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1. Εκδήλωση «Γεύσεις Ελλήνων 
Εκλεκτές», Επιτροπή των Περιφερειών, 
23.11.2015 
Στις 23 Νοεµβρίου τρέχοντος έτους έλαβε 
χώρα στους χώρους της Επιτροπής των 
Περιφερειών στις Βρυξέλλες, ειδική 
συνεδριακή εκδήλωση στο πλαίσιο του 
διατοπικού σχεδίου συνεργασίας που 
υλοποιείται από 21 αναπτυξιακές εταιρείες 
της τοπικής αυτοδιοίκησης σε συνεργασία µε 
55 ∆ήµους, καθώς επίσης πανεπιστηµιακά 
και ερευνητικά ιδρύµατα και συλλογικούς 
ιδιωτικούς φορείς της χώρας µας, µε τίτλο 
«Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές». Το εν λόγω 
σχέδιο εµπίπτει στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος LEADER, την δε διοργάνωση 
της εκδήλωσης στις 23.11 υλοποίησαν 
επιτυχώς οι αναπτυξιακές εταιρείες Τρικάλων 
και Πάρνωνα. Η τελευταία αποτελεί και την 
συντονίστρια του διατοπικού σχεδίου. 
Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι προς το τέλος 
της εκδήλωσης έλαβε χώρα επίσηµη τελετή 
σύστασης του ∆ικτύου ∆ήµων των 
«Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων», µε σκοπό 
την καταγραφή και ανάδειξη των τοπικών 
προϊόντων, τροφίµων και ποτών, καθώς και 
ελληνικών συνταγών, µε ιδιαίτερη έµφαση 
στα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, τόσο στο 
εγχώριο, όσο και στο διεθνές πεδίο.  
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία 
τους ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 
∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) κ. Πατούλης, καθώς 
και ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. 
Κασίµης, ο οποίος αναφέρθηκε εκτεταµένα 
στο ελληνικό πρόγραµµα αγροτικής 
ανάπτυξης 2014-2020 και στις προοπτικές 
που δηµιουργεί για την ανάπτυξη του 
αγροτοδιατροφικού τοµέα στην χώρα µας. 
Σηµειωτέον ότι η εκδήλωση 
πραγµατοποιήθηκε κανονικά, έστω µε 
µικρότερη του αναµενοµένου συµµετοχή, 
παρά τις πρακτικές δυσκολίες που ανέκυψαν 
εξαιτίας του αυξηµένου επιπέδου επιφυλακής 
στις Βρυξέλλες τις ηµέρες εκείνες λόγω 
φόβων για επικείµενα τροµοκρατικά 
χτυπήµατα. Η αξιοπρόσεκτη αυτή 
πρωτοβουλία διατοπικής συνεργασίας µεταξύ 
των φορέων ΟΤΑ και των κατά τόπους 
αναπτυξιακών εταιρειών, θεωρούµε ότι 
δύναται να συµβάλλει αποφασιστικά στην 
συστηµατοποίηση και τον εξορθολογισµό 

δράσεων προβολής της ελληνικής 
γαστρονοµίας στο εξωτερικό, σε συνεργασία 
µε τα κατά τόπους Γραφεία Ο.Ε.Υ., Γραφεία 
Ε.Ο.Τ. καθώς και άλλων ενδεχοµένως 
φορέων. 
                     
2. Βελτίωση τόσο της καταναλωτικής, 
όσο και της επιχειρηµατικής 
εµπιστοσύνης στο Βέλγιο το Νοέµβριο 
Τα δηµοσιευθέντα στις 20.11 στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (BNB) 
έδειξαν ότι το επίπεδο καταναλωτικής 
εµπιστοσύνης, έπειτα από τις διαδοχικές 
πτώσεις που σηµείωσε κατά το τρίµηνο 
Ιουλίου-Σεπτεµβρίου, φθάνοντας µάλιστα 
τον Σεπτέµβριο τις -10 µονάδες, που 
αποτέλεσαν το χαµηλότερο σηµείο του από 
τον ∆εκέµβριο του 2014, τον µήνα Οκτώβριο 
φάνηκε να αποκαθίσταται µερικώς, 
ανερχόµενο στις -8 µονάδες, συνέχισε δε να 
ενισχύεται και τον µήνα Νοέµβριο, όπου και 
ανήλθε στις -4 µονάδες. Βελτίωση 
παρατηρήθηκε κυρίως στους επιµέρους 
δείκτες αισιοδοξίας αναφορικά µε την 
γενικότερη µακροοικονοµική κατάσταση της 
χώρας (από τις -6 µονάδες τον Οκτώβριο 
στις -2 µονάδες το Νοέµβριο) και τις 
προοπτικές διαµόρφωσης της ανεργίας (από 
τις 21 µονάδες τον Οκτώβριο στις 14 
µονάδες το Νοέµβριο). Ο δείκτης που µετρά 
την εµπιστοσύνη όσον αφορά την 
οικονοµική κατάσταση των βελγικών 
νοικοκυριών ενισχύθηκε πολύ ελαφρά (από 
τις -3 µονάδες το µήνα Οκτώβριο στις -2 
µονάδες τον Νοέµβριο), οµοίως δε και 
εκείνος που µετρά την εµπιστοσύνη ως προς 
την ικανότητά τους για αποταµίευση (από 
την -1 µονάδα τον Οκτώβριο στην 1 µονάδα 
το Νοέµβριο).  
Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας σχετικά 
µε το κλίµα επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης 
που δηµοσιεύθηκαν στις 24.11, έδειξαν 
οριακή βελτίωση της επιχειρηµατικής 
εµπιστοσύνης για τον µήνα Νοέµβριο, στις   
-3,9 µονάδες, έναντι –4 µονάδων τον 
Οκτώβριο, και έπειτα από την σοβαρή 
διολίσθηση του επιπέδου επιχειρηµατικής 
εµπιστοσύνης κατά το τρίµηνο Ιουλίου- 
Σεπτεµβρίου. Η ελαφρότατη βελτίωση της 
επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης οφείλεται 
στην αισθητή καλυτέρευση των προοπτικών 
εξέλιξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
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στον κλάδο υπηρεσιών (από τις 7,2 µονάδες 
τον Οκτώβριο στις 11 µονάδες το Νοέµβριο) 
και κατασκευών (από τις -8,5 µονάδες τον 
Οκτώβριο στις -7,3 µονάδες το Νοέµβριο). 
Στον αντίποδα, χειροτέρευση της 
επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης εµφάνισαν οι 
κλάδοι µεταποίησης (από τις -5,6 µονάδες 
τον Οκτώβριο στις -6,3 το Νοέµβριο) και, 
κυρίως, εµπορίου (από τις -4,3 µονάδες τον 
Οκτώβριο στις -8 µονάδες το Νοέµβριο). 
Όπως σηµείωσε η Κεντρική Τράπεζα, η 
συνολική συνθετική καµπύλη της 
οικονοµικής συγκυρίας ενισχύθηκε ελάχιστα 
για το µήνα Νοέµβριο και ανήλθε στις 0,0 
µονάδες έναντι -0,5 µονάδων τον Οκτώβριο, 
0,0 µονάδων τον Σεπτέµβριο , 0,7 µονάδων 
τον Αύγουστο και 0,9 µονάδων τον Ιούνιο 
και τον Ιούλιο.  
   
3. Ο δηµοσιονοµικός κίνδυνος από τον 
τραπεζικό όµιλο DEXIA µειώνεται 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του διευθύνοντα 
συµβούλου του υπό συρρίκνωση τραπεζικού 
οµίλου DEXIA, Karel De Boeck, ο όµιλος 
κάνει σε ολοένα και µικρότερο βαθµό χρήση 
των εγγυήσεων που του έχουν παράσχει το 
βελγικό και το γαλλικό δηµόσιο, ύψους 85 
δις. € στα τέλη του 20121. Όπως διευκρίνισε 
ο κ. De Boeck, το ύψος των εγγυήσεων στις 
οποίες είναι εκτεθειµένα τα δύο κράτη για 
την DEXIA είναι πλέον της τάξεως των 62 δις. 
€, µε το 51% να αναλογεί στο βελγικό 
κράτος.  
H DEXIA συνεχίζει να υλοποιεί το σχέδιο 
συρρίκνωσης και σταδιακής εξαφάνισης του 
επενδυτικού της χαρτοφυλακίου, σύµφωνα 
µε τις παλαιότερες σχετικές αποφάσεις  της 
Ευρ. Επιτροπής, µειώνοντας ταυτόχρονα 
δραστικά τις υποχρεώσεις της. Σύµφωνα µε 
τα στοιχεία του οµίλου, στα τέλη 
Σεπτεµβρίου, το ύψος του ισολογισµού 
ανήλθε σε 238,4 δις. €, παρουσιάζοντας 
µείωση κατά πλησίον των 9 δις. € εντός του 
πρώτου εννεαµήνου του τρέχοντος έτους. 
Το χαρτοφυλάκιο στοιχείων του ενεργητικού 
του οµίλου παρουσίασε επίσης µείωση της 
τάξεως των 3,4 δις. €. Σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις της διοίκησης, οι ζηµίες του 

                                                 
1 Βλ. σχετικές εν θέµατι παλαιότερες αναφορές µας, 
κυρίως εκείνες των άρθρων 3 και 4 ενηµερωτικών 
δελτίων υπ’ αριθ. 13 & 14, αντιστοίχως. 

οµίλου µειώνονται σε µακροπρόθεσµο 
χρονικό ορίζοντα, καθώς τα κόστη 
αναχρηµατοδότησης µειώνονται ταχύτερα σε 
σύγκριση µε τα έσοδα από την διαχείριση 
του χαρτοφυλακίου του, ενώ επίσης έχει 
χαλιναγωγηθεί το κόστος διαχείρισης του 
ρίσκου που παρουσιάζει ο όµιλος DEXIA.  
O διευθύνων σύµβουλος του οµίλου DEXIA 
επισήµανε ότι η διοίκηση επικεντρώνει τις 
προσπάθειές της  στην συνέχιση της 
εφαρµογής του σχεδίου συρρίκνωσης και 
µείωσης του βαθµού κινδύνου που 
συνεπάγεται ο όµιλος για τους Βέλγους και 
τους Γάλλους φορολογούµενους, µε βασικά 
µέσα την σταθεροποίηση των επιπέδων 
ρευστότητας και φερεγγυότητας, καθώς και 
την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου 
επιχειρησιακής ευελιξίας.  
  
4. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
οικονοµικές και επιχειρηµατικές 
ειδήσεις  
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Η εβδοµάδα 16-
20 Νοεµβρίου τελείωσε µε τον δείκτη BEL 20 
να κλείνει στις 3.702,62 µονάδες, 
σηµειώνοντας εβδοµαδιαία αύξηση της 
τάξεως του 2,76%. Εβδοµαδιαία άνοδο 
σηµείωσαν οι µετοχές της τράπεζας Delta 
Lloyd (+6,38% στα 7 €, έπειτα από µεγάλη 
περίοδο διαδοχικών πτώσεων), καθώς επίσης 
και των εταιρειών Delhaize (λιανεµπόριο, 
+5,21% στα 92,22 €) και AB InBev 
(ζυθοποιία, +5,21% στα 118,10 €). Εκτός 
δείκτη Bel 20, αξιόλογη εβδοµαδιαία άνοδο 
σηµείωσε η µετοχή της φαρµακευτικής 
Mithra (+13,26% στα 9,71 €). 
Η εβδοµάδα 23-27 Νοεµβρίου τελείωσε µε 
τον δείκτη BEL 20 να κλείνει στις 3.752,79 
µονάδες, µε εβδοµαδιαία άνοδο της τάξεως 
του 1,35%, θετικά επηρεασµένος από την 
εβδοµαδιαία άνοδο των µετοχών των 
εταιρειών Delta Lloyd (+8,1% στα 7,57 €), 
KBC (+4.19% στα 56,50 €) και AB InBev 
(+3,85% στα 122,65 €). Από πλευράς 
µικρών και µεσαίων κεφαλαιοποιήσεων, 
σηµαντική εβδοµαδιαία άνοδο κατέγραψαν οι 
µετοχές των εταιρειών Celyad (+10,66% 
στα 44,65 €) και Ontex (+4,55% στα 34,35 
€).   
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις χρηµατιστηριακών 
αναλυτών, ο δείκτης Bel 20 χρειάζεται να 
ενισχυθεί ακόµη κατά 28,5% για να φθάσει 
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την ιστορικά υψηλότερη επίδοσή του, των 
4.746,82 µονάδων που είχε καταγράψει στις 
23 Μαΐου 2007. Όπως σηµείωσαν οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα στο τέλος Νοεµβρίου, οι αξίες 
των 11 από τις 20 µετοχές που τον 
συνθέτουν κυµαίνονται σήµερα σε ιστορικά 
υψηλές τιµές, αναφέροντας χαρακτηριστικά 
ότι µέσα στην εβδοµάδα 23-27.11, η µετοχή 
της ζυθοποιίας AB InBev ξεπέρασε τα 120 €, 
η µετοχή της φαρµακευτικής UCB τα 82 € 
και εκείνη της λιανεµπορικής αλυσίδας 
Colruyt τα 46 €. Ως άλλες εταιρείες των 
οποίων οι µετοχές που µετέχουν στον δείκτη 
κυµαίνονται πλησίον ιστορικά υψηλών τιµών 
αναφέρονται οι Bpost, Telenet, Umicore, 
Proximus, Elia, Ackerman & Van Haaren και 
Delhaize. Σηµειώνουµε ότι στις 25 
Νοεµβρίου, οι µετοχές των εταιρειών AB 
InBev και Delhaize κατέγραψαν νέα ιστορικά 
υψηλά επίπεδα, φθάνοντας τα 121,70 € και 
τα 94,19 € αντίστοιχα.   
Έτοιµη να εξαγοράσει η Fluxys την 
Interconnector: Σύµφωνα µε βελγικά 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα του τέλους 
Νοεµβρίου, η εταιρεία διαχείρισης του 
βελγικού δικτύου φυσικού αερίου Fluxys 
αναµένεται να αναλάβει τον έλεγχο του 
αγωγού Interconnector, ο οποίος συνδέει το 
Βέλγιο µε την Βρετανία, εξαγοράζοντας 
τελικά το µερίδιο 10% που κατείχε ο 
ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom 
στον εν λόγω αγωγό µήκους 235 χλµ. Όπως 
έχουµε επισηµάνει σε παλαιότερο 
ενηµερωτικό δελτίο2, η Fluxys κατέχει µέχρι 
σήµερα άµεσα µερίδιο 25% του αγωγού, 
ενώ διατηρεί συµµετοχές κατά 50% σε δύο 
εταιρείες χαρτοφυλακίου που συµµετέχουν 
στον αγωγό µε συνολικό µερίδιο 31,5%, τις 
Gasbridge 1 και 2 (σε κοινοπραξία µε την 
ιταλική οµόλογό της, Snam), καθώς επίσης 
και σε δύο εταιρείες που σχετίζονται µε την 
διαχείριση του αγωγού, τις Interconnector 
Zeebrugge Terminal (εταιρεία διαχείρισης 
των εγκαταστάσεων συµπίεσης του αερίου 
που φθάνει από τον αγωγό και 
µεταφόρτωσής του στο βελγικό δίκτυο 
φυσικού αερίου) και Huberator (εταιρεία 
διαχείρισης του διαµετακοµιστικού κόµβου 
του λιµένα Zeebrugge). Η συνολική 

                                                 
2 Βλ. σχετικό άρθρο 6 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 
99. 

συνδυασµένη συµµετοχή της Fluxys στον 
αγωγό ανέρχεται σήµερα στο επίπεδο του 
40,75%, ενώ µε την απόκτηση του 
πρόσθετου µεριδίου 10% της συµµετοχής 
της Gazprom, η συνολική συµµετοχή της 
Fluxys θα ανέλθει στο 50,75%. Σηµειωτέον 
ότι συνολικό µερίδιο στον Interconnector της 
τάξεως του 33,5% κατέχει επίσης σήµερα το 
καναδικό δηµόσιο επενδυτικό ταµείο Caisse 
de Dépôt et Placement du Quebec, που είναι 
ταυτόχρονα βασικός µέτοχος της Fluxys µε 
µερίδιο 20%. Προκειµένου να ολοκληρωθεί η 
εν λόγω εξαγορά θα πρέπει να εγκριθεί τόσο 
από την διοίκηση της Gazprom (µε πιθανή 
ηµεροµηνία την 30η Νοεµβρίου), όσο και από 
τις διοικήσεις των υπολοίπων µετόχων του 
αγωγού.   
Επέκταση του µέσου χρόνου ωρίµανσης του 
Βελγικού χρέους στα 8 έτη: Σύµφωνα µε 
στοιχεία της βελγικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Χρέους (Agence Belge de la Dette), το 2015 
αποτέλεσε µια εξαιρετική χρονιά όσον αφορά 
την διαχείριση του οµοσπονδιακού χρέους, 
καθώς η Υπηρεσία πέτυχε απολύτως τους 
στόχους που είχαν αρχικά τεθεί. Σηµειωτέον 
ότι στις 23 Νοεµβρίου, το βελγικό κράτος 
άντλησε συνολικά 2 δις. € από έκδοση 
οµολόγων δεκαετούς και 13ετούς διάρκειας, 
ανεβάζοντας τα συνολικά κεφάλαια που 
αντλήθηκαν από οµόλογα φέτος στα 35,018 
δις. € και υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο 
της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Χρέους για 
άντληση 32,5 δις. € από οµόλογα στην 
διάρκεια της φετινής χρονιάς. Στις 23 
Νοεµβρίου, από τα δεκαετή οµόλογα 
αντλήθηκαν 1,28 δις. € µε µέσο επιτόκιο 
0,811% και από τα 13ετή οµόλογα 720 εκατ. 
€, µε µέσο επιτόκιο 1,088%. Σύµφωνα µε 
την Υπηρεσία, οι εκτιµήσεις της –µε βάση 
στοιχεία του τέλους Οκτωβρίου- είναι 
εξαιρετικά θετικές τόσο αναφορικά µε τον 
µέσο χρόνο ωρίµανσης του Βελγικού χρέους, 
ο οποίος πλησιάζει τα 8 έτη, όσο και µε το 
µέσο επιτόκιο το οποίο µειώθηκε στο 2,85%. 
Το οικονοµικό χάσµα µεταξύ Φλάνδρας και 
Βαλλονίας έχει σταµατήσει να διευρύνεται: 
Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του 
Πανεπιστηµίου της Louvain, κατά την 
περίοδο 2000-2013, το µερίδιο συνεισφοράς 
εκάστης περιφέρειας στο βελγικό ΑΕΠ 
παρέµεινε σταθερό, µε την Φλάνδρα να 
συνεισφέρει κατά ποσοστό 55%, την 
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Βαλλονία κατά 25% και τις Βρυξέλλες κατά 
20%. Από την άλλη πλευρά, το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ της Φλάνδρας και της 
Βαλλονίας, παρουσιάζει τάσεις σύγκλισης µε 
το αντίστοιχο της περιφέρειας των 
Βρυξελλών. Στο εσωτερικό της κάθε 
βελγικής περιφέρειας, η κατανοµή του 
επιπέδου οικονοµικής δραστηριότητας 
κατέστη περισσότερο ανοµοιόµορφη στην 
διάρκεια της ως άνω περιόδου, και ιδιαίτερα 
στην περιφέρεια της Βαλλονίας, κυρίως 
εξαιτίας της λειτουργίας των πόλων 
ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας, οι 
οποίοι παρουσιάζουν αξιόλογη συγκέντρωση 
επιχειρήσεων σε συγκεκριµένες περιοχές3.  
Πάντως, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της εν 
λόγω έρευνας, θα χρειαστούν 15 έτη ώστε 
να µειωθούν κατά το ήµισυ οι εισοδηµατικές 
διαφορές στο εσωτερικό κάθε περιφέρειας, 
και 49 χρόνια για να µειωθούν κατά το ήµισυ 
οι εισοδηµατικές διαφορές µεταξύ των 
βαλλονικών και φλαµανδικών πόλεων. Όπως 
επισηµάνθηκε στα πορίσµατα της έρευνας, 
παρ’ ότι το οικονοµικό χάσµα µεταξύ των 
βελγικών περιφερειών δεν φαίνεται να 
διευρύνθηκε κατά την περίοδο 2000-2013, 
από την άλλη µεριά δεν µειώθηκε. Για την 
συρρίκνωση του χάσµατος, σύµφωνα µε το 
Πανεπιστήµιο, θα πρέπει να ενισχυθεί η 
κινητικότητα εργατικού δυναµικού µεταξύ 
των περιφερειών, µε κατεύθυνσή του σε 
περιοχές µε υψηλές ανάγκες σε εργατικά 
χέρια, καθώς επίσης να βελτιωθεί το 
σύστηµα µαζικών µεταφορών, αλλά και να 
καταστεί περισσότερο ευέλικτο και λιγότερο 
επιβαρυντικό το σύστηµα φορολόγησης των 
συναλλαγών ακινήτων.    
Το κόστος εργασίας ανά παραγόµενη µονάδα 
µειώθηκε το διάστηµα 2013-2014: Σύµφωνα 
µε στοιχεία που δηµοσίευσε στις 25.11 το 
οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµίας (SPF 
Economie), για τους «∆είκτες της βελγικής 
οικονοµίας», για πρώτη φορά µετά το 2008 
οι βελγικοί δείκτες παραγωγικότητας, 
συνολικού εργατικού κόστους, αλλά και 

                                                 
3 Πρόκειται για τους πόλους ανταγωνιστικότητας και 
καινοτοµίας (pôles de compétitivité) που τέθηκαν σε 
λειτουργία το έτος 2006 στην Βαλλονία µε βάση το 
Σχέδιο Marshall για την οικονοµική ανάπτυξη της 
περιφέρειας. Η αντίστοιχη πρωτοβουλία στην 
Φλάνδρα φέρει τον τίτλο “Vlaanderen in Actie”, και 
ξεκίνησε να υλοποιείται επίσης το έτος 2006.    

εργατικού κόστους ανά παραγόµενη µονάδα 
εµφανίζουν τάση βελτίωσης σε σύγκριση µε 
τους αντίστοιχους των γειτονικών χωρών 
(Γερµανίας, Γαλλίας και Ολλανδίας), γεγονός 
που οδήγησε τον βελγικό οικονοµικό Τύπο 
στην εκτίµηση ότι η βελγική οικονοµία 
ανακτά σταδιακά την ανταγωνιστικότητά της. 
Συγκεκριµένα, το κόστος εργασίας  ανά 
µονάδα προϊόντος  µειώθηκε κατά 0,1% στο 
Βέλγιο στο διάστηµα 2013-2014, ενώ στις 
γειτονικές χώρες, Γερµανία, Γαλλία και 
Ολλανδία παρατηρήθηκαν αυξήσεις της 
τάξεως του 1,9%, 1,5% και 0,8% αντίστοιχα. 
Από πλευράς συνολικού εργατικού κόστους, 
για το διάστηµα 2013-2014 στο Βέλγιο 
υπήρξε αύξησή του κατά µόλις 0,9%, έναντι 
2,6% για την Γερµανία, 2% για την 
Ολλανδία και 1,4% για την Γαλλία. Τέλος, η 
βελγική παραγωγικότητα ενισχύθηκε κατά 
1% στην εν λόγω περίοδο, έναντι 1,2% 
στην Ολλανδία, 0,7% στην Γερµανία και 
οριακής µείωσης στην Γαλλία κατά 0,1%. Εν 
τούτοις, το Βέλγιο εµφανίζει µέσο ποσοστό 
απασχόλησης κατώτερο εκείνου του 
ευρωπαϊκού µέσου όρου (67,3% έναντι 
69,2% στην Ευρώπη και 77% στην 
Γερµανία), µε το πρόβληµα της ανεργίας να 
εντοπίζεται κυρίως στους νέους, στο µη 
ειδικευµένο εργατικό δυναµικό και στις 
µεγαλύτερες ηλικίες (55-64 ετών). 
Προβληµατική πτυχή της βελγικής 
οικονοµίας αποτελεί επίσης, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία, ο τοµέας της ενέργειας, µε την 
ισχυρή παρουσία δύο εξαιρετικά 
ενεργοβόρων βιοµηχανιών, της 
πετροχηµικής και της µεταλλουργικής. Όπως 
επισηµαίνεται πάντως, το ενεργειακό κόστος 
για τις επιχειρήσεις στο Βέλγιο είναι γενικά 
χαµηλότερο από το αντίστοιχο στην Γαλλία 
και την Ολλανδία, τόσον όσον αφορά την 
ηλεκτρική ενέργεια, όσο και το φυσικό αέριο. 
Χαµηλότερα ποσοστά περιβαλλοντικών 
φόρων για το Βέλγιο: Σύµφωνα µε στοιχεία 
της Eurostat που δηµοσιεύτηκαν στις 25.11, 
το Βέλγιο και η Γαλλία είναι οι δύο χώρες 
µέλη της Ε.Ε. µε το χαµηλότερο µερίδιο 
περιβαλλοντικών φόρων ως ποσοστό των 
συνολικών φορολογικών επιβαρύνσεων. 
Συγκεκριµένα, το 2013, στα 28 κράτη µέλη 
της Ε.Ε. ο µέσος όρος του ύψους των 
περιβαλλοντικών φόρων ως ποσοστού των 
συνολικών φορολογικών εσόδων ανερχόταν 
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σε 6,3%, έναντι ποσοστού 4,5% για το 
Βέλγιο. Στο Βέλγιο µάλιστα υπήρξε 
διαχρονική µείωση της σχετικής αναλογίας 
των περιβαλλοντικών φόρων ως προς το 
σύνολο των φορολογικών εισπράξεων κατά 
την δεκαετία 2003-2013, από 5,5% σε 4,5%. 
Τα έσοδα του βελγικού δηµοσίου από 
περιβαλλοντικούς φόρους  το 2013 ανήλθαν 
σε 8,1 δις. €, έναντι 6,7 δις. € 10 έτη 
νωρίτερα. Το 59% των βελγικών 
περιβαλλοντικών φόρων στοχεύει τον κλάδο 
της ενέργειας, το 35% τον κλάδο 
µεταφορών, ενώ το 6% τις λοιπές 
ρυπογόνες βιοµηχανίες και δραστηριότητες.  
Ψηφίστηκαν από το οµοσπονδιακό 
κοινοβούλιο οι βελγικές θέσεις για την διεθνή 
διάσκεψη για το κλίµα στο Παρίσι (COP21): 
Μετά από πολλούς µήνες διαβουλεύσεων και 
εργασιών από την αρµόδια επιτροπή, το 
βελγικό οµοσπονδιακό κοινοβούλιο 
επικύρωσε στις 26.11 –στηριζόµενο στην 
κυβερνητική πλειοψηφία- τις προτεραιότητες 
της βελγικής αντιπροσωπείας στην διάσκεψη 
για το κλίµα που ξεκίνησε στο Παρίσι στις 
30.11. Σύµφωνα µε το εγκριθέν ψήφισµα 
προβλέπεται µείωση των εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα του Βελγίου κατά 
15% έως το 2020 (σε σύγκριση µε τα 
επίπεδα του 2005), µείωση των αερίων 
θερµοκηπίου περί τα 80% µε 90% έως το 
2050 (σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990), 
καθώς και σταδιακή µείωση της χρήσης 
ορυκτών καυσίµων και χρήση 100% 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας στο απώτερο 
µέλλον. Το ψήφισµα περιέλαβε επίσης 
δέσµευση για συµφωνία µεταξύ 
οµοσπονδιακής και περιφερειακών 
κυβερνήσεων ως προς τον επιµερισµό των 
στόχων µείωσης των εκποµπών αερίων µε 
επιπτώσεις θερµοκηπίου, καθώς και των 
σχετιζόµενων µε αυτές εσόδων, αλλά και 
των στόχων ενεργειακής παραγωγής από 
ανανεώσιµες πηγές, πριν την έναρξη της 
διάσκεψης του Παρισιού. Ωστόσο, τελική 
συµφωνία µεταξύ των κυβερνήσεων του 
Βελγίου δεν υπήρξε, τουλάχιστον έως την 
έναρξη της διάσκεψης για το κλίµα, γεγονός 
που αποδίδεται στην σκληρή στάση της 
Φλάνδρας, και κυρίως του συντηρητικού 
εθνικιστικού κόµµατος N-VA, το οποίο 
αποτελεί βασικό εταίρο του οµοσπονδιακού 
κυβερνητικού συνασπισµού, και το οποίο 

επιµένει ότι η κατ’ αρχήν ενδοβελγική 
συµφωνία του περασµένου Οκτωβρίου είναι 
ιδιαίτερα άδικη και επιβαρυντική για την 
περιφέρεια της Φλάνδρας4.   
Συµφωνία οµοσπονδιακού κράτους και 
Electrabel για τους όρους χρονικής 
επιµήκυνσης της λειτουργίας των πυρηνικών 
σταθµών Doel 1 και 2: Στις 30 Νοεµβρίου 
αργά το βράδυ, υπεγράφη από την βελγική 
κυβέρνηση και τις διοικήσεις των µεγάλων 
ενεργειακών παρόχων του Βελγίου, της 
Electrabel και της µητρικής της γαλλικής 
Engie, η συµφωνία για τους όρους της 
χρονικής επιµήκυνσης της λειτουργίας των 
πυρηνικών αντιδραστήρων Doel 1 και 2 
µέχρι το έτος 2025. Σύµφωνα µε τα σχετικά 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα, η Electrabel θα 
προβεί σε επενδύσεις της τάξεως των 700 
εκατ. € στους εν λόγω πυρηνικούς σταθµούς, 
ενώ από την άλλη πλευρά θα επωφεληθεί 
από σηµαντικές µειώσεις του φόρου 
πυρηνικής ενέργειας κατά τα προσεχή έτη, 
παραιτούµενη ταυτόχρονα από δικαστικές 
της διεκδικήσεις σχετικά µε παλαιότερα 
καταβληθέντες φόρους 5 . Όπως ανέφερε ο 
οικονοµικός Τύπος, η Electrabel θα 
καταβάλει –µαζί µε την EDF Luminus, τον 
δεύτερο ενεργειακό πάροχο του Βελγίου, ο 
οποίος επίσης κατέχει συµµετοχές σε 
βελγικούς πυρηνικούς σταθµούς- φόρους 
χρήσης πυρηνικής ενέργειας συνολικού 
ύψους 200 εκατ. € το 2015 και 130 εκατ. € 
το 2016, ενώ από το 2017 θα υπάρξει ετήσια 
εισφορά της τάξεως του 34% επί του 
περιθωρίου κέρδους, µε ελάχιστο όριο τα 
150 εκατ. € για τα έτη 2017, 2018 και 20196. 
Για τους αντιδραστήρες Doel 1 και 2, το 
ύψος της ετήσιας εισφοράς θα ανέρχεται στα 
20 εκατ. € για την περίοδο 2016-20257.     
Έκδοση οµολογιακού δανείου από τον 
βελγικό χηµικό κολοσσό Solvay: Όπως 
ανέφερε ο βελγικός οικονοµικός Τύπος στα 
τέλη Νοεµβρίου, ο βελγικός κολοσσός της 

                                                 
4 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 105. 
5 Βλ. κυρίως σχετικές αναφορές µας σε άρθρα 3 και 4 
ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 96 και 101, 
αντιστοίχως.  
6  Για τους υπόλοιπους πυρηνικούς σταθµούς, ήτοι 
τους Doel 3 και 4, καθώς και τους Tihange 2 και 3. 
7  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 3 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 107. 
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χηµικής βιοµηχανίας Solvay εξέδωσε εταιρικά 
οµόλογα αξίας 3,25 δις €, µε σκοπό να 
χρηµατοδοτήσει την εξαγορά της 
αµερικανικής βιοµηχανίας Cytec, η οποία 
ειδικεύεται στην παραγωγή σύνθετων υλικών 
για χρήση κυρίως από την αεροναυπηγική 
βιοµηχανία 8 . Θυµίζουµε ότι η Solvay είχε 
ανακοινώσει στα τέλη Ιουλίου την εξαγορά 
της Cytec έναντι 6,4 δις. δολ., 
συµπεριλαµβανοµένων των χρεών της 
αµερικανικής εταιρείας, που αποτελεί την 
µεγαλύτερη εξαγορά που έχει 
πραγµατοποιήσει ποτέ ο βελγικός όµιλος. 
Η εν λόγω έκδοση οµολογιακού δανείου 
αναλύεται σε τρεις δόσεις, η µεν πρώτη 
αξίας 1 δις. € (µε ωρίµανση τον ∆εκέµβριο 
του 2017 και κυµαινόµενο ανά τρίµηνο 
επιτόκιο), η δεύτερη 750 εκατ. € (µε 
ωρίµανση τον ∆εκέµβριο του 2022 και 
ετήσιο επιτόκιο 1,625%) και η τρίτη αξίας 
500 εκατ. € (µε ωρίµανση τον ∆εκέµβριο του 
2027 και ετήσιο επιτόκιο 2,750%). Επίσης, ο 
όµιλος Solvay εξέδωσε και υβριδικό 
οµολογιακό δάνειο σε δύο δόσεις των 500 
εκατ. € εκάστη, µε αποδόσεις 5,118% και 
5,869% αντίστοιχα. Η υπόλοιπη αξία της 
εξαγοράς καλύπτεται από αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου του βελγικού οµίλου, η οποία 
εγκρίθηκε στα µέσα Νοεµβρίου από τους 
µετόχους του. 
Η µεγάλη ναυτιλιακή CMB  αποχωρεί από το 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Όπως ανέφεραν 
στα τέλη Νοεµβρίου βελγικά οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, η µετοχή της µεγάλης 
ναυτιλιακής εταιρείας CMB πρόκειται να 
βρίσκεται στο βελγικό χρηµατιστήριο µέχρι 
τις 21 ∆εκεµβρίου 2015. O ιδιοκτήτης της 
CMB, Marc Saverys έχει ήδη από τον 
προηγούµενο Σεπτέµβριο γνωστοποιήσει ότι 
επιθυµεί την αποχώρηση του οµίλου από το 
χρηµατιστήριο, προσφέροντας 16,2 € ανά 
µετοχή, προκειµένου να αποκτήσει το 
µερίδιο του κεφαλαίου που δεν κατέχει 9 . 
Έπειτα από δυο γύρους διάθεσης µετοχών, η 
εταιρεία χαρτοφυλακίου Saverco 
(συµφερόντων του Saverys) κατέχει µερίδιο 
95,66% του κεφαλαίου της CMB, έναντι 

                                                 
8 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 96.  
9  Βλ. σχετική µικρή αναφορά µας σε άρθρο 4 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 101. 

µεριδίου 90,89% που κατείχε στο ξεκίνηµα 
της διαδικασίας. 
Νέα αύξηση πληθωρισµού το Νοέµβριο: 
Σύµφωνα µε στοιχεία του οµοσπονδιακού 
Υπουργείου Οικονοµίας, ο δείκτης τιµών 
καταναλωτή στο Βέλγιο έφθασε το Νοέµβριο 
το 1,52%, έναντι 1,28% τον Οκτώβριο, 
1,06% τον Σεπτέµβριο και 0,91% τον 
Αύγουστο. Οι κύριες αυξήσεις τιµών το 
Νοέµβριο αφορούσαν τα αυτοκίνητα και τα 
αλκοολούχα ποτά. Σηµειωτέον ότι είναι η 
πρώτη φορά µετά τον Ιούλιο του 2013 που 
ο πληθωρισµός στο Βέλγιο ξεπερνά το 
1,50%. 
 
5. Η κατάσταση ύψιστου συναγερµού 
στα τέλη Νοεµβρίου πλήττει την 
βελγική οικονοµία 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις που δηµοσίευσε ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος και βασίζονται 
σε κλαδικές πηγές, η απόφαση της βελγικής 
κυβέρνησης να διατηρήσει ύψιστο επίπεδο 
επιφυλακής απέναντι σε ενδεχόµενο 
τροµοκρατικό χτύπηµα στα τέλη Νοεµβρίου, 
µε αποτέλεσµα να παραµείνουν κλειστά για 
µερικές ηµέρες το µετρό, τα σχολεία, καθώς 
και µεγάλα καταστήµατα και εµπορικά 
κέντρα,  είχε αρνητικό αντίκτυπο στην 
οικονοµία των Βρυξελλών. Το εν λόγω µέτρο 
έπληξε κυρίως τις επιχειρήσεις εστίασης, 
αλλά και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι 
οποίες εκτιµάται ότι υπέστησαν ζηµίες 
δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ, εξαιτίας 
υψηλότατων ποσοστών ακυρώσεων, που 
στις επιχειρήσεις εστίασης άγγιξε το 100%, 
ενώ στα ξενοδοχεία κυµάνθηκε σε µεταξύ 
50% και 70%. Πληθώρα επιχειρήσεων στην 
περιφέρεια των Βρυξελλών επηρεάστηκε από 
το υψηλό επίπεδο επιφυλακής και τους 
φόβους τροµοκρατικού χτυπήµατος, χωρίς 
να είναι δυνατόν να εκτιµηθούν προς το 
παρόν επακριβώς οι απώλειες (βλ. ωστόσο 
και κατωτέρω υπό παρόν άρθρο). Σύµφωνα 
µε την Comeos, (τον κλαδικό σύνδεσµο 
επιχειρήσεων του λιανεµπορίου), ο ακριβής 
αριθµός καταστηµάτων που παρέµειναν 
κλειστά δεν έγινε επακριβώς γνωστός, καθώς 
τα ποσοστά καταστηµάτων που έµειναν 
κλειστά διαφοροποιούνται ανά κλάδο 
επιχείρησης, προϊόν και περιοχή. Οι φόβοι 
τροµοκρατικού χτυπήµατος στις Βρυξέλλες 
µείωσαν επίσης την κίνηση καταναλωτών 
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στους κεντρικούς εµπορικούς δρόµους των 
Βρυξελλών κατά 68% το Σάββατο 21.11, 
ενώ την Κυριακή 22.11 η εµπορική κίνηση 
εµφανίστηκε µειωµένη κατά 53% στις 
Βρυξέλλες, µε τις αγορές δώρων για τις 
γιορτές να µειώνονται και τις αγορές 
τροφίµων να µένουν σχεδόν άδειες και 
ανέπαφες.  
O  οµοσπονδιακός Υπουργός Απασχόλησης, 
Kris Peeters, εκτίµησε ότι η πτώση της 
εµπορικής κίνησης θα προκαλούσε παροδική 
αύξηση της ανεργίας. Μερική επίλυση του 
προβλήµατος µετακινήσεων που προέκυψε 
στην περιφέρεια των Βρυξελλών επετεύχθη 
µέσω της απασχόλησης εξ αποστάσεως 
(télétravail), µέτρο το οποίο ωστόσο δεν 
µπόρεσε να εφαρµοστεί σε όλες τις 
επιχειρήσεις. 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της βελγικής 
Οµοσπονδίας Βιοµηχανιών & Επιχειρήσεων 
(FEB) στις αρχές ∆εκεµβρίου, η παραµονή 
του επιπέδου επιφυλακής στον ανώτατο 
βαθµό (4) αναµένεται να προκαλέσει µείωση 
του βελγικού ΑΕΠ κατά 0,1% στο τέταρτο 
τρίµηνο του τρέχοντος έτους.     
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