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1. Εξωτερικό εµπόριο Βελγίου και 
διµερείς εµπορικές σχέσεις Ελλάδος-
Βελγίου κατά το έτος 2015 (προσωρινά 
στοιχεία) 
Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της 
βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εµπορικό 
ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος 2015 
υπήρξε ελλειµµατικό κατά 3,97 δις. €, 
σηµειώνοντας βελτίωση έναντι του 2014, 
όταν είχε ανέλθει σε 6,97 δις. € (βελτίωση 
κατά 43,06%). Η βελτίωση αυτή του 
εµπορικού ελλείµµατος προήλθε κυρίως από 
την ισχυρή πτώση των εισαγωγών κατά 
3,07%, και ιδιαίτερα εκείνων από κοινοτικές 
χώρες, κατά 4,47% στην διάρκεια του 2015. 
Ταυτόχρονα, σηµειώθηκε πολύ ελαφρά 
αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες, 
της τάξεως του 0,45%, η οποία σε 
συνδυασµό µε την έντονη πτώση των 
βελγικών εξαγωγών προς τις εν λόγω χώρες 
(κατά 6,21%) οδήγησε στην µετατροπή του 
παραδοσιακού βελγικού εµπορικού 
πλεονάσµατος έναντι τρίτων χωρών (2,76 
δις. € το 2014) σε έλλειµµα 2,1 δις. € το 
2015.  
Από την άλλη πλευρά, οι βελγικές εξαγωγές 
κατά το έτος 2015 εµφάνισαν µείωση της 
τάξεως του 1,91%, κυρίως προς τις τρίτες 
χώρες (-6,21%), αλλά και ελάχιστα προς τις 
κοινοτικές χώρες (κατά 0,04%). 
Αποτελέσµατα αυτών των κινήσεων του 
βελγικού εξωτερικού εµπορίου υπήρξαν αφ’ 
ενός η επίτευξη µικρού συγκριτικά 
ελλείµµατος της τάξεως του 1,87 δις. € στο 
εµπόριο µε τις κοινοτικές χώρες και αφ’ 
ετέρου η ως άνω περιγραφείσα εµφάνιση 
εµπορικού ελλείµµατος µε τις τρίτες χώρες. 
Ο όγκος του βελγικού εξωτερικού εµπορίου 
σηµείωσε πτώση το έτος 2015 κατά 2,5% 
έναντι του 2014 (ανερχόµενος σε 477,39 δις. 
€, έναντι 489,63 δις. €).  
Τη µερίδα του λέοντος στις βελγικές 
εξαγωγές κατείχαν και το 2015 οι χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδοµένου ότι το 71% 
των βελγικών εξαγωγών κατευθύνθηκε προς 
αυτές. Αντίστοιχα, το 70,6% των βελγικών 
εισαγωγών του 2015 προήλθε από χώρες της 
Ε.Ε. Συνολικά το έτος 2015 παρατηρούµε 
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. Έγκυροι Βέλγοι οικονοµικοί 
αναλυτές σηµειώνουν ότι οι εξελίξεις του 
βελγικού εξωτερικού εµπορίου το 2015 
αντανακλούν αφ’ ενός την επιβράδυνση των 
αναδυόµενων οικονοµιών η οποία οδήγησε 
σε πτώση των βελγικών εξαγωγών προς 
αυτές, 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 2015 κατά 9,05% σε σύγκριση µε το 
2014, ανερχόµενες σε 346,72 εκατ. €, ενώ οι 
ελληνικές εισαγωγές από το Βέλγιο ανήλθαν 
σε 1,44 δις. €, αυξηµένες κατά 7,39% έναντι 
του 2014. Σύµφωνα µε τα ελληνικά 
προσωρινά στατιστικά στοιχεία, το Βέλγιο 
κατατάσσεται 11ο µεταξύ των 
προµηθευτριών χωρών της Ελλάδας κατά το 
έτος 2015 µε µερίδιο 3,3% επί των 
συνολικών ελληνικών εισαγωγών, ενώ από 
την άλλη πλευρά κατατάσσεται 19ο µεταξύ 
των αποδεκτών εξαγωγών ελληνικών 
προϊόντων, απορροφώντας ποσοστό 1,34% 
των συνολικών ελληνικών εξαγωγών.  
Με βάση τα βελγικά προσωρινά στατιστικά 
στοιχεία, οι ελληνικές εξαγωγές προς Βέλγιο 
κατά το 2015 εµφανίζονται αυξηµένες κατά 
4,89% και ανέρχονται σε 376,69 εκατ. € 
(έναντι 359,14 εκατ. € το 2014), ενώ οι 
εισαγωγές µας από το Βέλγιο ανήλθαν σε 
1,486 δις. €, αυξηµένες κατά 7,25% έναντι 
του 2014 (που είχαν ανέλθει σε 1,38 δις. €).  
Σύµφωνα µε τα προσωρινά ελληνικά στοιχεία 
έτους 2015 κατά τετραψήφιους κωδικούς 
συνδυασµένης ονοµατολογίας (που 
αναφέρονται εντός παρενθέσεως), 
σηµαντικότερες κατηγορίες των ελληνικών 
προϊόντων που εξήχθησαν στο Βέλγιο ήταν 
τα εµπιστευτικά προϊόντα (9990, 53,93 εκατ. 
€, µείωση 20,57% έναντι του 2014), τα 
ακατέργαστα καπνά και απορρίµµατα καπνού 
(2401, 38,56 εκατ. €, µείωση 11,49%), τα 
τσιγάρα, πούρα και πουράκια (2402, 22,81 
εκατ. €, αύξηση 297,11%), τα επιβατικά 
οχήµατα (8703, 20,36 εκατ. €, αύξηση 
47,87%), τα φαρµακευτικά προϊόντα (3004, 
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16,37 εκατ. €, αύξηση 4,53%), τα πλαστικά 
είδη νοικοκυριού (3924, 15,44 εκατ. €, 
µείωση 16,21%), οι χαλκοσωλήνες (7411, 
13,37 εκατ. €, αύξηση 22,76%), τα 
παρασκευάσµατα λαχανικών (2005, 12,08 
εκατ. €, αύξηση 18,03%), οι γυναικείες 
πλεκτές µπλούζες (6106, 9 εκατ. €, αύξηση 
62,96%), τα αλουµινόχαρτα (7607, 8,06 
εκατ. €, αύξηση 9,85%) και τα 
παρασκευάσµατα φρούτων (2008, 6,97 
εκατ. €, αύξηση 24,68%). 
Από πλευράς εισαγωγών από το Βέλγιο, 
σύµφωνα µε τα προσωρινά ελληνικά 
στατιστικά στοιχεία, οι σηµαντικότερες 
τετραψήφιες κατηγορίες βελγικών εξαγωγών 
προς την χώρα µας το 2015 περιλαµβάνουν 
τα φαρµακευτικά προϊόντα (3004, 136,97 
εκατ. €, µείωση 0,4% έναντι του 2014), το 
αίµα για διαγνωστικές / θεραπευτικές χρήσεις 
(3002, 103,28 εκατ. €, αύξηση 38,99%), τα 
πετρελαιοειδή (2710, 75,22 εκατ. €, µείωση 
10,87%), τα επιβατικά οχήµατα (8703, 
56,63 εκατ. €, αύξηση 4,68%), τα όργανα 
και συσκευές ιατρικής χρήσης (9018, 48,02 
εκατ. €, αύξηση 19,42%), τα πολυµερή 
αιθυλενίου (3901, 44,64 εκατ. €, αύξηση 
25,65%), τα υποδήµατα µε εξωτερικά 
πέλµατα από καουτσούκ, πλαστική ύλη ή 
δέρµα (6404, 31,56 εκατ. €, αύξηση 
25,37%), τα µέρη και εξαρτήµατα οχηµάτων 
(8708, 28,62 εκατ. €, µείωση 0,07%), τα 
κλιµατιστικά µηχανήµατα (8415, 24,3 εκατ. 
€, αύξηση 14,72%), τα υποδήµατα µε άνω 
µέρος από φυσικό δέρµα (6403, 23,61 εκατ. 
€, αύξηση 11,62%) και τα εντοµοκτόνα και 
παρασιτοκτόνα (3808, 22,86 εκατ. €, αύξηση 
12,08%).    
Σύµφωνα µε τα προσωρινά βελγικά στοιχεία, 
οι κυριότερες κατηγορίες ελληνικών 
προϊόντων που εξήχθησαν στο Βέλγιο κατά 
το 2015 (σε διψήφια κεφάλαια 
εµπορευµατικής κατάταξης συνδυασµένης 
ονοµατολογίας), ήταν: προϊόντα καπνού µε 
αξία 104,09 εκατ. € (κεφάλαιο 24, αύξηση 
105,93% έναντι του 2014), σίδηρος-χάλυβας 
µε αξία εξαγωγών 45,51 εκατ. € (κεφάλαιο 
72, µείωση 10,91%), πλαστικά προϊόντα µε 
αξία 28,92 εκατ. € (κεφάλαιο 39, αύξηση 
1,4%), παρασκευασµένα-διατηρηµένα 
τρόφιµα µε αξία 23,44 εκατ. € (κεφάλαιο 20, 
αύξηση 15,93%), φαρµακευτικά προϊόντα µε 
αξία 21,19 εκατ. € (κεφάλαιο 30, αύξηση 

41,69%), ανόργανα χηµικά προϊόντα µε αξία 
20,7 εκατ. € (κεφάλαιο 28, µείωση 16,87%), 
υλικό & εξοπλισµός µεταφορών µε αξία 
20,48 εκατ. € (κεφάλαιο 87, αύξηση 
48,31%), προϊόντα αλουµινίου µε αξία 12,83 
εκατ. € (κεφάλαιο 76, αύξηση 1,95%), 
προϊόντα χαλκού µε αξία 11,64 εκατ. € 
(κεφάλαιο 74, αύξηση 105,86%), πλεκτά 
προϊόντα ένδυσης µε αξία 10,53 εκατ. € 
(κεφάλαιο 61, αύξηση 50,23%), 
µηχανολογικός εξοπλισµός µε αξία 10,06 
εκατ. € (κεφάλαιο 84, αύξηση 7,87%) και 
γαλακτοκοµικά προϊόντα µε αξία 8,11 εκατ. € 
(κεφάλαιο 04, αύξηση 28,4%).   
Επίσης σύµφωνα µε τα προσωρινά βελγικά 
στοιχεία, οι κυριότερες κατηγορίες βελγικών 
προϊόντων που εισήχθησαν από την Ελλάδα 
κατά το 2015 (σε διψήφια κεφάλαια 
εµπορευµατικής κατάταξης συνδυασµένης 
ονοµατολογίας), ήταν: φαρµακευτικά 
προϊόντα µε αξία 265,25 εκατ. € (κεφάλαιο 
30, αύξηση 14,48% έναντι του 2014), υλικό 
και εξοπλισµός µεταφορών µε αξία 122,22 
εκατ. € (κεφάλαιο 87, αύξηση 9,84%), 
µηχανολογικός εξοπλισµός µε αξία 113,09 
εκατ. € (κεφάλαιο 84, αύξηση 1,66%), 
πλαστικά προϊόντα µε αξία 100,85 εκατ. € 
(κεφάλαιο 39, αύξηση 25,47%), ορυκτά 
καύσιµα µε αξία 93,68 εκατ. € (κεφάλαιο 27, 
µείωση 30,05%), προϊόντα υποδηµατοποιίας 
µε αξία 83,59 εκατ. € (κεφάλαιο 64, αύξηση 
12,3%), όργανα & συσκευές µέτρησης µε 
αξία 72,37 εκατ. € (κεφάλαιο 90, αύξηση 
8,66%), οργανικά χηµικά προϊόντα µε αξία 
60,41 εκατ. € (κεφάλαιο 29, αύξηση 
73,99%), πλεκτά προϊόντα ένδυσης µε αξία 
50,44 εκατ. € (κεφάλαιο 61, αύξηση 
30,06%) και διάφορα χηµικά προϊόντα µε 
αξία 39,09 εκατ. € (κεφάλαιο 38, αύξηση 
1,73%).  
 
2. ∆ιαδικασία δηµοσιονοµικού ελέγχου 
στο Βέλγιο (Μάρτιος 2016)  
Σε συνέχεια σχετικής αναφοράς µας σε 
άρθρο 3 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 118, 
ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στα µέσα Μαρτίου στην σοβαρότητα της 
κατάστασης απόκλισης των φετινών 
δηµοσιονοµικών µεγεθών του Βελγίου από 
τους στόχους του προϋπολογισµού, της 
τάξεως µεταξύ 2,25 και 3,2 δις. €, και στις 
δυσκολίες που αναµένεται να αντιµετωπίσει 
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η οµοσπονδιακή κυβέρνηση κατά την 
διάρκεια της διαδικασίας δηµοσιονοµικού 
ελέγχου του Μαρτίου. Σύµφωνα µε τα 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα, ο Βέλγος 
πρωθυπουργός κ. Michel ανέβαλε κατ’ αρχάς 
την επίσηµη επίσκεψη κυβερνητικού 
κλιµακίου στην Κίνα (αρχικά προβλεπόταν 
για τις 21 Μαρτίου), ενώ ορισµένες σκέψεις 
που υπήρξαν από στελέχη της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης για περαιτέρω 
µετάθεση της επίτευξης του στόχου της 
δηµοσιονοµικής εξισορρόπησης πέραν του 
έτους 2018 προκειµένου να µην απαιτηθεί 
κολοσσιαία δηµοσιονοµική προσπάθεια 
φέτος, απορρίφθηκαν ταχύτατα από τους 
Φλαµανδούς εταίρους του κυβερνητικού 
συνασπισµού. 
Οι προσπάθειες της κυβέρνησης Michel 
εστιάζονται, σύµφωνα µε τον βελγικό 
οικονοµικό Τύπο, στον κατά το δυνατόν 
περιορισµό της πρόσθετης δηµοσιονοµικής 
προσπάθειας που θα πρέπει να καταβληθεί 
φέτος, στα επίπεδα των 1,3 µε 1,4 δις. €, 
ενώ παράλληλα η κυβέρνηση ελπίζει στην 
επίδειξη κάποιας διάθεσης ευελιξίας και 
κατανόησης από πλευράς Ευρ. Επιτροπής 
στις πρόσθετες έκτακτες δηµοσιονοµικές 
επιβαρύνσεις, της τάξεως των 650 εκατ. € 
εξαιτίας της προσφυγικής κρίσης, και των 
400 εκατ. € εξαιτίας της ενίσχυσης των 
µέτρων ασφαλείας προς πάταξη της 
τροµοκρατίας στην χώρα. Πάντως, σύµφωνα 
µε έγκυρους οικονοµικούς αναλυτές, η όποια 
αισιοδοξία πνέει στους κόλπους της 
κεντροδεξιάς οµοσπονδιακής κυβέρνησης, 
είναι επιβεβληµένο να διέπεται από 
µετριοπάθεια, καθώς κύρια αιτία για το 
φετινό δηµοσιονοµικό «κενό» φαίνεται ότι 
αποτελεί η από µεριάς της αρχική 
υπερεκτίµηση των φορολογικών εισπράξεων.        
 
3. Συγχώνευση λιανεµπορικών οµίλων 
Delhaize και Ahold1 
Στις 14 Μαρτίου, οι γενικές συνελεύσεις των 
µετόχων των µεγάλων λιανεµπορικών 
αλυσίδων, Delhaize (Βέλγιο) και Ahold 
(Ολλανδία) έδωσαν την συγκατάθεσή τους 
στην συγχώνευση των δύο οµίλων και την 

                                                 
1 Βλ. προηγούµενες σχετικές αναφορές µας, µε πλέον 
πρόσφατη αυτήν του άρθρου 5 ενηµερωτικού δελτίου 
υπ’ αριθ. 118. 

δηµιουργία νέου ενοποιηµένου σχήµατος 
υπό την επωνυµία Royal Ahold Delhaize, µε 
εξαγορά µετοχών της Delhaize από την 
Ahold. Ο νέος µεγάλος λιανεµπορικός όµιλος 
εκτιµάται ότι διαθέτει ενοποιηµένο κύκλο 
εργασιών ύψους 62,6 δις. €, λειτουργικά 
κέρδη της τάξεως των 2,8 δις. € και καθαρά 
κέρδη 1,5 δις. €. Σύµφωνα µε τον βελγικό 
οικονοµικό Τύπο, θα πρόκειται για τον 
µεγαλύτερο λιανεµπορικό όµιλο από 
απόψεως χρηµατιστηριακής 
κεφαλαιοποίησης στις Κάτω Χώρες και την 
Ευρώπη, και τον δεύτερο µεγαλύτερο στις 
ΗΠΑ (σηµειωτέον ότι η συνολική 
κεφαλαιοποίηση των δύο οµίλων ανερχόταν 
στα 26,4 δις. € στις αρχές Μαρτίου). Ο 
ενοποιηµένος όµιλος Ahold Delhaize θα 
απασχολεί 374 χιλ. εργαζόµενους σε πλησίον 
των 6.600 καταστήµατα, ενώ από την 
συγχώνευση εκτιµάται ότι θα προκύψουν 
οικονοµίες κλίµακας της τάξεως των 500 
εκατ. €, κυρίως εξαιτίας καλύτερων όρων 
πρόσβασης στις αγορές, αλλά και 
εξοικονοµήσεων κόστους και διοικητικών 
εξόδων. Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 
εκτιµάται ότι θα έχει επιτευχθεί το 40% των 
οικονοµιών κλίµακας εξαιτίας της 
συγχώνευσης, µέχρι τα τέλη του 2017 το 
80% και έως τα τέλη του 2018 το 100%. Η 
συγχώνευση εγκρίθηκε κατά µεγάλη 
πλειοψηφία, της τάξεως του 96,22% των 
ψήφων στην γενική συνέλευση της Delhaize 
(το 61,7% των µετοχών ήταν παρούσες) και 
της τάξεως του 99,97% των ψήφων στην 
γενική συνέλευση της Ahold. Σύµφωνα µε 
έγκυρους οικονοµικούς αναλυτές, η 
συγχώνευση δεν αναµένεται να επιφέρει 
δραµατικές αλλαγές στην τοποθέτηση των 
δύο αλυσίδων στις ευρωπαϊκές αγορές, 
ωστόσο εκτιµάται ότι υφίστανται εξαιρετικές 
προοπτικές επέκτασής τους στην αγορά των 
ΗΠΑ, όπου παρουσιάζουν γεωγραφική 
συµπληρωµατικότητα, µε τα καταστήµατα 
της Ahold να εµφανίζουν υψηλότερη 
συγκέντρωση στην βόρεια ανατολική ακτή, 
και εκείνα της Delhaize στη νότια. Ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος επισήµανε 
πάντως ότι οι Βέλγοι µέτοχοι του νέου 
σχήµατος αναµένεται να αντιµετωπίσουν 
πρόβληµα διπλής φορολόγησης των 
εισοδηµάτων τους από µερίσµατα 
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(précompte mobilier), µε συντελεστή 27% 
στο Βέλγιο και 15% στην Ολλανδία.  
Σηµειώνουµε ότι και η βελγική αρχή 
ανταγωνισµού έδωσε την έγκρισή της στην 
συγχώνευση των Ahold και Delhaize, «υπό 
την προϋπόθεση ότι 13 συνολικά 
καταστήµατα -8 της αλυσίδας Albert Heijn 
που ανήκει στην Ahold, και 5 της αλυσίδας 
Delhaize- που βρίσκονται σε διαφορετικές 
πόλεις της Φλάνδρας, θα πρέπει να 
εκχωρηθούν σε ενδιαφερόµενους αγοραστές, 
µε τον όρο ότι αυτοί θα διαθέτουν τα 
οικονοµικά µέσα και την τεχνογνωσία ώστε 
να διατηρήσουν τα εν λόγω καταστήµατα σε 
λειτουργία και να µην απειληθεί η 
απασχόληση». Η έγκριση της βελγικής αρχής 
ανταγωνισµού ήταν και η τελευταία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας συγχώνευσης αναµένεται να 
ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου. Κεντρικό 
ερώτηµα παραµένει, κατά τον βελγικό 
οικονοµικό Τύπο, κατά πόσον ο 
ενοποιηµένος όµιλος Royal Ahold Delhaize 
θα εξακολουθήσει να διατηρεί δύο 
ανταγωνιστικές λιανεµπορικές αλυσίδες στο 
Βέλγιο, ήτοι τις Albert Heijn και Delhaize, ή 
θα προτιµήσει να απαλείψει την πρώτη και 
να αφήσει την δεύτερη, που είναι ασφαλώς 
εξαιρετικά δηµοφιλής, ως παραδοσιακή 
βελγική αλυσίδα.              
 
4. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
οικονοµικές και επιχειρηµατικές 
ειδήσεις  
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Η εβδοµάδα 7 – 
11 Μαρτίου βρήκε τον δείκτη BEL 20 να 
κλείνει στις 3.425,80 µονάδες, σηµειώνοντας 
νέα –µικρή ωστόσο- εβδοµαδιαία άνοδο κατά 
0,21%. Αξιόλογες εβδοµαδιαίες ανόδους 
κατέγραψαν οι αξίες των µετοχών του 
µεγάλου ασφαλιστικού οµίλου Ageas 
(+3,85%), της µεταλλουργίας Bekaert 
(+3,61%) και του επενδυτικού οµίλου στην 
αγορά ακινήτων Cofinimmo (+2,34%), ενώ 
σηµαντικές εβδοµαδιαίες πτώσεις σηµείωσαν 
οι αξίες των µετοχών της ασφαλιστικής  
Delta Lloyd (-6,62%) και της µεγάλης 
φλαµανδικής τράπεζας KBC (-1,44%). Η 
εβδοµάδα 14-18 Μαρτίου έκλεισε µε τον 
δείκτη BEL 20 να ανέρχεται στις 3.420,05 
µονάδες, καταγράφοντας µικρή εβδοµαδιαία 
πτώση της τάξεως του 0,17%, µε 

υψηλότερες επιδόσεις εκείνες των µετοχών 
της ασφαλιστικής Delta Lloyd (+14,2%), του 
οµίλου εµπορίας οχηµάτων D’Ieteren 
(+6,3%), των βελγικών ταχυδροµείων – 
Bpost (+5,1%) και του κτηµατοµεσιτικού 
οµίλου Befimmo (+4,3%) και χειρότερες 
εβδοµαδιαίες µειώσεις των αξιών των 
µετοχών του τραπεζικού οµίλου KBC          
(-6,52%), του ασφαλιστικού οµίλου Ageas  
(-2,29%) και του λιανεµπορικού οµίλου 
Delhaize (-0,71%). Σηµειωτέον ότι η µετοχή 
της νεοεισελθούσας στον δείκτη 
βιοτεχνολογικής Galapagos υπέστη 
εβδοµαδιαία πτώση της τάξεως του 8,4%, 
ενώ οι µετοχές των τριών εξερχοµένων 
εταιρειών (Delta Lloyd, D’Ieteren και 
Befimmo) σηµείωσαν ανοδική εξέλιξη (βλ. 
και ανωτέρω).     
Κατά το διάστηµα µέσων Φεβρουαρίου – 
µέσων Μαρτίου τρέχοντος έτους, σύµφωνα 
µε τον οικονοµικό Τύπο, οι αξίες των 
µετοχών που απαρτίζουν τον δείκτη BEL 20 
εµφάνισαν µέσο ρυθµό ανόδου της τάξεως 
του 8%, µε ανόδους της αξίας 8 µετοχών σε 
ρυθµό ανώτερο του 10%. Η µεγαλύτερη 
άνοδος καταγράφηκε από την µετοχή του 
οµίλου αντιπροσωπειών αυτοκινήτων 
D’Ieteren, που ήταν της τάξεως του 32%, 
ενώ η µετοχή της φαρµακευτικής UCB 
υπήρξε η µόνη που εµφάνισε πτώση (-8%) 
κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα. 
Σύµφωνα µε τους χρηµατιστηριακούς 
αναλυτές, το δυναµικό ανόδου του δείκτη 
κατά το προσεχές δωδεκάµηνο βρίσκεται στο 
6,5%, ενώ το δυναµικό ανόδου των µετοχών 
του BEL 20 συµπεριλαµβανοµένων εκείνων 
των τριών εταιρειών που εισήχθησαν στον 
δείκτη στο τέλος της συνεδρίασης της 18ης 
Μαρτίου (ING, Galapagos και Ontex, σε 
αντικατάσταση των D’Ieteren, Delta Lloyd 
και Befimmo 2 ) ανέρχεται σε 11,3%. 
Σηµειωτέον ότι 8 µετοχές εµφανίζουν 
δυναµικό ανόδου για το προσεχές 
δωδεκάµηνο άνω του 10%, ενώ οι τρεις νέες 
µετοχές του δείκτη BEL 20 εµφανίζουν 
δυναµικό ανόδου άνω του 20% εκάστη. 
Όπως ανέφερε ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
στα µέσα Μαρτίου, το συνολικό ύψος των 
καθαρών κερδών των 19 από τους 20 

                                                 
2  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 5 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 118. 
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επιχειρηµατικούς οµίλους οι µετοχές των 
οποίων απαρτίζουν τον δείκτη BEL 203 κατά 
το έτος 2015 ανήλθε στα 10,8 δις. €, 
µειωµένο κατά 27% έναντι του 2014, κυρίως 
ως αποτέλεσµα των ζηµιών, ύψους άνω των 
4,6 δις. €, που κατέγραψε ο γαλλικός 
ενεργειακός κολοσσός Engie, µητρικός 
όµιλος του µεγαλύτερου ενεργειακού 
παρόχου του Βελγίου, Electrabel. Μη 
συνυπολογιζοµένων των ζηµιών της Engie, ο 
ρυθµός αύξησης των καθαρών κερδών των 
επιχειρηµατικών οµίλων που µετέχουν στον 
BEL 20 ανήλθε, σύµφωνα µε τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, σε 24%. Τα υψηλότερα 
κέρδη µεταξύ των εταιρειών του BEL 20 
πραγµατοποίησε το 2015 η µεγάλη ζυθοποιία 
AB InBev (7,45 δις. €, ήτοι 48% των 
συνολικών κερδών των εταιρειών του 
δείκτη), ακολουθούµενη από τους οµίλους 
KBC (2,64 δις. €), Groupe Bruxelles Lambert 
– GBL (1,03 δις. €), Ageas (770,2 εκατ. €), 
UCB (623 εκατ. €), Proximus (482 εκατ. €) 
και Solvay (406 εκατ. €).         
Περαιτέρω συρρίκνωση της συµµετοχής της 
περιφέρειας της Βαλλονίας στο µετοχικό 
κεφάλαιο της Arcelor Mittal: Ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε στα µέσα 
Μαρτίου στην περαιτέρω συρρίκνωση της 
συµµετοχής της κυβέρνησης της περιφέρειας 
της Βαλλονίας στο µετοχικό κεφάλαιο της 
µεγάλης πολυεθνικής χαλυβουργίας Arcelor 
Mittal, από µερίδιο 0,28% σε µόλις 0,017%, 
κατόπιν δύο αποφάσεων της πρόσφατης 
έκτακτης γενικής συνέλευσης των µετόχων 
του οµίλου, που δροµολόγησαν σηµαντική 
αύξηση κεφαλαίου, της τάξεως των 3 δις. €. 
Σύµφωνα µε την διοίκηση της Sogepa, ήτοι 
του επενδυτικού-χρηµατοδοτικού βραχίονα 
της περιφέρειας της Βαλλονίας, η οποία 
µετείχε ως ο εκπρόσωπος της περιφέρειας 
και µέτοχος στην ως άνω γενική συνέλευση 
καταψηφίζοντας τις δύο ανωτέρω αποφάσεις, 
η περιφέρεια θα πρέπει πλέον να 
επικεντρώσει την προσοχή και τις 
προσπάθειές της στις συµµετοχές που 
κατέχει και στα projects που υλοποιεί στο 
πλαίσιο της θυγατρικής της πολυεθνικής 
χαλυβουργίας στο Βέλγιο, Arcelor Mittal 

                                                 
3  Σηµειωτέον ότι η λιανεµπορική αλυσίδα Colruyt 
δηµοσιεύει ετήσια οικονοµικά αποτελέσµατα στα 
τέλη Ιουνίου.  

Belgium, και ιδιαίτερα στους οµίλους Arceo 
(στον οποίο η Sogepa κατέχει µερίδιο 62%) 
και Arjemo (όπου η Sogepa κατέχει µερίδιο 
50%). Όπως σηµείωσε ο βελγικός Τύπος, η 
περιφέρεια της Βαλλονίας δεν πρόκειται 
εξάλλου να λάβει µέρισµα για την οικονοµική 
χρήση του 2015 από την συµµετοχή της στο 
κεφάλαιο της Arcelor Mittal, καθώς ο 
«γίγαντας» της παγκόσµιας χαλυβουργίας 
κατέγραψε ζηµίες της τάξεως πλησίον των 8 
δις. € πέρσι. Σηµειωτέον ότι η κυβέρνηση 
της περιφέρειας είχε λάβει ένα χρόνο 
νωρίτερα µέρισµα συνολικού ύψους µόλις 
825 χιλ. €. Όπως είναι φυσικό, η φθίνουσα 
συµµετοχή της περιφέρειας της Βαλλονίας 
στο µετοχικό κεφάλαιο, και συνεπώς στα 
όργανα λήψεως αποφάσεων της πολυεθνικής 
χαλυβουργίας, «ενοχλεί» τον βελγικό 
γαλλόφωνο πολιτικό κόσµο, δεδοµένου ότι η 
κυβέρνηση της περιφέρειας έχει καταβάλει 
µεγάλες προσπάθειες και συµβάλει 
αποφασιστικά µε δηµόσια κονδύλια, στην 
επιχείρηση διάσωσης, εκσυγχρονισµού και 
συνέχισης της λειτουργίας των παραγωγικών 
µονάδων της Arcelor Mittal, ιδιαίτερα στην, 
ευαίσθητη για τον βελγικό κλάδο 
χαλυβουργίας, περιοχή της Λιέγης4.  
Απόπειρα οµοσπονδιακής κυβέρνησης για 
εκκίνηση νέας περιόδου φορολογικής 
αµνηστίας, χωρίς τις βελγικές περιφέρειες: Σε 
συνέχεια σχετικών αναφορών µας σε 
προηγούµενα ενηµερωτικά δελτία 5 , καθώς 
και σε συνέχεια της γνωµοδότησης του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Conseil 
d’Etat) στις αρχές ∆εκεµβρίου 2015 ότι η νέα 
περίοδος φορολογικής αµνηστίας, την οποία 
η οµοσπονδιακή κυβέρνηση Michel 
προγραµµάτιζε αρχικά να θέσει σε εφαρµογή 
στις αρχές του τρέχοντος έτους, θα πρέπει 
να περάσει υποχρεωτικά από διαδικασία 
διαβούλευσης µε, και έγκρισης από, τις τρεις 
περιφερειακές κυβερνήσεις του Βελγίου, η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε να 
προχωρήσει σε απαλοιφή από τα σχετικά 
νοµοθετικά κείµενα των οποιωνδήποτε 
αναφορών σε φορολογικές τακτοποιήσεις 
                                                 
4 Βλ. πληθώρα παλαιότερων σχετικών αναφορών µας, 
µε πλέον πρόσφατες εκείνες των άρθρων 3 και 4 
ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 101 και 104, 
αντιστοίχως. 
5 Βλ. αναφορές µας σε άρθρα 8 και 1 ενηµερωτικών 
δελτίων υπ’ αριθ. 106 και 110, αντιστοίχως. 
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εισοδηµάτων που ενδεχοµένως εµπίπτουν 
στο πεδίο αρµοδιοτήτων των περιφερειακών 
κυβερνήσεων, όπως κυρίως οι φόροι 
κληρονοµιάς. Ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. 
Van Overtveldt, έλαβε στις 11 Μαρτίου την 
κατ’ αρχήν έγκριση του σχετικού 
νοµοσχεδίου από το υπουργικό συµβούλιο, 
ενώ στόχος είναι αυτό να ψηφιστεί ει 
δυνατόν εντός του τρέχοντος µηνός από το 
οµοσπονδιακό κοινοβούλιο και να ξεκινήσει 
να εφαρµόζεται από την 1η Απριλίου 2016. 
Τα εκτιµώµενα ετήσια έσοδα από την 
εφαρµογή της νέας περιόδου φορολογικής 
αµνηστίας ανέρχονται κατά την βελγική 
κυβέρνηση στα 250 εκατ. €, κονδύλι 
ιδιαίτερα σηµαντικό στην παρούσα φάση, 
κατά την οποία η κυβέρνηση Michel αναζητά 
τρόπους περιορισµού του δηµοσιονοµικού 
«κενού» που φαίνεται να υπάρχει στην 
εκτέλεση του φετινού προϋπολογισµού 6 . 
Όπως σηµείωσε ο οικονοµικός Τύπος, στο 
παρόν νοµοσχέδιο αναφορά γίνεται σε 
δυνατότητα φορολογικής τακτοποίησης 
αδήλωτων εισοδηµάτων που αφορούν 
αποκλειστικά φόρους που επιβάλλονται στο 
οµοσπονδιακό επίπεδο, ενώ κατά την άποψη 
των βελγικών περιφερειών, το νοµοσχέδιο 
είναι προβληµατικό υπό την έννοια ότι δεν 
ρυθµίζει επαρκώς το ζήτηµα των αδήλωτων 
εισοδηµάτων άγνωστων προελεύσεων, τα 
οποία θεωρητικά µπορεί να αφορούν 
φοροαποφυγή φόρων που εµπίπτουν στο 
πεδίο αρµοδιότητας των περιφερειών. 
Σηµειώνουµε πως το νέο νοµοσχέδιο της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης παραπέµπει την 
δυνατότητα τακτοποίησης εισοδηµάτων που 
προέρχονται από φοροαποφυγή φόρων που 
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των 
περιφερειών, σε επίτευξη µελλοντικής 
συµφωνίας της µε τις περιφερειακές 
κυβερνήσεις. Κατά τον οικονοµικό Τύπο, η 
περιφέρεια της Φλάνδρας φαίνεται µάλλον 
περισσότερο διατεθειµένη να καταλήξει σε 
σχετική συµφωνία µε την οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση, σε αντίθεση µε τις κυβερνήσεις 
Βαλλονίας και Βρυξελλών.      
Βελγική επιχειρηµατική αποστολή στην 
Ινδονησία: Στο διάστηµα 12-19 Μαρτίου 
πραγµατοποιήθηκε µεγάλη βελγική 

                                                 
6  Βλ. ανωτέρω άρθρο 2, καθώς και άρθρο 3 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 118. 

οµοσπονδιακή πολυκλαδική επιχειρηµατική 
αποστολή στην Ινδονησία, και συγκεκριµένα 
στις πόλεις Jakarta και Bandung. Της 
300µελούς αποστολής ηγήθηκε η 
πριγκίπισσα Astrid. Στην αποστολή 
συµµετείχαν 205 εκπρόσωποι 127 βελγικών 
επιχειρήσεων. 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 Ινδονησίας, η οποία αποτελεί µία 
γιγαντιαία αγορά 250 εκατ. κατοίκων, που 
παρουσιάζει αξιόλογες ευκαιρίες για τα 
βελγικά προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις 
επενδύσεις, όπως σηµείωσε ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος. Οι κλάδοι που 
εκπροσωπήθηκαν στην βελγική αποστολή 
συµπεριέλαβαν τις θαλάσσιες µεταφορές, τις 
κατασκευές, τις υποδοµές και τα logistics, τις 
υπηρεσίες υγείας και τα φαρµακευτικά 
προϊόντα, την ενέργεια, τις πράσινες 
τεχνολογίες, τα τρόφιµα, ποτά και αγροτικά 
προϊόντα, τις τηλεπικοινωνίες και την 
τεχνολογία πληροφορικής, καθώς και την 
κλωστοϋφαντουργική βιοµηχανία 
(υπεργολαβίες / façon). 
Η αεροπορική εταιρεία Ethiopian Cargo δεν 
αποχωρεί τελικά από το αεροδρόµιο 
Βρυξελλών:  Σε συνέχεια παλαιότερης 
αναφοράς µας σε ενηµερωτικό δελτίο 
παρελθόντος Οκτωβρίου7, όπως ανέφερε στα 
µέσα Μαρτίου ο βελγικός οικονοµικός Τύπος, 
οι προσπάθειες της διοίκησης του 
αεροδροµίου Βρυξελλών προς αποτροπή της 
µετεγκατάστασης των µεταφορικών 
δραστηριοτήτων της εταιρείας Ethiopian 
Cargo προς Ασία και Μ. Ανατολή, από τις 
Βρυξέλλες στο αεροδρόµιο του Μάαστριχτ 
στην γειτονική Ολλανδία, φαίνεται πως 
καρποφόρησαν. Συγκεκριµένα, σε συνέχεια 
µνηµονίου που υπογράφηκε ανάµεσα στις 
δύο πλευρές τον Φεβρουάριο, το οποίο 
εξασφάλισε την παροχή πρόσθετων και 
ενισχυµένων δικαιωµάτων κίνησης (επιπέδου 
7ης ελευθερίας) στην αφρικανική εταιρεία 
προκειµένου να εκτελεί πτήσεις προς 

                                                 
7 Βλ. άρθρο 4 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 105.  
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προορισµούς στην Ασία και την Μ. Ανατολή, 
η Ethiopian Cargo αποφάσισε να παραµείνει 
στο αεροδρόµιο Βρυξελλών, διπλασιάζοντας 
µάλιστα τις εµπορευµατικές πτήσεις που 
διενεργεί από αυτό σε σύγκριση µε το 
περασµένο έτος, ανεβάζοντας τον αριθµό 
τους στις 12 σε εβδοµαδιαία βάση.   
Πρόγραµµα εξοικονοµήσεων στους 
βελγικούς σιδηροδρόµους: Σύµφωνα µε 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα των µέσων 
Μαρτίου, το φετινό ύψος των κρατικών 
επιχορηγήσεων προς τις δύο εταιρείες που 
διαχειρίζονται τους βελγικούς σιδηροδρόµους, 
SNCB και Infrabel, θα είναι µειωµένο κατά 
162,8 εκατ. € όσον αφορά την πρώτη και 
κατά 144,3 εκατ. € όσον αφορά την δεύτερη. 
Πιο συγκεκριµένα, η SNCB θα τύχει ετήσιας 
επιχορήγησης ύψους 1,75 δις. € από το 
οµοσπονδιακό κράτος (έναντι 1,8 δις. € το 
2015), εκ των οποίων 1,11 δις. € θα 
προορισθούν για κάλυψη κόστους 
εκµετάλλευσης και 598 εκατ. € για 
χρηµατοδότηση επενδύσεων. Από την άλλη 
πλευρά, η επιχορήγηση του οµοσπονδιακού 
κράτους προς την Infrabel θα ανέλθει φέτος 
στα 1,14 δις. € (έναντι 1,2 δις. € το 2015), 
εκ των οποίων 224,2 εκατ. € θα διατεθούν 
σε κάλυψη λειτουργικού κόστους και 846,9 
εκατ. € σε χρηµατοδότηση επενδύσεων. 
Κατά τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, 
µοναδικός κλάδος στον οποίο δεν υπάρχει 
φέτος µείωση του σχετικού οµοσπονδιακού 
κονδυλίου είναι αυτός των επενδύσεων στο 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών σύστηµα 
σηµατοδότησης, ελέγχου, προστασίας και 
επείγουσας τροχοπέδησης των 
αµαξοστοιχιών (ETCS) 8 , η περαιτέρω 
ανάπτυξη και ολοκλήρωση εγκατάστασης 
του οποίου αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα 
για τις βελγικές αρχές. Συγκεκριµένα, η εν 
λόγω οµοσπονδιακή επιχορήγηση 
εµφανίζεται αυξηµένη το 2016 και 
ανερχόµενη στα 254,5 εκατ. €, έναντι 195,8 
εκατ. € το 2015. Ο οικονοµικός Τύπος 
επισήµανε τις σοβαρές περικοπές που έχουν 
επέλθει στην χρηµατοδότηση της 
λειτουργίας των βελγικών σιδηροδρόµων 
κατά τα τελευταία έτη, σε σύγκριση µε τα 
προβλεπόµενα κονδύλια στο –

                                                 
8 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 2 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 118. 

εγκαταλελειµµένο- πολυετές πρόγραµµα 
επενδύσεων (Plan Pluriannuel 
d’Investissement) της περιόδου 2013-2025, 
τόσο υπό την κυβέρνηση Michel, όσο και 
υπό την προηγούµενη κυβέρνηση Di Rupo.  
Εκτιµήσεις για τα µέχρι τώρα οφέλη του 
Βελγίου από το «Σχέδιο Juncker»: Ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε στα 
µέσα Μαρτίου, µε την ευκαιρία σχετικών 
δηλώσεων του αντιπροέδρου της Ευρ. 
Επιτροπής, J. Katainen, στα οικονοµικά 
οφέλη του Βελγίου από την µέχρι σήµερα 
υλοποίηση του µεγάλου επενδυτικού 
προγράµµατος της Ευρ. Επιτροπής για την 
ανάκαµψη των ευρωπαϊκών οικονοµιών, 
γνωστού ως “Σχεδίου Juncker”. Σύµφωνα µε 
τα δηµοσιεύµατα, χρηµατοδότηση ύψους 
100 εκατ. € από το εν λόγω επενδυτικό 
πρόγραµµα θα λάβει το υπό εκκίνηση 
κατασκευής νέο offshore αιολικό πάρκο 
Nobelwind στην Βόρεια Θάλασσα9, ενώ και 
ένα δεύτερο µεγάλο επενδυτικό σχέδιο 
αποκατάστασης βιοµηχανικών εκτάσεων 
αναµένεται να απολάβει χρηµατοδότησης  
από το πρόγραµµα, κυρίως µέσω της ΕΤΕπ. 
Επίσης, ο βελγικός Τύπος έκανε λόγο για 
πρόσφατη υπογραφή 6 συµφωνιών µεταξύ 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων (FEIS) και βελγικών τραπεζών, 
που προβλέπουν την παροχή κονδυλίων 
ύψους 58 εκατ. € σε εγγυήσεις και δάνεια, 
τα οποία εκτιµάται ότι θα δηµιουργήσουν 
ιδιωτικές επενδύσεις της τάξεως των 685 
εκατ. € και θα χρηµατοδοτήσουν περί τις 
2.700 µικροµεσαίες επιχειρήσεις στο Βέλγιο. 
Ως συνήθεις ενδείξεις «δυσαρέσκειας» και 
κριτικής διάθεσης της σχετικής 
αρθρογραφίας, επισηµαίνουµε αφ’ ενός τον 
εξαιρετικά χαµηλό αριθµό µεγάλων 
βιοµηχανικών επενδυτικών σχεδίων στο 
Βέλγιο που θα χρηµατοδοτηθούν από 
κονδύλια του «Σχεδίου Juncker» (µόλις 2) σε 
σύγκριση µε γειτονικές χώρες (17 επενδυτικά 
σχέδια στην Γαλλία), αλλά και το γεγονός ότι, 
καθώς φαίνεται, η περιφέρεια της Φλάνδρας 
έχει επωφεληθεί περισσότερο από ότι ο 
βελγικός νότος. Πάντως, σύµφωνα µε 
στοιχεία της ΕΤΕπ, κατά την οκτάµηνη 

                                                 
9 Βλ. προηγούµενες σχετικές αναφορές µας, µε πλέον 
πρόσφατη αυτήν του άρθρου 6 ενηµερωτικού δελτίου 
υπ’ αριθ. 116. 
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περίοδο υλοποίησης του µεγάλου 
ευρωπαϊκού επενδυτικού προγράµµατος, στο 
Βέλγιο έχουν τύχει χρηµατοδοτήσεων –µέσω 
παροχής εγγυήσεων σε τραπεζικές 
πιστώσεις- 92 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια 
στην περιφέρεια της Βαλλονίας και πλησίον 
των 100 επενδυτικά σχέδια στην περιφέρεια 
της Φλάνδρας. Όπως επισήµανε ο 
οικονοµικός Τύπος, εξαιρετικά αποδοτική 
εργασία όσον αφορά την απορρόφηση 
κονδυλίων από το «Σχέδιο Juncker» 
πραγµατοποιούν οι δύο µεγάλες 
περιφερειακές αναπτυξιακές εταιρείες της 
Φλάνδρας και της Βαλλονίας, PMV και 
Sowalfin, που στηρίζουν την χρηµατοδότηση 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω παροχής 
εγγυήσεων σε τραπεζικές πιστώσεις, που 
χρηµατοδοτούνται από το Σχέδιο 10 . Όπως 
διευκρίνισε στις δηλώσεις του ο κ. Katainen, 
απαιτείται µεγαλύτερη κινητοποίηση του 
Βελγίου από πλευράς υποβολής νέων 
επενδυτικών σχεδίων, ιδιαίτερα στον τοµέα 
της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τα 
οποία θα πρέπει ωστόσο να µην αποτελούν 
καθαρά δηµόσια επενδυτικά σχέδια, αλλά 
ιδιωτικές επενδύσεις ή επενδύσεις δια της 
σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 
Σηµειώνουµε τέλος ότι στις 21 Μαρτίου ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε και 
σε νέα συµφωνία παροχής εγγυήσεων, 
µεταξύ της ΕΤΕπ και της τράπεζας ING 
Belgique, που θα επιτρέψει την 
χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
δια δανείων από την βελγική τράπεζα, 
συνολικού ύψους 100 εκατ. €.    
Πρώτη κερδοφόρος χρήση για την Brussels 
Airlines από το έτος 2010: Όπως ανέφερε ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος στα µέσα 
Μαρτίου, η οικονοµική χρήση του 2015 
υπήρξε η πρώτη κερδοφόρος για τον µεγάλο 
βελγικό αεροµεταφορέα, Brussels Airlines 
µετά το έτος 2010. Η βελγική αεροπορική 
εταιρεία πραγµατοποίησε το 2015 κύκλο 
εργασιών ύψους 1,27 δις. € και καθαρά 
κέρδη της τάξεως των 41,3 εκατ. €, έναντι 
ζηµιών ύψους 4 εκατ. € που είχε υποστεί το 
2014. Το λειτουργικό κέρδος της Brussels 
Airlines ανήλθε το 2015 σε 43,1 εκατ. €. Ο 
αριθµός των επιβατών που διακίνησε η 

                                                 
10  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 101. 

εταιρεία αυξήθηκε το 2015 σε άνω των 7 
εκατ., έναντι 6,7 εκατ. το 2014, ενώ το 
ποσοστό πληρότητας των πτήσεων έφθασε 
το 75,4%. Όπως επισήµαναν πάντως τα 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα, σηµαντικό µέρος 
της επανόδου στην κερδοφορία έπαιξαν κατά 
το παρελθόν έτος οι υψηλότατες 
εξοικονοµήσεις κόστους εξαιτίας της πτώσης 
των τιµών των καυσίµων διεθνώς. Σύµφωνα 
µε τον οικονοµικό Τύπο, η επάνοδος της 
Brussels Airlines σε κερδοφόρα 
αποτελέσµατα σηµατοδοτεί την έναρξη της 
διαδικασίας λήψης απόφασης από τον 
γερµανικό αεροπορικό κολοσσό Lufthansa 
σχετικά µε την σκοπιµότητα εξαγοράς 
ολοκλήρου του κεφαλαίου της βελγικής 
εταιρείας, η οποία αναµένεται να 
ολοκληρωθεί εντός του δευτέρου τριµήνου. 
Σηµειωτέον ότι σήµερα η Lufthansa κατέχει 
το 45% του µετοχικού κεφαλαίου της 
Brussels Airlines.                                                
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