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1. Οικονοµία Βελγίου 
Αρκετά εκτενή αναφορά επιφύλαξε ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος στα µέσα 
Φεβρουαρίου στην επίτευξη κατ’ αρχήν 
συµφωνίας µεταξύ των κοινωνικών εταίρων 
(πλην του σοσιαλιστικού συνδικάτου FGTB) 
επί του πλαισίου µίας νέας διασυλλογικής 
σύµβασης εργασίας για την περίοδο 2015-
20161, ιδιαίτερα σε ζητήµατα που άπτονται 
των περιθωρίων µισθολογικών αυξήσεων, 
των µεταβολών στα καθεστώτα πρόωρης 
συνταξιοδότησης και διάρκειας εργασίας στο 
τέλος της καριέρας, καθώς και της 
αξιοποίησης του πακέτου µέτρων 
ανακούφισης των ασθενέστερων οικονοµικά 
οµάδων του πληθυσµού, συνολικού ύψους 
946,7 εκατ. € για την διετία 2015-2016 2 . 
Κατά τον οικονοµικό Τύπο, δεδοµένων και 
των -παρά την κατ’ αρχήν συµφωνία µεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων- δεδηλωµένων 
προθέσεων των µεγάλων εργατικών 
συνδικάτων της χώρας να προχωρήσουν σε 
νέες κινητοποιήσεις, η τελική επίτευξη 
ευρείας κοινωνικής συναίνεσης από την 
κεντροδεξιά κυβέρνηση Michel θα εξαρτηθεί 
τόσο από το ακριβές περιεχόµενο της 
φορολογικής µεταρρύθµισης, όσο και από 
την τύχη που θα έχει το µέτρο της αναβολής 
της αυτόµατης τιµαριθµικής 
αναπροσαρµογής των µισθών και των 
κοινωνικών επιδοµάτων (όποτε προκύψει η 
υλοποίησή του) 3 . Για την µεν φορολογική 
µεταρρύθµιση, οι Βέλγοι οικονοµικοί 
αναλυτές εκτιµούν ότι η επιτυχία της θα 
εξαρτηθεί από το αίσθηµα φορολογικής 
δικαιοσύνης που ενδεχοµένως θα εµπνεύσει, 
για την δε αναβολή της τιµαριθµικής 
αναπροσαρµογής αρκετοί αναλυτές εκτιµούν 
ότι η κυβέρνηση Michel θα πρέπει να 
επαναξιολογήσει την χρησιµότητά της, 
ιδιαίτερα σε εποχές αποπληθωριστικών 
τάσεων της οικονοµίας, καθώς το κοινωνικό 

                                                 
1  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 7 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 82. 
2  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 6 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 80. 
3  Οµοίως µε υποσηµείωση 1. Σηµειώνεται ότι η 
βελγική οµοσπονδιακή κυβέρνηση αναµένεται να 
οριστικοποιήσει και εγκρίνει το µέτρο αναβολής της 
αυτόµατης τιµαριθµικής αναπροσαρµογής (καθώς και 
το ποιες αµοιβές, δαπάνες και εισοδήµατα αυτό θα 
αφορά) µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.  

και πολιτικό κόστος από την εφαρµογή της 
ενδεχοµένως υπερβαίνει τελικά τα 
προσδοκώµενα οφέλη για την 
ανταγωνιστικότητα της βελγικής οικονοµίας. 
Ο αντιπρόεδρος της οµοσπονδιακής 
κυβέρνησης, Υπουργός Οικονοµίας και 
αρµόδιος για τα ζητήµατα του κοινωνικού 
διαλόγου, Kris Peeters, εµφανίσθηκε 
αισιόδοξος σχετικά µε την ταχεία πρόοδο και 
επίλυση των εκκρεµών θεµάτων των 
διαπραγµατεύσεων των κοινωνικών εταίρων 
και την οριστικοποίηση των όρων της νέας 
διασυλλογικής σύµβασης, ώστε να 
µπορέσουν να ξεκινήσουν στην συνέχεια, το 
ταχύτερο δυνατόν, οι επιµέρους κλαδικές 
διαπραγµατεύσεις. 
Σηµειωτέον ότι τα 3 µεγάλα εργατικά 
συνδικάτα της χώρας (FGTB, CSC, CGSLB) 
έχουν προκηρύξει για τις 11 Μαρτίου µεγάλη 
συγκέντρωση διαµαρτυρίας στις Βρυξέλλες, 
προκειµένου να εντείνουν τις πιέσεις τους 
προς την κυβέρνηση. Τα εργατικά συνδικάτα 
δεν προκήρυξαν προς το παρόν τουλάχιστον 
νέες απεργιακές κινητοποιήσεις, φαίνεται 
όµως ότι θέλουν να καταστήσουν σαφή στην 
κυβέρνηση Michel την αντίθεσή τους µε την 
συνολική οικονοµική της πολιτική και την 
απαίτησή τους για µία δίκαιη φορολογική 
µεταρρύθµιση, παρά το γεγονός ότι προς 
στιγµήν φάνηκε να διαρρηγνύεται το κοινό 
µέτωπο των τριών συνδικάτων εξαιτίας της 
µη προσχώρησης του µεγάλου σοσιαλιστικού 
συνδικάτου FGTB στην κατ’ αρχήν συµφωνία 
των κοινωνικών εταίρων επί της νέας 
διασυλλογικής σύµβασης εργασίας (βλ. και 
ανωτέρω, στην αρχή του παρόντος άρθρου).     
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
εξάλλου σε εκτιµήσεις του απερχόµενου τον 
προσεχή Μάρτιο διοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας του Βελγίου (BNB), Luc Coene, 
αναφορικά µε την πορεία της βελγικής 
οικονοµίας και την οικονοµική πολιτική της 
κυβέρνησης Michel. Επιγραµµατικά, οι 
εκτιµήσεις του κ. Coene κινήθηκαν σε 4 
άξονες: (α) Όσον αφορά την σκοπούµενη 
φορολογική µεταρρύθµιση, τάχθηκε υπέρ 
της αύξησης των φορολογικών εσόδων από 
τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης –κυρίως µέσω του δραστικού 
περιορισµού των µειωµένων συντελεστών 
και της κατάργησης απαλλαγών και 
εξαιρέσεων- καθώς και από την πρόσθετη 
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φορολόγηση των περιβαλλοντικά επιβλαβών 
οικονοµικών δραστηριοτήτων (και δη στον 
κλάδο της ενέργειας). Ο κ. Coene τάχθηκε 
κατά της πρόσθετης φορολόγησης του 
κεφαλαίου, το οποίο κατά την εκτίµησή του 
–που βασίζεται σε στοιχεία της EUROSTAT- 
φορολογείται στο Βέλγιο αρκετά παραπάνω 
από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη (κατά µέσο 
όρο), δίνοντας ωστόσο ένα περιθώριο για 
φορολόγηση των υπεραξιών για τους ιδιώτες, 
καθώς και κατάργηση φορολογικών 
προνοµίων και απαλλαγών για τους 
ιδιοκτήτες κεφαλαίων. (β) Όσον αφορά την 
απασχόληση, ο κ. Coene εκτίµησε ότι αυτή 
δεν αυξάνεται τα τελευταία χρόνια 
ικανοποιητικά στους παραγωγικούς κλάδους 
της οικονοµίας. Ο κ. Coene υπογράµµισε ότι 
κατά την περίοδο 2007-2013 
δηµιουργήθηκαν 164 χιλ. θέσεις εργασίας, η 
συντριπτική πλειονότητα των οποίων σε 
διάφορους κλάδους υπηρεσιών (δηµόσιες 
υπηρεσίες, εκπαίδευση, υγεία) και σε άλλες, 
επιδοτούµενες από το κράτος υπηρεσίες, 
ενώ ελάχιστες θέσεις αφορούσαν εργασία σε 
παραγωγικούς κλάδους της οικονοµίας, όπως 
η βιοµηχανία. (γ) Αναφορικά µε το ύψος του 
µισθολογικού κόστους στο Βέλγιο, ο 
διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας το 
τοποθέτησε στα 41 € (το µέσο ωριαίο 
µισθολογικό κόστος), επισηµαίνοντας ότι 
είναι το υψηλότερο στην ευρωζώνη (29 € 
κατά µέσο όρο). Το 43% του κόστους 
αυτοαφορά εργοδοτικές και διάφορες άλλες 
επιβαρύνσεις. Σύµφωνα µε τον κ. Coene, οι 
καθαροί µισθοί στο Βέλγιο είναι οι δεύτεροι 
υψηλότεροι στην Ευρώπη (µετά εκείνους 
του Λουξεµβούργου), την στιγµή κατά την 
οποία η παραγωγικότητα βαίνει φθίνουσα και 
βρίσκεται σε χαµηλότερα επίπεδα εκείνης 
των γειτονικών ανταγωνιστριών χωρών 
(Γαλλίας, Γερµανίας και Ολλανδίας). Κατά 
τον κ. Coene δεν υφίστανται σήµερα 
περιθώρια µισθολογικών αυξήσεων στο 
Βέλγιο. (δ) Η αύξηση του γενικού ορίου 
συνταξιοδότησης στα 67 έτη που έχει 
αποφασίσει η κυβέρνηση Michel 4  αποτελεί 
µεν µέτρο προς την σωστή κατεύθυνση, 
ωστόσο δεν πρόκειται από µόνο του να 
επιλύσει το βαθύτερο πρόβληµα του 

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

αυξηµένου πρόσθετου κόστους της 
γήρανσης του βελγικού πληθυσµού, το οποίο 
το έτος 2040 θα αντιπροσωπεύει το 5,8% 
του ΑΕΠ. Ο κ. Coene επισήµανε ότι η 
γενικότερη µεταρρύθµιση του καθεστώτος 
των συντάξεων που αποφάσισε η κυβέρνηση 
Michel, αν και υπήρξε καθοριστικός 
παράγοντας που έπεισε την Ευρ. Επιτροπή 
να αποδεχθεί την χρονική µετάθεση της 
αποκατάστασης της δηµοσιονοµικής 
ισορροπίας από το 2016 στο 2018 5 , δεν 
επαρκεί και ως εκ τούτου θα απαιτηθούν 
πρόσθετα µέτρα εξοικονόµησης, 
συµπεριλαµβανοµένων µειώσεων στα κόστη 
υγειονοµικής περίθαλψης, καθώς και 
αύξησης του ρυθµού απασχόλησης του 
εργατικού δυναµικού.    
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στα µέσα Φεβρουαρίου στις πρόσφατες 
αναθεωρηµένες εκτιµήσεις του Bureau 
Fédéral du Plan αναφορικά µε τα 
µακροοικονοµικά µεγέθη του Βελγίου. 
Συγκεκριµένα, σχετικά µε την ανάπτυξη της 
βελγικής οικονοµίας φέτος, το Bureau du 
Plan την τοποθετεί στο επίπεδο του 1%, όσο 
δηλαδή και πέρσι, αλλά χαµηλότερα από το 
επίπεδο του 1,5% που ήταν η προηγούµενη 
εκτίµησή του, του Σεπτεµβρίου 2014, ενώ 
προβλέπει επίσης ελαφρά άνοδο της 
ιδιωτικής κατανάλωσης, καθώς δεν αναµένει 
να σηµειωθεί περαιτέρω διάβρωση της 
αγοραστικής δύναµης των νοικοκυριών κατά 
το τρέχον έτος, αφού εκτιµά ότι θα υπάρξει 
αφ’ ενός ελαφρά αύξηση των πραγµατικών 
µισθών, κυρίως εξαιτίας της ισχυρής 
πτωτικής τάσης των τιµών του πετρελαίου 
και των ενεργειακών προϊόντων, αλλά και 
αφ’ ετέρου ελαφρά αύξηση της 
απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά, τα 
πραγµατικά εισοδήµατα δεν πρόκειται να 
υποστούν αρνητικές συνέπειες φέτος, καθώς 
απ’ ότι φαίνεται και σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις του Bureau du Plan δεν πρόκειται 
να εφαρµοστεί το µέτρο της αναβολής της 
τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των µισθών, 
εξαιτίας του εξαιρετικά χαµηλού επιπέδου 
του πληθωρισµού. Το Bureau du Plan εκτιµά 
εξάλλου ότι θα µειωθεί περαιτέρω η 

                                                 
5  Βλ. και παλαιότερες σχετικές αναφορές µας, µε 
πλέον πρόσφατη αυτήν του άρθρου 4 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 76. 
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καταναλωτική δαπάνη του κράτους, λόγω 
της πολιτικής εξοικονόµησης στον δηµόσιο 
τοµέα. Όσον αφορά την απασχόληση, το 
Bureau du Plan προβλέπει αύξησή της κατά 
0,4% (έναντι αύξησης 0,3% πέρσι), που 
πρακτικά θα σηµάνει καθαρή αύξηση κατά 
περίπου 20.000 θέσεις εργασίας. Τέλος, όσον 
αφορά τον προϋπολογισµό, αναµένεται 
ονοµαστικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα της 
τάξεως του 2,52% του ΑΕΠ, υπό την αίρεση 
των διαπιστώσεων της επικείµενης 
διαδικασίας δηµοσιονοµικού ελέγχου του 
προσεχούς Μαρτίου. Η ως άνω εκτίµηση του 
Bureau du Plan για το ονοµαστικό έλλειµµα 
κινείται εντός του φάσµατος των ανάλογων 
πρόσφατων προβλέψεων τόσο της Κεντρικής 
Τράπεζας του Βελγίου (BNB) όσο και της Ευρ. 
Επιτροπής, περί φετινού ελλείµµατος στο 
2,5% και στο 2,6% του ΑΕΠ, αντιστοίχως6.  
Παρεµπιπτόντως σηµειώνουµε ότι στα µέσα 
Φεβρουαρίου το Νοµικό Συµβούλιο του 
Κράτους (Conseil d’Etat) απέρριψε τελικά 
την αίτηση ακύρωσης που είχαν καταθέσει οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις των 
εργαζοµένων στους κλάδους σιδηρουργίας- 
χαλυβουργίας  (FGTB, CNE) έναντι του 
βασιλικού διατάγµατος (της 28.4.2013) δια 
του οποίου η προηγούµενη κυβέρνηση Di 
Rupo είχε θέσει σε εφαρµογή το διετές 
πάγωµα των αµοιβών στο Βέλγιο κατά την 
περίοδο 2013-20147. Το Νοµικό Συµβούλιο 
έκρινε συγκεκριµένα ότι το εν λόγω βασιλικό 
διάταγµα δεν παραβίασε το κατοχυρωµένο 
δικαίωµα συλλογικής διαπραγµάτευσης των 
αµοιβών, αλλά θεσπίστηκε αφότου οι εν 
θέµατι προσπάθειες κοινωνικού διαλόγου και 
συναίνεσης είχαν προηγουµένως αποτύχει. 
Όπως υπογράµµισε ο οικονοµικός Τύπος, τα 
εργατικά συνδικάτα ήλπιζαν ότι θα 
επιτύγχαναν την ακύρωση της σχετικής 
νοµοθεσίας, κυρίως υπό το σκεπτικό ότι 
αυτή έχει δηµιουργήσει κακό προηγούµενο 
και ενδεχοµένως οδηγήσει στην υιοθέτηση 
ανάλογων κυβερνητικών πολιτικών και στο 
µέλλον.      
 
                                                 
6 Βλ. και σχετικές αναφορές µας σε άρθρα 1 και 7 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 82. 
7 Στην εν λόγω αίτηση ακύρωσης από πλευράς των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων είχαµε αναφερθεί στο 
άρθρο 7 του αµέσως προηγούµενου ενηµερωτικού 
µας δελτίου, υπ’ αριθ. 82.                            

2. Το Βέλγιο υπέρ της υιοθέτησης 
ευρωπαϊκών µέτρων antidumping κατά 
των εισαγωγών ανοξείδωτου χάλυβα  
Όπως ανέφερε ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
βασιζόµενος σε γραπτές δηλώσεις του 
οµοσπονδιακού Υπουργού Οικονοµίας Kris 
Peeters και του Βαλλόνου οµολόγου του 
Jean-Claude Marcourt προς εκπροσώπους 
συνδικάτων του κλάδου χαλυβουργίας, το 
Βέλγιο είναι έτοιµο να στηρίξει την 
υιοθέτηση από την Ε.Ε. µέτρων antidumping 
κατά των εισαγωγών φθηνών προϊόντων 
ανοξείδωτου χάλυβα από τις Κίνα και Ταϊβάν. 
Ο οικονοµικός Τύπος ανέφερε πως στις 
αρχές Ιανουαρίου τα εν λόγω συνδικάτα 
ενηµέρωσαν τους υπουργούς ότι πλατέα 
προϊόντα ψυχρής έλασης προέλευσης Κίνας 
και Ταϊβάν έχουν κατακλύσει την αγορά, µε 
τιµές 20% χαµηλότερες των αντίστοιχων 
ευρωπαϊκών προϊόντων. Οι δύο υπουργοί 
διευκρίνισαν στους συνδικαλιστικούς 
εκπροσώπους του κλάδου ότι η Ευρ. 
Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα 
antidumping κατόπιν σχετικής καταγγελίας 
της Eurofer (της ευρωπαϊκής οµοσπονδίας 
χάλυβα) και ότι εφ’ όσον η εν λόγω έρευνα 
καταλήξει σε θετικό αποτέλεσµα, η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελγίου θα 
ταχθεί υπέρ της λήψης µέτρων antidumping. 
Σύµφωνα µε στοιχεία του κλάδου 
χαλυβουργίας, η παγκόσµια παραγωγή 
ανοξείδωτου χάλυβα ψυχρής έλασης ανήλθε 
το 2013 σε 20,5 εκατ. τόνους, εκ των 
οποίων οι 11,5 εκατ. τόνοι παρήχθησαν στην 
Κίνα. Η Κίνα κατανάλωσε 8,8 εκατ. τόνους 
και τους υπόλοιπους 2,7 εκατ. τόνους τους 
εξήγε. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, η Ταϊβάν 
κατά το ίδιο έτος παρήγε 1,6 εκατ. τόνους 
και εξήγε περίπου 600 χιλ. τόνους, ενώ η 
Ευρώπη παρήγε συνολικά 4,6 εκατ. τόνους, 
κατανάλωσε 3,1 εκατ. τόνους και εξήγε 1,5 
εκατ. τόνους. Σύµφωνα µε τον οικονοµικό 
Τύπο, η βελγική παραγωγή αντιπροσωπεύει 
περίπου το 25% της ευρωπαϊκής παραγωγής 
ανοξείδωτου χάλυβα ψυχρής έλασης, 
ανερχόµενη σε 1,2 εκατ. τόνους. Κατά τους 
υπολογισµούς των βελγικών χαλυβουργικών 
συνδικάτων, σε περίπτωση που δεν ληφθούν 
µέτρα προστασίας του κλάδου, περίπου 
5.000 θέσεις εργασίας απειλούνται στο 
Βέλγιο. Τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα 
ανέφεραν ότι η έρευνα antidumping της Ευρ. 
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Επιτροπής θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι τον 
Σεπτέµβριο τρέχοντος έτους.      
       
3. Εισερχόµενες ξένες επενδύσεις 
ύψους 3,41 δις. € στο Βέλγιο το 2014 
Ο οικονοµικός Τύπος του Βελγίου 
αναφέρθηκε στις 12 Φεβρουαρίου σε 
πρόσφατα δηµοσιευθέντα από τις βελγικές 
περιφερειακές κυβερνήσεις στατιστικά 
στοιχεία επενδύσεων, τα οποία εµφανίζουν 
εισροή στην χώρα ξένων επενδυτικών 
κεφαλαίων της τάξεως των 3,41 δις. € το 
2014. Τα στοιχεία προέρχονται κατά κύριο 
λόγο από τις υπηρεσίες προώθησης 
εξαγωγών και προσέλκυσης επενδύσεων της 
Βαλλονίας (AWEX) και της Φλάνδρας 
(Flanders Investment & Trade), αφορούν δε 
297 επενδυτικά σχέδια, τα οποία  
προσδοκάται ότι θα δηµιουργήσουν 6.115 
άµεσες θέσεις εργασίας. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία, η περιφέρεια της Φλάνδρας 
προσέλκυσε πέρσι 184 επενδυτικά σχέδια 
συνολικού ύψους 2,77 δις. €. Καίτοι ο 
αριθµός των επενδυτικών σχεδίων 
εµφανίζεται ελαφρά µειωµένος κατά 3,6% 
σε σύγκριση µε το 2013, τα εισρεύσαντα 
επενδυτικά κεφάλαια και οι δηµιουργούµενες 
θέσεις εργασίας παρουσιάζονται αυξηµένα, 
καθώς πρόκειται για επενδύσεις που 
αφορούν κυρίως τους µεγάλους 
βιοµηχανικούς κλάδους χηµικών και 
πετροχηµικών προϊόντων που ανθούν στην 
Φλάνδρα.  
Σε συνολικό επίπεδο Βελγίου, η αύξηση των 
εισρεόντων ξένων επενδυτικών κεφαλαίων 
ανήλθε σε πλησίον του 25% το 2014 έναντι 
του 2013, ενώ η αύξηση του αριθµού των 
επενδυτικών σχεδίων σε περίπου 11%. 
Επίσης, σηµειώθηκε αύξηση κατά 10% των 
δηµιουργούµενων άµεσων θέσεων εργασίας. 
Όπως ανέφερε ο Τύπος, η ενδελεχής µελέτη 
των συνολικών στοιχείων της δεκαετίας 
2004-2014, δίνει σαφές προβάδισµα στην 
περιφέρεια της Φλάνδρας, η οποία έχει 
προσελκύσει 1.737 ξένα επενδυτικά σχέδια 
συνολικής αξίας λίγο άνω των 20 δις. €, οι δε 
εν λόγω επενδύσεις έχουν δηµιουργήσει λίγο 
πάνω από 38.000 θέσεις εργασίας. Από την 
άλλη πλευρά, η Βαλλονία έχει προσελκύσει 
κατά το ίδιο διάστηµα 950 ξένα επενδυτικά 
σχέδια συνολικής αξίας πλησίον των 8,1 δις. 
€, τα οποία δηµιούργησαν περί τις 20.000 

άµεσες θέσεις εργασίας. Τέλος , όσον αφορά 
την περιφέρεια των Βρυξελλών, τα 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα ανέφεραν ότι κατά 
την τελευταία διετία µόλις 23 ξένοι 
επιχειρηµατικοί όµιλοι απευθύνθηκαν στην 
αρµόδια υπηρεσία προώθησης εξαγωγών και 
προσέλκυσης επενδύσεων, Brussels Invest & 
Export, µε σκοπό να εγκαταστήσουν 
επενδυτική παρουσία στην πρωτεύουσα. 
Σύµφωνα µε την υπηρεσία, παρουσιάζεται 
σχετική στασιµότητα στην εισροή ξένων 
επενδύσεων στις Βρυξέλλες, ωστόσο 
διευκρινίζεται ότι η συντριπτική πλειονότητα 
των ξένων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται 
στην πρωτεύουσα είναι θυγατρικές που 
ασχολούνται µε εµπορικές δραστηριότητες ή 
µε κλάδους υπηρεσιών και όχι µε 
παραγωγικές επενδύσεις, µε αποτέλεσµα να 
µην απολαµβάνουν περιφερειακών κρατικών 
ενισχύσεων και ως εκ τούτου οι επενδύσεις 
αυτές να είναι δυσκολότερα εντοπίσιµες στα 
σχετικά στατιστικά στοιχεία.                
 
4. Ο πυρηνικός αντιδραστήρας Doel 1 
παύει την λειτουργία του  
Όπως ανέφερε ο βελγικός Τύπος στις 12 
Φεβρουαρίου, από τις 15 Φεβρουαρίου ο 
πυρηνικός αντιδραστήρας Doel 1, ο οποίος 
συµπλήρωσε εκείνην την ηµέρα 40 έτη 
λειτουργίας, διέκοψε την λειτουργία του, 
βάσει της νοµοθεσίας του 2003 περί 
σταδιακής εγκατάλειψης της χρήσης 
πυρηνικής ενέργειας. Σύµφωνα µε την 
διοίκηση της Electrabel, η οποία αποτελεί 
τον µεγαλύτερο ενεργειακό πάροχο του 
Βελγίου και διαχειρίστρια του αντιδραστήρα, 
η διακοπή της λειτουργίας του Doel 1 
πρόκειται να στερήσει την χώρα από 
ηλεκτροπαραγωγική δυναµικότητα 433 MW 
επί µίας –µειωµένης εξαιτίας της µη 
λειτουργίας των αντιδραστήρων Doel 3 και 
Tihange2- συνολικής δυναµικότητας περίπου 
9.000 MW. Πάντως, σύµφωνα µε την 
Electrabel, ήδη ο αντιδραστήρας Doel 1 
λειτουργούσε περίπου στο 75% της 
δυναµικότητάς του, ενώ η πλήρης διακοπή 
της λειτουργίας του έχει ήδη προβλεφθεί και 
δεν αναµένεται να δηµιουργήσει προβλήµατα 
στην τροφοδοσία του δικτύου µε ηλεκτρική 
ενέργεια. Επισηµαίνεται επίσης ότι η παύση 
της λειτουργίας του Doel 1 είναι προσωρινή, 
καθώς η οµοσπονδιακή κυβέρνηση έχει ήδη 
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αποφασίσει την χρονική επιµήκυνση της 
λειτουργίας του, όπως και εκείνης του 
αντιδραστήρα Doel 2, κατά µία ακόµη 
δεκαετία, και έχει ξεκινήσει εν θέµατι 
διαπραγµατεύσεις µε την διοίκηση της 
Electrabel 8 . Η χρονική επιµήκυνση της 
λειτουργίας των δύο εν λόγω αντιδραστήρων 
θα απαιτήσει επενδύσεις ύψους µεταξύ 600 
και 700 εκατ. €, ενώ οι δύο πλευρές 
(οµοσπονδιακή κυβέρνηση και Electrabel) 
διαπραγµατεύονται συµφωνία που θα αφορά 
τον µεταξύ τους επιµερισµό των κερδών από 
την λειτουργία των αντιδραστήρων –πέραν 
ενός ορισµένου ύψους- και ενδεχοµένως µία 
αναθεώρηση προς τα κάτω του φόρου 
χρήσης πυρηνικής ενέργειας9. Η προθεσµία 
που έχει δοθεί από πλευράς κυβέρνησης για 
κατάληξη σε συµφωνία είναι στις 30 του 
προσεχούς Νοεµβρίου 10 , ενώ θα πρέπει 
επίσης να ολοκληρωθεί η τροποποίηση του 
θεσµικού πλαισίου που θα επιτρέψει την 
επιµήκυνση, καθώς και να ληφθεί η σχετική 
έγκριση της βελγικής αρχής ελέγχου 
πυρηνικής ενέργειας (AFCN). Η Electrabel 
ευελπιστεί ότι η έγκριση της AFCN θα έχει 
δοθεί µέχρι το προσεχές καλοκαίρι. Σύµφωνα 
µε την εταιρεία, σε περίπτωση που δεν 
επέλθει συµφωνία µε την κυβέρνηση εντός 
της ταχθείσης προθεσµίας, και αφού 
παρέλθει µία πρόσθετη µικρή περίοδος 
παράτασης, θα ξεκινήσει η µακρά διαδικασία 
αδρανοποίησης, απορρύπανσης και 
αποσυναρµολόγησης των δύο 
αντιδραστήρων, η οποία µπορεί να διαρκέσει 
από 13 έως 19 έτη.                          
 
5. Τα βελγικά ταµεία συµπληρωµατικής 
σύνταξης ζητούν µείωση της ελάχιστης 
νόµιµης απόδοσης στο 1,25%   
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του βελγικού 
οικονοµικού Τύπου στα µέσα Φεβρουαρίου, 
οι ισχυρές αποπληθωριστικές τάσεις που 
παρατηρούνται εδώ και αρκετούς µήνες, σε 

                                                 
8 Βλ. σειρά προηγούµενων σχετικών αναφορών µας, 
µε πλέον πρόσφατες εκείνες των άρθρων 6 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 81 και 7 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 82. 
9  Βλ. και παλαιότερες σχετικές αναφορές µας, σε 
άρθρα 6 και 5, ενηµερωτικών δελτίων 74 και 77, 
αντιστοίχως. 
10  Βλ. και σχετική επισήµανσή µας σε άρθρο 7 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 82. 

συνδυασµό µε το εξαιρετικά χαµηλό τρέχον 
επίπεδο των επιτοκίων, έχουν δηµιουργήσει 
σηµαντικό πρόβληµα στα βελγικά ταµεία 
συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης, τα 
οποία αναγκάζονται να αναλαµβάνουν 
ολοένα περισσότερο αυξηµένους κινδύνους 
προκειµένου να µπορούν να εγγυηθούν 
στους δικαιούχους τους το ελάχιστο νόµιµο 
επιτόκιο των συµβολαίων συµπληρωµατικής 
σύνταξης που βρίσκεται σήµερα στο 3,25%.  
Σύµφωνα µε στοιχεία της Βελγικής 
Οµοσπονδίας Συνταξιοδοτικών Ιδρυµάτων 
(Association Belge des Institutions de 
Pension – ABIP), τα βελγικά συνταξιοδοτικά 
ταµεία πέτυχαν το 2014 µέση απόδοση της 
τάξεως του 11,86%, η οποία εξηγείται 
κυρίως από την παρατεινόµενη πτωτική 
πορεία των επιτοκίων και την υψηλότατη 
µέση απόδοση των κρατικών οµολόγων κατά 
το παρελθόν έτος (21,66%). Εν τούτοις, 
σύµφωνα µε την Οµοσπονδία, εφ’ όσον το 
επίπεδο των επιτοκίων παραµείνει σταθερό 
στα σηµερινά εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα, 
τούτο σηµαίνει ότι το περιθώριο 
κερδοφορίας των βελγικών συνταξιοδοτικών 
ταµείων θα συρρικνωθεί, καθώς τα ταµεία 
πραγµατοποιούν τις συναλλαγές τους µε την 
αγορά πάντοτε µε βάση το πραγµατικό 
επιτόκιο, ενώ από την άλλη πλευρά έχουν να 
αντιµετωπίσουν το ως άνω υψηλό επίπεδο 
της ελάχιστης εγγυηµένης απόδοσης 
(3,25%) προς τους δικαιούχους τους.  
Το πρόβληµα έγκειται στο γεγονός ότι, µε 
βάση την βελγική νοµοθεσία που βρίσκεται 
σε ισχύ από το έτος 2004, τα βελγικά ταµεία 
συµπληρωµατικής κοινωνικής ασφάλισης 
υποχρεούνται να παρέχουν στους 
δικαιούχους µία ελάχιστη απόδοση της 
τάξεως του 3,25%. Κατά την Οµοσπονδία, 
την εποχή που τέθηκε σε ισχύ η εν λόγω 
νοµοθεσία, τα µεν πραγµατικά επιτόκια 
ανέρχονταν σε 1,25% ο δε πληθωρισµός σε 
2%, δεδοµένα τα οποία έχουν ωστόσο 
µεταβληθεί εντελώς σήµερα.  
Η Οµοσπονδία προτείνει ως εκ τούτου την 
µείωση της ελάχιστης νόµιµης απόδοσης των 
συµβολαίων συµπληρωµατικής σύνταξης στο 
1,25% µε οροφή πληθωρισµού στο 2%, 
ώστε να δοθεί ένα είδος «µάσκας οξυγόνου» 
στα ασφαλιστικά ταµεία. Η Οµοσπονδία 
εξηγεί ότι το εξαιρετικά χαµηλό επίπεδο των 
σηµερινών αποδόσεων των κρατικών 
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οµολόγων έχει ωθήσει αρκετά βελγικά 
συνταξιοδοτικά ταµεία να επενδύσουν σε 
τοποθετήσεις αυξηµένων αποδόσεων, αλλά 
ταυτόχρονα και αυξηµένου επιπέδου 
επικινδυνότητας. Ορισµένα µάλιστα βελγικά 
ταµεία δεν διαθέτουν πλέον καν 
τοποθετήσεις σε κρατικά, παρά µόνον εξ 
ολοκλήρου σε εταιρικά οµόλογα, τα οποία 
είναι κατά κανόνα µικρότερης διάρκειας από 
ότι τα κρατικά, αλλά και από τις µέσες 
διάρκειες των προγραµµάτων 
συµπληρωµατικής κοινωνικής ασφάλισης.  
Οι εκπρόσωποι των βελγικών 
συνταξιοδοτικών ταµείων διαβλέπουν επίσης 
στον ορίζοντα επιµήκυνση της καριέρας των 
εργαζοµένων, η οποία θα οδηγήσει µε 
µαθηµατική ακρίβεια σε αύξηση των 
εργοδοτικών επιβαρύνσεων αλλά και των 
επιβαρύνσεων που πληρώνουν οι 
απασχολούµενοι ασφαλισµένοι προκειµένου 
να καλυφθούν τα κόστη των προγραµµάτων 
συµπληρωµατικής κοινωνικής ασφάλισης, τα 
οποία θα αντιµετωπίζουν αυξανόµενες 
δυσκολίες να καλυφθούν από επενδυτικές 
τοποθετήσεις στο σηµερινό επίπεδο χαµηλών 
επιτοκίων και πληθωρισµού. Τα στοιχεία της 
ABIP βασίζονται σε σχετική έρευνα που 
διεξήγε µεταξύ 52 βελγικών συνταξιοδοτικών 
ταµείων που διαχειρίζονται κονδύλια 14 δις. 
€, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων είναι 
επενδεδυµένα σε οµόλογα (το 47% του 
συνολικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου 
τους).    
Σηµειώνουµε ότι το σηµερινό εξαιρετικά 
χαµηλό επίπεδο των επιτοκίων αποτελεί 
σηµαντικό πρόβληµα και γενικότερα για τον 
κλάδο των βελγικών ασφαλιστικών εταιρειών, 
ο οποίος έχει επανειληµµένως εισηγηθεί την 
αναπροσαρµογή των επιτοκίων ασφαλειών 
µε βάση τα δεδοµένα της πραγµατικής 
αγοράς.              
 
6. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών και λοιπές 
επιχειρηµατικές ειδήσεις 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Η εβδοµάδα 9-13 
Φεβρουαρίου έκλεισε µε τον δείκτη BEL 20 
του Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών να έχει 
σηµειώσει εκ νέου ελαφρά ανοδική τάση της 
τάξεως του 0,72% σε εβδοµαδιαία βάση, 
κλείνοντας στις 3.575,54 µονάδες, 
επηρεασµένος θετικά κυρίως από τις 
δηµοσιεύσεις αρκετά ευνοϊκών οικονοµικών 

αποτελεσµάτων χρήσεως 2014 από µεγάλους 
βελγικούς επιχειρηµατικούς οµίλους. 
Σηµαντικές εβδοµαδιαίες ανόδους εντός του 
δείκτη BEL 20 σηµείωσαν οι αξίες µετοχών 
των εταιρειών KBC (+4,93%), Solvay 
(+3,12%), Bekaert (+3,09%) και Ageas 
(+2,47%). Από την άλλη πλευρά, 
εβδοµαδιαίες µειώσεις στο πλαίσιο του BEL 
20 σηµείωσαν οι αξίες των µετοχών των 
εταιρειών UCB (-4,1%) και Elia (-2,6%). Από 
τις αξίες εκτός δείκτη BEL 20, ισχυρές 
ανόδους σηµείωσαν οι µετοχές των 
εταιρειών Lotus Bakeries (+4,7%, 
καταγράφοντας ιστορικά υψηλή αξία στα 
1.100 €) και Nyrstar (+3,6%). Επίσης, η 
µετοχή της εταιρείας Ontex, η οποία 
πρόκειται να αντικαταστήσει από τον Μάρτιο 
εκείνην της D’Ieteren στον δείκτη BEL 2011, 
έχει από τέλη Ιανουαρίου σηµειώσει 
σηµαντική άνοδο της τάξεως του 12,6%, µε 
την χρηµατιστηριακή κεφαλαιοποίησή της να 
ανέρχεται στα 1,75 δις. €. Τέλος, εξαιρετικά 
ικανοποιητικές εβδοµαδιαίες ανόδους 
σηµείωσαν οι αξίες των βιοτεχνολογικών 
εταιρειών στο χρηµατιστήριο Βρυξελλών. 
Μεταξύ αυτών διακρίνονται οι µετοχές των 
εταιρειών Bone Therapeutics (+20,45%, βλ. 
και κατωτέρω σε παρόν άρθρο), MDX Health 
(+8%), Galapagos (+2,25%), IBA (+1,77%) 
Ablynx (+1,22%) και Cardio3 Biosciences 
(+1,17%). 
Η εβδοµάδα που ακολούθησε (16-20 
Φεβρουαρίου) χαρακτηρίστηκε από ελαφρά 
πτωτικές τάσεις στο ξεκίνηµά της και ελαφρά 
ανοδικές εξισορροπητικές τάσεις στην 
συνέχεια. Ο δείκτης BEL 20 του 
Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών πλησίασε 
µάλιστα στις 18 Φεβρουαρίου το κατώφλι 
των 3.600 µονάδων, κλείνοντας στις 
3.595,82 µονάδες, και το ξεπέρασε στις 19 
Φεβρουαρίου, κλείνοντας στις 3.624,97 
µονάδες.  
Οι ανωτέρω ανοδικές κινήσεις του δείκτη 
οφείλονται, σύµφωνα µε τον βελγικό 
οικονοµικό Τύπο, στις φηµολογούµενες 
απόπειρες εταιρικών εξαγορών τόσο εντός 
του Βελγίου (της εταιρείας Mobistar από την 
εταιρεία Telenet στον κλάδο 
τηλεπικοινωνιών), όσο και από βελγικές 

                                                 
11  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 6 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 82. 
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εταιρείες στο διεθνές πεδίο (της βρετανο-
νοτιοαφρικανικών συµφερόντων ζυθοποιίας 
SAB Miller από την βελγο-βραζιλιανών 
συµφερόντων παγκόσµια ηγέτιδα AB InBev). 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος έκρινε επίσης 
ότι η µη επίτευξη συµφωνίας επί του 
ελληνικού ζητήµατος στο πλαίσιο του 
Eurogroup της 16ης Φεβρουαρίου δεν 
φάνηκε να πτόησε τους χρηµατιστηριακούς 
επενδυτές, οι οποίοι προσδοκούν εξεύρεση 
συµβιβαστικής λύσης µεταξύ Ελλάδας και 
υπολοίπων µελών της ευρωζώνης µέχρι το 
τέλος της εν λόγω εβδοµάδας. Πάντως, 
ορισµένα βελγικά µέσα ενηµέρωσης, 
επικαλούµενα εκτιµήσεις Βέλγων 
οικονοµικών αναλυτών, αναφέρθηκαν και 
πάλι στο συνολικό κόστος για το βελγικό 
κράτος µίας ενδεχόµενης πτώχευσης της 
Ελλάδας και αποχώρησής της από την 
ευρωζώνη, το οποίο τοποθέτησαν στα 10,5 
δις. €, 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.     
Σύµφωνα µε οικονοµικά δηµοσιεύµατα, στο 
διάστηµα µέσων Ιανουαρίου – µέσων 
Φεβρουαρίου 2015 οι αξίες των µετοχών που 
απαρτίζουν τον δείκτη BEL 20 παρουσίασαν 
µέση άνοδο της τάξεως του 7,7% στο 
σύνολό τους, µε µεγαλύτερες αυξήσεις της 
αξίας των µετοχών των εταιρειών Umicore 
(+16,5%), καθώς και ακόµη 6 εταιρειών οι 
αυξήσεις των µετοχών των οποίων 
υπερέβησαν το 10% (πρόκειται για τις Ageas, 
Befimmo, Bekaert, Belgacom, Delhaize και 
KBC). Από την άλλη πλευρά, σηµαντική 
πτωτική τάση εµφάνισε κατά το εν λόγω 
διάστηµα µόνον η µετοχή της 
φαρµακευτικής εταιρείας UCB (-3%).  
Σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα, ακριβώς 
εξαιτίας της εξαιρετικά ανοδικής πορείας των 
τιµών των µετοχών το τελευταίο διάστηµα, 
το δυναµικό ανόδου του δείκτη κατά το 
προσεχές δωδεκάµηνο ανέρχεται πλέον –
έπειτα από πολύ καιρό- σε αρνητικά επίπεδα, 
µε 13 µετοχές του BEL 20 να εµφανίζουν 
αρνητικές προοπτικές µεγέθυνσης. Τις πλέον 
αρνητικές προοπτικές µεγέθυνσης 
παρουσιάζουν οι µετοχές των εταιρειών 
Belgacom (-18,6%), Colruyt (-12,6%), Bpost 

(-11,8%) και Umicore (-11%). Σύµφωνα µε 
την εκτίµηση Βέλγων χρηµατιστηριακών 
αναλυτών, κατά πάσα πιθανότητα θα λάβει 
χώρα µία φάση διορθωτικών κινήσεων στο 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών κατά τις 
προσεχείς εβδοµάδες, µε µετριασµό των 
ανοδικών κινήσεων των αξιών των µετοχών, 
κατά τρόπον ώστε οι µέσες τιµές στόχοι να 
ανταποκρίνονται στα πραγµατικά επίπεδα 
των αξιών των µετοχών και να 
αποκατασταθούν οι προοπτικές µεγέθυνσης 
αυτών. Πάντως, όπως επισηµαίνεται στην 
βελγική οικονοµική αρθρογραφία, ο δείκτης 
BEL 20 έχει µέχρι σήµερα σηµειώσει πρόοδο 
της τάξεως του 10,34% από τις αρχές του 
έτους, µε εξαιρετικά µεγάλες ανόδους των 
αξιών των µετοχών των εταιρειών Delhaize 
(+29,9%), Belgacom (+16,9%) και AB 
InBev (+15,6%). Βέλγοι χρηµατιστηριακοί 
αναλυτές θεωρούν ότι καταγράφεται αφ’ 
ενός µία στροφή των µικροεπενδυτών στο 
Χρηµατιστήριο, σε µία προσπάθεια 
αναζήτησης υψηλότερων αποδόσεων από ότι 
στις αποταµιευτικές καταθέσεις, ενώ αφ’ 
ετέρου το Χρηµατιστήριο Βρυξελλών έχει 
ωφεληθεί από την πρόσφατη υιοθέτηση της 
νοµισµατικής πολιτικής ποσοτικής 
χαλάρωσης από την ΕΚΤ, από τα θετικά 
οικονοµικά αποτελέσµατα των βελγικών 
εταιρειών, καθώς και από τις εξαιρετικές 
πάντοτε αποδόσεις των µετοχών των 
εταιρειών Belgacom και Bpost, οι οποίες 
πιθανότατα θα αποτελέσουν αντικείµενα 
ιδιωτικοποίησης / εκχώρησης µέρους της 
κρατικής συµµετοχής σε αυτές. Ωστόσο, οι 
χρηµατιστηριακοί αναλυτές επισηµαίνουν 
επίσης ότι παρά την µέχρι τώρα υψηλή 
απόδοση του δείκτη BEL 20 κατά το τρέχον 
έτος, άλλα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια έχουν 
επιδείξει ακόµη καλύτερες αποδόσεις, κυρίως 
διότι στους αντίστοιχους  δείκτες τους 
µετέχουν περισσότερες «κυκλικές» µετοχές12, 
σε αντίθεση µε το Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
όπου η πλειονότητα των εταιρειών είναι 
περισσότερο ελκυστική σε συντηρητικούς 
επενδυτές.           

                                                 
12  ∆ηλαδή µετοχές επιχειρήσεων που επηρεάζονται 
περισσότερο από τις κυκλικές διακυµάνσεις της 
οικονοµικής συγκυρίας, που σήµερα είναι -ελαφρώς 
έστω- ανοδική. 
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Είσοδος βιοτεχνολογικής Bone Therapeutics 
στο Χρηµατιστήριο: Ο οικονοµικός Τύπος 
ανέφερε ότι στις 11 Φεβρουαρίου η διοίκηση 
της εταιρείας βιοτεχνολογίας Bone 
Therapeutics ανακοίνωσε πως µε το κλείσιµο 
της διαδικασίας αρχικής δηµόσιας εγγραφής 
(IPO) της που είχε ξεκινήσει στα µέσα 
Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε στις αρχές 
Φεβρουαρίου αντλήθηκαν τελικά συνολικά 
κεφάλαια ύψους 37 εκατ. € στα 
Χρηµατιστήρια Βρυξελλών και Παρισιού, 
καθώς ασκήθηκε εξ ολοκλήρου και η σχετική 
ρήτρα επιπρόσθετης κατανοµής µετοχών 
(over-allotment option). Η άσκηση της 
επιπρόσθετης κατανοµής µετοχών επέτρεψε 
την άντληση πρόσθετων 4,8 εκατ. €, 
επιπλέον των 32,2 εκατ. € που είχαν 
αντληθεί µε την λήξη της διαδικασίας 
αρχικής δηµόσιας εγγραφής13. Σύµφωνα µε 
την διοίκηση της βιοτεχνολογικής εταιρείας, 
η άντληση κεφαλαίων από τα δύο 
χρηµατιστήρια αναµένεται να βοηθήσει στην 
συνέχιση και επιτάχυνση της ανάπτυξής της, 
την βελτιστοποίηση της παραγωγικής της 
δυναµικότητας και την χρηµατοδότηση της 
εκκίνησης των κλινικών µελετών για 
προϊόντα της στις ΗΠΑ. Ο οικονοµικός Τύπος 
σηµείωσε ότι οι µετοχές της Bone 
Therapeutics ξεκίνησαν να τυγχάνουν 
διαπραγµάτευσης στα Χρηµατιστήρια 
Βρυξελλών και Παρισιού στις 6 Φεβρουαρίου, 
προσελκύοντας έντονο επενδυτικό 
ενδιαφέρον και φθάνοντας κατά τις πρώτες 
ηµέρες µετά την εισαγωγή τους έως και τιµές 
κατά 75% υψηλότερες της τιµής εκκίνησης, 
που είχε τεθεί στα 16 € ανά µετοχή. Η 
εβδοµαδιαία άνοδος της µετοχής της Bone 
Therapeutics στο Χρηµατιστήριο Βρυξελλών 
(στο διάστηµα 9-13 Φεβρουαρίου) έφθασε 
τελικά στο 20,45%.     
Αποτελέσµατα της τράπεζας ING Belgique το 
2014: Ο οικονοµικός Τύπος ανέφερε στις 14 
Φεβρουαρίου ότι τα καθαρά κέρδη της 
βελγικής θυγατρικής του µεγάλου 
ολλανδικού τραπεζικού οµίλου ING το 2014 
ανήλθαν σε 949 εκατ. €, σηµειώνοντας 
άνοδο της τάξεως του 14% έναντι του 2013. 
Σηµειωτέον ότι η ING Belgique 
συγκαταλέγεται µεταξύ των 4 µεγαλύτερων 

                                                 
13  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 6 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 82. 

τραπεζικών ιδρυµάτων του Βελγίου, 
συγκεντρώνει το 21% των συνολικών 
εσόδων του οµίλου ING και αντιπροσωπεύει 
το 24% του καθαρού του αποτελέσµατος, 
ενώ περιλαµβάνει επίσης τις τραπεζικές 
δραστηριότητες του οµίλου στο 
Λουξεµβούργο, την Ισπανία, την Πορτογαλία 
και την Ελβετία. Αύξηση κατά 9,4% 
σηµείωσε εξάλλου το 2014 το πιστωτικό 
χαρτοφυλάκιο της βελγικής τράπεζας, 
ανερχόµενο στα 82,5 δις. €, έχοντας 
σηµειώσει συνολική αύξηση στην τελευταία 
πενταετία της τάξεως του 46%. Το 
µεγαλύτερο µέρος της αύξησης των 
χορηγηθεισών πιστώσεων το 2014 (ύψους 5 
δις. €) αφορούσε πιστώσεις προς 
επιχειρήσεις. Αύξηση το 2014 σηµείωσαν και 
οι καταθέσεις, συγκεκριµένα κατά 5%, 
ανερχόµενες στα 95,7 δις. €, και έχοντας 
σηµειώσει συνολικά στην τελευταία 
πενταετία αύξηση 21%. Η αναλογία 
πιστώσεων προς αποταµιεύσεις ανέρχεται 
στο 86%, ενώ η αναλογία κόστους-εσόδων 
όσον αφορά τις τραπεζικές δραστηριότητες 
στο Βέλγιο και το Λουξεµβούργο ανέρχεται 
σε 58,2%. Αύξηση σηµείωσε το 2014, 
σύµφωνα µε την διοίκηση της ING Belgique, 
το ύψος των τραπεζικών φόρων, κατά 9,2%, 
και έφθασε τα 165 εκατ. €. Η ING Belgique 
απασχολούσε στα τέλη του 2014 8.600 
άτοµα µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, 
κατά 500 λιγότερα από ότι ένα χρόνο 
νωρίτερα. Η τράπεζα, όπως και τα υπόλοιπα 
µεγάλα τραπεζικά ιδρύµατα του Βελγίου, 
ενισχύει µε εντατικούς ρυθµούς τις 
διαδικτυακές της υποδοµές και δηµιουργεί 
εκτεταµένο σύστηµα πλατφορµών online 
παροχής τραπεζικών υπηρεσιών µε στόχο 
την ελαχιστοποίηση του κόστους της και την 
µεγιστοποίηση των ωφεληµάτων των 
πελατών της.  
Αποτελέσµατα τραπεζικού οµίλου DEXIA το 
2014: Από την άλλη πλευρά, η οικονοµική 
αρθρογραφία αναφέρθηκε στα οικονοµικά 
αποτελέσµατα του υπό συρρίκνωση 
τραπεζικού οµίλου DEXIA για την χρήση του 
2014, που εµφάνισαν ζηµίες συνολικού 
ύψους 606 εκατ. €, έναντι ζηµιών 1,08 δις. € 
το 201314. Σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα, το 

                                                 
14  Βλ. σχετική επισήµανσή µας σε άρθρο 5 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 49. 
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συνολικό µέγεθος του ισολογισµού του υπό 
συρρίκνωση τραπεζικού οµίλου ανήλθε στα 
τέλη του 2014 στο -ακόµη εξαιρετικά 
υψηλό- επίπεδο των 247 δις. €, ενώ το 
βελγικό κράτος παραµένει πλειοψηφικός 
µέτοχος κατά 50,02% και η DEXIA 
απολαµβάνει επίσης τριµερών κρατικών 
εγγυήσεων από τα τέλη του 2012, ύψους 85 
δις. €, το 51,41% των οποίων βαρύνει το 
βελγικό οµοσπονδιακό κράτος 15 . Σύµφωνα 
µε την διοίκηση της DEXIA, ο τραπεζικός 
όµιλος χρησιµοποιεί τα 80 δις. € των 
παρασχεθεισών κρατικών εγγυήσεων, που 
πολύ σύντοµα µάλιστα θα µειωθούν ακόµη 
περισσότερο, σε πλησίον των 65 δις. €, 
αφού η DEXIA σκοπεύει να προβεί σε µερική 
αποπληρωµή αυτών. Η διοίκηση της DEXIA 
επισήµανε ότι τα αποτελέσµατά της το 2014 
επηρεάστηκαν σηµαντικά από το εξαιρετικά 
χαµηλό επίπεδο των επιτοκίων, το οποίο 
επέδρασε µεν θετικά στο κόστος 
χρηµατοδότησής της, αρνητικά δε στο 
πλαίσιο υποχρεώσεών της από παλαιότερες 
συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (“interest 
rate swaps”) µε αντισυµβαλλόµενά της 
τραπεζικά ιδρύµατα. Στόχος της διοίκησης 
της DEXIA είναι να µειώσει ακόµη 
περισσότερο το 2015 το επίπεδο των ζηµιών 
της.   
Ανάληψη µεγάλων έργων από τον 
κατασκευαστικό όµιλο Deme στο εξωτερικό: 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος, 
επικαλούµενος σχετικό εταιρικό ανακοινωθέν, 
ανέφερε στα µέσα Φεβρουαρίου ότι ο 
µεγάλος βελγικός επιχειρηµατικός όµιλος 
Deme, ο οποίος ειδικεύεται στα λιµενικά και 
θαλάσσια τεχνικά έργα και ανήκει στον 
βελγικό όµιλο holding Ackermans & Van 
Haaren (AvH, που διευθύνεται από τον 
διεθνούς φήµης Φλαµανδό επιχειρηµατία Luc 
Bertrand), έχει από τις αρχές του τρέχοντος 
έτους υπογράψει κατασκευαστικά συµβόλαια 
για εκτέλεση έργων συνολικού ύψους 
πλησίον των 1,6 δις. €, που αποτελεί 
ιστορικά υψηλό ποσόν για την Deme και 
µάλιστα σε τόσο βραχύ χρονικό διάστηµα. 
Μεταξύ αυτών, το σηµαντικότερο συµβόλαιο 

                                                 
15  Βλ. σχετικές αναφορές µας σε άρθρα 6 και 3, 
ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 9 και 13, 
αντιστοίχως. Οι κρατικές εγγυήσεις έχουν παρασχεθεί 
από το Βέλγιο, την Γαλλία και το Λουξεµβούργο.  

αφορά τα έργα εκβάθυνσης και πρόσχωσης, 
καθώς και κατασκευής υποστηρικτικού 
τοιχώµατος µήκους 8,6 χλµ. στο πλαίσιο 
κατασκευής νέου τερµατικού σταθµού για 
εµπορευµατοκιβώτια επί της τεχνητής 
νησίδας Tuas στην Σιγκαπούρη. Το συνολικό 
έργο έχει προϋπολογισµό πλησίον του 1,5 
δις. € σύµφωνα µε τον οικονοµικό Τύπο, και 
έχει προκηρυχθεί από τη Ναυτιλιακή και 
Λιµενική Αρχή της Σιγκαπούρης (Maritime & 
Port Authority of Singapore). Το έργο θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το έτος 
2030, η δε Deme σε κοινοπραξία µε την 
κορεατική κατασκευαστική εταιρεία Daelim 
έχει αναλάβει την πρώτη φάση του, που θα 
πρέπει να εκτελέσει σε χρονικό ορίζοντα 
εξαετίας. Η αξία του µέρους του έργου που 
πρόκειται να εκτελέσει η βελγική εταιρεία 
ανέρχεται σε πλησίον του 1 δις. €. Ο 
οικονοµικός Τύπος ανέφερε ότι η Deme 
εκτελεί επίσης ήδη έργα βυθοκόρησης στο 
νησί Jurong της Σιγκαπούρης, συνολικού 
προϋπολογισµού ύψους 650 εκατ. €.   
Στο Βέλγιο εξάλλου, η Deme έχει αναλάβει –
επίσης σε κοινοπρακτικό σχήµα- έργο 
διάνοιξης της κοίτης του ποταµού Escaut 
µεταξύ του λιµανιού Vlissingen στην 
Ολλανδία και του λιµανιού της Αµβέρσας, σε 
διαρκή βάση και σε χρονικό ορίζοντα 
πενταετίας, προκειµένου να διευκολύνεται η 
πρόσβαση µεγάλων φορτηγών πλοίων στα 
λιµάνια Αµβέρσας και Γάνδης στο Βέλγιο, 
καθώς και Terneuzen στην Ολλανδία. Η 
Deme έχει επίσης αναλάβει την εκτέλεση 
σηµαντικών λιµενικών, ποτάµιων, θαλάσσιων 
έργων και έργων εκβάθυνσης και 
συντήρησης στην Γερµανία, τη νήσο 
Réunion, την Ινδία, το Νίγηρα και τη Νιγηρία, 
όπως ανέφερε ο οικονοµικός Τύπος. 
 
7. Κατασκευή διαµετακοµιστικού 
κόµβου της DHL στο αεροδρόµιο 
Βρυξελλών 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στα µέσα Φεβρουαρίου στο σχέδιο της 
µεγάλης διεθνούς εταιρείας ταχυµεταφορών 
και logistics DHL να κατασκευάσει στις 
εγκαταστάσεις του αεροδροµίου Βρυξελλών 
(Brucargo) νέο µεγάλο κέντρο διαλογής 
(περιστροφική πλάκα) και διαµετακοµιστικό 
κόµβο, που θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι το 
έτος 2017 και η συνολική αξία επένδυσης 
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του οποίου ανέρχεται σε 150 εκατ. €, εκ των 
οποίων τα 115 εκατ. € θα αποτελέσουν την 
συνεισφορά της DHL και τα υπόλοιπα 35 
εκατ. θα τύχουν χρηµατοδότησης από το 
αεροδρόµιο Βρυξελλών και την συνεργάτιδά 
του εταιρεία που ασχολείται µε τον κλάδο 
ακινήτων, Montea. Το νέο κέντρο θα έχει 
επιφάνεια 31.500 τ.µ., ενώ θα συνοδεύεται 
από κτίριο γραφείων επιφάνειας 5.000 τ.µ. 
Σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα, ο νέος 
διαµετακοµιστικός κόµβος αναµένεται να 
υπερτριπλασιάσει τις δυνατότητες 
αποστολής του ταχυµεταφορέα, από το 
επίπεδο των 12.000 αποστολών που 
διεκπεραιώνονται σε ωριαία βάση, στις 
39.500, ενώ αναµένεται εξάλλου να 
δηµιουργήσει 200 νέες θέσεις εργασίας έως 
το έτος 2020. Ο οικονοµικός Τύπος σηµείωσε 
ότι η δραστηριότητα του κέντρου διαλογής 
των Βρυξελλών, το οποίο υφίσταται από το 
1985, και παρά την µετεγκατάσταση µέρους 
των δραστηριοτήτων διαλογής της DHL στο 
ευρωπαϊκό διαµετακοµιστικό κέντρο της 
Λειψίας, συνέχισε να µεγεθύνεται, 
φθάνοντας µάλιστα σε διψήφιους ρυθµούς 
ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, µε 
αποτέλεσµα οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις να 
πλησιάζουν σε σηµείο κορεσµού. Ο 
οικονοµικός Τύπος ανέφερε ότι η DHL 
απασχολεί σήµερα στο Βέλγιο περισσότερα 
από 4.000 άτοµα, εκ των οποίων τα 1.000 
στον διαµετακοµιστικό κόµβο των 
Βρυξελλών. Όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι 
τόσο της εταιρείας όσο και του αεροδροµίου 
Βρυξελλών, η αναµενόµενη θεαµατική 
αύξηση της δραστηριότητας της DHL δεν 
πρόκειται να επιβαρύνει καθόλου το τρέχον 
πρόγραµµα νυχτερινών πτήσεων από και 
προς το αεροδρόµιο Βρυξελλών, το ανώτατο 
όριο των οποίων βρίσκεται στις 16.000 
πτήσεις ετησίως.  
Η επένδυση της DHL στο αεροδρόµιο 
Βρυξελλών εντάσσεται στο πλαίσιο 
ευρύτερης επενδυτικής στρατηγικής της σε 
διεθνές επίπεδο, που περιλαµβάνει µεταξύ 
άλλων την αναβάθµιση των υποδοµών της 
στην Βρετανία (αξίας επένδυσης 200 εκατ. 
€), την επέκταση του ευρωπαϊκού 
διαµετακοµιστικού κέντρου της στην Λειψία 
(αξίας επένδυσης 150 εκατ. €), καθώς και 
τον εκσυγχρονισµό του στόλου της 
(µεγέθους 250 αεροσκαφών).    

8. Μείωση του βελγικού εµπορικού 
ελλείµµατος το 2014 
Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (BNB) για 
το εξωτερικό εµπόριο της χώρας το 2014, το 
βελγικό εµπορικό έλλειµµα µειώθηκε κατά 
30% στην διάρκεια του παρελθόντος έτους. 
Πιο συγκεκριµένα, το εµπορικό ισοζύγιο του 
Βελγίου κατά το 2014 υπήρξε ελλειµµατικό 
κατά 6 δις. €, σηµειώνοντας βελτίωση κατά 
30,4% έναντι του 2013, όταν είχε ανέλθει σε 
8,64 δις. €. Η βελτίωση αυτή του εµπορικού 
ελλείµµατος προήλθε κυρίως από την 
ελαφρά αύξηση των εξαγωγών του Βελγίου 
κατά 0,99% (στα 245,75 δις. €), και 
ιδιαίτερα εκείνων προς κοινοτικές χώρες, 
κατά 1,11% (στα 170,54 δις. €). 
Σηµειώνουµε ότι οι βελγικές εξαγωγές προς 
τρίτες χώρες αυξήθηκαν µε ρυθµό 0,72% 
(στα 75,21 δις. €). Από την άλλη πλευρά, οι 
βελγικές εισαγωγές από κοινοτικές χώρες 
µειώθηκαν κατά 0,64% (στα 180,73 δις. €), 
ενώ αυξήθηκαν ελαφρά κατά 1,34% οι 
εισαγωγές από τρίτες χώρες (στα 71,03 δις. 
€), µε αποτέλεσµα οι συνολικές εισαγωγές 
της χώρας το 2014 να παραµείνουν περίπου 
σταθερές (-0,1%) σε σύγκριση µε το 2013 
(στα 251,76 δις. €). Ο όγκος του βελγικού 
εξωτερικού εµπορίου αυξήθηκε κατά 0,44% 
το 2014 έναντι του 2013 (ανερχόµενος σε 
497,52 δις. €, έναντι 495,33 δις. €). Τη 
µερίδα του λέοντος στις βελγικές εξαγωγές 
το 2014 κατέχουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δεδοµένου ότι το 69,4% των 
βελγικών εξαγωγών κατευθύνθηκε προς 
αυτές. Αντίστοιχα, το 71,8% των βελγικών 
εισαγωγών του 2014 προήλθε από χώρες της 
Ε.Ε. Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος σηµείωσε 
ότι το 2014 παρατηρήθηκε µείωση των 
µέσων τιµών των εισαγωγών κατά 1,3%, 
κυρίως ως αποτέλεσµα της πτώσης των 
τιµών του πετρελαίου καθώς και άλλων 
πρώτων υλών. Από την άλλη πλευρά, 
καταγράφηκε σηµαντική αύξηση των 
βελγικών εξαγωγών φαρµακευτικών 
προϊόντων κατά 8,12%, στα 42,6 δις. €. 
Ωστόσο, όπως επισηµαίνουν Βέλγοι 
οικονοµικοί αναλυτές, η µεγέθυνση της 
βελγικής οικονοµίας το 2014 οφείλεται 
κυρίως στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης, 
και πολύ λιγότερο σε αύξηση των εξαγωγών.   
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