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1. Συστάσεις Ευρ. Επιτροπής για την 
βελγική οικονοµία, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαµήνου 2016 
Στις 18 Μαΐου η Ευρ. Επιτροπή δηµοσίευσε 
τις οριστικές συστάσεις της για την βελγική 
οικονοµία, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
Ευρωπαϊκού Εξαµήνου 2016. Η Ευρ. 
Επιτροπή εστιάζει στις συστάσεις της προς 
την βελγική κυβέρνηση κυρίως στο ζήτηµα 
της εξισορρόπησης των δηµοσιονοµικών 
µεγεθών και της µείωσης του δηµοσίου 
χρέους. Επισηµαίνουµε πάντως ότι, 
σύµφωνα µε την Ευρ. Επιτροπή, το Βέλγιο, 
καίτοι παρουσιάζει αποκλίσεις όσον αφορά 
το δηµόσιο χρέος και το έλλειµµα, σε γενικές 
γραµµές συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις 
του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
και ως εκ τούτου δεν τίθεται επί του 
παρόντος ζήτηµα υπαγωγής του σε 
διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος. 
Πιο συγκεκριµένα, οι 3 συστάσεις της Ευρ. 
Επιτροπής προς το Βέλγιο επικεντρώνουν 
την προσοχή τους στα ακόλουθα ζητήµατα: 
(α) Λήψη απαραίτητων µέτρων για την 
δραστική µείωση του επιπέδου του δηµοσίου 
χρέους και την εξισορρόπηση των 
δηµοσιονοµικών µεγεθών. Συγκεκριµένα για 
τα έτη 2016 και 2017, η Ευρ. Επιτροπή 
απαιτεί διαρθρωτική δηµοσιονοµική 
προσπάθεια (µείωσης δηλαδή του 
διαρθρωτικού ελλείµµατος) της τάξεως 
τουλάχιστον του 0,6% του ΑΕΠ ετησίως, µε 
σκοπό την προσέγγιση των µεσοπρόθεσµων 
δηµοσιονοµικών στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Ευρ. Επιτροπή επισηµαίνει την 
αναγκαιότητα λήψης πρόσθετων µέτρων 
δηµοσιονοµικής εξοικονόµησης από την 
βελγική κυβέρνηση, ιδιαίτερα κατά την διετία 
2016-2017, προκειµένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι εξάλειψης του διαρθρωτικού 
ελλείµµατος µέχρι το έτος 2018 και µείωσης 
της αναλογίας χρέους-ΑΕΠ στο 99,6% µέχρι 
το έτος 2019, όπως αυτοί προσδιορίζονται 
στο αναθεωρηµένο Πρόγραµµα 
Σταθερότητας που ενέβασε η βελγική 
κυβέρνηση στην Ευρ. Επιτροπή στα τέλη 
Απριλίου. Η Ευρ. Επιτροπή αναγνώρισε 
εξάλλου, ως ελαφρυντικά για το Βέλγιο 
στοιχεία, τις αρνητικές επιπτώσεις που 
αναµένεται να έχει η µεταναστευτική κρίση 
και η προσπάθεια αντιµετώπισης της 
τροµοκρατίας στις βελγικές κρατικές δαπάνες 

φέτος, ποσοτικοποιώντας τες ως ποσοστά 
του ΑΕΠ, ανερχόµενες σε 0,17% και 0,12% 
αντίστοιχα. Η Ευρ. Επιτροπή συνιστά επίσης 
αποτελεσµατικότερο επιµερισµό 
δηµοσιονοµικών στόχων µεταξύ των 
διαφορετικών επιπέδων διοίκησης 
(οµοσπονδιακών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών) και απλοποίηση του φορολογικού 
συστήµατος, µην παραγνωρίζοντας την 
πρόοδο που έχει συντελεστεί µέχρι σήµερα 
από την βελγική κυβέρνηση όσον αφορά την 
υλοποίηση της φορολογικής µεταρρύθµισης 
και την µετατόπιση φορολογικών βαρών από 
τον παραγωγικό συντελεστή εργασία προς 
άλλες κατηγορίες εισοδηµάτων.       
(β) Βελτίωση ανταγωνιστικότητας και 
λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Η Ευρ. 
Επιτροπή καλεί την βελγική κυβέρνηση να 
προχωρήσει στην αναθεώρηση της 
νοµοθεσίας του 1996 για την 
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, σε 
συνεννόηση µε τους κοινωνικούς εταίρους, 
µε σκοπό την διασφάλιση επαρκούς 
συνδέσµου µεταξύ εξέλιξης αµοιβών και 
παραγωγικότητας. Θυµίζουµε ότι η 
εγκατάλειψη του συστήµατος αυτόµατης 
τιµαριθµικής αναπροσαρµογής µισθών 
αποτελεί πάγια, εδώ και αρκετά χρόνια, 
σύσταση της Ευρ. Επιτροπής προς την 
εκάστοτε βελγική κυβέρνηση. Η Ευρ. 
Επιτροπή συνιστά ακόµη βελτίωση της 
λειτουργίας της αγοράς εργασίας και των 
µηχανισµών ένταξης εργατικού δυναµικού σε 
αυτήν µε εξάλειψη των υφιστάµενων 
στρεβλώσεων, µεταρρύθµιση των 
συστηµάτων εκπαίδευσης και 
επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς και 
παροχή ειδικής στήριξης επαγγελµατικής 
κατάρτισης σε µετανάστες.   
(γ) Λήψη µέτρων βελτίωσης της λειτουργίας 
της οικονοµίας, της αγοράς και της 
αποδοτικότητας των επενδύσεων. Η Ευρ. 
Επιτροπή συνιστά την ενίσχυση της 
παραγωγικής δυναµικότητας και των 
επενδύσεων σε καινοτόµους κλάδους, καθώς 
επίσης την βελτίωση των συνθηκών του 
ανταγωνισµού, ιδιαίτερα στους κλάδους 
επιχειρηµατικών υπηρεσιών και λιανεµπορίου. 
Περαιτέρω, συνιστά την κάλυψη των 
υφιστάµενων ελλείψεων διοχέτευσης και 
απορρόφησης επενδυτικών κεφαλαίων που 
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αντιµετωπίζουν οι κλάδοι υποδοµών 
µεταφορών και παραγωγής ενέργειας.     
Η σχετική αναφορά της Ευρ. Επιτροπής για 
το Βέλγιο, µε τίτλο: ”Recommendation for a 
Council Recommendation on the 2016 
National Reform Programme of Belgium and 
delivering a Council opinion on the 2016 
Stability Programme of Belgium”, 
COM(2016) 322 final, 18.5.2016, µπορεί να 
αναζητηθεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016
/csr2016_belgium_en.pdf.    
                                     
2. Εκτιµήσεις περί περιορισµού της 
απασχόλησης στις Βρυξέλλες 
Σύµφωνα µε στοιχεία έρευνας για το βελγικό 
εργατικό δυναµικό που δηµοσίευσε 
πρόσφατα το οµοσπονδιακό Υπουργείο 
Οικονοµίας (SPF Economie), διαπιστώθηκε 
µία ανησυχητική –κατά την εκτίµηση του 
οικονοµικού Τύπου- τάση, η οποία προκύπτει 
από την καταγραφή υψηλότερου ποσοστού 
κατοίκων των Βρυξελλών που κατέχουν 
θέσεις απασχόλησης στην πόλη, σε σύγκριση 
µε το παρελθόν. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της έρευνας, µία δεκαετία νωρίτερα, το 
µεγαλύτερο µέρος των απασχολούµενων 
στις Βρυξέλλες (ποσοστό 55%) προερχόταν 
από άλλες περιοχές του Βελγίου, ενώ 
αντιθέτως σήµερα, το µερίδιο των κατοίκων 
Βρυξελλών που απασχολούνται στην πόλη 
τους υπερβαίνει το 50%. Αν και οι ακριβείς 
αιτίες της ανωτέρω τάσης δεν είναι εύκολο 
να διακριβωθούν, ο οικονοµικός Τύπος 
αποδίδει µία αρνητική διάσταση στην εν 
λόγω τάση, συνδυάζοντάς την και µε το 
γεγονός ότι ο αριθµός των νέων θέσεων 
εργασίας που δηµιουργούνται στις Βρυξέλλες 
ακολουθεί πτωτική πορεία. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της έρευνας του Υπουργείου 
Οικονοµίας, το 2015 οι Βρυξέλλες 
αριθµούσαν 701.932 θέσεις εργασίας, κατά 
18.200 λιγότερες από το 2014, και σε 
κατώτατο επίπεδο από το έτος 2010. Οι 
φόβοι έγκυρων οικονοµικών αναλυτών 
εστιάζονται στο ενδεχόµενο η αγορά 
εργασίας στην βελγική πρωτεύουσα να έχει 
φθάσει σε επίπεδο κορεσµού, ενώ 
ταυτόχρονα τα µεγάλα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι Βρυξέλλες όσον αφορά το 
οδικό δίκτυο, γενικότερα το δίκτυο 
συγκοινωνιών και το συνολικό σύστηµα 

µεταφορών, ενδεχοµένως να αποθαρρύνουν 
και απωθούν εργατικό δυναµικό που ζει 
εκτός πρωτεύουσας από το να µετακινείται 
στις Βρυξέλλες για να εργαστεί. Κατά τις 
εκτιµήσεις µερίδας του πολιτικού κόσµου, η 
περιφέρεια Βρυξελλών έχει επενδύσει 
υπερβολικά σε ανάπτυξη υποδοµών 
κατοικιών και εκπαίδευσης προκειµένου να 
εξυπηρετήσει το εισρέον παλαιότερα 
εργατικό δυναµικό, µε αποτέλεσµα να µην 
υπάρχει επαρκής διαθέσιµος χώρος για 
στέγαση επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε την εν 
λόγω οπτική, θα πρέπει να µεταβληθεί η 
χρήση τουλάχιστον µέρους των ανωτέρω 
υποδοµών, ώστε να βρίσκονται σε θέση να 
φιλοξενήσουν επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες, τονώνοντας κατ’ αυτόν 
τρόπο την απασχόληση και την οικονοµία 
των Βρυξελλών.        
 
3. Ζηµίες για την Electrabel το 2015 
Σύµφωνα µε πρόσφατα δηµοσιεύµατα του 
βελγικού οικονοµικού Τύπου, η Electrabel, 
θυγατρική του γαλλικού ενεργειακού 
κολοσσού Engie (πρώην GDF Suez) και 
µεγαλύτερος ενεργειακός πάροχος του 
Βελγίου, κατέγραψε το περασµένο έτος 
ζηµίες ρεκόρ, ύψους 1,36 δις. €, έπειτα από 
καθαρά κέρδη ύψους 1,1 δις. € που είχε 
πραγµατοποιήσει το 2014 και από µία διετία 
ζηµιών που είχε καταγράψει κατά τα έτη 
2012 και 2013. Η διοίκηση της εταιρείας 
αποδίδει τις περσινές ζηµίες κυρίως στην 
αποµείωση της αξίας της συµµετοχής της 
στον θυγατρικό της Engie όµιλο Engie 
Energy International1 κατά 1,1 δις. €, αλλά 
και στην σοβαρά µειωµένη λειτουργία του 
πυρηνικού παραγωγικού δυναµικού του 
Βελγίου το 2015,  και συγκεκριµένα των 
πυρηνικών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας Tihange 2, Doel 3, καθώς και Doel 
1, κατά την µεγαλύτερη διάρκεια του έτους. 
Βεβαίως, από την άλλη πλευρά και ακριβώς 
εξαιτίας της µακράς περιόδου αδράνειας των 
βελγικών πυρηνικών σταθµών, µειώθηκε 
σηµαντικά το ύψος του φόρου πυρηνικής 
ενέργειας που οφείλει η Electrabel για την 
περσινή χρήση, στα επίπεδα των 166 εκατ. €, 

                                                 
1  Ο εν λόγω όµιλος συγκεντρώνει τις διεθνείς 
δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του 
γαλλικού ενεργειακού κολοσσού Engie. 
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έναντι 407 εκατ. € που είχε καταβάλει για 
την χρήση του 2014.  
Παρεµπιπτόντως σηµειώνουµε ότι, σύµφωνα 
µε οικονοµικά δηµοσιεύµατα των µέσων 
Μαΐου, η ∆ιεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA), 
σε πρόσφατη αξιολόγησή της αναφορικά µε 
την κατάσταση του βελγικού ενεργειακού 
κλάδου, εξέφρασε την εκτίµηση πως το 
Βέλγιο δεν θα πρέπει να βιαστεί να 
εγκαταλείψει την χρήση πυρηνικής ενέργειας 
µέχρι το έτος 2025, όπως είναι 
προγραµµατισµένο, συνιστώντας παράλληλα 
στην βελγική κυβέρνηση να υιοθετήσει 
µακροπρόθεσµη ενεργειακή στρατηγική και 
να προβεί στις απαραίτητες αναδιαρθρώσεις 
του ενεργειακού µείγµατος της χώρας, 
προτού εγκαταλείψει οριστικά την πυρηνική 
ενέργεια. Η Υπηρεσία προτείνει την 
παράταση της λειτουργίας των 4 σχετικά 
νεότερων πυρηνικών σταθµών (Doel 3 και 
Tihange 1, 2 και 3) –υπό τον όρο ότι αυτοί 
πληρούν επαρκείς συνθήκες ασφάλειας- 
ώστε η έξοδος από την χρήση πυρηνικής 
ενέργειας να πραγµατοποιηθεί περισσότερο 
σταδιακά και οµαλά, χωρίς να προκαλέσει 
διαταραχές στην παραγωγή και στις τιµές 
των ενεργειακών προϊόντων. Κατά τον 
βελγικό οικονοµικό Τύπο, στόχος της 
οµοσπονδιακής Υπουργού Ενέργειας, κας 
Marghem, είναι ο διάλογος που ήδη 
διεξάγεται µεταξύ όλων των οµόσπονδων 
οντοτήτων του Βελγίου, να καταλήξει σε 
συγκεκριµένο στρατηγικό σχέδιο το έτος 
2017, το οποίο θα προσδιορίζει την 
µελλοντική σύνθεση του ενεργειακού 
µείγµατος της χώρας. Σηµειωτέον ότι, 
εξαιτίας της µη διαθεσιµότητας αρκετών 
πυρηνικών αντιδραστήρων πέρσι, το µερίδιο 
της πυρηνικής στην συνολική παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας στο Βέλγιο, κατήλθε 
από τα συνήθη επίπεδα πλησίον του 50%, 
στο επίπεδο του 29% το 2015.       
 
4. Αύξηση των βελγικών εξαγωγών 
µπύρας το 2015 
Σύµφωνα µε πολύ πρόσφατη έκθεση της 
βελγικής οµοσπονδίας ζυθοποιών (Brasseurs 
Belges), το 2015, χαρακτηρίστηκε από 
θετικά αποτελέσµατα για τον βελγικό κλάδο, 
ο οποίος κατέγραψε ιστορικά υψηλό επίπεδο 
όγκου εξαγωγών, στα 13,02 εκατ. 
εκατόλιτρα, σε σύγκριση µε το επίπεδο των 

12,04 εκατ. εκατολίτρων το 2014. Από την 
άλλη πλευρά, η εγχώρια κατανάλωση έπεσε 
για πρώτη φορά στα χρονικά κάτω από τα 
επίπεδα των 8 εκατ. εκατολίτρων, 
ανερχόµενη σε 7,95 εκατ., έναντι 8,09 εκατ. 
εκατολίτρων το 2014 (µείωση κατά 1,7%). 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της οµοσπονδίας, η 
πτώση της εγχώριας κατανάλωσης οφείλεται 
πρωτίστως στην µείωση των πωλήσεων 
µπύρας σε χώρους µαζικής εστίασης κατά 
3%, και δευτερευόντως στην πτώση των 
πωλήσεων σε λιανεµπορικά καταστήµατα 
(κατά 0,8%). Σηµειώνουµε ότι οι συνολικές 
πωλήσεις του βελγικού κλάδου ζυθοποιίας το 
2015 ανήλθαν σε 20,97 εκατ. εκατόλιτρα, 
αυξηµένες κατά 4,1% σε όγκο έναντι των 
πωλήσεων του 2014 (στα 20,14 εκατ. 
εκατόλιτρα). Οι βελγικές εξαγωγές µπύρας 
εντός της Ε.Ε. σηµείωσαν το 2015 άνοδο 
κατά 5,8% σε σύγκριση µε το 2014, 
φθάνοντας τα 8,89 εκατ. εκατόλιτρα, µε την 
Γαλλία να αποτελεί την πρώτη εξαγωγική 
αγορά απορροφώντας το 2015 3,69 εκατ. 
εκατόλιτρα βελγικής µπύρας, ακολουθούµενη 
από τις Ολλανδία, Γερµανία, Ιταλία και 
Βρετανία. Οι εξαγωγές εκτός Ε.Ε. σηµείωσαν 
το 2015 άνοδο κατά 13,5%, φθάνοντας στο 
ιστορικά υψηλό επίπεδο των 4,13 εκατ. 
εκατολίτρων, µε πρώτη αγορά τις ΗΠΑ (1,9 
εκατ. εκατόλιτρα, αύξηση 5,5%), δεύτερη 
την Κίνα (490 χιλ. εκατόλιτρα, αύξηση 
57,8%), ενώ ακολουθούν οι Καναδάς, Ν. 
Κορέα, Ιαπωνία και Ρωσία.  
Το 2015 σηµειώθηκε εξάλλου αύξηση των 
βιοµηχανικών επενδύσεων στον κλάδο 
ζυθοποιίας κατά 11%, µε τις συνολικές 
επενδύσεις να ανέρχονται σε 200 εκατ. €, 
καθώς και επέκταση της παραγωγικής βάσης 
του κλάδου, µε προσθήκη 31 ζυθοποιητικών 
µονάδων στην χώρα, µε έµφαση στην 
παραγωγή µοναστηριακού τύπου µπυρών και 
στις µικροζυθοποιίες. Σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις της οµοσπονδίας, ο βελγικός 
κλάδος ζυθοποιίας απασχολεί άµεσα 4.500 
εργαζόµενους, καθώς και συνολικά 49.291 
εργαζόµενους σε άµεσες και έµµεσες θέσεις 
απασχόλησης, ενώ συνεισφέρει κατά 
περίπου 1% στο βελγικό ΑΕΠ.  
Εν τούτοις, το ξεκίνηµα της φετινής χρονιάς 
δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό, καθώς σύµφωνα 
µε την οµοσπονδία των Βέλγων ζυθοποιών 
κατά το πρώτο τετράµηνο η εγχώρια 
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κατανάλωση έχει σηµειώσει πτώση της 
τάξεως του 6%, εξαιτίας αφ’ ενός της 
πτώσης της κίνησης στον κλάδο µαζικής 
εστίασης λόγω των τροµοκρατικών 
επιθέσεων στις Βρυξέλλες στα τέλη Μαρτίου, 
και αφ’ ετέρου της αύξησης των ειδικών 
φόρων κατανάλωσης, ήδη από τα τέλη του 
2015.  
                        
5. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
οικονοµικές και επιχειρηµατικές 
ειδήσεις  
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Η εβδοµάδα 9-13 
Μαΐου τελείωσε µε τον δείκτη BEL 20 να έχει 
σηµειώσει εβδοµαδιαία άνοδο της τάξεως 
του 1,53%, κλείνοντας στις 3.376,83 
µονάδες, ακολουθώντας την γενικότερη 
θετική τάση των ευρωπαϊκών 
χρηµατιστηρίων. Τις µεγαλύτερες 
εβδοµαδιαίες ανόδους στο πλαίσιο του BEL 
20 κατέγραψαν οι µετοχές των εταιρειών 
Galapagos (+11,86% στα 44,75 €), KBC 
(+5,7% στα 48,68 €), ING (+2,21% στα 
10,43 €), ενώ αντιθέτως η µετοχή της  
Bekaert κατέγραψε εβδοµαδιαία πτώση κατά 
6,11%. Η εβδοµάδα 16-20 Μαΐου έκλεισε µε 
τον δείκτη BEL 20 να βρίσκεται στις 
3.390,34 µονάδες, έχοντας καταγράψει 
εβδοµαδιαία άνοδο της τάξεως του 0,40%, 
και σηµαντικές εβδοµαδιαίες ανόδους των 
αξιών των µετοχών των εταιρειών Galapagos 
(+6,78% στα 47,78 €), Ageas (+6,15% στα 
34,46 €), Bekaert (+3,98% στα 37,77 €) και 
KBC (+2,71% στα 50 €). Σηµειώνουµε ότι ο 
οικονοµικός Τύπος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην άνοδο της µετοχής του ασφαλιστικού 
οµίλου Ageas, που προήλθε από την 
δηµοσίευση εξαιρετικά ικανοποιητικών 
τριµηνιαίων αποτελεσµάτων, µε ενίσχυση 
της κερδοφορίας από ασφαλιστικές 
δραστηριότητες στις αγορές του Βελγίου και 
της Ασίας (κυρίως Κίνας και Ταϊλάνδης). Η 
κερδοφορία του οµίλου από τις ασφαλιστικές 
δραστηριότητες ανήλθε κατά το πρώτο 
τρίµηνο 2016 στα 201 εκατ. €, ενώ τα 
συνολικά αποτελέσµατα της Ageas είναι 
ζηµιογόνα, συνυπολογιζοµένης της 
κληρονοµιάς της παλαιάς Fortis, και βεβαίως 
του εκτιµώµενου κόστους αποζηµιώσεων 
βάσει συµφωνίας φιλικού διακανονισµού που 
συνήψε πρόσφατα η Ageas µε οµάδες 

µετόχων της παλαιάς Fortis, ύψους 889 εκατ. 
€.       
Σηµειώνουµε ότι στις 10 Μαΐου 
ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας 
εισαγωγής στο Χρηµατιστήριο Βρυξελλών 
της βιοτεχνολογικής εταιρείας Asit Biotech, 
από την οποία αντλήθηκαν κεφάλαια 23,5 
εκατ. €. Η τιµή διάθεσης των µετοχών της 
Asit ορίστηκε στα 7 €, πράγµα που σηµαίνει 
ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση της εταιρείας 
ανέρχεται σε µεταξύ 93,1 και 95,4 εκατ. €. 
Το 10% των προσφερθέντων τίτλων της Asit 
αγοράστηκε από ιδιώτες µικροεπενδυτές, 
κυρίως στην Γαλλία και στο Βέλγιο2, ενώ η 
έναρξη διαπραγµάτευσης της µετοχής της 
στα Χρηµατιστήρια Βρυξελλών και Παρισιού 
έγινε – µε όχι ιδιαίτερα επιτυχηµένο τρόπο, 
αφού η αξία της µετοχής ακολούθησε 
πτωτική πορεία της τάξεως του 3,59%- στις 
11 Μαΐου3. Η βιοτεχνολογική εταιρεία, που 
ιδρύθηκε το 1987 και αποτελεί spin-off του 
Πανεπιστηµίου της Louvain, ειδικεύεται στην 
παραγωγή και διάθεση προϊόντων 
ανοσοθεραπείας νέας γενιάς κατά διαφόρων 
µορφών αλλεργιών. Η εισαγωγή της µετοχής 
της Asit Biotech υπήρξε η πρώτη φετινή για 
το Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, ενώ, όπως 
επισήµανε ο οικονοµικός Τύπος, αποτέλεσε 
την µεγαλύτερης έως τώρα αξίας εισαγωγή 
βιοτεχνολογικής εταιρείας σε ευρωπαϊκά 
χρηµατιστήρια για την φετινή χρονιά. 
Σύµφωνα µε βελγικά οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, µόνον 5 από τις 13 συνολικά 
µετοχές βιοτεχνολογικών εταιρειών που είναι 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Βρυξελλών 
απολαµβάνουν υψηλότερη τιµή σε σύγκριση 
µε εκείνην της εποχής εισαγωγής τους στο 
Χρηµατιστήριο. Την µεγαλύτερη αύξηση –
της τάξεως του 520%- σε σύγκριση µε την 
εποχή εισόδου της στο Χρηµατιστήριο 
Βρυξελλών (τον Μάιο 2005) απολαµβάνει η 
µετοχή της Galapagos, ακολουθούµενη από 
την µετοχή της Celyad, που παρουσιάζει 
αύξηση κατά 169% σε σύγκριση µε την 
εποχή εισαγωγής της (τον Ιούνιο 2013, υπό 

                                                 
2  Σύµφωνα µε τον οικονοµικό Τύπος, οι Βέλγοι 
µικροεπενδυτές αγόρασαν µόλις το 1% των 
προσφερθεισών µετοχών της Asit.  
3  Και συνολική πτώση κατά 5,71% στο τέλος της 
εβδοµάδας 9-13 Μαΐου, κλείνοντας στα 6,60 €, στο 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών. 
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την επωνυµία Cardio3 BioSciences 4 ). Από 
την άλλη πλευρά, την χειρότερη επίδοση 
µεταξύ των µετοχών βιοτεχνολογικών 
εταιρειών στο Βέλγιο παρουσιάζει εκείνη της 
Thrombogenics, η οποία αφού έφθασε ένα 
ανώτατο επίπεδο στα 47 € και συµµετείχε 
στον δείκτη BEL 20 5 , έχει σήµερα 
καταποντιστεί στο επίπεδο των 3,3 €.    
Κατά το διάστηµα µέσων Απριλίου – µέσων 
Μαΐου τρέχοντος έτους, οι αξίες των 
µετοχών που απαρτίζουν τον δείκτη BEL 20 
εµφάνισαν µέσο ρυθµό πτώσης της τάξεως 
του 1,7%, µε µοναδικές σηµειωθείσες 
ανόδους στις αξίες των µετοχών των 
εταιρειών Galapagos (+15%), Ontex (+3%), 
KBC (+2%) και Ackermans & Van Haaren 
(+2%).  
Σύµφωνα µε τους χρηµατιστηριακούς 
αναλυτές, το δυναµικό ανόδου του δείκτη 
κατά το προσεχές δωδεκάµηνο βρίσκεται στο 
12,9%, µε µοναδικές µετοχές που 
εµφανίζουν αρνητικό δυναµικό εκείνες των 
εταιρειών Colruyt και Cofinimmo.                
Ο βελγικός κατασκευαστικός όµιλος DEME 
εισέρχεται στην κινεζική αγορά: Σύµφωνα µε 
δηµοσιεύµατα του βελγικού οικονοµικού 
Τύπου στα µέσα Μαΐου, ο µεγάλος βελγικός 
κατασκευαστικός όµιλος που ειδικεύεται στα 
έργα βυθοκόρησης αλλά και στην κατασκευή 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων (δια 
θυγατρικών του), DEME, σύστησε 
κοινοπραξία µε τον µεγάλο κινεζικό όµιλο 
θαλάσσιων µεταφορών China Cosco 
Shipping, µε σκοπό την ανάπτυξη των 
offshore εγκαταστάσεων παραγωγής 
ενέργειας από αιολικές πηγές στην Κίνα. 
Σύµφωνα µε τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, η 
ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην 
Κίνα είναι ακόµη περιορισµένη και 
παρουσιάζει αξιόλογες προοπτικές 
µεγέθυνσης. Κατά τον οικονοµικό Τύπο, 
µεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζει στην Κίνα ο 
κλάδος επίγειων αιολικών πάρκων, καθώς το 
2015 το ήµισυ των αιολικών εγκαταστάσεων 
που κατασκευάστηκαν παγκοσµίως ήταν 

                                                 
4 Βλ. σχετικές αναφορές µας σε άρθρα 7(δ) και 7(δ) 
ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 29 και 30. 
5  Η µετοχή της Thrombogenics είχε εισέλθει στον 
δείκτη BEL 20 τον Μάρτιο 2013, ενώ εξήλθε από τον 
δείκτη τον Μάρτιο 2014. Βλ. και σχετική 
υποσηµείωση 11 άρθρου 4 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ 
αριθ. 99.  

στην Κίνα, ενώ σε χρονικό ορίζοντα µέχρι το 
2020 ο στόχος των κινεζικών αρχών είναι να 
αυξήσουν την παραγωγική δυναµικότητα 
των επίγειων αιολικών εγκαταστάσεων κατά 
πλησίον των 100 GW, στα 250 GW. Ωστόσο, 
στον κλάδο της offshore παραγωγής αιολικής 
ενέργειας, όπου ο στόχος παραγωγικής 
δυναµικότητας ήταν της τάξεως των 5 GW 
το 2015 και των 30 GW το 2020, τα 
πράγµατα βαίνουν λιγότερο ικανοποιητικά, 
καθώς η µέχρι σήµερα εγκατεστηµένη 
παραγωγική ισχύς ανέρχεται σε πλησίον του 
1 GW. Σύµφωνα µε την διοίκηση της DEME, 
καίτοι η µέχρι στιγµής πορεία κατασκευής 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Κίνα δεν 
είναι ικανοποιητική, εκτιµάται πως τα αµέσως 
επόµενα χρόνια θα υπάρξει θεαµατική 
επιτάχυνση, πλησιάζοντας το αντίστοιχο 
ευρωπαϊκό επίπεδο, που σήµερα διαθέτει 
παραγωγική δυναµικότητα της τάξεως των 
12 GW, µε διαρκή προοπτική περαιτέρω 
ανάπτυξης. Σύµφωνα µε την διοίκηση της 
DEME, «ο βελγικός όµιλος, ο οποίος έχει ήδη 
µετάσχει στην κατασκευή και είναι µέτοχος 
σειράς αιολικών πάρκων στην Ευρώπη, 
συνασπιζόµενος µε την Cosco, η οποία 
γνωρίζει άριστα την κινεζική αγορά και 
ταυτόχρονα µπορεί να διευκολύνει την DEME 
διασφαλίζοντας την αποτελεσµατικότερη και 
φθηνότερη µεταφορά υλικών και 
εξαρτηµάτων για την κατασκευή των 
αιολικών πάρκων, θα µπορέσει να 
κατακτήσει σηµαντικό µερίδιο στην 
κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων 
στην Κίνα».   
Οι επιβαρύνσεις τόκων του βελγικού 
δηµοσίου χρέους θα περάσουν κάτω από τα 
10 δις. € φέτος: Σύµφωνα µε πρόσφατες 
δηλώσεις του διευθυντή της βελγικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Χρέους (Agence Belge 
de la Dette), Jean Deboutte ενώπιον του 
οµοσπονδιακού κοινοβουλίου, οι εκτιµώµενες 
επιβαρύνσεις τόκων επί του βελγικού 
δηµοσίου χρέους που θα πρέπει να 
καταβάλει φέτος το βελγικό δηµόσιο θα 
περάσουν για πρώτη φορά, έπειτα από 
πολλά χρόνια, κάτω από το επίπεδο των 10 
δις. €, έναντι 10,66 δις. € πέρσι. Σύµφωνα 
µε τον κ. Deboutte, καθοριστικό ρόλο στην 
µείωση των σχετικών επιβαρύνσεων έχει 
παίξει η πολιτική χαµηλών επιτοκίων της ΕΚΤ, 
η οποία έχει οδηγήσει τα επιτόκια δανεισµού 
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του βελγικού δηµοσίου σε ιστορικά χαµηλά 
επίπεδα. Κατά τις εκτιµήσεις της Υπηρεσίας, 
το 2018 το κόστος αναχρηµατοδότησης του 
βελγικού δηµοσίου χρέους ενδέχεται να έχει 
φθάσει κάτω και από τα 9 δις. €, και να 
ανέλθει στα 8,94 δις. €. Σηµειώνουµε ότι η 
Υπηρεσία δεν αναµένει σε βραχυπρόθεσµο 
χρονικό ορίζοντα άνοδο των επιτοκίων 
δανεισµού, και ως εκ τούτου κατά πάσα 
πιθανότητα δεν θα συνάψει νέα συµβόλαια 
“interest rate swaps” µε σκοπό να 
προστατεύσει το βελγικό δηµόσιο από 
ενδεχόµενη σηµαντική άνοδο των επιτοκίων. 
Κατά τις πρόσφατες εκτιµήσεις της 
Υπηρεσίας, το βελγικό δηµόσιο αναµένεται 
να υποστεί ζηµία συνολικού ύψους 2,3 δις. € 
κατά την διετία 2015-2016, εξαιτίας 
συµβολαίων “interest rate swaps” που είχε 
συνάψει το φθινόπωρο του 2014, µε σκοπό 
να προστατεύσει το βελγικό δηµόσιο από µία 
ενδεχόµενη σηµαντική άνοδο του επιπέδου 
των µακροπρόθεσµων βελγικών επιτοκίων 
δανεισµού κατά τα εν λόγω έτη. Σύµφωνα 
µε την Υπηρεσία, η εν λόγω ζηµία στην 
οποία αναφέρθηκε και ο οικονοµικός Τύπος 
είναι σχετική, αφού από την άλλη πλευρά το 
βελγικό δηµόσιο ωφελήθηκε από το χαµηλό 
σηµερινό επίπεδο των επιτοκίων, έχοντας να 
καταβάλει µικρότερα κονδύλια για 
αποπληρωµές τόκων.  
Συµβόλαια βελγικών επιχειρηµατικών οµίλων 
στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου 
της Γαλλίας: Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
αναφέρθηκε στα µέσα Μαΐου στην επιτυχή 
κατά την εκτίµησή του αλλά και τις 
εκτιµήσεις βελγικών επιχειρηµατικών φορέων, 
τελική τοποθέτηση βελγικών 
επιχειρηµατικών οµίλων στην αγορά 
προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών της 
διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήµατος της Γαλλίας που ξεκινά τον 
Ιούνιο. Ο οικονοµικός Τύπος έκανε 
συγκεκριµένη αναφορά σε ονόµατα 12 
βελγικών επιχειρήσεων που ανέλαβαν την 
κατασκευή διαφόρων έργων και την 
προµήθεια διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών 
στους διοργανωτές του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήµατος, και πιο συγκεκριµένα στις 
εξής επιχειρήσεις: Tractebel (τεχνικός όµιλος, 
αναµόρφωση σταδίων πόλεων Λυών και 
Νίκαιας), EVS (ψηφιακά συστήµατα 
εξωτερικών µεταδόσεων), Saey (παροχή 

χαλυβδοσωλήνων για τα στάδια Νίκαιας και 
Μπορντώ), Simplex Arena (παροχή 
καθισµάτων για τα στάδια Παρισιού και 
Τουλούζ), Desso (τεχνητοί τάπητες και 
χλοοτάπητες για το Stade de France του 
Παρισιού), Deltacast (συστήµατα ψηφιακής 
απεικόνισης), WNM (παροχή 
οπτικοακουστικού εξοπλισµού και 
συστηµάτων µεταδόσεων σε 6 γαλλικά 
στάδια), NEP Belgium (τεχνικές υπηρεσίες 
τηλεοπτικής αναµετάδοσης αναµετρήσεων 
στα στάδια των πόλεων Λιλ και Λανς),  PRG 
(εγκατάσταση γιγαντοοθονών στην περιοχή 
Champs de Mars του Παρισιού), Stageco 
(παροχή συστήµατος στήριξης των ανωτέρω 
γιγαντοοθονών), Wollux (παροχή σηµαιών, 
κασκόλ και συναφών ειδών) και Super Color 
(παροχή γραφιστικού υλικού προβολής 
χορηγών του Πρωταθλήµατος). Οι ανωτέρω 
επιχειρήσεις είναι µέλη της βελγικής 
οµοσπονδίας επιχειρήσεων τεχνολογίας –
AGORIA – Sports Technology Club, η οποία 
καταβάλλει συστηµατικές προσπάθειες 
προώθησης βελγικών επιχειρήσεων κατά τα 
στάδια προετοιµασίας µεγάλων διεθνών 
αθλητικών διοργανώσεων. 
Αναφορές βελγικού Τύπου στην βελγική 
συµβολή στην αναµόρφωση της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την αναπτυξιακή 
συνεργασία: Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
αναφέρθηκε στα µέσα Μαΐου, µε την 
ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων επί θεµάτων 
αναπτυξιακής συνεργασίας (Βρυξέλλες, 
12.5.2016), στην προσπάθεια αναµόρφωσης 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
αναπτυξιακή συνεργασία, µε σκοπό την 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς της, 
αλλά και την αξιοποίησή της ως εργαλείου 
για την αντιµετώπιση της µεταναστευτικής 
κρίσης, και βεβαίως, στην εν θέµατι βελγική 
συνεισφορά. Ο βελγικός Τύπος αναφέρθηκε 
πιο συγκεκριµένα σε περσινή πρωτοβουλία 
του Βέλγου οµοσπονδιακού Υπουργού, 
αρµόδιου για ζητήµατα αναπτυξιακής 
συνεργασίας, Alexander De Croo, η οποία 
υποστηρίχθηκε από ακόµη 14 κράτη µέλη, 
µε στόχο να αναδείξει στην Ευρ. Επιτροπή 
την ψηφιακή οικονοµία και την ψηφιοποίηση 
των συστηµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας 
ως κεντρικών συστατικών στοιχείων της νέας 
στρατηγικής για την αναπτυξιακή 
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συνεργασία. Κατά τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, η εν λόγω πρωτοβουλία 
έτυχε της κατ’ αρχήν αποδοχής του 
Συµβουλίου Υπουργών στα µέσα Μαΐου. 
Σύµφωνα µε σχετικές δηλώσεις του Βέλγου 
Υπουργού, «η ψηφιοποίηση των 
συστηµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας θα 
βοηθήσει στην βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας και του ελέγχου των 
συστηµάτων, στην καταπολέµηση της 
διαφθοράς και στην αντιµετώπιση των 
φαινοµένων παραοικονοµίας στις 
αναπτυσσόµενες χώρες, λήπτριες 
αναπτυξιακής βοήθειας». Επίσης, η βελγική 
κυβέρνηση επιµένει στην ανάδειξη και 
ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τοµέα 
στην αναπτυξιακή συνεργασία, δια του 
ανοίγµατος των σχετικών προγραµµάτων σε 
ιδιωτικές πηγές χρηµατοδότησης. Ειδική 
αναφορά επιφυλάχθηκε στην επιτυχηµένη 
πρωτοβουλία της δηµιουργίας ειδικού 
αναπτυξιακού ταµείου για τις λιγότερο 
αναπτυγµένες χώρες –υπό την επωνυµία BIO 
– Société Belge d’Investissement pour les 
Pays en Développement- που αποτελεί τον 
χρηµατοδοτικό βραχίονα της βελγικής 
αναπτυξιακής συνεργασίας, και ο ρόλος του 
οποίου στην χρηµατοδότηση της 
αναπτυξιακής συνεργασίας αναµένεται να 
ενδυναµωθεί, µε µεγαλύτερη εµπλοκή του 
ιδιωτικού τοµέα. Επίσης, ειδική µνεία έγινε 
στην συνεργασία της βελγικής κυβέρνησης 
µε τον ∆ιεθνή Ερυθρό Σταυρό µε τίτλο 
“Humanitarian impact bond”, στο πλαίσιο 
της οποίας, τα σχέδια ανθρωπιστικής 
βοήθειας χρηµατοδοτούνται σε πρώτη φάση 
από τον ιδιωτικό τοµέα, και εν συνεχεία, εφ’ 
όσον βεβαιωθεί η οµαλή τους υλοποίηση, 
ακολουθεί η καταβολή κρατικών κονδυλίων. 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Βέλγου Υπουργού, 
«το 2015 το Βέλγιο αφιέρωσε το 0,42% του 
ΑΕΠ του στην αναπτυξιακή συνεργασία, το 
ήµισυ δε αυτής κατευθύνεται προς τις 
λιγότερο αναπτυγµένες χώρες». 
Επιβολή νέας τραπεζικής εισφοράς στο 
Βέλγιο: Όπως ανέφερε ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος, στις 13 Μαΐου το 
οµοσπονδιακό υπουργικό συµβούλιο 
ενέκρινε την επιβολή νέας τραπεζικής 
εισφοράς, η οποία ενοποιεί 4 παλαιότερες 
χωριστές εισφορές που κατέβαλλαν τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στο Βέλγιο, 

διευρύνει την φορολογική βάση και 
αναµένεται να αποφέρει υψηλότερα 
φορολογικά έσοδα στο κράτος. Σύµφωνα µε 
τον οµοσπονδιακό Υπουργό Οικονοµικών κ. 
Van Overtveldt, «οι µικρότερες τράπεζες 
αναµένεται να συνεισφέρουν σε µικρότερο 
βαθµό από ότι οι µεγαλύτερες, και κατ’ 
αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η διατήρηση 
των ισορροπιών στο τραπεζικό τοπίο της 
χώρας». Η νέα εισφορά του τραπεζικού 
τοµέα θα υπολογίζεται επί του συνόλου των 
καταθέσεων που συγκεντρώνει εκάστη 
τράπεζα, τόσο από ιδιώτες όσο και από 
επιχειρήσεις. Σηµειωτέον ότι οι συνολικές 
τοποθετήσεις σε τραπεζικές καταθέσεις στο 
Βέλγιο υπολογίζονται, µε βάση στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου του 
παρελθόντος Μαρτίου, στο επίπεδο των 665 
δις. €, περίπου τριπλάσιο εκείνου των 
αποταµιευτικών καταθέσεων ιδιωτών. 
Σύµφωνα µε το βελγικό Υπ. Οικονοµικών, η 
νέα εισφορά θα αποφέρει πλησίον των 805 
εκατ. € σε ετήσια βάση, ήτοι κατά 55 εκατ. € 
περισσότερο από το σηµερινό ύψος των 4 
τραπεζικών εισφορών που αντικαθιστά 
(συγκεκριµένα, τραπεζικής συνδροµής, 
φόρου πιστωτικών ιδρυµάτων, συνεισφοράς 
στο βελγικό ταµείο εξυγίανσης των 
τραπεζών και σειράς τελών που σχετίζονται 
µε την δυνατότητα µεταφοράς τραπεζικών 
ζηµιών σε επόµενες χρήσεις). Στην επιβολή 
της νέας τραπεζικής εισφοράς αντέδρασε –
όπως ήταν αναµενόµενο- η βελγική 
οµοσπονδία του χρηµατοπιστωτικού κλάδου 
(Febelfin), επισηµαίνοντας πως η αυτή 
έρχεται να προστεθεί σε άλλες δύο εισφορές 
που πληρώνουν οι βελγικές τράπεζες στα 
ευρωπαϊκά ταµεία εγγύησης των 
καταθέσεων και χρηµατοπιστωτικής 
σταθερότητας, οι οποίες ανέρχονται σε 
ετήσια βάση στο επίπεδο των 600 εκατ. €. 
Όπως συµπεραίνει η Οµοσπονδία, η 
προσθήκη της νέας εισφοράς ανεβάζει την 
ετήσια επιβάρυνση των βελγικών τραπεζών 
σε πλησίον των 1,4 δις. €, που αποτελεί την 
υψηλότερη συνολική επιβάρυνση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, η νέα τραπεζική εισφορά 
τίθεται σε εφαρµογή από φέτος και 
αναµένεται να εισπραχθεί από τα κρατικά 
ταµεία για πρώτη φορά το Νοέµβριο 
τρέχοντος έτους. 
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Εικαζόµενα βελγικά οφέλη από την 
ευρωπαϊκή συµφωνία εµπορίου και 
επενδύσεων µε τις ΗΠΑ (TTIP): Όπως 
ανέφερε στα µέσα Μαΐου ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος, σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα πρόσφατης έρευνας για 
λογαριασµό της Ευρ. Επιτροπής6, το Βέλγιο 
αποτελεί την δεύτερη –µετά την Ιρλανδία- 
ευρωπαϊκή χώρα που θα αποκοµίσει το 
µεγαλύτερο ύψος οικονοµικών ωφεληµάτων 
από την ενδεχόµενη επίτευξη «φιλόδοξης» 
συµφωνίας εµπορίου και επενδύσεων µεταξύ 
Ε.Ε. και ΗΠΑ, της τάξεως των 5 δις. € 
ετησίως. Κατά τα αποτελέσµατα της έρευνας, 
η βελγική οικονοµία αναµένεται να 
επωφεληθεί ιδιαίτερα εξαιτίας των στενών 
της σχέσεων µε τις ΗΠΑ, καθώς µία 
ενδεχόµενη ευρωπαϊκή συµφωνία µε τις ΗΠΑ 
θα τόνωνε τις ετήσιες βελγικές εξαγωγές 
κατά άνω του 20% και το βελγικό ΑΕΠ κατά 
περίπου 1,2% σε ετήσια βάση. Σύµφωνα µε 
τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, ενώ το Βέλγιο 
–κυρίως το γαλλόφωνο- αποτελεί µία από τις 
ευρωπαϊκές χώρες µε τον υψηλότερο βαθµό 
«αντίστασης» σε µία ενδεχόµενη συµφωνία 
Ε.Ε.-ΗΠΑ, µε κύριες ενστάσεις την 
διαφαινόµενη περαιτέρω αποδυνάµωση των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων προς όφελος 
µεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, αλλά και 
τον περιορισµό του ρόλου του κράτους ως 
ρυθµιστή της οικονοµίας και της αγοράς, τα 
αποτελέσµατα της έρευνας της Ευρ. 
Επιτροπής θεωρείται ότι δίνουν ισχυρά 
επιχειρήµατα στους υποστηρικτές µίας 
τέτοιας συµφωνίας.   
Νέα γνωµοδότηση επί της σχεδιαζόµενης 
περιόδου φορολογικής αµνηστίας από το 
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους: Σε συνέχεια 
σχετικών αναφορών µας σε προηγούµενα 
ενηµερωτικά δελτία 7 , το νοµοσχέδιο της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης δια του οποίου 
θα καταστεί δυνατή η έναρξη εφαρµογής 
νέας περιόδου φορολογικής αµνηστίας χωρίς 
την εµπλοκή των περιφερειακών 

                                                 
6 Η έρευνα διεξήχθη από την συµβουλευτική εταιρεία 
Ecorys, τα αποτελέσµατά της δηµοσιοποιήθηκαν από 
την Επίτροπο Malmstrom,  ενώ διευκρινίζεται ότι 
πρόκειται για ενδιάµεσα αποτελέσµατα, και όχι 
οριστικά αποτελέσµατα της έρευνας.   
7  Βλ. αναφορές µας σε άρθρα 8, 1, 4 και 5 
ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 106, 110, 119 και 
123, αντιστοίχως. 

κυβερνήσεων, επανεξετάσθηκε από το 
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (Conseil 
d’Etat), το οποίο αποφάνθηκε στα µέσα 
Μαΐου πως δεν έχει κάποιες πρόσθετες 
παρατηρήσεις επί του κειµένου, όσον αφορά 
την συµβατότητά του µε το σχήµα 
κατανοµής των αρµοδιοτήτων µεταξύ 
οµοσπονδιακής και περιφερειακών 
κυβερνήσεων, καθώς το υποβληθέν κείµενο 
του νοµοσχεδίου αποτελεί απλώς 
ελαφρότατα αναδιαµορφωµένη εκδοχή 
προηγουµένων κειµένων, επί των οποίων το 
Συµβούλιο έχει ήδη γνωµοδοτήσει8. Η µη επί 
της ουσίας γνωµοδότηση από το Νοµικό 
Συµβούλιο είναι βέβαιο ότι θα καθυστερήσει 
περαιτέρω την έναρξη ισχύος της νέας 
περιόδου φορολογικής αµνηστίας, ενώ 
θυµίζουµε πως η βελγική αντιπολίτευση 
διαβλέπει ακόµη και πιθανότητα προσφυγής 
στο ανώτατο συνταγµατικό δικαστήριο της 
χώρας (Cour Constitutionnelle), καθώς 
εκτιµά πως το νοµοσχέδιο δεν ρυθµίζει µε 
επιτυχία τα ανακύψαντα προβλήµατα 
υπέρβασης των αρµοδιοτήτων του 
οµοσπονδιακού κράτους, εις βάρος των 
βελγικών περιφερειών. 
Κατασκευή εργοστασίου ανακύκλωσης στο 
λιµάνι της Αµβέρσας από σαουδαραβικό 
όµιλο: Όπως κατέγραψε στα µέσα Μαΐου ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος, ο 
σαουδαραβικών συµφερόντων 
επιχειρηµατικός όµιλος Energy Recovery 
Systems (ERS) έλαβε από την διοίκηση του 
λιµένος της Αµβέρσας την δυνατότητα 
επιλογής της εναλλακτικής λύσης 
κατασκευής εργοστασίου ανακύκλωσης 
αποβλήτων πλαστικών, αντί του βόρειου 
τµήµατος του λιµανιού της Αµβέρσας όπως 
προβλεπόταν αρχικά 9 , στην θέση του 
παλαιού εργοστασίου της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας Opel, στο λιµάνι της 
Αµβέρσας. Σύµφωνα µε τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, το ύψος της επένδυσης 
εκτιµάται στα 3,7 δις. €, ενώ αναµένεται να 
δηµιουργηθούν περίπου 900 νέες θέσεις 
εργασίας. Η σχετική σύµβαση µεταξύ λιµένος 
Αµβέρσας και σαουδαραβικού οµίλου 

                                                 
8 Συγκεκριµένα, στα τέλη Οκτωβρίου και στις αρχές 
∆εκεµβρίου του περασµένου έτους. 
9  Βλ. σχετική επισήµανσή µας σε άρθρο 2 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 91.  
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αναµένεται να υπογραφεί στις 4 Ιουνίου, και 
θα δίνει προθεσµία ενός έτους στην ERS να 
παράσχει λεπτοµέρειες τεχνικής φύσεως 
όσον αφορά την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου, µεταξύ των οποίων σχετικά µε τις 
πηγές χρηµατοδότησης, το ακριβές εταιρικό 
σχήµα που θα υλοποιήσει την επένδυση, την 
προέλευση των αποβλήτων, καθώς και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επένδυσης.  
Πώληση του 3ου µεγαλύτερου ενεργειακού 
παρόχου του Βελγίου, Lampiris: Όπως 
ανέφερε στα µέσα Μαΐου ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος και σε συνέχεια 
παλαιότερης σχετικής µας αναφοράς 10 , η 
διοίκηση του τρίτου µεγαλύτερου 
ενεργειακού παρόχου της χώρας, µε 
ειδίκευση στην πράσινη ενέργεια, Lampiris, η 
οποία εξετάζει εδώ και µερικούς µήνες 
σοβαρά το ενδεχόµενο πώλησης του οµίλου 
σε µεγάλο ενεργειακό όµιλο,  φαίνεται ότι 
κατά τους προσεχείς µήνες πρόκειται να 
εντατικοποιήσει τις σχετικές διαδικασίες 
επιλογής των επικρατέστερων υποψηφίων 
αγοραστών. Μεταξύ των υποψήφιων 
αγοραστών συγκαταλέγονται, σύµφωνα µε 
τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, οι γαλλικοί 
ενεργειακοί όµιλοι EDF (µητρική του 2ου 
µεγαλύτερου ενεργειακού παρόχου του 
Βελγίου, EDF Luminus) και Direct Energie, ο 
ολλανδικός πράσινος ενεργειακός όµιλος 
Eneco, καθώς και δύο ακόµη όµιλοι, ένας 
γερµανικός και άλλος ένας γαλλικός, ενώ από 
την άλλη πλευρά, το όνοµα της θυγατρικής 
της διαδηµοτικής αναπτυξιακής επιχείρησης 
της Λιέγης, Nethys, η οποία επενδύει 
ιδιαίτερα στους τοµείς ενέργειας και 
τηλεπικοινωνιών, φαίνεται ότι µάλλον 
αποσύρεται από την εν λόγω διαδικασία. 
Σηµειωτέον ότι η Lampiris αριθµεί περίπου 
800 χιλιάδες συνδροµητές στο Βέλγιο και 
175 χιλιάδες στην Γαλλία, ενώ ο κύκλος 
εργασιών της πλησιάζει τα 1,7 δις. €.    
                      
           
 
                      
 
      
                                    
 

                                                 
10 Βλ. άρθρο 6 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 112. 
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