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1. Εξωτερικό εµπόριο Βελγίου και 
διµερείς εµπορικές σχέσεις Ελλάδος-
Βελγίου κατά το εννεάµηνο 2014 
(βελγικά στοιχεία) 
Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της 
βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εµπορικό 
ισοζύγιο του Βελγίου κατά το πρώτο 
εννεάµηνο τρέχοντος έτους υπήρξε 
ελλειµµατικό κατά 5,18 δις. €, σηµειώνοντας 
αξιόλογη βελτίωση έναντι του αντίστοιχου 
εννεαµήνου 2013, όταν είχε ανέλθει σε 6,32 
δις. € (βελτίωση κατά 18,03%). Η βελτίωση 
αυτή του εµπορικού ελλείµµατος προήλθε 
κυρίως από την αύξηση των εξαγωγών του 
Βελγίου κατά 1,61%, και ιδιαίτερα εκείνων 
προς τρίτες χώρες, κατά 2,64%. 
Σηµειώνουµε ότι οι βελγικές εξαγωγές προς 
κοινοτικές χώρες αυξήθηκαν µε ρυθµό 
1,16%. Από την άλλη πλευρά, οι βελγικές 
εισαγωγές από κοινοτικές χώρες µειώθηκαν 
κατά 0,51%, ενώ αυξήθηκαν σηµαντικά κατά 
4,8% οι εισαγωγές από τρίτες χώρες, µε 
αποτέλεσµα οι συνολικές εισαγωγές της 
χώρας στο εννεάµηνο του 2014 να αυξηθούν 
ελαφρά (+0,95%) σε σύγκριση µε την 
αντίστοιχη περίοδο του 2013. Ο όγκος του 
βελγικού εξωτερικού εµπορίου αυξήθηκε 
κατά 1,27% το πρώτο εννεάµηνο του 2014 
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 
περσινού έτους (ανερχόµενος σε 374,9 δις. €, 
έναντι 370,18 δις. €).  
Τη µερίδα του λέοντος στις βελγικές 
εξαγωγές κατέχουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δεδοµένου ότι το 69,1% των 
βελγικών εξαγωγών κατευθύνθηκε προς 
αυτές. Αντίστοιχα, το 71,4% των βελγικών 
εισαγωγών πρώτου εννεαµήνου 2014 
προήλθε από χώρες της Ε.Ε. Συνολικά στο 
εννεάµηνο 2014 παρατηρούµε αξιόλογη 
βελτίωση των µεγεθών του βελγικού 
εξωτερικού εµπορίου –κυρίως των 
εξαγωγών- σε σύγκριση µε το αντίστοιχο 
εννεάµηνο του 2013, καθώς και ενίσχυση 
της σταθερής τάσης µεγέθυνσης των 
εµπορικών συναλλαγών της χώρας –ιδιαίτερα 
των βελγικών εισαγωγών- µε µη κοινοτικούς 
εταίρους. Σηµειώνουµε ωστόσο ότι η θετική 
εξέλιξη των µεγεθών του βελγικού 
εξωτερικού εµπορίου δείχνει να έχει κάπως 
ανακοπεί το εννεάµηνο 2014 σε σύγκριση µε 
τα στοιχεία του εξαµήνου του 2014, όπου οι 
συνολικές βελγικές εξαγωγές είχαν αυξηθεί 

κατά 2,6% και εκείνες προς τρίτες χώρες 
κατά 7,1%, ενώ οι συνολικές βελγικές 
εισαγωγές είχαν αυξηθεί κατά µόλις 0,2%.      
Με βάση τα βελγικά προσωρινά στατιστικά 
στοιχεία εννεαµήνου 2014, οι ελληνικές 
εξαγωγές προς Βέλγιο εµφανίζονται 
αυξηµένες κατά 15,56% και ανέρχονται σε 
273,3 εκατ. €, ενώ οι εισαγωγές µας από το 
Βέλγιο ανήλθαν σε 1,023 δις. €, αυξηµένες 
κατά 12,25% έναντι του εννεαµήνου 2013.  
       
2. Αύξηση των ειδικών φόρων στα 
κρασιά και λοιπά οινοπνευµατώδη 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στον δηµοσιευθέντα στις 29 ∆εκεµβρίου 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα (Moniteur Belge) 
εφαρµοστικό νόµο των δηµοσιονοµικών 
µέτρων που αποφάσισε να λάβει η νέα 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση στο πλαίσιο του 
προϋπολογισµού του 2015, και ιδιαίτερα στις 
αυξήσεις των ειδικών φόρων των 
οινοπνευµατωδών, εκτός της µπύρας. 
Συγκεκριµένα, ο ειδικός φόρος στα κρασιά 
θα περάσει από τα 56,97 € ανά εκατόλιτρο 
σε 57,244 € ανά εκατόλιτρο, ήτοι στα 43 
λεπτά ανά µπουκάλι. Όσον αφορά τα 
αφρώδη κρασιά, η αύξηση του ειδικού 
φόρου θα ανέλθει σε 93,75 λεπτά, µε 
αποτέλεσµα ο ειδικός φόρος να φθάσει τα 
195,8775 € ανά εκατόλιτρο, ήτοι στα 1,47 € 
ανά µπουκάλι. Ανάλογες, αρκετά σηµαντικές 
αυξήσεις προβλέπονται και σε διάφορες 
άλλες κατηγορίες οινοπνευµατωδών ποτών. 
Μικρές αυξήσεις προβλέπονται επίσης και 
στους ειδικούς φόρους των µη 
οινοπνευµατωδών, στα 24,86 λεπτά ανά κιλό 
καβουρδισµένου καφέ και στα 3,7284 € ανά 
εκατόλιτρο αναψυκτικών. Τα εκτιµώµενα 
έσοδα από τις ανωτέρω αυξήσεις των 
ειδικών φόρων στα ποτά ανέρχονται στα 23 
εκατ. € κατά την εκτέλεση του 
προϋπολογισµού του 2015.                 
    
3. Ιστορικά υψηλά επίπεδα 
εµπορευµατικής κίνησης για το λιµάνι 
της Αµβέρσας 
Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος, το λιµάνι της 
Αµβέρσας –δεύτερο µεγαλύτερο της 
Ευρώπης- έκλεισε το 2014 σηµειώνοντας 
ιστορικά υψηλά επίπεδα εµπορευµατικής 
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κίνησης της τάξεως των 198,8 εκατ. τόνων. 
Ο ανωτέρω όγκος εµπορευµάτων που 
διακινήθηκαν µέσω του λιµανιού υπήρξε 
αυξηµένος κατά 4,2% έναντι του 2013, 
χρονιά κατά την οποία είχε επίσης 
καταγραφεί ιστορικά υψηλό επίπεδο κίνησης 
έναντι του 2012 1 . Σύµφωνα µε τα 
δηµοσιευθέντα στοιχεία, οι µεγαλύτερες 
αυξήσεις σηµειώθηκαν στην κίνηση των 
εµπορευµατοκιβωτίων (containers) κατά 
5,6%, στα επίπεδα των 8,96 εκατ. 
containers 20 ποδών, καθώς και των υγρών 
χύδην φορτίων κατά 5,4%, στα επίπεδα των 
62,7 εκατ. τόνων. Αντιθέτως, η κίνηση 
µειώθηκε εκ νέου όσον αφορά τα συµβατικά 
εµπορευµατικά φορτία κατά 3,3% και τα 
ξηρά χύδην φορτία κατά 4,9%, τα οποία και 
δηµιουργούν τις περισσότερες θέσεις 
εργασίας.      
 
4. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, βελγικά 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα για την 
Ελλάδα 
Στις 31 ∆εκεµβρίου ο δείκτης BEL 20 έκλεισε 
ελαφρότατα ανοδικά σε ηµερήσια βάση 
(+0,27%) στις 3.285,26 µονάδες, αφού 
προηγουµένως, στις 30 ∆εκεµβρίου, είχε 
πέσει κάτω από το κατώφλι των 3.300 
µονάδων.  
Σύσσωµος ο οικονοµικός Τύπος εξήρε την 
επίδοση του βελγικού δείκτη στην διάρκεια 
του 2014, ο οποίος σηµείωσε ετήσια άνοδο 
12,36%, σχεδόν τριπλάσια της µέσης 
απόδοσης των ευρωπαϊκών χρηµατιστηρίων 
όπως αυτή µετράται µε βάση τον 
πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600. Σύµφωνα 
µε τα σχετικά δηµοσιεύµατα, οι βελγικές 
µετοχές, οι οποίες είναι περισσότερο 
ελκυστικές σε συντηρητικούς επενδυτές, 
επωφελήθηκαν από το κλίµα αβεβαιότητας 
που κατέλαβε τις αγορές στην διάρκεια του 
δευτέρου εξαµήνου του έτους. Τις 
µεγαλύτερες ετήσιες ανόδους σηµείωσαν οι 
τίτλοι των εταιρειών Bpost (+46%), 
Belgacom (+40%), Delhaize (+40%) και AB 
InBev (η οποία αντιπροσωπεύει την πλέον 
ισχυρή κεφαλαιοποίηση του Χρηµατιστηρίου 
Βρυξελλών, +21%). Ιδιαίτερη βαρύτητα 
απέδωσε ο οικονοµικός Τύπος στην σηµασία 

                                                 
1 Βλ. και σχετική παλαιότερη αναφορά µας σε άρθρο 
8 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 44. 

της ανόδου της µετοχής της µεγάλης 
ζυθοποιίας AB InBev, ως ένδειξη 
εµπιστοσύνης των επενδυτών στο µέγεθος 
και την επιτυχή στρατηγική της εταιρείας. 
Σηµειώνεται επίσης ότι η µετοχή της AB 
InBev ωφελήθηκε από την άνοδο των 
πωλήσεων της εταιρείας εξαιτίας του ότι 
υπήρξε χορηγός του παγκοσµίου κυπέλλου 
που έλαβε χώρα στην Βραζιλία το περασµένο 
καλοκαίρι2, ενώ εξάλλου άντεξε στις πιέσεις 
που ασκούνται στην ρωσική θυγατρική της 
λόγω της νοµισµατικής κρίσης που έχει 
ξεσπάσει στην Ρωσία. Ο οικονοµικός Τύπος 
σηµείωσε επίσης ότι οι τρεις εταιρείες των 
οποίων οι τίτλοι ακολούθησαν την 
µεγαλύτερη ανοδική πορεία το 2014, ήτοι οι 
Bpost, Belgacom και Delhaize, άλλαξαν 
ηγεσία στην διάρκεια του 2014 (στα τέλη 
του 2013 στην περίπτωση της Delhaize), η 
δε σηµειωθείσα ανοδική πορεία των µετοχών 
τους αποτελεί ένδειξη ελκυστικότητας των 
νέων επιχειρησιακών τους στρατηγικών προς 
τους επενδυτές.  
Ο οικονοµικός Τύπος υπογράµµισε επίσης 
την στροφή των επενδυτών και προς τίτλους 
οµίλων κτηµατοµεσιτικών υπηρεσιών που 
είναι εµπορεύσιµοι στο Χρηµατιστήριο 
Βρυξελλών (όπως των Befimmo, ετήσια 
άνοδος +24,4%) και Cofinimmo (ετήσια 
άνοδος +11,9%). Από την άλλη πλευρά, την 
µεγαλύτερη ετήσια πτώση στο πλαίσιο του 
δείκτη BEL 20 στην διάρκεια του 2014 
σηµείωσε ο τίτλος της εταιρείας εµπορίας 
αυτοκινήτων D’Ieteren (-17,4%), ενώ γενικά 
πολύ λίγοι τίτλοι που περιλαµβάνονται στο 
δείκτη BEL 20 σηµείωσαν αρνητική πορεία. 
Εκτός δείκτη BEL 20, τις υψηλότερες ετήσιες 
ανόδους σηµείωσαν οι µετοχές των 
εταιρειών IBA (βιοτεχνολογική, +83,85%) 
και Melexis (υπηρεσίες τεχνολογίας 
ειδικευµένες στον κλάδο 
αυτοκινητοβιοµηχανίας, +61,78%), ενώ τις  
µεγαλύτερες πτώσεις σηµείωσαν οι µετοχές 
των εταιρειών ABO Groupe Environment 
(υπηρεσίες περιβαλλοντικής τεχνολογίας,     
-87,5%) και Thrombogenics (βιοτεχνολογική, 

                                                 
2 Βλ. και σχετική παλαιότερη αναφορά µας σε άρθρο 
3 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 64. 
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-67,4% και έξοδος από τον δείκτη BEL 20 
τον Μάρτιο του 20143). 
Όπως σηµειώνει πάντως ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος, το 2014 ο δείκτης BEL 
20 δεν πλησίασε καν το ιστορικά υψηλό 
επίπεδο που είχε επιτύχει το έτος 2007 4 . 
Επίσης, παρά την εντυπωσιακή άνοδο του 
δείκτη BEL 20 το 2014, σύµφωνα µε 
ανάλυση της τράπεζας ING, το 2014 το 
επίπεδο κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το 
Χρηµατιστήριο στο Βέλγιο εµφάνισε πτώση 
κατά 47% έναντι του 2013 (χρονιά κατά την 
οποία είχε σηµειωθεί ιστορικά υψηλό επίπεδο 
άντλησης κεφαλαίων από το Χρηµατιστήριο). 
Ως πλέον δραστήριος κλάδος στην άντληση 
κεφαλαίων µέσω του Χρηµατιστηρίου το 
2014 αναφέρθηκε εκείνος των εταιρειών 
κτηµατοµεσιτικών υπηρεσιών.  
Ο οικονοµικός Τύπος σηµείωσε εξάλλου ότι 
το 2014 υπήρξε µια χρονιά κατά την οποία οι 
διεθνείς επενδυτές στράφηκαν καθαρά προς 
το Χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης, ως σαφή 
ένδειξη εµπιστοσύνης και προτίµησης προς 
την ισχυρή και ανθούσα και πάλι αµερικανική 
οικονοµία, σε αντίθεση µε την ευρωπαϊκή 
οικονοµία η οποία βρίσκεται υπό την απειλή 
του αποπληθωρισµού και της ύφεσης. 
Η χρηµατιστηριακή εβδοµάδα 29.12.2014-
2.1.2015 έκλεισε µε τον δείκτη BEL 20 να 
βρίσκεται στις 3.281,61 µονάδες και να έχει 
σηµειώσει εβδοµαδιαία πτώση της τάξεως 
του 0,79%, κυρίως εξαιτίας της προκήρυξης  
πρόωρων εθνικών εκλογών στην Ελλάδα και 
της συνακόλουθης πολιτικής αβεβαιότητας 
που τροφοδότησαν αρνητικό κλίµα στα 
µεγάλα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, όπως 
υπογράµµισε εµφατικά ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος. 
Στις 6 Ιανουαρίου, ο δείκτης BEL 20 πέρασε 
κάτω και από το κατώφλι των 3.200 
µονάδων, κλείνοντας στις 3.190,24 µονάδες, 
µε µοναδική «ηχηρή» εξαίρεση τον τίτλο της 
λιανεµπορικής αλυσίδας Delhaize, ο οποίος 
σηµείωσε ηµερήσια άνοδο 4,73% κλείνοντας 
στα 61,75 €, επωφελούµενος από την άνοδο 

                                                 
3 Βλ. και σχετική παλαιότερη αναφορά µας σε άρθρο 
4 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 52. 
4 Συγκεκριµένα τον Μάιο του 2007 ο δείκτης BEL 20 
είχε φθάσει το επίπεδο των 4.756,82 µονάδων. 

της ισοτιµίας του αµερικανικού νοµίσµατος5. 
Ορισµένοι χρηµατιστηριακοί αναλυτές 
εκτιµούν ότι η µετοχή της Delhaize ενδέχεται, 
υπό ευνοϊκές προϋποθέσεις, να επανέλθει 
στο ιστορικά υψηλό της επίπεδο των 91 € 
(από τον Φεβρουάριο 1999), ενώ ο 
οικονοµικός Τύπος επισηµαίνει ότι η 
κεφαλαιοποίηση της Delhaize στο 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών ανέρχεται σήµερα 
στα 6,39 δις. €, µπροστά από την µεγάλη 
ανταγωνιστική της βελγική λιανεµπορική 
αλυσίδα Colruyt (µε κεφαλαιοποίηση 5,95 δις. 
€).  
Στις 8 Ιανουαρίου ωστόσο, ο δείκτης BEL 20 
σηµείωσε σηµαντικότατη ηµερήσια άνοδο 
της τάξεως του 2,8% κλείνοντας στις 
3.283,22 µονάδες, ενισχυµένος κυρίως από 
την «εκρηκτική» άνοδο της µετοχής της 
ζυθοποιίας AB InBev κατά 4,95% (στα 96,41 
€, ιστορικά υψηλό επίπεδο) λόγω της 
φηµολογίας που είδε το φως της 
δηµοσιότητας για σκοπούµενη εξαγορά του 
οµίλου PepsiCo από τον βελγο-βραζιλιανών 
συµφερόντων κολοσσό της παγκόσµιας 
ζυθοποιίας. Άλλος τίτλος που παρουσίασε 
εξαιρετική ηµερήσια άνοδο ήταν εκείνος της 
φαρµακευτικής UCB (+5,38%). 
Η χρηµατιστηριακή εβδοµάδα 5-9.2015 
έκλεισε τελικά µε τον δείκτη BEL 20 στις 
3.248,19 µονάδες, έχοντας σηµειώσει 
εβδοµαδιαία πτώση της τάξεως του 1,02% 
και ηµερήσια πτώση 1,07%. Σηµαντική 
εβδοµαδιαία άνοδο σηµείωσαν οι µετοχές 
των εταιρειών Delhaize (+4,91%), 
Cofinimmo (+4,4%), Bpost (+3,7%), Colruyt 
(+3,4%) και Befimmo (+2,28%). Από την 
άλλη πλευρά, εβδοµαδιαία πτώση σηµείωσαν 
οι µετοχές των εταιρειών GDF Suez (-5,6%), 
KBC (-5,4%, Solvay (-4%) και Belgacom            
(-1,31%).      
Σηµειώνουµε εδώ ότι ο βελγικός Τύπος στις 
αρχές του έτους αναφέρθηκε εκτεταµένα 
στο –πολυσυζητούµενο στα διεθνή µέσα 
ενηµέρωσης- ενδεχόµενο εξόδου της 
Ελλάδας από την ευρωζώνη συνεπεία των 
επικείµενων εθνικών εκλογών και στον 
εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο που έχει µία 
τέτοια προοπτική στις διεθνείς χρηµαταγορές 

                                                 
5 Θυµίζουµε ότι ο κύριος όγκος δραστηριότητας του 
οµίλου Delhaize επικεντρώνεται στην αγορά των 
ΗΠΑ. 
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(µεταξύ των οποίων και στο Χρηµατιστήριο 
Βρυξελλών όπου ο δείκτης BEL 20 σηµείωσε 
πτώση στις 5 Ιανουαρίου της τάξεως του 
2,24%) και στην ισοτιµία του ευρώ, που 
συνδυάζεται µάλιστα µε τις ισχυρότατες 
πρόσφατα πτωτικές τάσεις στις διεθνείς τιµές 
του πετρελαίου µε κίνδυνο να προκαλέσει 
κρίση στις διεθνείς αγορές. Ο βελγικός Τύπος 
αναφέρει ότι, αν και από ορισµένες πλευρές 
–κυρίως την Γερµανία- εκτιµάται ότι η 
προοπτική εξόδου της χώρας µας από την 
ευρωζώνη δεν θα είχε καταστροφικές 
συνέπειες για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
οικονοµίες, αρκετοί διεθνείς οικονοµικοί 
αναλυτές θεωρούν ότι οι επιπτώσεις ενός 
ενδεχόµενου “Grexit” θα είναι πολύ 
µεγαλύτερες και κλιµακούµενες από ότι 
αναµένεται, και ασυζητητί εξαιρετικά 
επώδυνες για την Ελλάδα.  
Ο Βέλγος οµοσπονδιακός Υπουργός 
Οικονοµικών κ. Van Overtveldt, σε σχετική 
συνέντευξή του στον οικονοµικό Τύπο (που 
δηµοσιεύθηκε στις 10.1.2015) ανέφερε ότι η 
προσεχής ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να 
σεβαστεί τις δεσµεύσεις που έχουν 
αναληφθεί έναντι της νοµισµατικής ένωσης, 
επισηµαίνοντας ότι οι µεταρρυθµίσεις που 
έχουν ήδη λάβει χώρα στην Ελλάδα 
καλύπτουν το 20% µε 30% των συνολικών 
µεταρρυθµίσεων που θα πρέπει να 
υλοποιηθούν, κυρίως στο φορολογικό 
σύστηµα. Ο Βέλγος Υπουργός ανέφερε 
επίσης ότι υπάρχει ακόµη σηµαντική 
απόσταση µεταξύ της Ελλάδας και των 
υπολοίπων µελών της ευρωζώνης η οποία θα 
πρέπει να καλυφθεί δια της συνέχισης και 
εντατικοποίησης των µεταρρυθµίσεων, ενώ 
ενστερνίστηκε την άποψη ότι η κατάσταση 
στην ευρωζώνη είναι σήµερα πολύ 
διαφορετική και βελτιωµένη όσον αφορά την 
ασφάλεια του τραπεζικού συστήµατος, τον 
βαθµό έκθεσής του σε ελληνικό χρέος και 
βέβαια τους µηχανισµούς χρηµατοπιστωτικής 
και δηµοσιονοµικής σταθερότητας από ότι 
ήταν προ τετραετίας, και συνεπώς µία 
ενδεχόµενη έξοδος της χώρας µας από τη 
νοµισµατική ένωση δεν θα είχε τον 
αντίκτυπο που θα είχε το 2011. Ο κ. Van 
Overtveldt τάχθηκε τέλος υπέρ των 
πολιτικών εσωτερικής υποτίµησης που έχουν 
υιοθετηθεί από τις χώρες του ευρωπαϊκού 
νότου, ως µέσων αντιµετώπισης της ύφεσης 

των αγορών τους και επισήµανε ότι και το 
Βέλγιο, χωρίς να βρίσκεται σε ανάλογα 
δυσχερή κατάσταση, ακολουθεί ουσιαστικά 
την ίδια κατεύθυνση όσον αφορά την 
δηµοσιονοµική πολιτική του.  
Σηµειώνουµε ότι ορισµένα βελγικά µέσα 
ενηµέρωσης, επικαλούµενα εκτιµήσεις 
Βέλγων οικονοµικών αναλυτών, ανέφεραν 
ότι µία ενδεχόµενη πτώχευση της Ελλάδας 
θα κόστιζε συνολικά περί τα 10 δις. € στο 
βελγικό κράτος, λαµβάνοντας υπόψη τις 
παρασχεθείσες βελγικές εγγυήσεις προς το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Σταθερότητας, τα διµερή 
δάνεια προς την Ελλάδα και τις εγγυήσεις 
της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου προς 
την ΕΚΤ έναντι του ελληνικού χρέους. Τα εν 
λόγω µέσα ενηµέρωσης διευκρινίζουν 
πάντως ότι η έκθεση των βελγικών 
τραπεζικών ιδρυµάτων σε ελληνικούς τίτλους 
είναι πλέον εξαιρετικά περιορισµένη. 
Ορισµένοι έγκυροι Βέλγοι οικονοµικοί 
αναλυτές εκτιµούν ως µη ρεαλιστική την 
προοπτική µίας νέας αναδιάρθρωσης του 
ελληνικού χρέους, ενώ αντιθέτως θεωρούν 
ότι βιώσιµη λύση θα αποτελούσε η 
περαιτέρω επιµήκυνση των περιόδων 
αποπληρωµής του ελληνικού δηµόσιου 
χρέους µε ταυτόχρονη µείωση των 
εφαρµοζόµενων επιτοκίων.        
             
5. Τα επιτόκια δανεισµού του βελγικού 
δηµοσίου µειώθηκαν κατά 2/3 σε 
διάστηµα ενός έτους 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στις αρχές Ιανουαρίου στο εξαιρετικά 
χαµηλό επίπεδο των επιτοκίων δηµοσίου 
δανεισµού του βελγικού κράτους στην 
διάρκεια του 2014. Πιο συγκεκριµένα, 
εστίασε στην πολύ αισθητή πτώση του 
επιτοκίου των δεκαετών οµολόγων από το 
επίπεδο του 2,6% στις αρχές της χρονιάς σε 
επίπεδο κάτω του 0,9% στις 12 ∆εκεµβρίου6, 
και σε νέο κατώτατο ιστορικά επίπεδο 
0,817% στις 31 ∆εκεµβρίου 7 . Φυσικά τα 
σχετικά δηµοσιεύµατα διευκρίνισαν ότι το 
επιτόκιο των βελγικών δεκαετών οµολόγων 
ακολούθησε την γενικότερη πτωτική τάση 
των ευρωπαϊκών επιτοκίων, ως αποτέλεσµα 

                                                 
6  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 77. 
7 Για να κλείσει τελικά στο 0,831% στις 31.12.2014. 
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της νοµισµατικής πολιτικής που ακολουθεί η 
ΕΚΤ και της ενισχυόµενης προοπτικής 
επικείµενης έναρξης υλοποίησης 
ολοκληρωµένου προγράµµατος ποσοτικής 
χαλάρωσης από την Τράπεζα, δια της αγοράς 
τίτλων δηµοσίου χρέους χωρών της 
ευρωζώνης. 
Σηµειώνουµε ότι κατά τις πρώτες ηµέρες του 
τρέχοντος έτους, η διολίσθηση του επιτοκίου 
του βελγικού δεκαετούς οµολόγου 
συνεχίστηκε, καθώς αυτό έφθασε το επίπεδο 
του 0,766% στις 2 Ιανουαρίου, ενώ στις 5 
Ιανουαρίου στην διάρκεια της ηµέρας 
έφθασε στις αγορές στο νέο ιστορικά χαµηλό 
επίπεδο του 0,75%, για να κλείσει τελικά στο 
0,777%. Στις 6 Ιανουαρίου το επιτόκιο του 
βελγικού δεκαετούς οµολόγου στις αγορές 
έκλεισε σε νέο ιστορικά χαµηλό, στο 0,713%.                                 
Σηµειώνουµε ότι στις 6 Ιανουαρίου, η 
βελγική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Χρέους 
εξέδωσε και διέθεσε κρατικά δεκαετή 
οµόλογα µε επιτόκιο 0,883%, 
συγκεντρώνοντας 5 δις. €, στην πρώτη 
φετινή της απόπειρα οµολογιακού δανεισµού. 
Η Υπηρεσία προβλέπει ότι θα εκδώσει το 
2015 οµόλογα συνολικού ύψους 32,5 δις. €, 
ελαφρώς αυξηµένα σε σύγκριση µε το 2014 
(31,82 δις. €).      
 
6. Αύξηση των βελγικών 
αποταµιευτικών καταθέσεων το 2014  
Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας του Βελγίου (BNB) και προσωρινές 
εκτιµήσεις τραπεζικών αναλυτών, οι βελγικές 
αποταµιευτικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 
συνολικά 7 δις. € στην διάρκεια του 2014 
(πιο συγκεκριµένα, κατά 4,3 δις. € στο 
πρώτο και κατά 2,7 δις. € στο δεύτερο 
εξάµηνο του έτους) και έφθασαν στα τέλη 
του περασµένου έτους τα 256,87 δις. €. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία, οι αποταµιευτικές 
καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3% έναντι του 
τέλους του 2013, χρονιά κατά την οποία οι 
βελγικές καταθέσεις είχαν αυξηθεί κατά 14 
δις. € έναντι του 2012 (πιο συγκεκριµένα, 
κατά 9,6 δις. € στο πρώτο και κατά 4,4 δις. € 
στο δεύτερο εξάµηνο του έτους)8. Φαίνεται 
ότι η πτωτική τάση των καταθέσεων που 

                                                 
8 Βλ. και σχετική παλαιότερη αναφορά µας σε άρθρο 
6 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 45.  

είχε καταγραφεί τον περασµένο Οκτώβριο 9 
µάλλον δεν συνεχίστηκε στα τέλη του έτους, 
µε αποτέλεσµα η συνολική εικόνα να 
εµφανίζεται ελαφρώς βελτιωµένη. Πάντως, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις οικονοµικών 
αναλυτών, είναι γεγονός ότι έχει ανακοπεί 
ελαφρώς ο ρυθµός αύξησης των 
αποταµιευτικών καταθέσεων, εν µέρει ως 
αποτέλεσµα της µείωσης της αγοραστικής 
δύναµης των βελγικών νοικοκυριών.  
Σύµφωνα µε τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, 
το µερίδιο του λέοντος στις αποταµιευτικές 
καταθέσεις στο Βέλγιο κατέχει η BNP Paribas 
Fortis µε 24%, ήτοι 61,63 δις. € και αύξηση 
1% έναντι του 2013. Την ακολουθεί η 
Belfius µε µερίδιο 14,8%, ήτοι 38,1 δις. € και 
αύξηση 5% έναντι του 2013. Στην τρίτη 
θέση βρίσκεται η φλαµανδική τράπεζα KBC 
(συµπεριλαµβανοµένης της αυτόνοµης 
θυγατρικής της CBC, η οποία 
δραστηριοποιείται στην γαλλόφωνη 
περιφέρεια της Βαλλονίας) µε µερίδιο 14,5%, 
ήτοι 37,19 δις. € και αύξηση 6% έναντι του 
2013. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η 
τράπεζα ING µε µερίδιο επί των καταθέσεων 
στο 12,3%, ήτοι 31,7 δις. € και αύξηση 3% 
έναντι του 2013. Όπως αναφέρει ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος, οι 4 µεγάλοι τραπεζικοί 
όµιλοι του Βελγίου καταλαµβάνουν σχεδόν 
τα 2/3 των αποταµιευτικών καταθέσεων 
στην χώρα, ύψους πλησίον των 169 δις. €, 
ενώ αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι 
αύξησαν τα µερίδιά τους παρά το γεγονός 
ότι προσφέρουν ελάχιστα ελκυστικά επιτόκια 
σε σύγκριση µε άλλες τράπεζες (φυσικά το 
επίπεδο των επιτοκίων αποταµιευτικών 
καταθέσεων κυµαίνεται σε εξαιρετικά χαµηλά 
επίπεδα, περί το 1%).  
Οι ηγετικοί βελγικοί τραπεζικοί όµιλοι 
εκτιµούν ότι, αν και µερίδα του πληθυσµού 
εµφανίζεται πρόσφατα περισσότερο 
επιρρεπής σε πιο κερδοφόρες –και µε 
υψηλότερο βαθµό κινδύνου- επενδυτικές 
τοποθετήσεις (όπως σε επενδυτικά ταµεία, 
αµοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστικά προϊόντα ή 
και σε ακίνητα), δεν πρόκειται τουλάχιστον 
στο εγγύς µέλλον να υπάρξει ουσιώδης 
µεταστροφή των Βέλγων από τις καταθέσεις 
προς περισσότερο αποδοτικές επενδύσεις, 

                                                 
9  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 5 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 76. 
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δεδοµένου ότι οι αναπτυξιακές προοπτικές 
της οικονοµίας δεν είναι ακόµη ιδιαίτερα 
ευοίωνες. 
Άλλοι βελγικοί τραπεζικοί όµιλοι που 
συγκεντρώνουν σηµαντικό ύψος 
αποταµιευτικών καταθέσεων είναι οι Argenta 
(20,8 δις. €, +5%), Axa (11,79 δις. €, +4%), 
Crelan (10,79 δις. €, +1%), Deutsche Bank 
(10,6 δις. €, -2%), Record Bank (8,9 δις. €, 
+5%), Radobank (8,3 δις. €, +2%) και 
Bpost (6,3 δις. €, +7%), ενώ ακολουθούν 
άλλες µικρότερες τράπεζες.             
 
7. Ενδεχόµενη περαιτέρω αναβολή της 
αυτόµατης τιµαριθµικής 
αναπροσαρµογής µισθών για το 2016 
∆ηµοσιεύµατα του βελγικού οικονοµικού 
Τύπου στις αρχές Ιανουαρίου, λαµβάνοντας 
αφορµή από τις πολύ πρόσφατες εκτιµήσεις 
του Bureau Fédéral du Plan σχετικά µε 
µηδενικό ρυθµό πληθωρισµού στο Βέλγιο το 
2015, έκαναν λόγο για πιθανότατη 
περαιτέρω αναβολή της αυτόµατης 
τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των µισθών, 
ενδεχοµένως για τις αρχές του 2016. 
Θυµίζουµε ότι το µέτρο της αναβολής της 
αυτόµατης τιµαριθµικής αναπροσαρµογής 
µισθών, συντάξεων και κοινωνικών 
επιδοµάτων έχει αποφασιστεί από την 
κεντροδεξιά οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
Michel µε κύριο σκοπό την ανακούφιση του 
µισθολογικού κόστους, την ενίσχυση της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας και την 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
βελγικής οικονοµίας 10 . Η υπέρβαση του 
σχετικού δείκτη αναµενόταν αρχικά να λάβει 
χώρα τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 
2015, στην συνέχεια οι εκτιµήσεις την 
έφεραν προς τον Ιούλιο, ωστόσο οι 
πρόσφατες εξελίξεις και κυρίως η απότοµη 
πτώση των διεθνών τιµών του πετρελαίου 
έχουν οδηγήσει στην επανεκτίµηση προς τα 
κάτω του πληθωρισµού για το 2015, σε 
µηδενικά µάλιστα επίπεδα. Σηµειωτέον ότι το 
επίπεδο του δείκτη πληθωρισµού είναι εκείνο 
που πυροδοτεί την αυτόµατη τιµαριθµική 
αναπροσαρµογή, και εποµένως µε µηδενικό 
πληθωρισµό το 2015, η εν λόγω 

                                                 
10  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 10(γ) 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 70.  

αναπροσαρµογή δεν πρόκειται κατά πάσα 
πιθανότητα να πυροδοτηθεί.  
Μερίδα του βελγικού οικονοµικού Τύπου 
διερωτήθηκε εάν θα ήταν περισσότερο 
χρήσιµη µία απ’ ευθείας γενικευµένη µείωση 
των εργοδοτικών εισφορών και 
επιβαρύνσεων, όπως είχε εξαγγελθεί το 
περασµένο καλοκαίρι 11 , η οποία θα 
ανακούφιζε αµεσότερα τις επιχειρήσεις, 
διευκρινίζοντας ωστόσο ότι µία τέτοια 
γενικευµένη µείωση θα κόστιζε µάλλον 
ακριβότερα στον βελγικό προϋπολογισµό 
από ότι η –θεωρητικά- δηµοσιονοµικά 
ουδέτερη αναβολή της τιµαριθµικής 
αναπροσαρµογής των µισθών. Σηµειωτέον 
ότι το µέτρο της αναβολής της τιµαριθµικής 
αναπροσαρµογής µισθών, συντάξεων και 
κοινωνικών επιδοµάτων έχει προκαλέσει την 
µήνη των εργατικών συνδικάτων στο 
Βέλγιο12.  
 
8. Απογοητευτική χρονιά το 2014 παρά 
την ελαφρά πτώση πτωχεύσεων και 
ανεργίας 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος φιλοξένησε 
στις αρχές Ιανουαρίου τις απόψεις έγκυρων 
οικονοµικών αναλυτών που εκτιµούν ότι 
παρά το γεγονός ότι το επίπεδο του αριθµού 
των πτωχεύσεων επιχειρήσεων µειώθηκε το 
2014 κατά 8,2% σε σύγκριση µε το 2013 (µε 
11.244 συνολικά πτωχεύσεις) και το επίπεδο 
της ανεργίας διατηρήθηκε σε περίπου 
σταθερά επίπεδα (7,76% στην Φλάνδρα, 
16% στην Βαλλονία και 20,3% στις 
Βρυξέλλες) µε ταυτόχρονη ελαφρά µείωση 
του αριθµού των αναζητούντων εργασία –
και ιδιαίτερα των νέων- το έτος 2014 υπήρξε 
µάλλον απογοητευτικό όσον αφορά τις 
εξελίξεις τόσο στην αγορά εργασίας όσο και 
στην βιωσιµότητα των βελγικών 
επιχειρήσεων. 
Σύµφωνα µε τους οικονοµικούς αναλυτές, 
όσον αφορά την ανεργία, τούτη παραµένει 
σε σταθερά υψηλότατα επίπεδα στις 
Βρυξέλλες και την Βαλλονία, γεγονός που 
αντικατοπτρίζει τα βαθύτερα διαρθρωτικά 

                                                 
11 Βλ. και σχετικό άρθρο 6 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ 
αριθ. 65. 
12 Βλ. και παλαιότερες εν θέµατι αναφορές µας, µε 
πλέον πρόσφατη αυτήν του άρθρου 8 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 77. 



 

 

 

 

 8

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
οικονοµίες των δύο εν λόγω περιφερειών, 
ενώ στην Φλάνδρα το επίπεδο της ανεργίας 
φαίνεται σαφώς περισσότερο ικανοποιητικό, 
ωστόσο καθώς η οικονοµία της είναι πιο 
ανοικτή και επηρεαζόµενη από τις 
διακυµάνσεις της οικονοµικής συγκυρίας, 
ενδεχοµένως στο µέλλον η ανεργία 
επιδεινωθεί. Οι οικονοµικοί αναλυτές 
εκτιµούν επίσης ότι η ελαφρά πτώση της 
ανεργίας των νέων, αλλά και των προσωρινά 
άνεργων-αναζητούντων εργασία, είναι 
καθαρά πρόσκαιρο αποτέλεσµα της 
ελαφρότατης ανάκαµψης της οικονοµίας, 
καθώς οι κατηγορίες αυτές είναι περισσότερο 
ευαίσθητες σε θετικές ή και αρνητικές 
µεταβολές της οικονοµικής συγκυρίας. 
Όσον αφορά τις πτωχεύσεις, όπως 
επισήµανε η εταιρεία εµπορικών 
πληροφοριών Graydon, η οποία 
επεξεργάζεται και δηµοσιεύει τα σχετικά 
στοιχεία, ναι µεν παρατηρείται από τα τέλη 
του 2013 µία σταθερά πτωτική τάση των 
πτωχεύσεων, ωστόσο αυτές ευρίσκονται 
ακόµη σε επίπεδο άνω των 10.000 ετησίως, 
το οποίο είναι εξαιρετικά υψηλό. Η Graydon 
επισηµαίνει ακόµη ότι το 2013 τα βελγικά 
εµπορικά δικαστήρια προέβησαν σε πληθώρα 
εκκαθαρίσεων µη υγιών κυρίως 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, γεγονός που 
ανέβασε τον συνολικό αριθµό πτωχεύσεων. 
Αντιθέτως, το 2014, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
της εταιρείας, το 18,79% των πτωχευσασών 
επιχειρήσεων ήταν αρκετά µεγάλες και 
λειτουργούσες για πάνω από 20 έτη13, ενώ 
στα τέλη του 2014 (∆εκέµβριος) 
παρατηρήθηκε εκ νέου ανοδική τάση των 
πτωχεύσεων σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο 
µήνα του 2013.             

                                                 
13  Το εν λόγω ποσοστό ανήλθε σε 22,3% στην 
περιφέρεια της Φλάνδρας. 
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