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1. Εξωτερικό εµπόριο Βελγίου και 
διµερείς εµπορικές σχέσεις Ελλάδος-
Βελγίου κατά το πρώτο εξάµηνο 2015 
(προσωρινά ελληνικά και βελγικά 
στοιχεία) 
Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της 
βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εµπορικό 
ισοζύγιο του Βελγίου κατά το πρώτο εξάµηνο 
2015 υπήρξε ελλειµµατικό κατά 164,9 εκατ. 
€, σηµειώνοντας θεαµατική βελτίωση έναντι 
του αντίστοιχου εξαµήνου 2014, όταν είχε 
ανέλθει σε 2,51 δις. € (βελτίωση κατά 
93,42%). Η βελτίωση αυτή του εµπορικού 
ελλείµµατος προήλθε κυρίως από την ισχυρή 
πτώση των εισαγωγών κατά 3,91%, και 
ιδιαίτερα εκείνων από κοινοτικές χώρες, κατά 
7,07%, στο πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος 
έτους. Ταυτόχρονα, σηµειώθηκε αξιόλογη 
αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες, 
της τάξεως του 4,11%, η οποία σε 
συνδυασµό µε την πτώση των βελγικών 
εξαγωγών προς τις εν λόγω χώρες (κατά 
4,41%) προκάλεσε την µετατροπή του 
παραδοσιακού βελγικού εµπορικού 
πλεονάσµατος έναντι τρίτων χωρών (2,23 
δις. € το πρώτο εξάµηνο 2014) σε έλλειµµα 
886,3 εκατ. € το πρώτο εξάµηνο του 2015. 
Από την άλλη πλευρά, οι βελγικές εξαγωγές 
κατά το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους 
εµφανίζουν µείωση της τάξεως του 2,08%, 
κυρίως προς τις τρίτες χώρες (-4,41%), αλλά 
και προς τις κοινοτικές χώρες (κατά 1,05%). 
Αποτελέσµατα αυτών των κινήσεων του 
βελγικού εξωτερικού εµπορίου υπήρξαν αφ’ 
ενός η επίτευξη µικρού πλεονάσµατος της 
τάξεως των 721,4 εκατ. € στο εµπόριο µε τις 
κοινοτικές χώρες και αφ’ ετέρου η ως άνω 
περιγραφείσα µετατροπή του εµπορικού 
πλεονάσµατος µε τις τρίτες χώρες σε 
έλλειµµα. Ο όγκος του βελγικού εξωτερικού 
εµπορίου σηµείωσε πτώση το πρώτο 
εξάµηνο του 2015 κατά 3% έναντι του 
αντίστοιχου εξαµήνου του 2014 
(ανερχόµενος σε 240,39 δις. €, έναντι 
247,83 δις. €).  
Τη µερίδα του λέοντος στις βελγικές 
εξαγωγές κατέχουν το πρώτο εξάµηνο του 
2015 οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δεδοµένου ότι το 70,06% των βελγικών 
εξαγωγών κατευθύνθηκε προς αυτές. 
Αντίστοιχα, το 69,37% των βελγικών 
εισαγωγών του πρώτου εξαµήνου 2015 

προήλθε από χώρες της Ε.Ε. Συνολικά το 
πρώτο εξάµηνο του 2015 παρατηρούµε 
συνεπώς ανατροπές στο εξωτερικό εµπόριο 
του Βελγίου, µε αξιόλογες µειώσεις τόσο των 
εισαγωγών όσο και των εξαγωγών, 
σµίκρυνση του συνολικού εµπορικού 
ελλείµµατος και µεταβολές των συσχετισµών 
εισαγωγών και εξαγωγών µε τους 
κοινοτικούς και τους τρίτους εµπορικούς 
εταίρους. Οι τάσεις αυτές βέβαια 
ενδεχοµένως µετριασθούν ή και 
αναστραφούν κατά το δεύτερο εξάµηνο του 
τρέχοντος έτους. Πάντως, έγκυροι Βέλγοι 
οικονοµικοί αναλυτές σηµειώνουν δύο 
στοιχεία προσπαθώντας να εξηγήσουν την 
εξέλιξη του βελγικού εξωτερικού εµπορίου 
στο πρώτο εξάµηνο του 2015: αφ’ ενός την 
πτώση των βελγικών εξαγωγών προς την 
Κίνα κατά 6,5%, οφειλόµενη κυρίως στην 
τάση επιβράδυνσης της κινεζικής οικονοµίας, 
και, αφ’ ετέρου, τις πτωτικές τάσεις στις 
τιµές των καυσίµων και των πρώτων υλών, 
που οδήγησαν σε δραστική µείωση των 
εισαγωγών. 
Σύµφωνα µε τα ελληνικά προσωρινά 
στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι 
ελληνικές εξαγωγές προς Βέλγιο αυξήθηκαν 
το πρώτο εξάµηνο του 2015 κατά 25,46% 
σε σύγκριση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 
2014, ανερχόµενες σε 187,48 εκατ. €, ενώ οι 
ελληνικές εισαγωγές από το Βέλγιο ανήλθαν 
σε 744,43 εκατ. €, αυξηµένες κατά 15,93% 
έναντι του πρώτου εξαµήνου του 2014. 
Σύµφωνα µε τα ελληνικά προσωρινά 
στατιστικά στοιχεία, το Βέλγιο κατατάσσεται 
10ο µεταξύ των προµηθευτριών χωρών της 
Ελλάδας κατά το πρώτο εξάµηνο 2015 µε 
µερίδιο 3,34% επί των συνολικών ελληνικών 
εισαγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά 
κατατάσσεται 18ο µεταξύ των αποδεκτών 
εξαγωγών ελληνικών προϊόντων, 
απορροφώντας ποσοστό 1,44% των 
συνολικών ελληνικών εξαγωγών.  
Με βάση τα βελγικά προσωρινά στατιστικά 
στοιχεία, οι ελληνικές εξαγωγές προς Βέλγιο 
κατά το πρώτο εξάµηνο του 2015 
εµφανίζονται αυξηµένες κατά 3,69% και 
ανέρχονται σε 189,05 εκατ. € (έναντι 182,32 
εκατ. € το πρώτο εξάµηνο 2014), ενώ οι 
εισαγωγές µας από το Βέλγιο ανήλθαν σε 
758,39 εκατ. €, αυξηµένες κατά 10,33% 



 

 3

έναντι του αντίστοιχου εξαµήνου του 2014 
(που είχαν ανέλθει σε 687,36 εκατ. €).   
Σύµφωνα µε τα προσωρινά ελληνικά στοιχεία 
για το πρώτο εξάµηνο 2015 κατά 
τετραψήφιους κωδικούς συνδυασµένης 
ονοµατολογίας (που αναφέρονται εντός 
παρενθέσεως), σηµαντικότερες κατηγορίες 
των ελληνικών προϊόντων που εξήχθησαν 
στο Βέλγιο ήταν τα εµπιστευτικά προϊόντα 
(9990, 31,89 εκατ. €, µείωση 6,52% έναντι 
του πρώτου εξαµήνου του 2014), τα 
ακατέργαστα καπνά και απορρίµµατα καπνού 
(2401, 28,9 εκατ. €, αύξηση 149,93%), τα 
τσιγάρα, πούρα και πουράκια (2402, 9,86 
εκατ. €, αύξηση 1.125,97%), τα 
φαρµακευτικά προϊόντα (3004, 9,68 εκατ. €, 
αύξηση 9,48%), τα πλαστικά είδη 
νοικοκυριού (3924, 8,24 εκατ. €, αύξηση 
374,71%), τα επιβατικά οχήµατα (8703, 
7,03 εκατ. €, αύξηση 38,59%), τα 
παρασκευάσµατα λαχανικών (2005, 6,73 
εκατ. €, αύξηση 36,75%), οι χαλκοσωλήνες 
(7411, 6,46 εκατ. €, αύξηση 19,65%), τα 
αλουµινόχαρτα (7607, 4,14 εκατ. €, αύξηση 
9,98%), τα παρασκευάσµατα φρούτων 
(2008, 3,98 εκατ. €, αύξηση 82,6%). 
Από πλευράς εισαγωγών από το Βέλγιο, 
σύµφωνα µε τα προσωρινά ελληνικά 
στατιστικά στοιχεία, οι σηµαντικότερες 
τετραψήφιες κατηγορίες βελγικών εξαγωγών 
προς την χώρα µας το πρώτο εξάµηνο 2015 
περιλαµβάνουν τα φαρµακευτικά προϊόντα 
(3004, 71,22 εκατ. €, αύξηση 0,42% έναντι 
του πρώτου εξαµήνου του 2014), το αίµα 
για διαγνωστικές / θεραπευτικές χρήσεις 
(3002, 50,47 εκατ. €, αύξηση 64,67%), τα 
πετρελαιοειδή (2710, 46,83 εκατ. €, αύξηση 
26,2%), τα όργανα και συσκευές ιατρικής 
χρήσης (9018, 24,97 εκατ. €, αύξηση 
43,7%), τα επιβατικά οχήµατα (8703, 23,88 
εκατ. €, αύξηση 3,71%), τα πολυµερή 
αιθυλενίου (3901, 20,66 εκατ. €, αύξηση 
12,16%), τα υποδήµατα µε εξωτερικά 
πέλµατα από καουτσούκ, πλαστική ύλη ή 
δέρµα (6404, 16,38 εκατ. €, αύξηση 
56,56%), τα εντοµοκτόνα και 
παρασιτοκτόνα (3808, 15,34 εκατ. €, αύξηση 
19,74%), τα µέρη και εξαρτήµατα οχηµάτων 
(8708, 14,68 εκατ. €, αύξηση 7,67%) και τα 
κλιµατιστικά µηχανήµατα (8415, 13,03 εκατ. 
€, αύξηση 25,46%).    

Σύµφωνα µε τα προσωρινά βελγικά στοιχεία, 
οι κυριότερες κατηγορίες ελληνικών 
προϊόντων που εξήχθησαν στο Βέλγιο κατά 
το πρώτο εξάµηνο 2015 (σε διψήφια 
κεφάλαια εµπορευµατικής κατάταξης 
συνδυασµένης ονοµατολογίας), ήταν: 
προϊόντα καπνού µε αξία 54 εκατ. € 
(κεφάλαιο 24, η εν λόγω αξία εµφανίζεται 
υψηλότερη από εκείνην ολοκλήρου του 2014, 
αύξηση 284,09% έναντι του πρώτου 
εξαµήνου του 2014), σίδηρος-χάλυβας µε 
αξία εξαγωγών 27,81 εκατ. € (κεφάλαιο 72, 
αύξηση 26,32%), πλαστικά προϊόντα µε αξία 
14,82 εκατ. € (κεφάλαιο 39, αύξηση 0,25%), 
φαρµακευτικά προϊόντα µε αξία 12,22 εκατ. 
€ (κεφάλαιο 30, αύξηση 13,51%), 
παρασκευασµένα-διατηρηµένα τρόφιµα µε 
αξία 11,25 εκατ. € (κεφάλαιο 20, αύξηση 
9,49%), ανόργανα χηµικά προϊόντα µε αξία 
10,48 εκατ. € (κεφάλαιο 28, αύξηση 7,61%), 
υλικό & εξοπλισµός µεταφορών µε αξία 7,55 
εκατ. € (κεφάλαιο 87, αύξηση 54,72%), 
προϊόντα αλουµινίου µε αξία 6,61 εκατ. € 
(κεφάλαιο 76, αύξηση 5,59%), 
γαλακτοκοµικά προϊόντα µε αξία 4,37 εκατ. € 
(κεφάλαιο 04, αύξηση 31,37%), πλεκτά 
προϊόντα ένδυσης µε αξία 4,29 εκατ. € 
(κεφάλαιο 61, αύξηση 51,22%) και προϊόντα 
χαλκού µε αξία 4,28 εκατ. € (κεφάλαιο 74, 
αύξηση 46,68%).   
Επίσης σύµφωνα µε τα προσωρινά βελγικά 
στοιχεία, οι κυριότερες κατηγορίες βελγικών 
προϊόντων που εισήχθησαν από την Ελλάδα 
κατά το πρώτο εξάµηνο 2015 (σε διψήφια 
κεφάλαια εµπορευµατικής κατάταξης 
συνδυασµένης ονοµατολογίας), ήταν: 
φαρµακευτικά προϊόντα µε αξία 133,81 εκατ. 
€ (κεφάλαιο 30, αύξηση 11,95% έναντι του 
πρώτου εξαµήνου του 2014), υλικό και 
εξοπλισµός µεταφορών µε αξία 69,87 εκατ. € 
(κεφάλαιο 87, αύξηση 34,5%), 
µηχανολογικός εξοπλισµός µε αξία 57,02 
εκατ. € (κεφάλαιο 84, αύξηση 3,8%), 
πλαστικά προϊόντα µε αξία 49,33 εκατ. € 
(κεφάλαιο 39, αύξηση 26,38%), ορυκτά 
καύσιµα µε αξία 48,7 εκατ. € (κεφάλαιο 27, 
µείωση 26,83%), προϊόντα υποδηµατοποιίας 
µε αξία 42,04 εκατ. € (κεφάλαιο 64, αύξηση 
26,13%), όργανα & συσκευές µέτρησης µε 
αξία 39,81 εκατ. € (κεφάλαιο 90, αύξηση 
23,6%), οργανικά χηµικά προϊόντα µε αξία 
26,5 εκατ. € (κεφάλαιο 29, αύξηση 106,8%), 



 

 4

διάφορα χηµικά προϊόντα µε αξία 24,11 εκατ. 
€ (κεφάλαιο 38, αύξηση 21,33%), πλεκτά 
προϊόντα ένδυσης µε αξία 23,2 εκατ. € 
(κεφάλαιο 61, αύξηση 31,49%). 
                     
2. Προβλέψεις Κεντρικής Τράπεζας 
Βελγίου για την απασχόληση 
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (BNB) για 
την απασχόληση, κατά το πρώτο εξάµηνο 
του τρέχοντος έτους δηµιουργήθηκαν 
17.200 νέες θέσεις εργασίας. Κατά τις 
εκτιµήσεις του οικονοµικού Τύπου, εφ’ όσον 
δεν ανακοπεί ο ρυθµός δηµιουργίας νέων 
θέσεων απασχόλησης στην συνέχεια του 
έτους, το τελικό αποτέλεσµα θα υπερβεί τις 
αρχικές προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας 
για 24.000 νέες θέσεις εργασίας το 2015. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία, η θετική τάση 
µεγέθυνσης της απασχόλησης διατηρήθηκε 
για 8ο συνεχόµενο τρίµηνο (από το 2ο 
τρίµηνο του 2013), ενώ από τα µέσα του 
2014 η µεγέθυνση της απασχόλησης 
επιταχύνθηκε σταδιακά, µε αποτέλεσµα να 
φθάσει στις 9.200 νέες θέσεις εργασίας το 
πρώτο τρίµηνο, και στις 8.000 νέες θέσεις το 
δεύτερο τρίµηνο του τρέχοντος έτους. Η 
Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου επισήµανε 
ωστόσο ότι, καίτοι αυξανόµενη, η 
απασχόληση παραµένει σε σηµαντικά 
κατώτερα επίπεδα από ότι πριν την κρίση και 
µέχρι το έτος 2011, όταν δηµιουργούντο 
περί τις 20.000 νέες θέσεις εργασίας ανά 
τρίµηνο. Επίσης, οι γενικά ευοίωνες 
προοπτικές της απασχόλησης µετριάζονται 
από άλλες, περισσότερο αρνητικές εκτιµήσεις, 
όπως πρόσφατα της εταιρείας Manpower, η 
οποία διαπίστωσε σε έρευνά της ότι οι 
προθέσεις των εργοδοτών για νέες 
προσλήψεις βρίσκονται σε µάλλον 
µετριοπαθή επίπεδα. Επιπλέον, οικονοµικοί 
αναλυτές σηµειώνουν ότι ο ρυθµός 
ανάπτυξης της βελγικής οικονοµίας, σε 
ρυθµούς κάτω του 2%, δεν είναι ακόµη 
ικανός να επιτρέψει µία αισθητή βελτίωση 
της εικόνας της απασχόλησης. 
Από πλευράς επιµέρους κλάδων, η 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στην 
διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 
τρέχοντος έτους έλαβε χώρα περισσότερο 
στις διοικητικές υπηρεσίες, σε επιστηµονικά 
και τεχνικά επαγγέλµατα, καθώς και στους 

τοµείς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (µε 
την δηµιουργία 9.600 νέων θέσεων), καθώς 
επίσης και στους κλάδους εµπορίου, µαζικής 
εστίασης και πληροφορικής. Αντιθέτως, η 
Κεντρική Τράπεζα διαπίστωσε έλλειψη 
δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας στους 
σηµαντικούς κλάδους της βιοµηχανίας και 
των κατασκευών.        
 
3. Επενδύσεις της πολυεθνικής 
χαλυβουργίας Arcelor Mittal στο Βέλγιο 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στα µέσα Σεπτεµβρίου στην εξαγγελία της 
πολυεθνικής χαλυβουργίας Arcelor Mittal για 
πραγµατοποίηση επενδύσεων ύψους 140 
εκατ. € κατά την προσεχή τριετία, στην 
παραγωγικής της µονάδα που βρίσκεται στην 
περιοχή της Γάνδης, µε σκοπό την 
δηµιουργία γραµµής παραγωγής χάλυβα 
υψηλής ανθεκτικότητας, που χρησιµοποιείται 
κυρίως από την αυτοκινητοβιοµηχανία 
(Fortiform). Σύµφωνα µε τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, η δηµιουργία της νέας 
γραµµής παραγωγής στην Γάνδη έρχεται σε 
συνέχεια αντίστοιχης, υπό υλοποίηση 
επένδυσης ύψους 60 εκατ. € στις 
εγκαταστάσεις της Mittal στην Λιέγη (µονάδα 
Kessales, περιοχή Flémalle), οι οποίες θα 
αποτελέσουν την πρώτη παγκοσµίως γραµµή 
παραγωγής του χάλυβα Fortiform. Οι πρώτες 
παραδόσεις του νέου εν λόγω τύπου χάλυβα 
αναµένεται να ξεκινήσουν µετά το καλοκαίρι 
του 2016. Ο οικονοµικός Τύπος επισήµανε 
ότι οι επενδύσεις της Arcelor Mittal στην 
περιοχή της Λιέγης, που περιλαµβάνουν και 
κατασκευή νέας καινοτόµου γραµµής 
βιοµηχανικής παραγωγής χάλυβα µε την 
χρήση τεχνολογίας «εναπόθεσης εν κενώ» 
(“jet vapored deposition”), εντάσσονται στο 
πρόγραµµα βιοµηχανικής αποκατάστασης 
των εγκαταστάσεών της στην Λιέγη 1 , 
συνολικού προϋπολογισµού 138 εκατ. €, το 
οποίο οριστικοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 
2014 και στο οποίο έχει εισφέρει κονδύλια η 
κυβέρνηση της περιφέρειας της Βαλλονίας 

                                                 
1  Σε συνέχεια της απόφασης της πολυεθνικής 
χαλυβουργίας να σταµατήσει την λειτουργία των 
παραγωγικών µονάδων θερµής έλασης, καθώς και 
ορισµένων µονάδων ψυχρής έλασης στην περιοχή 
Λιέγης.  
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δια του επενδυτικού-χρηµατοδοτικού της 
βραχίονα, Sogepa2.   
Κεντρικός στόχος της πολυεθνικής 
χαλυβουργίας είναι, κατά τον οικονοµικό 
Τύπο, η ενίσχυση της παραγωγικής 
δυναµικότητας και ο εκσυγχρονισµός των 
παραγωγικών µονάδων της στο Βέλγιο, µε 
σκοπό την αύξηση των πωλήσεών της προς 
τις µεγάλες ευρωπαϊκές 
αυτοκινητοβιοµηχανίες.          
 
4. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
επιχειρηµατικές και οικονοµικές 
ειδήσεις  
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Η εβδοµάδα 7-11 
Σεπτεµβρίου τελείωσε βρίσκοντας τον δείκτη 
BEL 20 να κλείνει στις 3.434,17 µονάδες, 
έχοντας σηµειώσει ελαφρά εβδοµαδιαία 
άνοδο της τάξεως του 1,05%, επηρεασµένος 
πάντοτε από την επιβράδυνση των 
αναδυόµενων οικονοµιών που έχει 
προκαλέσει την ανησυχία των διεθνών 
χρηµαταγορών. Σηµαντικές εβδοµαδιαίες 
ανόδους σηµείωσαν οι µετοχές του 
ναυτιλιακού οµίλου CMB (+17%), της 
εταιρείας υπηρεσιών περιβαλλοντικής 
τεχνολογίας ABO Groupe Environment 
(+11,5%), των βιοτεχνολογικών IBA και 
Thrombogenics (+9% και +7,5% 
αντίστοιχα), του µεγάλου οµίλου ΜΜΕ  
Roularta (+8,1%), του οµίλου συστηµάτων 
φωτογράφησης & απεικόνισης Agfa-Gevaert 
(+7,9%), αλλά και της Βιοχάλκο (+5,9%), 
της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Mobistar 
(+5,4%) και του διαχειριστή του βελγικού 
ηλεκτρικού δικτύου Elia (+4,3%). 
Σηµειωτέον ότι από τις ανωτέρω 
αναφερθείσες µετοχές, µόνον αυτή του Elia 
περιλαµβάνεται στον δείκτη BEL 20. 
Η εβδοµάδα 14-18 Σεπτεµβρίου τελείωσε µε 
τον δείκτη BEL 20 να κλείνει στις 3.418,37 
µονάδες, σηµειώνοντας µικρή εβδοµαδιαία 
πτώση της τάξεως του 0,46%, εξαιτίας της 
συνεχιζόµενης ανησυχίας των επενδυτών για 
την πορεία των αναδυόµενων οικονοµιών. 
Σηµαντικές εβδοµαδιαίες ανόδους σηµείωσαν 
η µετοχή της ζυθοποιίας AB InBev (µετέχει 
στον δείκτη, +4,05%), καθώς και οι µετοχές 

                                                 
2 Βλ. και παλαιότερες σχετικές αναφορές µας, κυρίως 
σε άρθρα 12, 8 και 4 ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 
49, 70 και 90, αντιστοίχως. 

των εταιρειών (εκτός δείκτη) Thrombogenics 
(+44,31%), Pairi Daiza (+20,2%) και Spadel 
(+16,7%)3.    
Κατά το διάστηµα µέσων Αυγούστου – 
µέσων Σεπτεµβρίου τρέχοντος έτους, 
σύµφωνα µε τον οικονοµικό Τύπο, οι αξίες 
των µετοχών που απαρτίζουν τον δείκτη BEL 
20 εµφάνισαν µέσο ρυθµό πτώσεως της 
τάξεως του 5%. Σύµφωνα µε τους 
χρηµατιστηριακούς αναλυτές, το δυναµικό 
ανόδου του δείκτη κατά το προσεχές 
δωδεκάµηνο κινείται στο 12,8%4 (έναντι 7% 
στα µέσα Αυγούστου).             
Ο οικονοµικός Τύπος ασχολήθηκε το 
τελευταίο διάστηµα µε τις πρόσφατες 
ανακοινώσεις επικείµενων αποχωρήσεων από 
το Χρηµατιστήριο Βρυξελλών σηµαντικών 
επιχειρηµατικών οµίλων, όπως της 
ναυτιλιακής CMB, της εταιρείας διαχείρισης 
του µεγάλου ζωολογικού πάρκου Pairi Daiza 
πλησίον της Mons, καθώς και της µεγάλης 
βιοµηχανίας εµφιάλωσης µεταλλικού νερού 
και αναψυκτικών Spadel. Σύµφωνα µε τον 
οικονοµικό Τύπο, από το έτος 2013, 12 
επιχειρήσεις έχουν αποσύρει τις µετοχές τους 
από το βελγικό χρηµατιστήριο. Οι εκτιµήσεις 
του Τύπου –βασισµένες σε εκτιµήσεις 
χρηµατιστηριακών αναλυτών- ανέφεραν ότι, 
λαµβανοµένου υπόψη ότι επιρρεπείς σε 
τέτοιου είδους κινήσεις είναι οι επιχειρήσεις 
µε ισχυρή παρουσία και έλεγχο 
οικογενειακών µετόχων στο κεφάλαιό τους, 
καθώς και µε χαµηλά επίπεδα ρευστότητας 
των τίτλων τους στην αγορά, υποψήφιες για 
αποχώρηση στο µέλλον είναι και οι Sioen 
Industries (κλωστοϋφαντουργική), 
Compagnie du Bois Sauvage (διαχείριση 
ακινήτων και στρατηγικών συµµετοχών), 
Exmar (ναυτιλιακή), Jensen Group 
(βιοµηχανικά πλυντήρια / τεχνολογία 
υφασµάτων και ενδυµάτων), Zetes 
(τεχνολογία πληροφορικής µε ειδίκευση στα 
συστήµατα logistics), Recticel (βιοµηχανία 
πλαστικών), Van De Velde (παραγωγή 
εσωρούχων), Roularta (ΜΜΕ) και Picanol 
(υφαντικές µηχανές και τεχνολογία για τον 
κλάδο κλωστοϋφαντουργίας). 
                                                 
3 Βλ. και αµέσως παρακάτω σε παρόν άρθρο. 
4  Και στο 10,5% εάν εξαιρεθεί από τους 
υπολογισµούς ο τίτλος της ολλανδικής τράπεζας Delta 
Lloyd, ο οποίος έχει εµφανίσει τελευταία ισχυρότατες 
πτωτικές τάσεις. 
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Πάντως, ο διευθύνων σύµβουλος του 
Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών (EURONEXT 
Brussels), Vincent Van Dessel, έσπευσε στα 
µέσα Σεπτεµβρίου να δηλώσει πως φέτος οι 
εισαγωγές νέων εταιρειών στο 
χρηµατιστήριο είναι περισσότερες από τις 
αποχωρήσεις (συγκεκριµένα 5)5, καθώς και 
ότι η κεφαλαιοποίηση των 3 εταιρειών που 
φαίνεται ότι εγκαταλείπουν το χρηµατιστήριο, 
πλησίον του 1 δις. €, αναπληρώνεται από 
την κεφαλαιοποίηση των νεοεισηγµένων 
εταιρειών (λίγο άνω του 1 δις. €). 
Σηµειωτέον ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση 
του Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών ανέρχεται σε 
πλησίον των 350 δις. €.          
Αλλαγή ηγεσίας στον Σύνδεσµο 
Επιχειρήσεων της Βαλλονίας: Στις 10 
Σεπτεµβρίου, η γενική συνέλευση του 
Συνδέσµου Επιχειρήσεων της Βαλλονίας 
(Union Wallonne des Entreprises) –από τους 
σηµαντικότερους επιχειρηµατικούς φορείς 
του Βελγίου- όρισε πρόεδρό της τον 
επικεφαλής από το 2011 του επιχειρηµατικού 
οµίλου αεροδιαστηµικής τεχνολογίας 
Techspace Aero 6 , Yves Prete, σε 
αντικατάσταση του Jean-François Heris, του 
επιχειρηµατικού οµίλου AGC Glass Europe µε 
έδρα τις Βρυξέλλες, ο οποίος βρισκόταν στα 
ηνία της UWE από το 2012. Ο νέος πρόεδρος, 
σύµφωνα µε δηλώσεις του την ηµέρα της 
εκλογής του, πρόκειται να διατηρήσει την  
επικέντρωση των προτεραιοτήτων και των 
δράσεων του Συνδέσµου σε 4 βασικούς 
άξονες, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην 
στρατηγική που έχει υιοθετηθεί προ 
τετραετίας, µε τον τίτλο “Ambition 2020”. Οι 
άξονες της εν λόγω στρατηγικής 
περιλαµβάνουν την ανάπτυξη και µεγέθυνση 
των επιχειρήσεων της περιφέρειας και 
ιδιαίτερα των µικροµεσαίων, την 
διαµόρφωση µιας αγοράς εργασίας υψηλών 
προδιαγραφών και ενός εποικοδοµητικού 
κοινωνικού και επιχειρηµατικού κλίµατος 
στην Βαλλονία, καθώς και την συµβολή στην 

                                                 
5  Πρόκειται για τις Bone Therapeutics 
(βιοτεχνολογική), Biocartis (βιοτεχνολογική), Tinc 
(επενδυτικό ταµείο που ειδικεύεται σε έργα δηµόσιων 
και ιδιωτικών υποδοµών), Mithra (φαρµακευτική) και 
Kiadis (φαρµακευτική / βιοτεχνολογική).  
6  Πρόκειται για θυγατρική του γαλλικού 
επιχειρηµατικού οµίλου Safran, και ειδικεύεται στους 
κινητήρες αεροσκαφών και πυραύλων.  

επίτευξη ενός καλού πλαισίου δηµόσιας 
διακυβέρνησης. Κατά τον κ. Prete, οι 
προκλήσεις που αντιµετωπίζει η οικονοµία 
και η κοινωνία της Βαλλονίας είναι 
σηµαντικές, καθώς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
στην περιφέρεια βρίσκεται κάτω από το 80% 
του µέσου κοινοτικού όρου και υπάρχει 
υψηλότατη ανεργία. Σύµφωνα µε το νέο 
πρόεδρο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων της 
Βαλλονίας, η φορολογική µεταρρύθµιση την 
οποία επεξεργάζεται η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση κινείται σαφώς προς την σωστή 
κατεύθυνση, ωστόσο απαιτούνται 
ριζικότερες λύσεις στο πρόβληµα του 
µειονεκτήµατος που αντιµετωπίζει το Βέλγιο 
έναντι των γειτονικών ανταγωνιστριών του 
χωρών εξαιτίας του υψηλότερου 
µισθολογικού κόστους, που οδηγεί σε πτώση 
της ανταγωνιστικότητας της βελγικής 
βιοµηχανίας και οικονοµίας. Κατά τον κ. 
Prete, σηµαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή 
δυναµική των επιχειρήσεων της περιφέρειας 
αναµένεται να παίξει και η πολιτική της 
περιφέρειας, ιδιαίτερα στον τοµέα των 
ενισχύσεων προς επιχειρήσεις για την 
απασχόληση, όπου η UWE τάσσεται υπέρ 
µίας αναµόρφωσης του συστήµατος ώστε τα 
κρατικά κονδύλια να προσανατολιστούν 
περισσότερο προς µία πραγµατική στήριξη 
της απασχόλησης. Αναφορικά µε το 
ενδεχόµενο απορρόφησης εισρέοντος 
µεταναστευτικού εργατικού δυναµικού από 
βαλλονικές επιχειρήσεις, η UWE –σε 
αντίθεση µε άλλους µεγάλους βελγικούς 
επιχειρηµατικούς φορείς 7 - δεν φαίνεται να 
είναι ιδιαίτερα δεκτική στο να ενθαρρύνει τις 
επιχειρήσεις µέλη της να προσλαµβάνουν 
πρόσφυγες που έχουν αφιχθεί πρόσφατα 
στο Βέλγιο, καθώς θεωρεί ότι µία προτίµηση 
υπέρ αυτών θα αποτελούσε διακριτική 
µεταχείριση εις βάρος άλλων αναζητούντων 
εργασία στην χώρα. Κατά την αντίληψη του 
Συνδέσµου, το πρόβληµα των προσφύγων 
είναι ανθρωπιστικής και όχι οικονοµικής 
φύσεως.   
Βελγική αυτοκινητοβιοµηχανία: Όπως 
ανέφερε στα µέσα Σεπτεµβρίου ο 
οικονοµικός Τύπος, οι τρεις βελγικές 
περιφέρειες εκπόνησαν από κοινού -έπειτα 

                                                 
7  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 100. 
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από πρωτοβουλία της περιφέρειας 
Βρυξελλών- σχέδιο παροχής ενισχύσεων 
συνολικού ύψους 27,5 εκατ. € για την 
διάσωση της µονάδας παραγωγής της 
γερµανικής αυτοκινητοβιοµηχανίας Audi στις 
Βρυξέλλες (περιοχή Forest). Στις 16 
Σεπτεµβρίου, οι τρεις περιφερειακές 
κυβερνήσεις οριστικοποίησαν την απόφασή 
τους για την διάθεση των κονδυλίων, καθώς 
και τους όρους της παροχής ενισχύσεων 
στην µονάδα της Audi. Σηµειωτέον ότι η 
Audi έχει αποφασίσει την διακοπή 
παραγωγής του µοντέλου A1 στις Βρυξέλλες 
από το 2017, και την µεταφορά της εν λόγω 
γραµµής παραγωγής στην Ισπανία. Ωστόσο, 
η γερµανική αυτοκινητοβιοµηχανία 
προσανατολίζεται στην εκκίνηση παραγωγής 
στις Βρυξέλλες ενός νέου, ηλεκτρικού 
µοντέλου µε τετρακίνηση (Q6 e-tron). 
Σύµφωνα µε τον Τύπο, τα δηµόσια κονδύλια 
των 27,5 εκατ. € έχουν σκοπό ακριβώς να 
πείσουν την Audi να διατηρήσει τις 
παραγωγικές της εγκαταστάσεις και το 
προσωπικό της στις Βρυξέλλες. Οι 
περιφερειακές ενισχύσεις θα αφορούν αφ’ 
ενός στην επιµόρφωση του τεχνικού 
προσωπικού της Audi στις Βρυξέλλες και αφ’ 
ετέρου στην ανάπτυξη καινοτόµων 
κατασκευαστικών τεχνικών. Στην περίπτωση 
που η γερµανική αυτοκινητοβιοµηχανία 
αποδεχθεί την προσφορά των ενισχύσεων 
από τις περιφέρειες, όπως ανέφερε ο 
οικονοµικός Τύπος, θα δεσµευθεί να 
διατηρήσει τον αριθµό απασχολουµένων 
τουλάχιστον για µία επταετία (έως το 2025), 
καθώς και να επενδύσει άνω των 600 εκατ. € 
σε εκσυγχρονισµό της µονάδας παραγωγής. 
Σήµερα, η µονάδα της Audi στις Βρυξέλλες 
απασχολεί περί τους 2.500 εργαζόµενους, η 
πλειονότητα των οποίων είναι Φλαµανδοί και 
Βαλλόνοι. 
Επίσης, σύµφωνα µε τον βελγικό οικονοµικό 
Τύπο, η µεγάλη αυτοκινητοβιοµηχανία Volvo, 
η οποία ανήκει σε κινεζικά συµφέροντα 
(όµιλος Geely), σχεδιάζει να υλοποιήσει 
µεγάλες επενδύσεις της τάξεως άνω των 200 
εκατ. € µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό και την 
µετατροπή της µονάδας παραγωγής της στην 
Γάνδη σε µεγάλη διεθνή πλατφόρµα 
παραγωγής των νέων compact µοντέλων 
που θα αναπτύξει η Volvo στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της διεθνούς επέκτασης. Η 

υλοποίηση των ως άνω επενδύσεων από την 
µεγάλη διεθνή αυτοκινητοβιοµηχανία 
θεωρείται ότι διασφαλίζει την συνέχιση της 
λειτουργίας της παραγωγικής µονάδας στην 
Γάνδη τουλάχιστον µέχρι το 2024-2025. 
Ενίσχυση ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων 
προς τις βελγικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις: 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στα µέσα Σεπτεµβρίου στην θετική επίπτωση 
που αναµένεται να έχει το νέο µεγαλεπήβολο 
επενδυτικό πρόγραµµα της Ευρ. Επιτροπής 
για την ανάκαµψη των ευρωπαϊκών 
οικονοµιών, ύψους 315 δις. €, γνωστό ως 
“Σχέδιο Juncker” στην χρηµατοδότηση 
βελγικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ο 
οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε ιδιαίτερα 
στην περίπτωση της Εταιρείας 
Χρηµατοδότησης και Εγγυήσεων προς 
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις της περιφέρειας 
της Βαλλονίας, Sowalfin, που αποτελεί εκ 
των βασικών επενδυτικών βραχιόνων της 
κυβέρνησης της περιφέρειας, οι 
χρηµατοδοτικές δυνατότητες της οποίας 
προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις αναµένεται 
να αυξηθούν κατά 145 εκατ. €. 
Συγκεκριµένα, στις 11 Σεπτεµβρίου η 
Sowalfin υπέγραψε δύο συµφωνίες µε την 
Ε.Ε., οι οποίες θα της επιτρέψουν να 
εγγυάται δάνεια επιχειρήσεων µε προφίλ 
αυξηµένου κινδύνου. Όπως ανέφερε ο 
οικονοµικός Τύπος, οι συµφωνίες θα δώσουν 
την δυνατότητα σε περίπου 600 βαλλονικές 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε νέα δανειακά κεφάλαια ύψους 
145 εκατ. Οι συµφωνίες που υπέγραψε η 
Sowalfin µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Επενδύσεων (ΕΤαΕ) προβλέπουν δύο 
µηχανισµούς εγγυήσεων. Ο πρώτος φέρει 
τον τίτλο “InnovFin” και αφορά 
χρηµατοδοτήσεις προς 100 περίπου 
καινοτόµους επιχειρήσεις, ύψους 30 εκατ. € 
σε χρονικό ορίζοντα διετίας. Ο δεύτερος 
αφορά χρηµατοδοτήσεις 500 περίπου 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων από διάφορους 
κλάδους, ύψους 115 εκατ. € σε χρονικό 
ορίζοντα τριετίας.  
Όπως υπογράµµισε ο οικονοµικός Τύπος, 
πρόκειται για την πρώτη 
συγκεκριµενοποίηση του “Σχεδίου Juncker” 
στο Βέλγιο, ενώ ελπίζεται ότι θα 
ακολουθήσουν και πρόσθετες ανάλογες 
συµφωνίες που θα ωφελήσουν τις 
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µικροµεσαίες επιχειρήσεις στις περιφέρειες 
της Φλάνδρας και των Βρυξελλών. Σύµφωνα 
µε τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση προωθεί την 
σύσταση εθνικού φορέα ο οποίος θα ασκήσει 
ρόλο συντονιστή και διαµεσολαβητή µεταξύ 
των βελγικών περιφερειών και της Ε.Ε., όσον 
αφορά την απορρόφηση κονδυλίων από το 
“Σχέδιο Juncker”. Ωστόσο, όπως 
επισηµάνθηκε στα δηµοσιεύµατα, οι 
περιφέρειες δεν είναι πεπεισµένες για την 
σκοπιµότητα λειτουργίας κεντρικού φορέα 
(επιθυµώντας µάλλον µεγαλύτερη 
αυτονοµία).    
Ολοκλήρωση των µελετών για την 
δηµιουργία εµπορευµατικού σταθµού TGV 
στο αεροδρόµιο Λιέγης: Σύµφωνα µε 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα των µέσων 
Σεπτεµβρίου, οι οικονοµοτεχνικές µελέτες για 
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
κατασκευής εµπορευµατικού σταθµού TGV 
στο Αεροδρόµιο της Λιέγης, στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράµµατος “Carex”, έχουν 
ολοκληρωθεί και καταδεικνύουν 
σηµαντικότατες θετικές επιπτώσεις 
γενικότερα για την περιοχή της Λιέγης, 
µεταξύ των οποίων την δηµιουργία έως 
3.000 νέων θέσεων άµεσης απασχόλησης. 
Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο αφορά την 
κατασκευή εµπορευµατικού σιδηροδροµικού 
σταθµού TGV (“Railport”), αποθηκών, 
γραφείων κλπ. στο αεροδρόµιο της Λιέγης, 
µε βασικό στόχο την «προέκταση» του 
αεροπορικού cargo και την σύνδεσή του µε 
το σιδηροδροµικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας 
(TGV). Το κόστος του σχεδίου όσον αφορά 
το σκέλος των οικονοµοτεχνικών µελετών 
ανήλθε σε 2,2 εκατ. € (το ήµισυ του οποίου 
χρηµατοδοτήθηκε από την Ε.Ε.), ενώ το 
κόστος κατασκευής του σιδηροδροµικού 
σταθµού και σύνδεσής του στο δίκτυο TGV 
εκτιµάται σε 30 εκατ. €, εκ των οποίων 
αναµένεται ότι το 40% θα αντληθεί από 
κοινοτική χρηµατοδότηση. Ο οικονοµικός 
Τύπος έκανε µνεία για χρηµατοδοτικά 
κονδύλια ύψους 13 εκατ. € από το 
ευρωπαϊκό περιφερειακό αναπτυξιακό ταµείο 
(“Feder”) για την περίοδο 2014-2020, που 
θα καλύψουν προκαταρκτικές εργασίες 
αναµόρφωσης και συντήρησης του χώρου 
όπου θα κατασκευαστεί ο νέος 
εµπορευµατικός σιδηροδροµικός σταθµός, σε 

έκταση 22 εκταρίων στο αεροδρόµιο της 
Λιέγης. Σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα, έχει 
ήδη ξεκινήσει διαδικασία προµήθειας του 
σχετικού σιδηροδροµικού εξοπλισµού, 
συνολικού προϋπολογισµού µεταξύ 200 και 
300 εκατ. €, όσον αφορά την πρώτη φάση 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, που 
αναµένεται να συνδέσει τους 
εµπορευµατικούς σταθµούς των 
αεροδροµίων Λιέγης, Άµστερνταµ, Λονδίνου, 
Παρισιού και Λυών.    
Βέλγοι επιχειρηµατικοί και ακαδηµαϊκοί 
παράγοντες υπέρ φιλόδοξης συµφωνίας στην 
διάσκεψη για την κλιµατική αλλαγή στο 
Παρίσι: Όπως σηµείωσε ο εγχώριος 
οικονοµικός Τύπος στα µέσα Σεπτεµβρίου, οι 
επικεφαλής περίπου 80 σηµαντικότατων 
βελγικών επιχειρηµατικών οµίλων αλλά και 
ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων ασκούν πιέσεις 
στην βελγική κυβέρνηση προκειµένου να 
υποστηρίξει µία φιλόδοξη διεθνή συµφωνία 
για το κλίµα κατά την επικείµενη διεθνή 
διάσκεψη στο Παρίσι, στα τέλη του χρόνου. 
Συγκεκριµένα, οι ανωτέρω απηύθυναν στην 
κυβέρνηση ανοικτή επιστολή, στην οποία 
εκφράζουν αφ’ ενός την δέσµευσή τους για 
ενεργητική εµπλοκή τους στην 
καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής και 
των επιπτώσεών της και αφ’ ετέρου την 
παρότρυνσή τους προς την βελγική 
κυβέρνηση να στηρίξει µία ευρείας αποδοχής, 
θαρραλέα συµφωνία για το κλίµα από τα 
µέλη του ΟΗΕ. Μεταξύ των ευαίσθητων στα 
ζητήµατα κλιµατικής αλλαγής εκπροσώπων 
του επιχειρηµατικού και ακαδηµαϊκού 
κόσµου του Βελγίου περιλαµβάνονται οι 
επικεφαλής των οµίλων Solvay, Bpost, Alpro, 
Unilever, Janssen Pharmaceuticals, Umicore, 
Sodexo, Vlerick Business School of 
Management, Antwerp Management School, 
Πανεπιστηµίου Namur κ.α.  
Στην ανοικτή επιστολή τους οι ανωτέρω 
εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού και 
ακαδηµαϊκού κόσµου του Βελγίου εκφράζουν 
την επιθυµία τους να τεθούν στην διάσκεψη 
του Παρισιού οι βάσεις για την ολοκλήρωση 
και εναρµόνιση των συστηµάτων χρέωσης 
για τις εκποµπές άνθρακα σε όλες τις 
µεγάλες ρυπαίνουσες χώρες, καθώς και να 
καταργηθούν οι υφιστάµενες 
περιβαλλοντικές επιδοτήσεις.   
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Κοινοτικές ενισχύσεις ύψους 13 εκατ. € 
στους Βέλγους αγρότες: Όπως ανέφερε ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος στα µέσα 
Σεπτεµβρίου, και κατόπιν της άτυπης 
συνόδου των υπουργών γεωργίας της Ε.Ε. 
στο Λουξεµβούργο στις 14-15.9, το ύψος 
των ευρωπαϊκών ενισχύσεων προς τους 
Βέλγους αγρότες –βασικά στους 
γαλακτοπαραγωγούς και χοιροτρόφους- θα 
ανέλθει σε 13 εκατ. €, επί συνολικών 
κονδυλίων άµεσων κοινοτικών ενισχύσεων 
στον κλάδο της γεωργίας προς όλα τα κράτη 
µέλη ύψους 420 εκατ. €. Πάντως, ο 
αρµόδιος για το χαρτοφυλάκιο της γεωργίας 
Υπουργός σε επίπεδο βελγικής 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης, Willy Borsus, 
δήλωσε ότι απουσιάζουν από το σχέδιο της 
Ευρ. Επιτροπής για την στήριξη του 
αγροτικού κλάδου τα απολύτως απαραίτητα 
διαρθρωτικά µέτρα. Ο οικονοµικός Τύπος 
σηµείωσε ότι το Βέλγιο συντάσσεται µε 
οµάδα χωρών µεταξύ των οποίων οι Γαλλία, 
Ισπανία και Ιταλία, που αιτούνται 
περισσότερες κυβερνητικές ρυθµίσεις στην 
λειτουργία της αγοράς στον αγροτικό τοµέα, 
µε στόχο την αντιµετώπιση του ζητήµατος 
µεταβλητότητας των τιµών, ώστε να 
αποφεύγονται στο µέλλον προβλήµατα όπως 
τα πρόσφατα από την πτώση των τιµών στο 
γάλα και στο χοιρινό κρέας που οδήγησαν σε 
κρίση τις εν λόγω αγορές, ενώ προκαλούν 
ταυτόχρονα χρόνια «αιµορραγία» στο 
εργατικό δυναµικό που απασχολείται στην 
γεωργία. 
Θυµίζουµε ότι στις 7 Σεπτεµβρίου 
πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες εκδήλωση 
διαµαρτυρίας περίπου 6.000 Βέλγων και 
Ευρωπαίων αγροτών, στο περιθώριο της 
έκτακτης συνόδου των Υπουργών Γεωργίας 
της Ε.Ε., µε βασικό αίτηµα την εξεύρεση 
µόνιµων λύσεων στα προβλήµατα που αυτοί 
αντιµετωπίζουν εξαιτίας των συνθηκών 
υπερπροσφοράς και χαµηλών τιµών 
διάθεσης της αγροτικής παραγωγής. 
Αποτέλεσµα της συνόδου των Υπουργών 
Γεωργίας της Ε.Ε. ήταν η δέσµευση 
κονδυλίων 500 εκατ. € στον κοινοτικό 
προϋπολογισµό για χορήγηση στοχευµένων 
ενισχύσεων στους γεωργικούς κλάδους που 
έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις αρνητικές 
εξελίξεις στην διεθνή αγορά, εκ των οποίων 

τα 420 εκατ. αφορούν άµεσες ενισχύσεις 
προς τα κράτη µέλη8.   
∆ηµοσιεύµατα περί επικείµενης εξαγοράς της 
µεγάλης διεθνούς ζυθοποιίας SAB Miller από 
την βελγο-βραζιλιανή AB InBev: Στα µέσα 
Σεπτεµβρίου πύκνωσαν εκ νέου –έπειτα από 
ένα χρόνο 9 - τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα 
στον διεθνή Τύπο περί επικείµενης πιθανής 
εξαγοράς του δεύτερου σε µέγεθος 
παγκοσµίως οµίλου ζυθοποιίας - βρετανο-
νοτιοαφρικανικών συµφερόντων- SAB Miller, 
από την κυρίαρχο της παγκόσµιας αγοράς 
µπύρας, βελγο-βραζιλιανών συµφερόντων 
AB InBev. Όπως ανέφερε ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος, η διοίκηση της AB InBev 
επιβεβαίωσε ότι υπήρξε εν θέµατι 
προσέγγιση της SAB Miller και έναρξη 
συζητήσεων αναφορικά µε µία ενδεχόµενη 
συγχώνευση των δύο οµίλων, χωρίς ωστόσο 
να παράσχει καµία περαιτέρω λεπτοµέρεια 
σχετική µε τους όρους µίας πιθανής 
συµφωνίας. Σύµφωνα µε τον οικονοµικό 
Τύπο, ο νέος µεγάλος όµιλος που θα 
προκύψει από µία ενδεχόµενη εξαγορά της 
SAB Miller από την AB InBev θα έχει 
χρηµατιστηριακή κεφαλαιοποίηση πλησίον 
των 275 δις. δολ. κατέχοντας την 7η θέση 
στην παγκόσµια κατάταξη των µεγαλύτερων 
επιχειρηµατικών οµίλων, ετήσιο κύκλο 
εργασιών ύψους άνω των 70 δις. δολ., 
ετήσια παραγωγή άνω των 760 εκατ. 
εκατόλιτρων, ενώ θα κατέχει µερίδιο 30% 
της παγκόσµιας αγοράς µπύρας και θα 
απασχολεί περίπου 220 χιλιάδες 
εργαζόµενους. Μία ενδεχόµενη συγχώνευση 
των δύο οµίλων, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 
χρηµατιστηριακών αναλυτών, αναµένεται να 
αυξήσει και την κεφαλαιοποίηση του δείκτη 
BEL 20 του Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών σε 
πλησίον των 400 δις. € (από περίπου 350 δις. 
€ που είναι σήµερα).  
Τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα εκτιµούν την 
οικονοµική αξία της SAB Miller –και συνεπώς 
την τιµή της φηµολογούµενης εξαγοράς- σε 
µεταξύ 90 και 100 δις. δολ. Ως αποτέλεσµα 
της φηµολογίας, η µετοχή της AB InBev 
κινήθηκε ανοδικά στο Χρηµατιστήριο 

                                                 
8  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 1 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 100. 
9 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 5 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 68. 
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Βρυξελλών, υπερβαίνοντας και πάλι το 
κατώφλι των 100 €. Η φηµολογούµενη 
κίνηση επέκτασης της βελγο-βραζιλιανών 
συµφερόντων παγκόσµιας ηγέτιδας της 
αγοράς µπύρας έρχεται 7 χρόνια µετά την 
εξαγορά της µεγάλης αµερικανικής 
ζυθοποιίας Anheuser-Busch το έτος 2008.   
Απόρριψη αιτήσεων ακύρωσης κατά του 
φόρου πυρηνικής ενέργειας για το έτος 
2013: Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του 
βελγικού οικονοµικού Τύπου, πολύ 
πρόσφατα το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο του 
Βελγίου απέρριψε τις αιτήσεις ακυρώσεως 
που είχαν υποβάλει οι µεγάλοι ενεργειακοί 
πάροχοι Electrabel, EDF Luminus και EDF 
Belgium αναφορικά µε τη νοµιµότητα του 
φόρου πυρηνικής ενέργειας για το έτος 2013. 
Σηµειώνουµε ότι τόσο το Συνταγµατικό 
∆ικαστήριο, όσο και η βελγική δικαιοσύνη 
έχουν µέχρι στιγµής σε όλα τα επίπεδα 
απορρίψει τα σχετικά αιτήµατα ακυρώσεων ή 
αποζηµιώσεων που έχουν υποβάλει τα 
προηγούµενα έτη οι µεγάλοι ενεργειακοί 
πάροχοι του Βελγίου, δικαιώνοντας το 
βελγικό κράτος ως προς τη νοµιµότητα του 
φόρου πυρηνικής ενέργειας. Η αρµόδια για 
το χαρτοφυλάκιο της ενέργειας Υπουργός κα 
Marghem δήλωσε ικανοποιηµένη µεν από 
την απόφαση του Συνταγµατικού 
∆ικαστηρίου, ωστόσο υπογράµµισε ότι η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση ολοκληρώνει την 
επεξεργασία νέου, αναθεωρηµένου 
µηχανισµού καθορισµού και είσπραξης του 
φόρου πυρηνικής ενέργειας 10 , ο οποίος θα 
τεθεί στην κρίση του υπουργικού 
συµβουλίου.                     
   
5. Βελγικός κρατικός δανεισµός 
Στις 9 Σεπτεµβρίου, η βελγική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Χρέους (Agence Belge de la 
Dette) εξέδωσε οµόλογο “benchmark” 
23ετούς διάρκειας, από το οποίο αντλήθηκαν 
4 δις. €, µε ετήσιο τοκοµερίδιο 1,9%. 
Πρόκειται για την τρίτη φετινή έκδοση 
“benchmark” οµολόγου, µε την συνεργασία 
των διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 
HSBC, Morgan Stanley, RBS και SG CIB. Οι 
δύο προηγούµενες αφορούσαν την έκδοση 

                                                 
10  Βλ. και παλαιότερες σχετικές αναφορές µας, 
ιδιαίτερα σε άρθρα 5 και 3 ενηµερωτικών δελτίων υπ’ 
αριθ. 62 και 96, αντιστοίχως.  

“benchmark” οµολόγων 10ετούς διάρκειας, 
αξίας 5 δις. € τον Ιανουάριο και 15ετούς 
διάρκειας, αξίας 4 δις. € τον Φεβρουάριο 
τρέχοντος έτους. Σύµφωνα µε την 
ανακοίνωση της Υπηρεσίας, «έπειτα από µία 
περίοδο υψηλής µεταβλητότητας το 
περασµένο καλοκαίρι, κυρίως εξαιτίας του 
ζητήµατος του ελληνικού χρέους τον Ιούλιο 
και της αρχής των φόβων οικονοµικής 
επιβράδυνσης της Κίνας τον Αύγουστο, οι 
αγορές φάνηκαν να επανέρχονται σε σχετική 
σταθερότητα στις αρχές Σεπτεµβρίου, και 
συνεπώς η έκδοση του νέου “benchmark” 
οµολόγου συνδέεται ακριβώς µε την κατά το 
δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των 
ευνοϊκότερων τωρινών συνθηκών στις 
αγορές».       
Στις 15 Σεπτεµβρίου το βελγικό κράτος 
άντλησε 2,28 δις. € από την έκδοση και 
διάθεση εντόκων γραµµατίων τρίµηνης και 
δωδεκάµηνης διάρκειας. Από τα τρίµηνης 
διάρκειας γραµµάτια αντλήθηκαν 710 εκατ. €, 
µε µέσο επιτόκιο σε νέο ιστορικά χαµηλό 
επίπεδο της τάξεως του -0,25% έναντι         
-0,241% στις αρχές Σεπτεµβρίου11, ενώ από 
τα δωδεκάµηνης διάρκειας αντλήθηκαν 1,57 
δις. €, µε µέσο επιτόκιο -0,197% έναντι       
-0,199% στις 11 Αυγούστου12.                
 
 
 

                                                 
11 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 100. 
12 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 2 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 98. 
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