινωνικών εταίρων, η οποία θα πρέπει 
πλέον να µεταφραστεί σε νοµικό κείµενο». 
Πάντως, η θετική αυτή έκβαση και η 
επικύρωση της συµφωνίας από το υπουργικό 
συµβούλιο επισκιάστηκε από τον θάνατο 2 
ασθενών που είχαν ανάγκη κατεπείγουσας 
µεταφοράς στο νοσοκοµείο και η οποία δεν 
κατέστη εφικτή εξαιτίας του αποκλεισµού 
αυτοκινητοδρόµων κατά την διάρκεια της 
απεργιακής κινητοποίησης που οργάνωσε το 
σοσιαλιστικό συνδικάτο FGTB στην περιοχή 
της Λιέγης στις 19 Οκτωβρίου7. Το εν λόγω 
ζήτηµα, όπως είναι φυσικό, έλαβε 
σηµαντικές πολιτικές διαστάσεις στο Βέλγιο.      
Ο µεγάλος τηλεπικοινωνιακός πάροχος του 
Βελγίου, Proximus αποζηµιώνει µε 120 εκατ. 
€ τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Mobistar 
και Base: Όπως σηµείωσε στα τέλη 
Οκτωβρίου ο βελγικός οικονοµικός Τύπος, ο 
µεγάλος και υπό κρατικό έλεγχο 
τηλεπικοινωνιακός πάροχος του Βελγίου, 
Proximus, και οι εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας Mobistar και Base κατέληξαν 
πρόσφατα σε συµφωνία φιλικού 
διακανονισµού, η οποία θέτει τέλος σε 
µεταξύ τους πολυετείς δικαστικές διαµάχες. 
Πιο συγκεκριµένα, από την διετία 2003-2004, 
οι εταιρείες KPN (ολλανδική µητρική της 
Base) και Mobistar, που αποτελούν τους 
βασικούς ανταγωνιστές της Proximus –τότε 
Belgacom- στην βελγική αγορά κινητής 
τηλεφωνίας, προσέφυγαν στα δικαστήρια 
εναντίον της τελευταίας, κατηγορώντας την 
ότι τους επέβαλε –ως διαχειρίστρια των 

                                                 
7  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 5 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 104. 
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υποδοµών του δικτύου- στην διάρκεια της 
περιόδου 1999-2003 υψηλότερα τέλη 
τερµατισµού συνδιαλέξεων κινητής 
τηλεφωνίας από ότι εφάρµοζε στην 
θυγατρική της εταιρεία κινητής τηλεφωνίας 
(τότε Belgacom Mobile), δηµιουργώντας 
συνθήκες διακριτικής µεταχείρισης υπέρ της 
τελευταίας. Όπως ανέφεραν τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, οι ως άνω εταιρείες έφθασαν 
σε φιλικό διακανονισµό µετά από δικαστικές 
διαµάχες που κράτησαν περισσότερο από 10 
χρόνια, σύµφωνα µε τον οποίο η Proximus 
αναγκάζεται να καταβάλει στις µεν Base και 
KPN 66 εκατ. €, στην δε Mobistar 54 εκατ. €. 
Σηµειωτέον ότι οι 4 εταιρείες αποφάσισαν να 
διατηρήσουν –τουλάχιστον προς το παρόν- 
απόρρητους τους όρους της συµφωνίας τους. 
Τέλος, όπως ανέφερε ο οικονοµικός Τύπος, ο 
κύκλος εργασιών της Proximus εµφανίστηκε 
αυξηµένος στο τρίτο τρίµηνο τρέχοντος 
έτους κατά 2,5% έναντι της αντίστοιχης 
περιόδου του 2014, ανερχόµενος στα 1,51 
δις. €.   
Αξιόλογη ανάπτυξη για τον βαλλονικό κλάδο 
βιοτεχνολογίας: Σύµφωνα µε στοιχεία που 
δηµοσίευσε στα τέλη Οκτωβρίου ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος, κατά την τελευταία 
δεκαετία έχει υπάρξει ραγδαία ανάπτυξη του 
κλάδου  επιχειρήσεων βιοτεχνολογίας στην 
περιφέρεια της Βαλλονίας, η οποία 
πυροδότησε µία αξιολογότατη µέση 
µεγέθυνση του επιπέδου απασχόλησης στον 
κλάδο, της τάξεως του 71% κατά το 
διάστηµα 2005-2013. Σηµειωτέον ότι το 
επίπεδο απασχόλησης έφθασε ακόµη και σε 
διπλασιασµό στις µικροµεσαίες 
βιοτεχνολογικές επιχειρήσεις, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος του 
κλάδου στην περιφέρεια. Τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα ανέφεραν ότι ακόµη και κατά 
την περίοδο 2009-2010, που υπήρξε 
ιδιαίτερα δύσκολη για την βελγική οικονοµία 
εξαιτίας της κρίσης, ο βαλλονικός κλάδος 
βιοτεχνολογίας συνέχισε να προσλαµβάνει 
εργατικό δυναµικό, ενώ η ανοδική τάση 
συνεχίζεται και σήµερα, µε αποτέλεσµα ο 
κλάδος να απασχολεί άµεσα περί τους 15,4 
χιλιάδες εργαζόµενους και έµµεσα περί τους 
30 ακόµη χιλιάδες. Σηµειώνεται ότι βασικός 
κόµβος ανάπτυξης του βιοτεχνολογικού 
κλάδου στην Βαλλονία είναι ο πόλος 
ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας Biowin, 

ο οποίος µέχρι το έτος 2020 αναµένεται να 
έχει αναδειχθεί σε παγκόσµιας σηµασίας και 
έλξης βιοτεχνολογικός κόµβος, τόσο από 
πλευράς συγκέντρωσης επιστηµόνων-
ερευνητών, όσο και διενέργειας κλινικών 
δοκιµών, αλλά και παραγωγής. Σύµφωνα µε 
τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, η µεγαλύτερη 
πρόκληση για τον βαλλονικό κλάδο 
βιοτεχνολογίας συνίσταται στην επιτυχή 
εξειδίκευσή του στις µεθόδους και τα 
προϊόντα κυτταρικής θεραπείας, υποκλάδο 
στον οποίο ορισµένες βαλλονικές 
βιοτεχνολογικές εταιρείες είναι σχεδόν 
έτοιµες να προχωρήσουν σε παραγωγή. 
Βεβαίως, όπως επισηµαίνεται στα 
δηµοσιεύµατα, η εκκίνηση της διαδικασίας 
παραγωγής ενδεχοµένως θα φέρει στην 
επιφάνεια το υποβόσκον πρόβληµα της 
έλλειψης εξειδικευµένου εργατικού 
δυναµικού στην περιφέρεια.  
Ανάπτυξη για τα βελγικά θαλάσσια και 
ποτάµια λιµάνια: Σύµφωνα µε στοιχεία που 
δηµοσίευσε στις 19 Οκτωβρίου η Κεντρική 
Τράπεζα του Βελγίου (BNB), υπολογίζεται ότι 
η προστιθέµενη αξία των βελγικών λιµένων 
αυξήθηκε κατά το έτος 2014 κατά 1,55% 
ενώ ο αριθµός απασχολούµενων µειώθηκε 
κατά 0,55%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, το 
2014, η άµεση προστιθέµενη αξία των 
βελγικών λιµένων (Αµβέρσας, Γάνδης, 
Οστάνδης, Ζίµπρουγκ, Λιέγης και 
Βρυξελλών) εκτιµάται στα 16,68 δις. € 
(έναντι 16,42 δις. € το 2013), ενώ ο αριθµός 
των άµεσα απασχολουµένων εκτιµάται σε 
116,14 χιλιάδες (έναντι 116,78 χιλιάδων το 
2013).  H πρόοδος της προστιθέµενης αξίας 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην µεγέθυνση 
κατά 1,9% που καταγράφηκε για τα 
φλαµανδικά λιµάνια, ενώ αντιθέτως η 
προστιθέµενη αξία µειώθηκε στα λιµάνια 
Λιέγης και Βρυξελλών κατά 1,1% και 0,9% 
αντιστοίχως. Όπως σηµείωσε η Κεντρική 
Τράπεζα, η συνολική αύξηση κατά 2,7% που 
παρατηρήθηκε το 2014 στην κίνηση των 
εµπορευµατικών φορτίων πηγάζει σχεδόν εξ 
ολοκλήρου από την αύξηση της κίνησης 
εµπορευµατοκιβωτίων αλλά και υγρών 
φορτίων στο λιµάνι της Αµβέρσας. 
Η βιοτεχνολογική Celyad αποκτά σηµαντικό 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ: Όπως 
ανέφερε ο βελγικός οικονοµικός Τύπος στα 
τέλη Οκτωβρίου, η βαλλονική 
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βιοτεχνολογική εταιρεία Celyad (πρώην 
Cardio3 Biosciences) κατοχύρωσε δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ, σχετικά µε νέα 
µέθοδο κυτταρικής θεραπείας του καρκίνου. 
Η εν λόγω ευρεσιτεχνία δίδεται στην Celyad 
6 χρόνια µετά την υποβολή της σχετικής 
αίτησης και είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την 
ανάπτυξη της βελγικής εταιρείας στις ΗΠΑ 
στον κλάδο των ογκολογικών θεραπειών µε 
ενεργά (αλλογενή) κύτταρα. Σηµειωτέον ότι 
η Celyad έχει εξαγοράσει από τις αρχές του 
έτους την αµερικανική βιοτεχνολογική 
OnCyte, η οποία και αποτελεί την θυγατρική 
της που ειδικεύεται στον κλάδο της 
ογκολογίας.      
Χαµηλά επίπεδα επιτοκίων δανεισµού 
βελγικού κράτους: Στις 22 Οκτωβρίου, η 
απόδοση των βελγικών δεκαετών οµολόγων 
στις αγορές έφθασε στην διάρκεια της 
ηµέρας το επίπεδο του 0,787% 8 , το 
χαµηλότερό της από τις αρχές Μαΐου 
τρέχοντος έτους, ακολουθώντας την 
ανάλογη πορεία αποδόσεων κρατικών τίτλων 
και άλλων χωρών της ευρωζώνης, 
οφειλόµενη κυρίως στις ενθαρρυντικές 
δηλώσεις του προέδρου της ΕΚΤ (στις 22.10) 
αναφορικά µε την συνέχιση της 
γενναιόδωρης σηµερινής νοµισµατικής 
πολιτικής της. Σηµειωτέον ότι η απόδοση 
των βελγικών δεκαετών οµολόγων έφθασε 
ακόµη πιο χαµηλά, στο 0,746% στις 27.10 
και στο 0,733% στις 28.10, στην συνέχεια 
ωστόσο και ως το τέλος του Οκτωβρίου 
ακολούθησε ελαφρά ανοδική πορεία.  
Υιοθέτηση του προϋπολογισµού του 2016 
για την υγεία: Στις 23 Οκτωβρίου, η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση ενέκρινε τον 
προϋπολογισµό του 2016 για τον κλάδο της 
υγειονοµικής περίθαλψης, έπειτα από µία 
σύντοµη περίοδο εσωτερικών διαµαχών που 
σηµειώθηκαν στην διάρκεια του Οκτωβρίου 
µεταξύ κυβέρνησης και φορέων υγειονοµικής 
περίθαλψης, οι οποίοι πλήττονται από τις 
προγραµµατιζόµενες περικοπές δαπανών. Οι 
δηµοσιονοµικές εξοικονοµήσεις στον κλάδο 
υγείας για το 2016 ανέρχονται στα 408,3 
εκατ. €, ενώ το συνολικό ύψος του 
προϋπολογισµού για την υγεία ανέρχεται σε 
23,62 δις. €, αυξηµένο κατά 0,75% έναντι 
του φετινού προϋπολογισµού. Σηµειώνουµε 

                                                 
8 Για να κλείσει τελικά στο 0,794%. 

ότι ήδη από πέρσι, η κυβέρνηση Michel είχε 
αποφασίσει την µείωση του 
προκαθορισµένου ετήσιου ρυθµού ανόδου 
των δαπανών για τον κλάδο υγείας, από το 
3% στο 1,5%, ενώ τώρα φαίνεται ότι τον 
µειώνει περαιτέρω, λόγω της περιόδου 
έντονων δηµοσιονοµικών πιέσεων που 
διέρχεται η χώρα και η οποία απαιτεί την 
δηµοσιονοµική εξυγίανση του κλάδου. Όπως 
επισήµανε ωστόσο η οµοσπονδιακή 
Υπουργός Υγείας κα De Block, πέραν των 
περικοπών, η κυβέρνηση έχει προβλέψει και 
πρόσθετα κονδύλια ύψους 164,3 εκατ. € για 
ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και 
πρωτοβουλιών στον κλάδο της υγείας. 
Επίσης, η κα De Block υπογράµµισε ότι οι 
δηµοσιονοµικές εξοικονοµήσεις δεν πρόκειται 
να γίνουν αισθητές από τους πελάτες του 
συστήµατος υγείας, ήτοι τους ασθενείς.   
Οριστικοποίηση χρηµατοδοτικού σχήµατος 
του νέου offshore αιολικού πάρκου 
Nobelwind: Όπως ανέφερε στα τέλη 
Οκτωβρίου ο βελγικός οικονοµικός Τύπος, 
οριστικοποιήθηκε, όπως αναµενόταν, το 
χρηµατοδοτικό σχήµα του 4ου offshore 
αιολικού πάρκου του Βελγίου, Nobelwind, 
αξίας επένδυσης 655 εκατ. €, το οποίο 
έχουµε περιγράψει σε προηγούµενο 
ενηµερωτικό δελτίο9. Το νέο αιολικό πάρκο, 
το οποίο εκτιµάται ότι θα ξεκινήσει την 
λειτουργία του εντός του 2017 (δεύτερο 
ήµισυ), θα προσθέσει ισχύ 165 MW στο 
ενεργειακό παραγωγικό δυναµικό του 
Βελγίου.    
Συµφωνία µεταξύ οµοσπονδιακής και 
περιφερειακών κυβερνήσεων για τις µειώσεις 
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου µέχρι το 
2020 και εν συνεχεία διαφωνίες: Λίγες 
εβδοµάδες πριν την επικείµενη διεθνή 
διάσκεψη για το κλίµα στο Παρίσι, η 
οµοσπονδιακή και οι περιφερειακές 
κυβερνήσεις του Βελγίου κατέληξαν στα 
τέλη Οκτωβρίου σε κατ’ αρχήν συµφωνία ως 
προς τον επιµερισµό των στόχων µείωσης 
των εκποµπών αερίων µε επιπτώσεις 
θερµοκηπίου, καθώς και των σχετιζόµενων 
µε αυτές εσόδων, αλλά και των στόχων 
ενεργειακής παραγωγής από ανανεώσιµες 
πηγές. Όσον αφορά τις εκποµπές αερίων 

                                                 
9 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 5 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 103. 
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θερµοκηπίου, ο συνολικός στόχος για το 
Βέλγιο συνίσταται σε µείωσή τους κατά 15% 
έναντι του έτους 2005, µέχρι το έτος 2020, 
και οι επιµέρους στόχοι για τις τρεις 
περιφέρειες καθορίστηκαν σε 15,5% για την 
Φλάνδρα, 14,7% για την Βαλλονία και σε 
8,8% για τις Βρυξέλλες. Το Βέλγιο έχει 
εξάλλου εθνικό στόχο επίτευξης παραγωγής 
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε 
ποσοστό 13% επί του συνολικού 
ενεργειακού του µίγµατος, επίσης µέχρι το 
2020, µε επιµέρους περιφερειακούς στόχους 
της τάξεως του 10% για την Φλάνδρα, του 
11,5% για την Βαλλονία και του 3,5% για τις 
Βρυξέλλες. Η κατ’ αρχήν συµφωνία που 
επετεύχθη ρύθµισε το ευαίσθητο –εδώ και 6 
χρόνια- ζήτηµα του επιµερισµού των εσόδων 
από τις δηµοπρασίες ποσοστώσεων 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Στην 
συνέχεια ωστόσο, προέκυψαν διαφωνίες 
µεταξύ των βελγικών περιφερειών όσον 
αφορά το κατ’ αρχήν συµφωνηθέν σχήµα 
στόχων παραγωγής από ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας και επιµερισµού των εσόδων από 
εκχώρηση ποσοστώσεων, µε βασική αιτία 
την διαφωνία του φλαµανδικού 
συντηρητικού κόµµατος N-VA αναφορικά µε 
τους χαµηλούς –όπως εκτιµά- στόχους που 
συµφωνήθηκαν για την παραγωγή της 
περιφέρειας της Βαλλονίας από ανανεώσιµες 
πηγές. Όπως ανέφερε σχετικά ο οικονοµικός 
Τύπος, διεξάγονται προσπάθειες, υπό τον 
συντονισµό της οµοσπονδιακής κυβέρνησης, 
ώστε να υπερπηδηθούν οι ανωτέρω 
διαφωνίες και να επανακαθοριστεί η 
συµφωνία για τους κλιµατικούς στόχους, 
ώστε το Βέλγιο να διαθέτει συµπαγή θέση 
κατά την επικείµενη διάσκεψη για το κλίµα.  
Οι µέτοχοι της παλαιάς Fortis αξιώνουν 
περισσότερα από 5 δις. € από την BNP 
Paribas: Στα τέλη Οκτωβρίου, ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε σε εκκίνηση 
δικαστικής διαµάχης στο εµπορικό 
δικαστήριο των Βρυξελλών, µε αντικείµενο 
την διεκδίκηση ποσών αποζηµιώσεων 
συνολικού ύψους λίγο άνω των 5 δις. € από 
τους µικροµετόχους της παλαιάς βελγικής 
τράπεζας Fortis, η οποία το έτος 2009 
πωλήθηκε στην γαλλική BNP Paribas, µέσω 
της Οµοσπονδιακής Εταιρείας Συµµετοχών 
και Επενδύσεων (Société Fédérale de 
Participations et d’Investissement – SFPI). 

Εφ’ όσον οριστικοποιηθεί η εκκίνηση της 
δικαστικής διαµάχης (η οποία ουσιαστικά έχει 
ξεκινήσει ήδη από τον Απρίλιο του 2014), 
περίπου 1.000 µικροµέτοχοι της παλαιάς 
Fortis θα διεκδικήσουν συνολικό ποσόν 
αποζηµιώσεων 5,1 δις. €, καταγγέλλοντας ως 
παράνοµη την ως άνω πώληση της Fortis, 
ενώ αντίδικοί τους στο εµπορικό δικαστήριο 
θα είναι η Οµοσπονδιακή Εταιρεία 
Συµµετοχών και Επενδύσεων (SFPI), οι 
τραπεζικοί όµιλοι BNP Paribas, BNP Paribas 
Fortis και ο ασφαλιστικός όµιλος Ageas 
(διάδοχος του χρηµατοπιστωτικού οµίλου 
Fortis). 
H Ethiopian Cargo αποφασίζει να 
εγκαταλείψει το αεροδρόµιο των Βρυξελλών: 
Σε συνέχεια σχετικής παλαιότερης αναφοράς 
µας 10 , ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
αναφέρθηκε στα τέλη Οκτωβρίου σε 
απόφαση της Ethiopian Airlines, Ethiopian 
Cargo, να µετεγκαταστήσει τις µεταφορικές 
δραστηριότητές της προς Ασία και Μ. 
Ανατολή, από το αεροδρόµιο των Βρυξελλών 
(και ενδεχοµένως και της Λιέγης) στο 
αεροδρόµιο του Μάαστριχτ στην γειτονική 
Ολλανδία. Η αιθιοπική αεροπορική εταιρεία 
σκοπεύει να ξεκινήσει την διενέργεια 9 
εβδοµαδιαίων πτήσεων από το αεροδρόµιο 
του Μάαστριχτ προς τους ανωτέρω 
προορισµούς, διατηρώντας ωστόσο προς το 
παρόν 5 εβδοµαδιαίες πτήσεις από το 
αεροδρόµιο των Βρυξελλών –µέσω της 
συνεργάτιδάς της DHL- προς Ντουµπάι, 
Χονγκ Κονγκ και Σαγκάη. Θυµίζουµε ότι ήδη 
από τα τέλη του περασµένου καλοκαιριού 
είχε ξεσπάσει διαµάχη  µεταξύ του 
αεροδροµίου της Λιέγης και εκείνου των 
Βρυξελλών, µε αντικείµενο την χορήγηση 
από την οµοσπονδιακή κυβέρνηση αδειών 
εκτέλεσης εµπορευµατικών πτήσεων στην εν 
λόγω αφρικανική εταιρεία, από το 
αεροδρόµιο των Βρυξελλών. Σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις του αεροδροµίου Βρυξελλών, η 
αποχώρηση της Ethiopian θα κοστίσει περί 
τις 400 θέσεις εργασίας.      
Η EDF Luminus µαταιώνει την είσοδό της 
στο Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Σε συνέχεια 
προηγούµενης σχετικής αναφοράς µας11 , η 

                                                 
10 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 5 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 100.   
11 Βλ. άρθρο 4 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 104. 



 

 11

διοίκηση του δεύτερου µεγαλύτερου 
ενεργειακού παρόχου του Βελγίου, EDF 
Luminus, και οι Βέλγοι µέτοχοι της εταιρείας 
που είχαν εκδηλώσει την επιθυµία τους να 
αποσυρθούν από το µετοχικό κεφάλαιο, 
κατέληξαν σε συµφωνία, η οποία εξαλείφει 
την προοπτική εισόδου της εταιρείας στο 
Χρηµατιστήριο. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 
τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, η  EDF 
Luminus εξαγόρασε τις µετοχές των 
φλαµανδικών οµίλων Publilum και Vlaamse 
Energie Holding (αυξάνοντας το µερίδιό της 
στο µετοχικό κεφάλαιο κατά 6,33%), ενώ 
παράλληλα υπέγραψε νέα συµφωνία µε τους 
εναποµείναντες µετόχους, δηµιουργώντας 
τους προοπτικές άντλησης µεγαλύτερης 
ρευστότητας από την συµµετοχή τους στο 
κεφάλαιο της εταιρείας. H αξία του 
διακανονισµού της EDF Luminus µε τους 
µετόχους της εκτιµάται σε πλησίον των 900 
εκατ. €. Κατόπιν της επίτευξης συµφωνίας, 
το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας 
αποφάσισε την µαταίωση του 
ανακοινωθέντος σχεδίου εισαγωγής της 
µετοχής της στο Χρηµατιστήριο Βρυξελλών. 
H Εθνική τράπεζα του Βελγίου (BNB) αυξάνει 
τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις για 8 
τραπεζικά ιδρύµατα: H Κεντρική Τράπεζα 
του Βελγίου (ΒΝΒ) ανακοίνωσε στις 26 
Οκτωβρίου ότι αυξάνει τις κεφαλαιακές της 
απαιτήσεις για 8 συνολικά τραπεζικά 
ιδρύµατα που λειτουργούν στο Βέλγιο, από 
την 1η Ιανουαρίου του προσεχούς έτους. Οι 
πρόσθετες απαιτήσεις σε ίδια κεφάλαια θα 
φτάσουν το 1,5% για τις τράπεζες BNP 
Paribas Fortis, KBC Group, ING Belgique και 
Belfius, ενώ για τις Axa Banque Europe, 
Argenta, Euroclear και Bank of New York 
Mellon οι πρόσθετες απαιτήσεις σε ίδια 
κεφάλαια θα είναι της τάξεως του 0,785%. 
Όπως διευκρίνισε η Κεντρική Τράπεζα, οι 
πρόσθετες απαιτήσεις θα εφαρµοσθούν 
σταδιακά για µια περίοδο 3 ετών, ξεκινώντας 
από την 1η Ιανουαρίου 2016. Η Κεντρική 
Τράπεζα συνέστησε εξάλλου στα βελγικά 
τραπεζικά ιδρύµατα να περιορίσουν κατά το 
δυνατόν την διανοµή µερισµάτων προς τους 
µετόχους τους, προκειµένου να 
εξασφαλίζουν επαρκή αποθέµατα 
ρευστότητας. 
Επενδύσεις ύψους 255 εκατ. € σε βελγικές 
startups: Σύµφωνα µε οικονοµικά 

δηµοσιεύµατα του τέλους Οκτωβρίου, κατά 
το πρώτο εννεάµηνο του τρέχοντος έτους 
επενδύθηκαν 255 εκατ. € από εταιρείες 
venture capital σε βελγικές εταιρείες startup 
που παρουσιάζουν ισχυρές προοπτικές 
ανάπτυξης (µε βάση στοιχεία του Dow Jones 
VentureSource). Κατά το τρίτο τρίµηνο του 
2015, οι επενδύσεις σε βελγικές startups 
ανήλθαν σε περίπου 100 εκατ. €. Σηµειωτέον 
ότι το 2014 είχαν επενδυθεί σε βελγικές 
startups 143 εκατ. € κατά το πρώτο 
εννεάµηνο και 81 εκατ. € κατά το τρίτο 
τρίµηνο.       
Λιανεµπορική αλυσίδα Delhaize: Σύµφωνα µε 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα των τελών 
Οκτωβρίου, στο τρίτο τρίµηνο του 2015 και 
έπειτα από αρκετά διαδοχικά τρίµηνα 
πτώσης, ο κύκλος εργασιών του 
λιανεµπορικού οµίλου Delhaize στο Βέλγιο 
σηµείωσε αύξηση της τάξεως του 2,2%. 
Παράλληλα, το περιθώριο λειτουργικού 
κέρδους της αλυσίδας παρέµεινε σταθερό 
στο 1,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 
της περασµένης χρονιάς. Όπως σηµείωσε ο 
Τύπος, στους 1.800 εργαζοµένους της 
Delhaize  που αναµένεται να αποχωρήσουν –
στην πλειονότητά τους µε πρόωρες 
συνταξιοδοτήσεις- έως το τέλος του 2015 
στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης, 
προστέθηκαν πολύ πρόσφατα ακόµη 282, οι 
οποίοι προτίθενται να αποχωρήσουν 
οικειοθελώς. Σύµφωνα µε στοιχεία που 
έδωσε στην δηµοσιότητα η Delhaize, ο 
κύκλος εργασιών της στις ΗΠΑ σηµείωσε 
αύξηση 1,7% κατά το τρίτο τρίµηνο 
τρέχοντος έτους, ενώ στη ΝΑ Ευρώπη αυτός 
σηµείωσε πτώση 5,1%, οφειλόµενη κυρίως 
στην µείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα 
τρόφιµα στην Ρουµανία. 
Αύξηση πληθωρισµού τον Οκτώβριο: 
Σύµφωνα µε στοιχεία του οµοσπονδιακού 
Υπουργείου Οικονοµίας, ο δείκτης τιµών 
καταναλωτή στο Βέλγιο έφθασε τον 
Οκτώβριο το 1,28%, έναντι 1,06% τον 
Σεπτέµβριο, 0,91% τον Αύγουστο και 0,46% 
τον Ιούλιο και στο υψηλότερο επίπεδό του 
από τον Ιανουάριο του 2014. Οι µεγαλύτερες 
αυξήσεις του επιπέδου τιµών σηµειώθηκαν 
στα δίδακτρα της ανώτατης εκπαίδευσης 
(+28,8%), στα νωπά λαχανικά (+9,5%) και 
στα φρούτα (+5,3%).  
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Ιστορικά υψηλό επίπεδο για ενυπόθηκα 
δάνεια στο Βέλγιο κατά το 3ο τρίµηνο2015: 
Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε στις 
30 Οκτωβρίου η Febelfin (η οµοσπονδία του 
βελγικού χρηµατοπιστωτικού κλάδου), κατά 
το τρίτο τρίµηνο τρέχοντος έτους 
συνάφθηκαν πλησίον των 66.000 συµβάσεις 
ενυπόθηκων πιστώσεων στο Βέλγιο, για 
συνολικά ποσά ύψους λίγο άνω των 7,3 δις. 
€. Ο αριθµός των νέων δανειακών 
συµβάσεων εµφανίστηκε αυξηµένος κατά 
30% και τα ποσά των χορηγηθεισών 
πιστώσεων επίσης αυξηµένα κατά 29% 
έναντι του αντίστοιχου τριµήνου του 2014, 
ευρισκόµενα σε ιστορικά υψηλά τριµηνιαία 
επίπεδα.             
    
5. Βελγική επιχειρηµατική αποστολή 
στον Καναδά 
Στο διάστηµα 24-31 Οκτωβρίου 
πραγµατοποιήθηκε µεγάλη βελγική 
οµοσπονδιακή επιχειρηµατική αποστολή 
στον Καναδά, και συγκεκριµένα στις πόλεις 
Vancouver, Calgary και Toronto. Της 
αποστολής ηγήθηκε η πριγκίπισσα Astrid. 
Στην αποστολή συµµετείχαν 300 
εκπρόσωποι βελγικών επιχειρήσεων, εκ των 
οποίων 90 από την Βαλλονία, 45 από τις 
Βρυξέλλες και οι υπόλοιποι από την Φλάνδρα. 
Για την διοργάνωση της αποστολής 
συνεργάστηκαν, ως είθισται, οι φορείς 
εξωστρέφειας των τριών βελγικών 
περιφερειών, ήτοι οι AWEX (για την 
Βαλλονία), Brussels Invest & Export (για τις 
Βρυξέλλες) και Flanders Investment & Trade 
(για την Φλάνδρα), µε σκοπό την ενίσχυση 
των εµπορικών συνεργασιών µεταξύ Βελγίου 
και Καναδά. Όπως σηµείωσε ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος, το Βέλγιο κατέχει την 6η  
θέση µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών από 
απόψεως εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών 
στον Καναδά. Για το έτος 2014, το Βέλγιο 
αποκόµισε από τις εξαγωγές προς τον 
Καναδά 1,8 δις. €, σηµειώνοντας ωστόσο 
πτώση της τάξεως του 20% έναντι του 2013. 
Κύριοι βελγικοί κλάδοι που εκπροσωπήθηκαν 
στην αποστολή περιέλαβαν τα φαρµακευτικά 
προϊόντα και την βιοτεχνολογία, την 
τεχνολογία πληροφορικής και τις ψηφιακές 
τεχνολογίες, τα οπτικοακουστικά µέσα, τις 
τηλεπικοινωνίες, την αεροναυπηγική / 
αεροναυτική τεχνολογία και την ενέργεια.  
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