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1. Μείωση των πτωχεύσεων το πρώτο 
δεκάµηνο τρέχοντος έτους 
Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιοποίησε 
στις 4 Νοεµβρίου η εταιρεία εµπορικών 
πληροφοριών Graydon, ο αριθµός των 
πτωχεύσεων στο Βέλγιο κατά το πρώτο 
δεκάµηνο του τρέχοντος έτους εµφανίζεται 
µειωµένος σε σύγκριση µε το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2013 κατά 8,5%, ενώ ο 
αριθµός των επαπειλούµενων θέσεων 
εργασίας εξαιτίας των πτωχεύσεων 
εµφανίζεται µειωµένος κατά 5,8%. Σε 
απόλυτους αριθµούς, οι πτωχεύσεις στο 
πρώτο δεκάµηνο του 2014 ανήλθαν σε 9.373, 
ενώ οι επαπειλούµενες απώλειες θέσεων 
εργασίας σε 23.105. Σηµειώνεται ότι τον 
µήνα Οκτώβριο ο αριθµός των πτωχεύσεων 
στο Βέλγιο εµφανίστηκε µειωµένος κατά 
18,6% έναντι του αντίστοιχου µήνα του 
2013, µε τις σηµαντικότερες πτώσεις του 
αριθµού των πτωχεύσεων να λαµβάνουν 
χώρα στους κλάδους µαζικής εστίασης (-9%) 
και λιανεµπορίου (-11%). 
Η Graydon ανέφερε επίσης ότι στο πρώτο 
δεκάµηνο του τρέχοντος έτους ο αριθµός 
των πτωχεύσεων µειώθηκε κατά ποσοστό 
23,4% στην περιφέρεια των Βρυξελλών, 
κατά 7,2% στην περιφέρεια της Φλάνδρας 
και κατά µόλις 1% στην Βαλλονία.     
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος εστιάζει στο 
γεγονός ότι σε απόλυτους όρους ο αριθµός 
των πτωχεύσεων εξακολουθεί –παρά την 
σταθερά πτωτική του τάση- να παραµένει 
υψηλός, και ότι αυτός θα ξεπεράσει µε 
µαθηµατική ακρίβεια το ψυχολογικό κατώφλι 
των 10.000 πτωχεύσεων και φέτος.  
Στο ίδιο, ελαφρώς απαισιόδοξο πνεύµα 
κινήθηκαν και οι αντιδράσεις της µεγάλης 
βελγικής γαλλόφωνης ένωσης µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουµένων 
(UCM), η οποία επισήµανε ότι το 75% των 
απωλειών θέσεων εργασίας λόγω 
πτωχεύσεων αφορά τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις, καθώς επίσης και ότι το 
γενικότερο µακροοικονοµικό περιβάλλον 
παραµένει αρκετά αβέβαιο και δυσοίωνο, µε 
τις προοπτικές οικονοµικής ανάπτυξης να 
έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω και το 
επίπεδο καταναλωτικής εµπιστοσύνης να 
εµφανίζει πτωτική πορεία. Η UCM κάλεσε 
τόσο την οµοσπονδιακή όσο και τις 
περιφερειακές κυβερνήσεις του Βελγίου να 

υλοποιήσουν φιλόδοξες πολιτικές για την 
οικονοµική ανάκαµψη και τον περιορισµό 
των πτωχεύσεων βελγικών επιχειρήσεων.        
        
2. Προβληµατισµός για την οικονοµική 
κατάσταση της τράπεζας Belfius 
Η βελγική οικονοµική αρθρογραφία 
ασχολήθηκε στις αρχές Νοεµβρίου µε την 
φηµολογούµενη ιδιωτικοποίηση της 
τράπεζας Belfius, η οποία αποτελεί τον 
εθνικοποιηµένο στα τέλη του 2011 βελγικό 
βραχίονα του τραπεζικού οµίλου DEXIA και 
έχει παρουσιάσει πρόσφατα αρκετά 
ικανοποιητικά οικονοµικά αποτελέσµατα 1 , 
καθώς επίσης και µε τις δυσκολίες επιτυχούς 
υλοποίησης ενός τέτοιου εγχειρήµατος, 
δεδοµένων των οικονοµικών απειλών που 
ενδέχεται να προκύψουν για την τράπεζα, 
κυρίως εξαιτίας του παρελθόντος της και των 
οικονοµικών της δεσµών µε τον όµιλο DEXIA. 
Κατ’ αρχάς η συζήτηση περί ιδιωτικοποίησης 
της Belfius ξεκίνησε µε βάση τις πρόσφατες 
δηλώσεις του νέου οµοσπονδιακού 
Υπουργού Οικονοµικών, Johan Van 
Overtveldt, περί αποχώρησης του βελγικού 
δηµοσίου από την τράπεζα στο 
µεσοπρόθεσµο µέλλον. Σε αυτές τις 
δηλώσεις προστέθηκαν δε και δηλώσεις (την 
1.11) του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας 
του Βελγίου, Luc Coene, σύµφωνα µε τις 
οποίες «δεν υπάρχει αρκετός χώρος για 4 
µεγάλες τράπεζες στο Βέλγιο» και «το 
πέρασµα µίας ακόµη µεγάλης βελγικής 
τράπεζας στον έλεγχο ξένων συµφερόντων 
δεν πρόκειται να αποτελέσει πρόβληµα για 
το βελγικό τραπεζικό σύστηµα». 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος ανέφερε ως 
µία από τις σηµαντικότερες δυσκολίες στην 
ενδεχόµενη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της 
Belfius την αβεβαιότητα της εξέλιξης του 
ζητήµατος των αποζηµιώσεων των 
µικροµετόχων της Arco 2  και της συνολικής 
οικονοµικής επιβάρυνσης που θα σηµάνουν 
οι αποζηµιώσεις αυτές για την τράπεζα, 
καθώς επίσης και οι όποιες αποζηµιώσεις 
µικροµετόχων από εκκρεµείς δικαστικές 

                                                 
1  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 2 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 68. 
2 Βλ. προηγούµενες σχετικές αναφορές µας σε άρθρα 
1, 2 και 2, ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 66, 68 και 
69 αντιστοίχως.   



 

 

 

 

 3

διεκδικήσεις που συνδέονται µε τον φάκελο 
Arco. Θυµίζουµε ότι ο νέος οµοσπονδιακός 
κυβερνητικός συνασπισµός έχει συµφωνήσει 
ότι οι αποζηµιώσεις των µικροµετόχων της 
Arco θα ανέλθουν σε ποσοστό 40% των 
συνολικών τους ζηµιών, ενώ το σχετικό 
κονδύλι, ύψους 600 εκατ. € θα επιµεριστεί 
µεταξύ βελγικού κράτους, τράπεζας Belfius 
και ACW (εργατικού κοινωνικού ταµείου που 
συνδέεται µε το φλαµανδικό 
χριστιανοδηµοκρατικό κόµµα και του οποίου 
η Arco αποτελούσε τον οικονοµικό 
βραχίονα) 3 , χωρίς ωστόσο να έχει 
προσδιοριστεί ακόµη το ακριβές σχήµα 
επιµερισµού του ανωτέρω κονδυλίου.     
Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα µε αρνητική 
διάσταση για την οικονοµική κατάσταση της 
τράπεζας αποτελεί κατά τον βελγικό 
οικονοµικό Τύπο η αποκάλυψη, κατά την 
πρόσφατη δηµοσίευση των οικονοµικών 
αποτελεσµάτων 1ου εξαµήνου της Belfius 4 , 
της ύπαρξης ενός πακέτου πιστωτικών 
παραγώγων (CDS) ύψους 7 δις. €, που έχει 
αναγκάσει την τράπεζα να αποθεµατοποιήσει 
κονδύλι ύψους 1,2 δις. € ως εγγύηση. 
Επιπλέον, ο οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
σε δεσµεύσεις από την Belfius κονδυλίων 
συνολικού ύψους πλησίον των 10 δις. € ως 
κεφαλαιακές εξασφαλίσεις στο πλαίσιο 
συµφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων (“interest 
rate swaps”) που είχε συνάψει η «πρόγονός» 
της, DEXIA Banque Belgique5. Επιπροσθέτως, 
ο βελγικός οικονοµικός Τύπος ανέφερε ότι η 
Belfius παραµένει πιστωτής του πρώην 
µητρικού της τραπεζικού οµίλου DEXIA µε 
κονδύλια συνολικού ύψους 13 δις. €. Το εν 
λόγω χρέος τελεί, όπως αναφέρθηκε στα 
σχετικά δηµοσιεύµατα, υπό την κρατική 
εγγύηση Βελγίου και Γαλλίας, και πρόκειται 
να επιστραφεί τµηµατικά στα τέλη του 

                                                 
3  Βλ. και προηγούµενη σχετική αναφορά µας σε 
άρθρο 10 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 70. 
4 Οµοίως µε υποσηµείωση 1, βλ. και σχετική αναφορά 
µας σε άρθρο 2 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 68. 
5 Για ποσά συνολικού ύψους 700 δις. €. Σηµειωτέον 
ότι έγκυροι Βέλγοι οικονοµικοί αναλυτές 
υποβαθµίζουν πάντως το µέγεθος του εν λόγω 
προβλήµατος, ισχυριζόµενοι ότι πρόκειται για ένα 
πρόβληµα που είναι από παλιά γνωστό και 
διαχειρίσιµο, µε µικρές πραγµατικές επιπτώσεις στα 
οικονοµικά στοιχεία της Belfius, ενώ ταυτόχρονα 
είναι προσωρινού χαρακτήρα.   

τρέχοντος και στις αρχές του εποµένου 
έτους, οπότε και θα κοπούν οι δεσµοί µεταξύ 
των δύο τραπεζών. Τέλος, ο οικονοµικός 
Τύπος αναφέρθηκε στην υψηλή αναλογία 
λειτουργικού κόστους προς συνολικά έσοδα 
της τράπεζας, της τάξεως του 66%, την 
οποία η διοίκηση της Belfius έχει θέσει ως 
στόχο να κατεβάσει στο 60% στα τέλη του 
2016. 
Σύµφωνα µε τον βελγικό οικονοµικό Τύπο, η 
πρόσφατα φηµολογούµενη ιδιωτικοποίηση 
έχει θέσει πρόσθετο βάρος και πιέσεις στον 
τραπεζικό όµιλο Belfius, και η νέα 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει να 
προχωρήσει µε πολύ προσεκτικά βήµατα στα 
σχέδιά της περί ιδιωτικοποίησής του, εάν 
επιθυµεί να επιτύχει κάποιο όφελος για τα 
κρατικά ταµεία από αυτήν. Σηµειωτέον ότι 
το βελγικό κράτος είχε επενδύσει 4 δις. € 
στην εθνικοποίηση της Belfius στα τέλη του 
2011.    
Στις δηλώσεις του διοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας του Βελγίου, Luc Coene, 
αντέδρασε προς τον βελγικό Τύπο στις 5 
Νοεµβρίου ο διευθύνων σύµβουλος της 
Belfius, Marc Raisière, κάνοντας λόγο για 4 
πιθανά σενάρια όσον αφορά το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς της τράπεζας: συγχώνευση µε 
άλλη µεγάλη βελγική τράπεζα (που κατά τον 
κ. Raisière θα επιφέρει κύµα απολύσεων), 
εξαγορά από ξένη τράπεζα (που θα επιφέρει 
απώλεια για το Βέλγιο ενός σηµαντικού 
τραπεζικού κέντρου αποφάσεων), διατήρηση 
του κρατικού ελέγχου της τράπεζας (την 
οποία θεωρεί αρκετά δύσκολη µε βάση τις 
σηµερινές συνθήκες αλλά και τις από 
παλαιότερα εκπεφρασµένες απόψεις των 
βελγικών κυβερνήσεων περί προσωρινότητας 
της κρατικής επένδυσης στην Belfius) και 
τέλος εκχώρηση µεριδίου του µετοχικού 
κεφαλαίου σε ιδιώτες επενδυτές µέσω του 
Χρηµατιστηρίου µε διατήρηση σηµαντικού 
µεριδίου από το κράτος, όπως στις 
περιπτώσεις των Belgacom και Bpost 
(σενάριο το οποίο φαίνεται να θεωρεί πιο 
ρεαλιστικό ο διευθύνων σύµβουλος της 
Belfius). Πάντως, ο κ. Raisière επισήµανε ότι 
πριν λάβει χώρα οποιαδήποτε µεταβολή στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς, απαιτούνται 
τουλάχιστον δύο έτη προκειµένου αφ’ ενός 
να επιλυθεί το ζήτηµα των αποζηµιώσεων 
των µικροµετόχων της Arco, και αφ’ ετέρου 
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να ελαχιστοποιηθεί η επικινδυνότητα του 
χαρτοφυλακίου της Belfius, ήτοι η διαχείριση 
ενεργητικών στοιχείων που κληρονόµησε 
από την DEXIA (τα οποία ο κ. Raisière 
τοποθέτησε σε 7 δις. € όσον αφορά τα 
πιστωτικά παράγωγα, 11 δις. € όσον αφορά 
τα οµόλογα και 13,5 δις. € όσον αφορά τις 
απαιτήσεις της από την DEXIA).               
      
3. Αναθεώρηση προς τα κάτω των 
εκτιµήσεων για τον πληθωρισµό  
Σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες εκτιµήσεις 
του Bureau Fédéral du Plan, ο ετήσιος 
δείκτης πληθωρισµού στο Βέλγιο αναµένεται 
να ανέλθει σε 0,4% φέτος και σε 0,7% το 
2015. Το Bureau du Plan αναθεώρησε 
συνεπώς προς τα κάτω τις προηγούµενες 
εκτιµήσεις του που προέβλεπαν δείκτη 
πληθωρισµού 0,5% για το 2014 και 1,2% για 
το 2015. Η προς τα κάτω αυτή αναθεώρηση 
του πληθωρισµού οφείλεται, σύµφωνα µε 
την οικονοµική αρθρογραφία, αφ’ ενός στην 
πτωτική πορεία των τιµών του πετρελαίου 
και αφ’ ετέρου στην πρόσφατη λήψη 
κυβερνητικών µέτρων για σταθεροποίηση 
του επιπέδου των αµοιβών και χρονική 
µετάθεση της αυτόµατης τιµαριθµικής 
αναπροσαρµογής των µισθών. Σηµειώνεται 
ότι η προσεχής υπέρβαση του σχετικού 
δείκτη που θεωρητικά θα πυροδοτούσε την 
αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή στον 
δηµόσιο τοµέα αναµένεται να συµβεί τον 
Μάιο του 2015, ωστόσο η πρόσφατη 
συµφωνία σχηµατισµού κυβέρνησης 
συνασπισµού προβλέπει ότι η αυτόµατη εν 
λόγω αναπροσαρµογή δεν πρόκειται να 
εφαρµοστεί στους µισθούς του δηµοσίου 
τοµέα και στα κοινωνικά επιδόµατα 6 . 
Σηµειώνεται επίσης ότι η τελευταία 
υπέρβαση του σχετικού δείκτη έλαβε χώρα 
το Νοέµβριο του 2012.       
          
4. Φθινοπωρινές προβλέψεις Ευρ. 
Επιτροπής για µακροοικονοµικούς 
δείκτες Βελγίου  
Στις 4 Νοεµβρίου η Ευρ. Επιτροπή 
παρουσίασε τις πλέον πρόσφατες εκτιµήσεις 
της για την ανάπτυξη και τους 

                                                 
6 Βλ. και σχετικές επισηµάνσεις µας σε άρθρα 2 και 
10 (σηµείο γ) ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 69 και 
70, αντιστοίχως. 

µακροοικονοµικούς δείκτες της ευρωζώνης 
και των οικονοµιών των υπολοίπων κρατών 
µελών της Ε.Ε. φέτος, το 2015 και το 2016. 
Οι εκτιµήσεις της Επιτροπής έχουν 
αναθεωρηθεί προς τα κάτω, προβλέποντας 
ρυθµό ανάπτυξης για τις οικονοµίες της 
ευρωζώνης 0,8% το 2014 και 1,1% το 2015, 
ενώ και στους υπόλοιπους 
µακροοικονοµικούς δείκτες της ευρωζώνης οι 
εκτιµήσεις της Επιτροπής είναι µάλλον 
απαισιόδοξες (πληθωρισµός 0,5% φέτος και 
0,8% το 2015, ανεργία 11,6% φέτος και 
11,3% το 2015). 
Αναφορικά µε την βελγική οικονοµία, η Ευρ. 
Επιτροπή προβλέπει ρυθµό ανάπτυξης της 
τάξεως του 0,9% τόσο για φέτος όσο και για 
το 2015 (και 1,1% το 2016), σε κατώτερα 
επίπεδα από ότι στις προηγούµενες, εαρινές 
της προβλέψεις (για ρυθµούς ανάπτυξης 
1,4% το 2014 και 1,6% το 2015), αλλά και 
σε περισσότερο απαισιόδοξο επίπεδο από τις 
πλέον πρόσφατες εκτιµήσεις του βελγικού 
Bureau Fédéral du Plan. Σύµφωνα µε την 
Ευρ. Επιτροπή, εφ’ όσον δεν ληφθούν 
πρόσθετα δηµοσιονοµικά µέτρα φέτος, το 
βελγικό έλλειµµα θα φθάσει το 3% του ΑΕΠ 
το 2014, ενώ για το 2015 αλλά και το 2016 
αυτό εκτιµάται σε 2,8% του ΑΕΠ7.  
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος σηµειώνει ότι 
στο δηµοσιονοµικό πρόγραµµα που ενέβασε 
η νέα βελγική κυβέρνηση στην Ευρ. 
Επιτροπή 8  εκτιµάται ότι το δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα θα αντιπροσωπεύει το 2,1% του 
ΑΕΠ το 2015, το 1,3% το 2016 και το 0,4% 
το 2017. Έγκυροι Βέλγοι οικονοµικοί 
αναλυτές συµπεραίνουν ότι εάν δεν υπάρξει 
κάποια απροσδόκητα θετική εξέλιξη όσον 
αφορά τον ρυθµό ανάπτυξης, θεωρείται 
βέβαιο ότι η νέα βελγική κυβέρνηση θα 
στραφεί προς την κατεύθυνση λήψης νέων 
µέτρων δηµοσιονοµικής εξοικονόµησης ή και 
αύξησης των φορολογικών εσόδων του 
κράτους.  
Επίσης, ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
σχολιάζει ότι οι εκτιµήσεις της νέας βελγικής 
κυβέρνησης στο δηµοσιονοµικό της 
πρόγραµµα σχετικά µε την εξέλιξη των 
                                                 
7 Και το διαρθρωτικό έλλειµµα εκτιµάται σε 2,6% του 
ΑΕΠ το 2014, σε 2,2% το 2015 και σε 2,3% το 2016, 
ήτοι σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα 
8  Βλ. σχετικές επισηµάνσεις µας σε άρθρο 4 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 72. 
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µακροοικονοµικών µεγεθών και ιδιαίτερα του 
ελλείµµατος φαίνονται υπερβολικά 
αισιόδοξες σε σύγκριση µε εκείνες της Ευρ. 
Επιτροπής, και συνεπώς προκύπτει εύλογα 
το συµπέρασµα ότι εάν οι τελευταίες είναι 
πιο ρεαλιστικές, τούτο σηµαίνει ότι η 
επιδιωκόµενη για το 2018 από την 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση επίτευξη 
δηµοσιονοµικής εξισορρόπησης είναι 
εξαιρετικά πιθανό να µετατεθεί χρονικά 
ακόµη περισσότερο.      
Η Επιτροπή εµφανίζεται επίσης περισσότερο 
απαισιόδοξη όσον αφορά την πορεία του 
βελγικού δηµοσίου χρέους, το οποίο εκτιµά 
σε 107,3% του ΑΕΠ για το 2015, έναντι 
πρόβλεψης 105,1% του ΑΕΠ από πλευράς 
βελγικής κυβέρνησης, και σε 107,8% του 
ΑΕΠ για το 2016. 
Η Ευρ. Επιτροπή διευκρίνισε ότι θα βασιστεί 
στις πρόσφατες ανωτέρω µακροοικονοµικές 
εκτιµήσεις της προκειµένου να αξιολογήσει 
µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου τα σχέδια 
προϋπολογισµών που της έχουν υποβάλει τα 
κράτη µέλη της ευρωζώνης.                    
 
5. Εξαµηνιαία οικονοµικά 
αποτελέσµατα βελγικών σιδηροδρόµων 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος ασχολήθηκε 
στις αρχές Νοεµβρίου µε τα –σχετικά θετικά- 
εξαµηνιαία οικονοµικά αποτελέσµατα των 
δύο εταιρειών που απαρτίζουν το σύστηµα 
των βελγικών σιδηροδρόµων, ήτοι των SNCB 
(διαχειρίστρια µεταφορικού έργου) και 
Infrabel (διαχειρίστρια δικτύου)9 . Σύµφωνα 
µε την οικονοµική αρθρογραφία, η νέα SNCB, 
φαίνεται ότι έχει από τις αρχές µέχρι τα µέσα 
του τρέχοντος έτους αρκετά ικανοποιητική 
πορεία ανάκαµψης, περιορίζοντας την 
ακαθάριστη λειτουργική της ζηµία σε µόλις 
4,3 εκατ. € έναντι ζηµίας 12 εκατ. € στο 
πρώτο εξάµηνο του 2013. Ο κύκλος 
εργασιών της SNCB ανήλθε σε 633,6 εκατ. € 
στο πρώτο εξάµηνο του 2014 και τα κόστη 
µισθοδοσίας του προσωπικού σε 614 εκατ. €. 
Σηµειωτέον ότι η νέα SNCB έχει επιδοθεί σε 
πολιτική εξοικονοµήσεων κόστους και 
µείωσης του προσωπικού της, το οποίο στα 
τέλη Ιουνίου αριθµούσε 20.238 
σιδηροδροµικούς. Τα έσοδα της εταιρείας 

                                                 
9 Βλ. και πλέον πρόσφατες σχετικές επισηµάνσεις µας 
σε άρθρο 3 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 57.  

από το εγχώριο µεταφορικό έργο ανήλθαν 
σε 338 εκατ. € κατά το πρώτο εξάµηνο του 
τρέχοντος έτους (αυξηµένα κατά 3,36% 
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2013), 
ενώ η SNCB εισέπραξε επίσης κονδύλια 
ύψους 560,7 εκατ. € από κρατικές 
χρηµατοδοτήσεις. Τα έσοδα δε από το 
διεθνές µεταφορικό έργο της εταιρείας 
(δίκτυα Thalys, Eurostar κ.α.) ανήλθαν σε 
129 εκατ. € στο πρώτο εξάµηνο 2014, 
ελαφρώς κατώτερα των προϋπολογισθέντων. 
Το χρέος της εταιρείας ακολουθεί εξάλλου 
πτωτική πορεία από τις αρχές του έτους, 
ανερχόµενο στα τέλη Ιουνίου σε 2,412 δις. € 
(έναντι χρέους 2,648 δις. € την 1.1.2014). 
Από πλευράς διοίκησης της SNCB 
επισηµαίνονται ωστόσο οι αρνητικές 
επιπτώσεις που θα έχουν οι πρόσφατες 
αποφάσεις του νέου οµοσπονδιακού 
κυβερνητικού συνασπισµού για περιορισµό 
των κονδυλίων επενδύσεων σε 
µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, καθώς και 
γενικότερα για εξοικονοµήσεις κρατικών 
κονδυλίων στον κλάδο των σιδηροδροµικών 
µεταφορών10.  
Από την άλλη πλευρά, η εταιρεία διαχείρισης 
του βελγικού σιδηροδροµικού δικτύου, η νέα 
Infrabel, εµφάνισε κατά το πρώτο εξάµηνο 
του τρέχοντος έτους ακαθάριστο λειτουργικό 
κέρδος της τάξεως των 66 εκατ. €, 
υπερδιπλάσιο εκείνου που είχε επιτύχει κατά 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο (32 εκατ. €). 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε 
κατά 7,03% στο πρώτο εξάµηνο τρέχοντος 
έτους, ανερχόµενος σε 582,84 εκατ. €. Η 
αύξηση αυτή οφείλεται σε επιµέρους 
αυξήσεις αφ’ ενός στις εισπράξεις τελών για 
χρήση του σιδηροδροµικού δικτύου (κατά 
1,87%, στα 337,075 εκατ. €) και αφ’ ετέρου 
στις κρατικές χρηµατοδοτήσεις (κατά 
14,16%, στα 142,255 εκατ. €). Από την 
άλλη, τα κόστη µισθοδοσίας της εταιρείας 
αυξήθηκαν κατά 6,15% στο πρώτο εξάµηνο 
του 2014, ανερχόµενα σε 378,15 εκατ. € και 
αντιπροσωπεύουν µερίδιο 64% στα συνολικά 
κόστη της. Το προσωπικό της Infrabel 
                                                 
10 Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρα 3 και 4 
ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 71 και 72, 
αντιστοίχως. Από την άλλη πλευρά διευκρινίζεται 
ωστόσο ότι η κυβερνητική συµφωνία προβλέπει 
περισσότερο φιλελεύθερη τιµολογιακή πολιτική από 
την SNCB.   
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αριθµούσε στα τέλη Ιουνίου 2014 12.068 
σιδηροδροµικούς, σηµειώνοντας αύξηση 
κατά 3,85% έναντι του πρώτου εξαµήνου 
2013, ενώ το συνολικό χρέος της αυξήθηκε 
σηµαντικά, από το επίπεδο του 1,549 δις. € 
στα τέλη του 2013, στα 3,8 δις. € στα τέλη 
Ιουνίου 2014, κατόπιν της αναδιάρθρωσης 
της δοµής των βελγικών σιδηροδρόµων από 
τις αρχές του τρέχοντος έτους.                
 
6. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
επιχειρηµατικές ειδήσεις 
Το Χρηµατιστήριο Βρυξελλών την Πέµπτη, 6 
Νοεµβρίου, ανταποκρίθηκε θετικά, όπως και 
τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, στις 
ενθαρρυντικές ενδείξεις από τον πρόεδρο, 
Mario Draghi, καθώς και το διοικητικό 
συµβούλιο της ΕΚΤ, περί µεγέθυνσης και 
διεύρυνσης των παρεµβάσεων της ΕΚΤ προς 
την κατεύθυνση της τόνωσης της οικονοµίας 
της ευρωζώνης. Ο δείκτης BEL 20 έκλεισε 
στις 6.11 ελαφρά ανοδικά (+0,13%) στις 
3.163,89 µονάδες. Η εβδοµάδα 3-7 
Νοεµβρίου έκλεισε µε τον δείκτη BEL 20 του 
Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών να βρίσκεται στις 
3.144,59 µονάδες, έχοντας σηµειώσει µικρή 
εβδοµαδιαία πτώση της τάξεως του 0,40%, 
και ηµερήσια πτώση 0,61%. Από πλευράς 
συγκεκριµένων µετοχών που µετέχουν στον 
δείκτη BEL 20, αξιόλογη άνοδο σε 
εβδοµαδιαία βάση σηµείωσε η αξία των 
µετοχών των εταιρειών Bpost (+6,1%), 
Ageas (+5,1%), Umicore (+4,9%), Delta 
Lloyd (+3,7%), Solvay (+2,16%) και 
Delhaize (+2,13%), ενώ σηµαντικότερη 
πτώση σηµείωσε η αξία των µετοχών των 
εταιρειών GDF Suez (-3,77%), KBC (-3,63%) 
και Belgacom (-2%).   
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στις 6 Νοεµβρίου στην απορρόφηση του 
µεγάλου ελληνικού οµίλου βιοµηχανικών 
ορυκτών S&B, ιδιοκτησίας της οικογένειας 
Κυριακόπουλου, από τον γαλλικό κολοσσό 
του κλάδου ορυκτών Imerys. Ο λόγος της εν 
λόγω αναφοράς στον βελγικό Τύπο είναι ότι 
ο βελγικός όµιλος συµµετοχών GBL (Groupe 
Bruxelles Lambert, ιδιοκτησίας του Βέλγου 
µεγαλοεπιχειρηµατία Albert Frère) κατέχει 
πλειοψηφικό µερίδιο στο µετοχικό κεφάλαιο 
της Imerys. Κατά τα βελγικά δηµοσιεύµατα, 
ο βελγικός όµιλος GBL διευκόλυνε την 
εξαγορά της S&B από την Imerys, 

αποδεχόµενος µία αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου κατά 214 εκατ. € προς όφελος 
της οικογένειας Κυριακόπουλου, µε σκοπό 
αυτή να αποκτήσει µερίδιο 4,4% στο 
κεφάλαιο της Imerys. Κατά τον βελγικό 
οικονοµικό Τύπο, η συνολική αξία της 
συµφωνίας εξαγοράς της S&B από την 
Imerys ανέρχεται σε 793 εκατ. €, και το 
µερίδιο της GBL στην Imerys σε 53,2% (από 
55,8% πριν την εξαγορά).   
Όπως επίσης ανέφερε ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος, τα τριµηνιαία οικονοµικά 
αποτελέσµατα του λιανεµπορικού οµίλου 
Delhaize υπήρξαν ανώτερα των προσδοκιών 
στην αµερικανική αγορά και απογοητευτικά 
στο Βέλγιο. Συγκεκριµένα, ο συνολικός 
ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του οµίλου 
σηµείωσε άνοδο κατά 3,3% ανερχόµενος σε 
5,462 δις. €, το λειτουργικό κέρδος επίσης 
αυξήθηκε κατά 10,2% φθάνοντας τα 192 
εκατ. €, ενώ πραγµατοποιήθηκαν καθαρά 
κέρδη ύψους 109 εκατ. €. Στις ΗΠΑ, τα 
έσοδα του οµίλου Delhaize αυξήθηκαν κατά 
5,9% φθάνοντας τα 3,5 δις. €, ενώ 
αντιθέτως στο Βέλγιο η αλυσίδα υπέστη 
συρρίκνωση των πωλήσεων κατά 4,2%, στο 
1,2 δις. €, µείωση του µικτού της περιθωρίου 
στο 1,4% και πτώση του µεριδίου αγοράς 
της κάτω από το 25%. Κατά την διοίκηση 
του οµίλου, βασικές αιτίες για τα 
απογοητευτικά αποτελέσµατα στο Βέλγιο 
υπήρξαν η αβεβαιότητα σχετικά µε την 
πορεία του πλάνου αναδιάρθρωσης της 
αλυσίδας, καθώς και οι απεργιακές 
κινητοποιήσεις του προσωπικού και το 
κλείσιµο σηµαντικού αριθµού καταστηµάτων 
τον Σεπτέµβριο. Σύµφωνα µε την διοίκηση 
της Delhaize, οι πτωτικές τάσεις στην 
βελγική αγορά είναι εξαιρετικά πιθανό να 
συνεχιστούν και κατά το τέταρτο τρίµηνο 
του τρέχοντος έτους, κυρίως εξαιτίας της 
συνέχισης των κινητοποιήσεων των 
εργαζοµένων. 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στις αρχές Νοεµβρίου στην εξαγορά της 
βελγικής φαρµακευτικής εταιρείας Omega 
Pharma (παραγωγός φαρµάκων, 
παραφαρµακευτικών και καλλυντικών) που 
εδρεύει στην περιοχή της Γάνδης από τον 
ιρλανδο-αµερικανικών συµφερόντων όµιλο 
Periggo (εισηγµένο στο Χρηµατιστήριο Ν. 
Υόρκης), έναντι 3,6 δις. € (εκ των οποίων τα 
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2,5 δις. αφορούν την αξία εξαγοράς και το 
1,1 δις. € την ανάληψη των χρεών της 
βελγικής επιχείρησης). Επίσης τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα ανέφεραν την πρώτη εξαγορά 
που πέτυχε στην ιστορία της η βαλλονική 
εταιρεία βιοτεχνολογίας Cardio3 BioSciences, 
η οποία ειδικεύεται στην θεραπεία καρδιακών 
νοσηµάτων. Η Cardio3 Biosciences 
εξαγόρασε την αµερικανική εταιρεία 
(ιδρυθείσα από Βέλγο) CorQuest Medical, 
του ιδίου κλάδου, που εδρεύει στην 
Φλόριντα. Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
ανέφερε ότι το ακριβές ποσόν της 
συναλλαγής δεν είναι γνωστό, ενώ το 
αναµενόµενο οικονοµικό όφελος για την 
βελγική επιχείρηση εκτιµάται σε αρκετές 
εκατοντάδες εκατ. € από την εµπορική 
εκµετάλλευση νέας τεχνολογικής µεθόδου 
χειρουργικής πρόσβασης στον καρδιακό µυ 
που έχει αναπτυχθεί από την CorQuest 
Medical. Στις 8 Νοεµβρίου εξάλλου, ο 
οικονοµικός Τύπος έκανε αναφορά στην 
πώληση της αµερικανικής θυγατρικής της 
µεγάλης βελγικής φαρµακευτικής UCB, 
Kremers Urban, η οποία ειδικεύεται στην 
παραγωγή γενόσηµων φαρµάκων, σε δύο 
αµερικανικά επενδυτικά ταµεία, έναντι 
συνολικού ποσού 1,22 δις. €. Τα δύο 
αµερικανικά επενδυτικά ταµεία που 
προχώρησαν στην εξαγορά, η οποία 
επιβεβαιώθηκε στις 7 Νοεµβρίου, είναι τα 
Avista Capital Partners και Advent 
International. Κατά τον βελγικό οικονοµικό 
Τύπο, η αµερικανική θυγατρική της UCB είναι 
εξαιρετικά κερδοφόρος σε σύγκριση µε τον 
υπόλοιπο όµιλο (διαθέτει περιθώριο κέρδους 
της τάξεως του 43%, έναντι 22,3% που 
διαθέτει ο όµιλος UCB), ενώ η συναλλαγή 
αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 
πρώτου τριµήνου του 2015, αφού ληφθεί η 
σχετική άδεια των εµπλεκόµενων αρχών 
ανταγωνισµού.        
Σηµειώνουµε τέλος ότι στις αρχές Νοεµβρίου 
ο οικονοµικός Τύπος στο Βέλγιο ασχολήθηκε 
αρκετά εκτεταµένα µε την συζήτηση που 
έχει προκύψει σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
αναφορικά µε τις αποκαλύψεις πρόσφατης 
διεθνούς δηµοσιογραφικής έρευνας 11  περί 
αθέµιτων φορολογικών πρακτικών των 

                                                 
11  Της διεθνούς δηµοσιογραφικής ερευνητικής 
κοινοπραξίας ICIJ, µε τίτλο “Luxembourg Leaks”. 

κυβερνήσεων του Λουξεµβούργου εδώ και 
πολλά χρόνια, προς όφελος µεγάλων –αλλά 
και µεσαίου µεγέθους- διεθνών 
επιχειρηµατικών οµίλων, µεταξύ των οποίων 
και αρκετοί βελγικοί (στους οποίους 
περιλαµβάνεται η Belgacom). Ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος φιλοξένησε τις απόψεις 
αρκετών έγκριτων Βέλγων και ξένων 
οικονοµολόγων και νοµικών επί του θέµατος, 
οι οποίες συγκλίνουν στην αντίληψη ότι 
καίτοι οι εν λόγω πρακτικές του 
Λουξεµβούργου είναι νοµότυπες, η διεθνώς 
επικρατούσα τάση στο πλαίσιο οργανισµών 
όπως η Ε.Ε. και ο ΟΟΣΑ είναι τέτοιες 
πρακτικές να αντιµετωπίζονται ως «µη 
ηθικές», γεγονός που εκτιµάται ότι θα 
οδηγήσει στον περιορισµό ή και την 
απαλοιφή τους στα προσεχή χρόνια. Ο 
βελγικός Τύπος αναφέρθηκε επίσης σε εν 
θέµατι δήλωση του Βέλγου πρωθυπουργού 
Michel στο οµοσπονδιακό κοινοβούλιο, στην 
οποία χαρακτήρισε τις λουξεµβουργιανές 
φορολογικές πρακτικές ως «αδιαφανείς» και 
παράλληλα υπενθύµισε την βούληση της 
κυβέρνησής του να καθιερώσει «φόρο 
διαφάνειας» µε σκοπό να πατάξει την 
φοροδιαφυγή βελγικών trust που είναι 
εγκατεστηµένα σε φορολογικούς 
παραδείσους12. Ο οµοσπονδιακός Υπουργός 
Οικονοµικών, κ. Van Overtveldt, διευκρίνισε 
ότι η βελγική φορολογική διοίκηση διεξάγει 
ήδη έρευνες για εντοπισµό περιπτώσεων 
φοροδιαφυγής βελγικών επιχειρηµατικών 
οµίλων δια της χρήσης του ευνοϊκού 
λουξεµβουργιανού φορολογικού πλαισίου.   
          
7. Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 
βελγικού δηµοσίου 
Σύµφωνα µε την βελγική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Χρέους (Agence Belge de la 
Dette), στις 4 Νοεµβρίου το βελγικό κράτος 
άντλησε 1,192 δις. € από την έκδοση και 
διάθεση εντόκων γραµµατίων, µε τα µέσα 
επιτόκια των γραµµατίων τρίµηνης και 
εξάµηνης διάρκειας να φθάνουν σε ιστορικά 
χαµηλά αρνητικά επίπεδα. Συγκεκριµένα, 
διατέθηκαν έντοκα γραµµάτια τρίµηνης 
διάρκειας από τα οποία αντλήθηκαν 390 εκατ. 

                                                 
12 Βλ. και σχετικές αναφορές µας σε άρθρα 10 και 3 
ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 70 και 71, 
αντιστοίχως. 
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€ µε µέσο επιτόκιο -0,099% και εξάµηνης 
διάρκειας από τα οποία αντλήθηκαν 802 εκατ. 
€ µε µέσο επιτόκιο -0,085%. H ζήτηση 
τίτλων τρίµηνης διάρκειας υπήρξε 
ενισχυµένη και υπερέβη την προσφορά κατά 
3,82 φορές, ενώ εκείνη τίτλων εξάµηνης 
διάρκειας υπερέβη την προσφορά κατά 2,38 
φορές. 
Σύµφωνα µε την Υπηρεσία, από τα µέσα 
Ιουνίου τα επιτόκια των βελγικών εντόκων 
γραµµατίων τρίµηνης διάρκειας κυµαίνονται 
σταθερά σε αρνητικά επίπεδα, ενώ από τις 
αρχές Ιουλίου το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και 
µε τα επιτόκια των γραµµατίων εξάµηνης 
διάρκειας και στα µέσα Σεπτεµβρίου για 
πρώτη φορά στα χρονικά το µέσο επιτόκιο 
των γραµµατίων δωδεκάµηνης διάρκειας 
κυµάνθηκε επίσης σε αρνητικά επίπεδα 13.  
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Χρέους δηλώνει 
εξαιρετικά ικανοποιηµένη από την «πλεύση» 
των επιτοκίων βραχυπρόθεσµου δανεισµού 
του βελγικού δηµοσίου σε αρνητικά επίπεδα, 
η οποία, σε συνδυασµό µε τα πολύ χαµηλά 
επιτόκια των βελγικών κρατικών οµολόγων, 
κυρίως ως αποτέλεσµα της πολιτικής 
νοµισµατικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, τείνει να 
µειώνει αισθητά το βάρος των τόκων του 
δηµοσίου χρέους. Σηµειωτέον ότι το επιτόκιο 
των βελγικών δεκαετών οµολόγων στις 
αγορές έφθασε στις 7.11.2014 στο επίπεδο 
του 1,125%. 
Τέλος, ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
αναφέρθηκε στις αρχές Νοεµβρίου στην 
επικείµενη ωρίµανση, στις 4 ∆εκεµβρίου 
τρέχοντος έτους, των οµολόγων του πλέον 
προσοδοφόρου για τα κρατικά ταµεία 
εσωτερικού δανεισµού στην ιστορία του 
Βελγίου, τον ∆εκέµβριο του 2011, γνωστών 
ως οµολόγων Leterme (επρόκειτο για την 
τελευταία προσπάθεια εσωτερικού 
οµολογιακού δανεισµού της µεταβατικής 
κυβέρνησης Leterme, λίγο προτού αναλάβει 
η κυβέρνηση Di Rupo, η οποία απέφερε στο 
βελγικό δηµόσιο έσοδα 5,73 δις. €). 
Σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα, η συνολική 
τρέχουσα αξία των εν λόγω τίτλων που 
λήγουν στις αρχές ∆εκεµβρίου και βρίσκονται 
ακόµη εις χείρας Βέλγων επενδυτών 

                                                 
13  Βλ. και σχετικές παλαιότερες αναφορές µας σε 
άρθρα 4, 3 και 7, ενηµερωτικών δελτίων 61, 65 και 
68, αντιστοίχως. 

ανέρχεται σε 447,8 εκατ. € 14 . Κατά τις 
εκτιµήσεις έγκυρων οικονοµικών αναλυτών, 
το βελγικό κράτος, δεδοµένων των 
εξαιρετικά χαµηλών σηµερινών επιπέδων 
των επιτοκίων, δεν θα έχει καµία δυνατότητα 
να πείσει τους Βέλγους µικροεπενδυτές να 
επανεπενδύσουν τα εν λόγω κεφάλαια σε 
νέα κρατικά οµόλογα. Από την άλλη πλευρά, 
σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες, 
οι τράπεζες, οι οποίες είχαν διαχειριστεί την 
επιχείρηση διάθεσης των οµολόγων Leterme 
στα τέλη του 2011, έχουν ήδη ξεκινήσει 
εκστρατεία προκειµένου να πείσουν τους 
πελάτες τους κατόχους τέτοιων τίτλων να 
επενδύσουν τα κεφάλαια που θα εισπράξουν 
σε τραπεζικά προϊόντα.  
Σχολιάζοντας σχετικά, η βελγική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Χρέους ανέφερε ότι οι σηµερινές 
αποδόσεις των βελγικών κρατικών οµολόγων 
αντικατοπτρίζουν τις σηµερινές συνθήκες της 
αγοράς και το βελγικό δηµόσιο δεν έχει την 
δυνατότητα να προσφέρει υψηλότερες 
αποδόσεις. Σηµειωτέον ότι τα επιτόκια των 
οµολόγων εσωτερικού δανεισµού Leterme 
είχαν ανέλθει σε 3,5% για τα 3ετούς (τα 
οποία και λήγουν), 4% για τα 5ετούς και 
4,2% για τα 8ετούς διάρκειας, σε µία 
περίοδο κατά την οποία τα επιτόκια 
δανεισµού του βελγικού δηµοσίου 
κυµαίνονταν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.         
       
8. Πρώτη µεγάλη οργανωµένη 
συνδικαλιστική αντίδραση στις 
εξαγγελθείσες οικονοµικές πολιτικές 
της νέας βελγικής κυβέρνησης   
Στις 6 Νοεµβρίου, τα µεγάλα εργατικά 
συνδικάτα του Βελγίου οργάνωσαν στο 
κέντρο των Βρυξελλών την πρώτη µεγάλη 
εθνική συγκέντρωση διαµαρτυρίας κατά της 
εξαγγελθείσας οικονοµικής πολιτικής της 
κεντροδεξιάς κυβέρνησης Michel. Τα βελγικά 
µέσα ενηµέρωσης έκαναν λόγο για περίπου 
120.000 διαδηλωτές από ολόκληρη την χώρα, 
δηµιουργήθηκαν σοβαρά προβλήµατα στις 
δηµόσιες συγκοινωνίες, υπήρξε σχετική 
                                                 
14  Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρει ότι 
περίπου το ήµισυ της αξίας των οµολόγων Leterme 
έχει ήδη επανακτηθεί από τους κατόχους τους, και 
µέρος των εν λόγω τίτλων έχει επανεπενδυθεί στην 
δευτερογενή αγορά τίτλων, από όπου η βελγική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Χρέους έχει επαναγοράσει 
ορισµένα οµόλογα Leterme .  
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αποδιοργάνωση της λειτουργίας τόσο των 
δηµοσίων υπηρεσιών, όσο και επιχειρήσεων 
του ιδιωτικού τοµέα, ενώ σηµειώθηκαν 
αρκετά εκτεταµένα περιστατικά βίαιων 
συγκρούσεων διαδηλωτών µε τις 
αστυνοµικές δυνάµεις και υλικές ζηµιές. 
Σύµφωνα µε τον βελγικό Τύπο, έγκυρες 
κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι η 
νεοσυσταθείσα κυβέρνηση συνασπισµού 
είναι πεπεισµένη ότι τα µεταρρυθµιστικά 
µέτρα που έχει εξαγγείλει είναι απαραίτητα 
προκειµένου το Βέλγιο να µην βρεθεί έπειτα 
από µία δεκαετία στην δυσχερή θέση που 
βρίσκονται σήµερα χώρες όπως η Ελλάδα, η 
Ιταλία και η Πορτογαλία.  
Ο βελγικός Τύπος σχολίασε ότι η µεγάλη 
συγκέντρωση διαµαρτυρίας οργανώθηκε από 
τα εργατικά συνδικάτα µε την στήριξη 
κυρίως του γαλλόφωνου σοσιαλιστικού 
κόµµατος (PS), το οποίο βρίσκεται στην 
αντιπολίτευση στο οµοσπονδιακό επίπεδο και 
στην κυβέρνηση των περιφερειών Βαλλονίας 
και Βρυξελλών, καθώς επίσης και ότι τα δύο 
κόµµατα του κυβερνητικού συνασπισµού 
που δέχονται την µεγαλύτερη πίεση εξαιτίας 
των συνδικαλιστικών αντιδράσεων –τωρινών 
και µελλοντικών- είναι το γαλλόφωνο 
φιλελεύθερο κόµµα του πρωθυπουργού 
Michel (MR) και το φλαµανδόφωνο 
χριστιανοδηµοκρατικό κόµµα (CD&V). 
Μεγάλη µερίδα του βελγικού Τύπου 
αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα αφ’ ενός 
του να ακούσει και κατανοήσει η νέα 
κυβέρνηση το µήνυµα των συνδικαλιστικών 
αντιδράσεων, αλλά και αφ’ ετέρου οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να 
εκµεταλλευθούν την διακηρυχθείσα πρόθεση 
του κυβερνητικού συνασπισµού να έρθει σε 
διάλογο µαζί τους προτού εφαρµόσει τις 
εξαγγελθείσες πολιτικές του, σε µία 
προσπάθεια κοινωνικής συναίνεσης 15 , 
διαφορετικά εάν αυτές επιλέξουν την 
αδιαλλαξία και την στείρα αντιπαράθεση µε 
την κυβέρνηση, θα κινδυνεύσουν να χάσουν 
την αξιοπιστία τους.   
Όπως επισήµανε ο βελγικός Τύπος, ο 
πρωθυπουργός Michel είχε συνάντηση το 
απόγευµα της 6ης Νοεµβρίου µε τους 
επικεφαλής των µεγάλων εργατικών 

                                                 
15  Βλ. εν θέµατι αναφορά µας σε άρθρο 3 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 71.  

συνδικάτων της χώρας, οι οποίοι 
ανταποκρίθηκαν σε σχετική πρωινή 
πρόσκλησή του, σε µία προσπάθεια 
αποκατάστασης της εµπιστοσύνης, 
εκκίνησης του κοινωνικού διαλόγου και 
διερεύνησης των δυνατοτήτων επίτευξης 
συναίνεσης µε τους κοινωνικούς εταίρους. Ο 
Βέλγος πρωθυπουργός δήλωσε στην 
διάρκεια της συνάντησης ότι «η κυβέρνηση 
ακούει και σέβεται τις εύλογες ανησυχίες των 
κοινωνικών εταίρων», ενώ ανέθεσε στον 
οµοσπονδιακό Υπουργό Οικονοµίας και 
Απασχόλησης Kris Peeters τον καθορισµό 
χρονοδιαγράµµατος συσκέψεων µε τους 
κοινωνικούς εταίρους.               
 
9. Αρκετά εκτεθειµένες οι βελγικές 
τράπεζες σε τίτλους δηµοσίου χρέους  
Όπως ανέφερε ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
στις 6 Νοεµβρίου, µε βάση στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, η καθαρή 
έκθεση των βελγικών τραπεζών σε τίτλους 
δηµοσίου χρέους διαφόρων κρατών είναι 
εξαιρετικά υψηλή, ανερχόµενη σε 424% των 
ιδίων κεφαλαίων τους. Η εν λόγω αναλογία, 
σύµφωνα πάντοτε µε τα στοιχεία, είναι η 
υψηλότερη µεταξύ των τραπεζικών 
ιδρυµάτων της ευρωζώνης. Την υψηλότερη 
αναλογία έκθεσης σε τίτλους δηµοσίου 
χρέους προς ίδια κεφάλαια παρουσιάζει η 
τράπεζα Axa Banque (µε 625%), 
ακολουθούµενη από τις DEXIA (µε 528%), 
Belfius (µε 459%), Argenta (µε 430%) και 
KBC (µε 315%). Σύµφωνα µε τα 
δηµοσιεύµατα, η σύνθεση των τραπεζικών 
χαρτοφυλακίων τίτλων δηµοσίου χρέους 
ποικίλλει από ίδρυµα σε ίδρυµα, µε την 
DEXIA να είναι εκτεθειµένη σε βελγικούς 
τίτλους µόλις κατά 4%, την Belfius κατά 
385%, την Argenta κατά 372%, την Axa 
κατά 315% και την KBC κατά 182%. 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος ανέφερε τέλος 
ότι το ύψος των αποταµιευτικών 
καταθέσεων των Βέλγων ανήλθε στα τέλη 
Σεπτεµβρίου στα 254,65 δις. €, αυξηµένο 
κατά 42,8 εκατ. € σε σύγκριση µε τα τέλη 
του µηνός Αυγούστου.   
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