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1. Βελτίωση του κλίµατος 
καταναλωτικής αλλά και 
επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης στο 
Βέλγιο  
Τα πρόσφατα (20.2) δηµοσιευθέντα στοιχεία 
της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (BNB) 
έδειξαν για τρίτο συνεχόµενο µήνα ελαφρά 
άνοδο του επιπέδου καταναλωτικής 
εµπιστοσύνης στο Βέλγιο τον Φεβρουάριο, 
στις -5 µονάδες, έναντι -9 µονάδων τον 
Ιανουάριο. Πρόκειται δε για το υψηλότερο 
στο διάστηµα του τελευταίου δωδεκαµήνου 
επίπεδο της καταναλωτικής εµπιστοσύνης 
στο Βέλγιο, ενώ όπως επισήµανε η Κεντρική 
Τράπεζα, οι -5 µονάδες του Φεβρουαρίου 
βρίσκονται υψηλότερα από τις -7 µονάδες 
που αποτελούν το µέσο επίπεδο 
καταναλωτικής εµπιστοσύνης κατά την 
25ετία 1990-2015. Οι Βέλγοι καταναλωτές 
εµφανίστηκαν τον Φεβρουάριο, για πρώτη 
φορά από τον Ιούνιο του 2014, ελαφρά 
αισιόδοξοι όσον αφορά την γενικότερη 
µακροοικονοµική κατάσταση της χώρας (ο 
σχετικός δείκτης πέρασε από τα αρνητικά 
επίπεδα των -5 µονάδων τον Ιανουάριο στα 
θετικά επίπεδα των 2 µονάδων τον 
Φεβρουάριο). Επίσης εµφανίστηκαν λιγότερο 
απαισιόδοξοι όσον αφορά την οικονοµική 
τους κατάσταση (από τις -3 µονάδες τον 
Ιανουάριο στις -1 µονάδες τον Φεβρουάριο), 
αλλά και όσον αφορά την ικανότητα των 
βελγικών νοικοκυριών προς αποταµίευση 
(από τις -4 µονάδες τον Ιανουάριο στις -1 
µονάδες τον Φεβρουάριο). Οι Βέλγοι 
εµφανίστηκαν επίσης σηµαντικά πιο 
αισιόδοξοι σχετικά µε τις προοπτικές 
διαµόρφωσης της ανεργίας (από τις 24 
µονάδες τον Ιανουάριο στις 18 µονάδες τον 
Φεβρουάριο).       
Σύµφωνα επίσης µε τα µηνιαία στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (BNB) που 
δηµοσιεύθηκαν στις 24 Φεβρουαρίου, το 
επίπεδο επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης τον 
µήνα Φεβρουάριο παρουσίασε ελαφρά 
βελτίωση έπειτα από δύο συνεχόµενους 
µήνες επιδείνωσης, ανερχόµενο στις -8,3 
µονάδες έναντι -8,8 µονάδων τον Ιανουάριο, 
όταν είχε φθάσει µάλιστα στο κατώτατο 
σηµείο του από τον Ιούλιο του 2013. Η 
ελαφρά βελτίωση της επιχειρηµατικής 
εµπιστοσύνης οφείλεται, όπως επισήµανε η 
Κεντρική Τράπεζα, σε µία αποκατάσταση των 

προοπτικών εξέλιξης της ζήτησης και 
συνακόλουθα του επιχειρηµατικού κλίµατος 
ιδιαίτερα στον κλάδο του εµπορίου και 
δευτερευόντως στους κλάδους της 
µεταποίησης και των υπηρεσιών. Από 
πλευράς δεικτών επιµέρους κλάδων, στην 
µεταποίηση ο δείκτης πέρασε από τις -10,5 
µονάδες τον Ιανουάριο στις -9,4 µονάδες 
τον Φεβρουάριο, στο εµπόριο βελτιώθηκε 
από τις -14,4 µονάδες τον Ιανουάριο στις     
-12,2 µονάδες τον Φεβρουάριο, και στους 
κλάδους επιχειρηµατικών υπηρεσιών (σε 
αισιόδοξα πάντοτε επίπεδα) επίσης 
βελτιώθηκε από τις 3,9 µονάδες τον 
Ιανουάριο στις 4,9 µονάδες τον Φεβρουάριο. 
Στον κλάδο των κατασκευών το επίπεδο 
επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης µειώθηκε 
αντιθέτως, περνώντας από τις -12,2 µονάδες 
τον Ιανουάριο στις -14,9 µονάδες τον 
Φεβρουάριο, εξαιτίας κυρίως µίας σοβαρής 
υποχώρησης των νέων παραγγελιών, καθώς 
και της συνέχισης της εξασθένισης των 
προοπτικών εξέλιξης της ζήτησης για νέα 
κατασκευαστικά έργα. Όπως σηµειώνει η 
Κεντρική Τράπεζα, η συνολική συνθετική 
καµπύλη της οικονοµικής συγκυρίας 
εµφάνισε τον Φεβρουάριο περαιτέρω 
ελαφρά χειροτέρευση, ανερχόµενη στο 
επίπεδο των -0,3 µονάδων, έναντι του 
ουδέτερου επιπέδου των 0,0 µονάδων τον 
Ιανουάριο, και του αισιόδοξου επιπέδου των 
0,3 µονάδων τον ∆εκέµβριο και των 0,1 
µονάδων το Νοέµβριο.     
   
2. Επιχειρηµατική αποστολή της AWEX 
στη Ν. Αφρική 
Στο διάστηµα 21-28 Φεβρουαρίου, η 
Υπηρεσία Προώθησης Εξαγωγών και 
Προσέλκυσης Επενδύσεων της περιφέρειας 
της Βαλλονίας (AWEX), σε συνεργασία µε 
την οµόλογό της Υπηρεσία της περιφέρειας 
των Βρυξελλών (Brussels Invest & Export), 
διοργανώνουν επιχειρηµατική αποστολή στη 
Ν. Αφρική και τη νήσο Μαυρίκιο. Σηµειωτέον 
ότι η νοτιοαφρικανική αγορά αποτελεί την 
αγορά-στόχο της AWEX για το 2015, έπειτα 
από τις αγορές της Βραζιλίας το 2013 και της 
Ελβετίας το 2014, ενώ το 2013 είχε 
πραγµατοποιηθεί και οµοσπονδιακή 
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επιχειρηµατική αποστολή στη Ν. Αφρική1. Οι 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις φθάνουν τις 30 
-25 από την περιφέρεια της Βαλλονίας και 5 
από τις Βρυξέλλες- ενώ συνολικά 40 
εκπρόσωποι της γαλλόφωνης 
επιχειρηµατικής κοινότητας του Βελγίου 
συµµετέχουν στην αποστολή. Της 
αποστολής ηγείται η διευθύνουσα 
σύµβουλος της AWEX, κα Pascale 
Delcomminette, ενώ 16 από τις 30 συνολικά 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις ακολουθούν και 
το σκέλος της που αφορά την αγορά του 
Μαυρικίου (συγκεκριµένα µάλιστα, η 
επιχειρηµατική αποστολή ξεκίνησε από τον 
Μαυρίκιο). Η επιχειρηµατική αποστολή είναι 
πολυκλαδική, καλύπτοντας τοµείς 
δραστηριότητας όπως οι αεροµεταφορές, η 
ζυθοποιία, οι υπηρεσίες διαχείρισης 
ανθρώπινων πόρων, οι υπηρεσίες 
συµβούλων επιχειρήσεων, η τεχνολογία 
πληροφορικής, τα συστήµατα logistics, τα 
συστήµατα φωτισµού, η διαχείριση υδάτινων 
πόρων, το ένδυµα, τα προϊόντα διατροφής, 
και περιλαµβάνει τόσο µεγάλες, όσο και 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
Σύµφωνα µε στοιχεία της AWEX που 
δηµοσίευσε ο βελγικός οικονοµικός Τύπος, η 
Ν. Αφρική αποτελεί τον µεγαλύτερο 
εµπορικό εταίρο του Βελγίου στην 
υποσαχαρική Αφρική, µε ετήσιο όγκο 
συναλλαγών λίγο άνω των 2 δις. €, ενώ 
αποτελεί επίσης την 34η σε παγκόσµιο 
επίπεδο και την πρώτη στην αφρικανική 
ήπειρο χώρα αποδέκτη βαλλονικών 
εξαγωγών, απορροφώντας 112 εκατ. € 
βαλλονικών εξαγωγών το 2013.  
Σύµφωνα µε την AWEX, βασικοί κλάδοι 
στους οποίους παρουσιάζονται 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες στη Ν. Αφρική για 
τις βελγικές επιχειρήσεις είναι αυτοί των 
µεταφορών, των υπηρεσιών υγείας, του 
ιατρικού εξοπλισµού, των τροφίµων και 
ποτών, της τεχνολογίας πληροφορικής και 
των τηλεπικοινωνιών, καθώς και των 
κατασκευών. Όσον αφορά τη νήσο Μαυρίκιο, 
το βελγικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο 
στον τουριστικό κλάδο, όσο και στις 
δυνατότητες χρησιµοποίησης του Μαυρικίου 

                                                 
1  Βλ. και σχετικές παλαιότερες αναφορές µας σε 
άρθρα 9(δ) και 7 ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 36 
και 38, αντιστοίχως. 

ως πλατφόρµας επανεξαγωγών βελγικών 
προϊόντων προς τις αγορές της 
υποσαχαρικής Αφρικής και της ινδικής 
χερσονήσου. Η επιχειρηµατική αποστολή 
ξεκινά από την πρωτεύουσα του Μαυρικίου, 
Port-Louis, και συνεχίζει στις πόλεις Durban 
και Johannesburg της Ν. Αφρικής.     
Ο οικονοµικός Τύπος ανέφερε εξάλλου, 
βασισµένος σε δηλώσεις της διευθύνουσας 
συµβούλου της AWEX, ότι η Υπηρεσία έχει 
υποστεί για το τρέχον έτος περικοπή της 
κρατικής επιχορήγησης την οποία 
απολαµβάνει κατά 5%, στα 68 εκατ. €, ενώ 
ανάλογες περικοπές της τάξεως του 3% και 
του 2% προβλέπονται για το 2016 και το 
2017. Σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα, το 
2015 η AWEX έχει συνακόλουθα περικόψει 
το ετήσιο πρόγραµµα δράσεών της, ενώ 
προχωρά σε εκτεταµένη αναδιάρθρωση του 
συστήµατος κινήτρων και υποστήριξης των 
βαλλονικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, µε 
στόχο τόσο τον εξορθολογισµό και την 
επικαιροποίησή του, όσο και την 
εξοικονόµηση πόρων, δεδοµένων των 
µειώσεων του προϋπολογισµού της.            
       
3. Συµφωνία των εργαζοµένων επί του 
κοινωνικού πλάνου αναδιάρθρωσης του 
λιανεµπορικού οµίλου Delhaize  
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος ανέφερε ότι 
στις 23 Φεβρουαρίου η πλειοψηφία των 
εργαζοµένων στον µεγάλο βελγικό 
λιανεµπορικό όµιλο Delhaize ενέκρινε, στο 
πλαίσιο του διεξαχθέντος εκτάκτου 
συµβουλίου της επιχείρησης, το σχέδιο 
συµφωνίας µεταξύ διοίκησης και εργατικών 
συνδικάτων όσον αφορά το κοινωνικό πλάνο 
του σχεδίου αναδιάρθρωσης της 
επιχείρησης2. Θυµίζουµε ότι η διοίκηση και οι 
εκπρόσωποι των εργατικών συνδικάτων 
έχουν συµφωνήσει ότι στο πλαίσιο της 
αναδιάρθρωσης δεν πρόκειται να υπάρξουν 
«στεγνές» απολύσεις, ενώ πρόκειται να 
αποχωρήσουν συλλογικά 1.800 εργαζόµενοι 
είτε δια πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, ή δια 
εθελούσιων εξόδων (έναντι αρχικών σχεδίων 
της διοίκησης της Delhaize για αποχωρήσεις 
2.500 υπαλλήλων). Επίσης έχει συµφωνηθεί 
ότι 10 µεγάλα καταστήµατα θα 

                                                 
2  Βλ. σχετική επισήµανσή µας σε άρθρο 6 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 82. 
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αποχωρήσουν από την περίµετρο του οµίλου, 
έναντι του αρχικού σχεδιασµού της 
διοίκησης της αλυσίδας για κλείσιµο 14 
µεγάλων καταστηµάτων. Σύµφωνα µε τον 
οικονοµικό Τύπο, ολοκληρώθηκε κατ’ αυτόν 
τον τρόπο η φάση της διαβούλευσης επί του 
κοινωνικού πλάνου αναδιάρθρωσης και από 
τις 24 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η υλοποίηση 
των συµφωνηθέντων µεταξύ διοίκησης και 
εργατικών συνδικάτων, ενώ στις αρχές 
Μαρτίου αναµένεται να ξεκινήσουν οι 
συζητήσεις σε επίπεδο καταστηµάτων επί 
των λεπτοµερειών των αποχωρήσεων µε 
πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και εθελούσιες 
εξόδους.               
 
4. Βελτίωση των όρων πληρωµών στην 
βελγική αγορά  
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρει ότι, 
µε βάση στοιχεία που δηµοσίευσε η διεθνής 
εταιρεία εµπορικών πληροφοριών Graydon, η 
συνέπεια των βελγικών επιχειρήσεων στην 
αποπληρωµή των υποχρεώσεών τους από τα 
µέσα του 2014 έχει ξαναβρεθεί στα επίπεδά 
της προ κρίσης. Συγκεκριµένα, ο συνθετικός 
δείκτης που έχει αναπτύξει η Graydon για 
την µέτρηση της συνέπειας πληρωµών των 
επιχειρήσεων και του δηµόσιου τοµέα 
ανήλθε στα τέλη του 2014 στις 104,5 
µονάδες, που αποτελούν το υψηλότερο 
επίπεδό του από τα τέλη του 2007.  
Η συνέπεια στις πληρωµές κατά το τέταρτο 
τρίµηνο του 2014 βελτιώθηκε σηµαντικά, µε 
αποτέλεσµα ποσοστό 68,18% των 
τιµολογίων προς επιχειρήσεις να 
πληρώνονται πριν την καθορισµένη 
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας πληρωµής. 
∆ιαπιστώνεται επίσης µείωση του συνολικού 
αριθµού των τιµολογίων που παραµένουν 
απλήρωτα. Πιο συγκεκριµένα, µόνον σε ένα 
8,05% των τιµολογίων παρατηρείται 
υπέρβαση της προθεσµίας πληρωµής πάνω 
από 90 ηµέρες. Η Graydon σηµείωσε ότι η 
χειρότερη επίδοση όσον αφορά το ποσοστό 
των απλήρωτων οφειλών πέραν των 90 
ηµερών είχε σηµειωθεί κατά το δεύτερο 
τρίµηνο του 2011 (14,3%), ενώ έκτοτε αυτό 
παρουσιάζει διαρκή βελτίωση. 
Σύµφωνα µε την ανάλυση της Graydon, η 
βελτίωση της επιχειρηµατικής συνέπειας 
οφείλεται µεν από την µία πλευρά στην 
βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος, 

ωστόσο ουσιαστικό θετικό ρόλο έχει παίξει 
και το νοµοθετικό πλαίσιο για τις 
καθυστερήσεις πληρωµών που ισχύει από τα 
τέλη του 2013 –σε εφαρµογή σχετικής 
κοινοτικής οδηγίας- το οποίο θέσπισε 
στενότερες προθεσµίες πληρωµών και ποινές 
υπό την µορφή τόκων υπερηµερίας για 
περιπτώσεις καθυστερήσεων στην εξόφληση 
οικονοµικών υποχρεώσεων. Η έρευνα της 
Graydon διαπίστωσε υψηλότερα επίπεδα 
συνέπειας στις πληρωµές στους κλάδους 
αεροµεταφορών, τηλεπικοινωνιών, 
βιοµηχανίας κατεργασίας δέρµατος, αλλά και 
του δηµοσίου. Αντιθέτως, καθυστερήσεις 
διαπιστώθηκαν στις πληρωµές των κλάδων 
ποδοσφαιρικών συλλόγων, επιχειρήσεων 
µπαρ και καφέ, καλλιτεχνικών και αθλητικών 
managers και ελεγκτών επιχειρήσεων.       
 
5. Το Βέλγιο δεν υφίσταται κυρώσεις 
από την Ευρ. Επιτροπή για τα 
δηµοσιονοµικά του µεγέθη 
Σύµφωνα µε τον βελγικό οικονοµικό Τύπο, η 
Ευρ. Επιτροπή ανακοίνωσε στις 25 
Φεβρουαρίου ότι το Βέλγιο παραµένει στην 
κατηγορία των χωρών µελών που 
παρουσιάζουν «µακροοικονοµικό έλλειµµα το 
οποίο χρήζει παρακολούθησης και πολιτικών 
δράσεων». Κατά τα δηµοσιεύµατα, τα οποία 
βασίζονται στην ανακοίνωση της Ευρ. 
Επιτροπής, η ανωτέρω φράση σηµαίνει ότι 
το Βέλγιο παραµένει στην δεύτερη χειρότερη 
θέση της κλίµακας των χωρών µε 
δηµοσιονοµικές αδυναµίες και ότι δεν 
πρόκειται στην παρούσα φάση να τεθεί εκ 
νέου σε διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος, 
παρά τα υψηλότατα επίπεδα δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος και δηµοσίου χρέους του. 
Σύµφωνα µε τον αρµόδιο κοινοτικό Επίτροπο, 
Γάλλο Pierre Moscovici, το υψηλό βελγικό 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 2014 κρίνεται 
ως «ατυχές», σηµειώνεται ωστόσο ότι 
«έκτοτε έχουν αναληφθεί σηµαντικές 
προσπάθειες δηµοσιονοµικών 
εξοικονοµήσεων, συνοδευόµενες από ένα 
πειστικό πρόγραµµα διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων».  
Σηµειωτέον ότι η επίσηµη θέση της Ευρ. 
Επιτροπής αναφορικά µε την δηµοσιονοµική 
και γενικότερη µακροοικονοµική κατάσταση 
16 κρατών µελών αναµενόταν αρχικά για τις 
27 Φεβρουαρίου, ενώ όπως ανέφερε ο 
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βελγικός οικονοµικός Τύπος, αυτή πρόκειται 
τελικά να ανακοινωθεί στις 2 Μαρτίου. Εν 
τούτοις, η Ευρ. Επιτροπή ανακοίνωσε στις 25 
Φεβρουαρίου σε αδρές γραµµές τα 
αποτελέσµατα των εκτιµήσεών της στον 
Τύπο.  
Θυµίζουµε ότι στα τέλη Νοεµβρίου 2014, η 
Ευρ. Επιτροπή, είχε εκφράσει την εκτίµηση 
ότι το Βέλγιο, µαζί µε άλλα 6 κράτη µέλη, 
παρουσίαζε έναν αυξηµένο κίνδυνο 
δηµοσιονοµικής ασυµβατότητας µε τα 
προβλεπόµενα στο Σύµφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης, ενώ η επανεξέταση της 
δηµοσιονοµικής και µακροοικονοµικής 
κατάστασης των κρατών µελών που µόλις 
έλαβε χώρα, ενείχε τον κίνδυνο επιβολής 
κυρώσεων για δηµοσιονοµικές ανισορροπίες 
κατά της Γαλλίας, της Ιταλίας και του 
Βελγίου3 (σηµειωτέον ότι τελικώς, σε καµία 
εκ των τριών χωρών δεν επιβλήθηκαν 
κυρώσεις, παρά µόνον αυστηρές συστάσεις 
στην Ιταλία και το Βέλγιο και ένα αυστηρό 
διετές χρονοδιάγραµµα πρόσθετων 
δηµοσιονοµικών εξοικονοµήσεων και 
µεταρρυθµίσεων στην Γαλλία).  
Σύµφωνα µε τον βελγικό οικονοµικό Τύπο, η 
είδηση περί της µη υπαγωγής της χώρας σε 
διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος και η 
αναγνώριση από την Ευρ. Επιτροπή των 
βελγικών δηµοσιονοµικών και διαρθρωτικών 
µεταρρυθµιστικών προσπαθειών έχει 
προκαλέσει ιδιαίτερη ικανοποίηση στην 
κεντροδεξιά οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
Michel.                  
 
6. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
εντυπωσιακή άνοδος της µετοχής της 
Βιοχάλκο από τις αρχές του έτους, 
λοιπές επιχειρηµατικές ειδήσεις 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Η εβδοµάδα 16-
20 Φεβρουαρίου έκλεισε µε τον δείκτη BEL 
20 του Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών να έχει 
σηµειώσει σηµαντικότατη ανοδική τάση της 
τάξεως του 1,37% σε εβδοµαδιαία βάση, 
κλείνοντας στις 3.624,71 µονάδες και 
έχοντας υπερβεί στις 19 Φεβρουαρίου το 

                                                 
3  Βλ. και προηγούµενες σχετικές αναφορές µας σε 
άρθρα 10,  2 και 7 ενηµερωτικών δελτίων 75, 81 και  
82, αντιστοίχως. 

κατώφλι των 3.600 µονάδων 4 . Στις 26 
Φεβρουαρίου ο δείκτης BEL 20, έχοντας 
σηµειώσει ηµερήσια άνοδο 1,14%, υπερέβη 
το κατώφλι και των 3.700 µονάδων, 
κλείνοντας στις 3.713,84 µονάδες. Όπως 
εξάλλου ανέφερε ο οικονοµικός Τύπος, 
τελικώς η διοίκηση του Χρηµατιστηρίου 
Βρυξελλών αποφάσισε ότι η µετοχή της 
εταιρείας εµπορίας οχηµάτων και εξοπλισµού 
µεταφορών D’Ieteren δεν πρόκειται να 
παραχωρήσει τον Μάρτιο την θέση της στον 
δείκτη BEL 20 στην µετοχή της εταιρείας 
Ontex5.    
Εντυπωσιακή άνοδος της µετοχής της 
Βιοχάλκο στο Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν 
στον βελγικό οικονοµικό Τύπο, η αξία της 
µετοχής του µεγάλου ελληνικού 
µεταλλουργικού οµίλου Βιοχάλκο στο 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών έχει από τις αρχές 
του τρέχοντος αυξηθεί κατά περισσότερο 
από 106%. Σύµφωνα µε τα βελγικά 
δηµοσιεύµατα, που για πρώτη φορά µετά 
την εποχή της εισαγωγής της Βιοχάλκο στο 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών το Νοέµβριο 2013 
ασχολούνται ιδιαίτερα µε την πορεία της 
µετοχής της, θεωρείται αρκετά πιθανό η 
µετοχή της Βιοχάλκο στο βελγικό 
Χρηµατιστήριο να έχει γίνει αντικείµενο 
κερδοσκοπικών συναλλαγών. Ο οικονοµικός 
Τύπος διευκρίνισε ότι στο Βέλγιο καµία 
µεγάλη χρηµατιστηριακή εταιρεία δεν 
ασχολείται ιδιαίτερα µε την µετοχή του 
ελληνικού οµίλου, ωστόσο ορισµένοι 
ανεξάρτητοι χρηµατιστηριακοί αναλυτές σε 
έρευνά τους προ έτους (δηλαδή λίγο µετά 
την είσοδο της µετοχής της Βιοχάλκο στο 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών) διαπίστωσαν 
αρκετά υψηλή µεταβλητότητα της τιµής της 
µετοχής, καθώς –εκείνη την εποχή- 
βρισκόταν καθηµερινά µεταξύ των µετοχών 
µε την µεγαλύτερη άνοδο ή την µεγαλύτερη 
πτώση. Οι ίδιοι αναλυτές επισήµαναν ότι 
σήµερα η µετοχή της Βιοχάλκο ενδεχοµένως 
είναι αντικείµενο κερδοσκοπικών 
συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
ως µία πρώτη προσέγγιση των Βέλγων 

                                                 
4  Βλ. σχετική επισήµανσή µας σε άρθρο 6 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 83. 
5 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 6 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 82. 
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χρηµατιστηριακών επενδυτών στην ελληνική 
αγορά. Οι αναλυτές σηµείωσαν ότι στο 
διάστηµα Αυγούστου-∆εκεµβρίου 2014 η 
µετοχή της Βιοχάλκο είχε χάσει περισσότερο 
από το 55% της αξίας της στο 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, ακολουθώντας 
και την ισχυρή πτωτική τάση του γενικού 
δείκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, καθώς 
οι επενδυτές εµφανίζονταν τότε 
επιφυλακτικοί προς την ελληνική αγορά. 
Αντιθέτως, από τις αρχές της φετινής 
χρονιάς, όπως σηµείωσαν οι αναλυτές, η 
µετοχή της Βιοχάλκο στο βελγικό 
χρηµατιστήριο σηµειώνει ανοδική πορεία 
εξαιτίας των ελπίδων για ανάκαµψη της 
ελληνικής οικονοµίας. Ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος σηµείωσε ότι, πέραν της 
µετοχής του οµίλου Βιοχάλκο που τυγχάνει 
διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο 
Βρυξελλών, υφίσταται πλειάδα θυγατρικών 
του οµίλου, η πλειονότητα των µετοχών των 
οποίων είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών, καθιστώντας σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις των χρηµατιστηριακών αναλυτών 
αρκετά εύθραυστη και ευµετάβλητη την 
χρηµατιστηριακή θέση της Βιοχάλκο. Ο 
οικονοµικός Τύπος ανέφερε ότι η 
δηµοσίευση των ετήσιων οικονοµικών 
αποτελεσµάτων του οµίλου Βιοχάλκο 
αναµένεται για τις 31 Μαρτίου, ενώ 
αναφέρθηκε εξάλλου σε πτώση του 
ενοποιηµένου κύκλου εργασιών πέρσι κατά 
13%, καθώς και σε πτώση της ενοποιηµένης 
κερδοφορίας του οµίλου προ φόρων, τόκων 
και αποσβέσεων στα 4 εκατ. € το 2013 από 
155 εκατ. € το 2012 (µε βάση τα 
δηµοσιευµένα περσινά οικονοµικά στοιχεία 
για την χρήση του 2013).  
Βέλγοι χρηµατιστηριακοί αναλυτές 
επισήµαναν τέλος ότι για τους επενδυτές που 
ενδιαφέρονται για τις «κυκλικές» µετοχές, η 
µετοχή της Βιοχάλκο ενδεχοµένως 
αποτελέσει κατά τους προσεχείς µήνες 
ιδιαίτερα ελκυστική τοποθέτηση στο 
Χρηµατιστήριο.  
Θυµίζουµε ότι η µετοχή του ελληνικού 
µεταλλουργικού οµίλου εισήλθε στο 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών στις 22 
Νοεµβρίου του 2013, στις 26 Φεβρουαρίου 
2015 έκλεισε στα 3,982 €, ενώ η τιµή 
αναφοράς της το Νοέµβριο του 2013 ήταν 
στα 4,40 €.  

Σηµαντική άνοδος της µετοχής της 
EURONEXT από την είσοδό της στο 
Χρηµατιστήριο: Σύµφωνα µε οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα του τέλους Φεβρουαρίου, η 
αξία του τίτλου της EURONEXT, από την 
εποχή της εισαγωγής του στο 
Χρηµατιστήριο6 –τον Ιούνιο του 2014- έχει 
σηµειώσει άνοδο κατά λίγο παραπάνω από 
68%. Η EURONEXT, η οποία ενσωµατώνει τα 
χρηµατιστήρια Παρισιού, Άµστερνταµ, 
Βρυξελλών και Λισσαβόνας, τον Ιούνιο του 
2014 διαχωρίστηκε οριστικά από την µητρική 
της εταιρεία, αµερικανική χρηµατιστηριακή 
πλατφόρµα (κυρίως ενεργειακών 
παραγώγων) Intercontinental Exchange7 και 
σύµφωνα µε χρηµατιστηριακούς αναλυτές 
έχει επωφεληθεί σηµαντικά από τον εν λόγω 
διαχωρισµό (spin off), επικεντρωνόµενη στις 
παραδοσιακές χρηµατιστηριακές της 
δραστηριότητες και αναπτύσσοντας νέες 
πλατφόρµες διαπραγµάτευσης τίτλων και νέα 
χρηµατιστηριακά προϊόντα. Κατά τα 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα, µεταξύ 
∆εκεµβρίου 2013 και ∆εκεµβρίου 2014 το 
λειτουργικό κέρδος της EURONEXT αυξήθηκε 
κατά 3,97%, ενώ έχουν αναθεωρηθεί προς 
τα άνω οι στόχοι της για τα περιθώρια 
κέρδους κατά το τρέχον και τα προσεχή έτη. 
Σύµφωνα µε τον βελγικό οικονοµικό Τύπο, 
ορισµένοι χρηµατιστηριακοί αναλυτές 
αναφέρουν ότι ο τίτλος της EURONEXT είναι 
µάλλον υπερτιµηµένος, ωστόσο η 
πλειονότητα των αναλυτών τηρεί θετική 
στάση ως προς την µετοχή της. Ο τίτλος της 
EURONEXT ανερχόταν στις 25 Φεβρουαρίου 
στα 33,98 € (έναντι αρχικής τιµής αναφοράς 
κατά την είσοδό του στο Χρηµατιστήριο στα 
20€), έχοντας σηµειώσει ηµερήσια άνοδο 
7,19% κατόπιν της δηµοσίευσης των 
ετήσιων οικονοµικών της αποτελεσµάτων 
της χρήσης του 2014.    
Άνοδος των βελγικών επενδυτικών ταµείων 
το 2014: Όπως επίσης σηµείωσε ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος στα τέλη Φεβρουαρίου, 
βασιζόµενος σε στοιχεία της Beama (της 
βελγικής οµοσπονδίας διαχειριστών 
                                                 
6 Βλ. σχετικές παλαιότερες αναφορές µας σε άρθρα 5 
και 3, ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 60 και 61, 
αντιστοίχως. 
7  Βλ. και παλαιότερες σχετικές αναφορές µας, και 
κυρίως εκείνην του άρθρου 6 ενηµερωτικού δελτίου 
υπ’ αριθ. 68. 
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περιουσιακών στοιχείων), το συνολικό 
καθαρό ενεργητικό των βελγικών 
επενδυτικών ταµείων αυξήθηκε κατά 24,05 
δις. € το 2014 (ήτοι κατά 20,5%), µε το ένα 
τρίτο της εν λόγω αύξησης να οφείλεται 
στην σηµαντικότατη άνοδο των καθαρών 
εγγραφών (ήτοι της διαφοράς µεταξύ νέων 
εισροών και αναλήψεων επενδυτικών 
κεφαλαίων από τα επενδυτικά ταµεία), 
γεγονός που έχει να παρατηρηθεί από το 
έτος 2006, αρκετά πριν το ξέσπασµα της 
οικονοµικής κρίσης. Σύµφωνα µε τα 
δηµοσιεύµατα, έπειτα από 3 έτη κατά τα 
οποία οι αναλήψεις υπήρξαν ανώτερες των 
εισροών στα επενδυτικά ταµεία, το 2014 το 
επίπεδο των καθαρών εγγραφών επανήλθε 
στα θετικά επίπεδα των 8 δις. €. Σηµειωτέον 
ότι το 2006 η διαφορά µεταξύ εισροών και 
αποσύρσεων επενδυτικών κεφαλαίων από τα 
βελγικά επενδυτικά ταµεία είχε ανέλθει στα 
11,6 δις. €.       
Σηµειώνουµε ότι οι σηµαντικότερες αυξήσεις 
καθαρού ενεργητικού το 2014 αφορούσαν 
τα οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια (+3,84 δις. 
€, ήτοι +13,1%), τα µικτά αµοιβαία 
κεφάλαια (+7,97 δις. €, ήτοι +25,2%) και τα 
µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια (+8,78 δις. €, 
ήτοι +24,6%).   
Καταδικαστική δευτεροβάθµια απόφαση για 
την Belgacom για κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης: Σύµφωνα µε οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα και ανακοινωθέν Τύπου της 
Belgacom, που είναι ο µεγαλύτερος 
τηλεπικοινωνιακός πάροχος του Βελγίου, η 
εταιρεία καταδικάστηκε εκ νέου στις 25 
Φεβρουαρίου, σε δευτεροβάθµιο επίπεδο, 
για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην 
βελγική αγορά κινητής τηλεφωνίας. Η 
Belgacom είχε καταδικαστεί σε πρωτοβάθµιο 
επίπεδο από το εµπορικό δικαστήριο των 
Βρυξελλών το 2007, καθώς είχε κατηγορηθεί 
ότι κατά την είσοδο της ανταγωνίστριάς της 
Mobistar στην βελγική αγορά κινητής 
τηλεφωνίας, εκµεταλλεύθηκε την 
δεσπόζουσα θέση της και το γεγονός ότι 
διαχειριζόταν το δίκτυο υποδοµών, και 
προσέφερε στους συνδροµητές τιµές για 
συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας σε απίστευτα 
ανταγωνιστικούς έως αθέµιτους εµπορικά 
όρους (κατά την περίοδο 1999-2004). Το 
πρωτοβάθµιο δικαστήριο είχε κρίνει τότε ότι 
η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την 

Belgacom είχε προκαλέσει απώλειες εσόδων 
για τις δύο ανταγωνίστριές της εκείνη την 
εποχή, Base και Mobistar, της τάξεως του 
1,84 δις. €, ποσό το οποίο και τους επιδίκασε 
ως αποζηµίωση. Το δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο όρισε ωστόσο εκ νέου ειδικό 
σώµα εµπειρογνωµόνων που θα 
ποσοτικοποιήσει τις ζηµίες των δύο 
εταιρειών και θα επαναϋπολογίσει τα ποσά 
των σχετικών αποζηµιώσεων και τόκων. Οι 
νέες εκτιµήσεις αναµένεται να ανακοινωθούν 
προς τα τέλη του 2016 µε αρχές του 2017, 
µε τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα να 
προβλέπουν το ύψος αποζηµιώσεων που θα 
πρέπει να καταβάλει η Belgacom σε πλησίον 
των 2 δις. €. Σηµειωτέον ότι η Belgacom έχει 
δικαίωµα να εφεσιβάλει και κατά της 
δευτεροβάθµιας απόφασης.  
Ο οικονοµικός Τύπος σηµείωσε ότι τα 
καθαρά κέρδη της Belgacom το 2014 
εµφάνισαν αύξηση κατά 3,8%, ανερχόµενα 
στα 654 εκατ. €, ενώ ο κύκλος εργασιών της 
µειώθηκε ελαφρώς σε σύγκριση µε το 2013, 
στα 6,11 δις. €, έναντι 6,32 δις. €. Οι 
επιδόσεις της Belgacom το 2014 
χαρακτηρίζονται περισσότερο ικανοποιητικές 
από ότι προέβλεπαν οι περισσότεροι 
οικονοµικοί αναλυτές. Σηµειώνεται ότι το 
2014 ο µεγάλος τηλεπικοινωνιακός πάροχος 
του Βελγίου άλλαξε την εµπορική του 
ονοµασία σε Proximus (που προηγουµένως 
ήταν η εµπορική ονοµασία του κλάδου της 
κινητής τηλεφωνίας).                                          
 
7. Λοιπές οικονοµικές ειδήσεις Βελγίου 
Το οµοσπονδιακό υπουργικό συµβούλιο 
ενέκρινε οριστικά το µέτρο της αναβολής της 
αυτόµατης τιµαριθµικής αναπροσαρµογής 
µισθών: Στις 27 Φεβρουαρίου το 
οµοσπονδιακό υπουργικό συµβούλιο σε 
περιορισµένη σύνθεση ενέκρινε τελικά το 
νοµοσχέδιο δια του οποίου υιοθετείται το 
µέτρο της αναβολής της αυτόµατης 
τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των µισθών, 
των συντάξεων και των κοινωνικών 
επιδοµάτων µέχρι του κατωφλίου του 2%, 
µε αρχή ισχύος από την 1η Απριλίου 
τρέχοντος έτους. Όπως σηµειώθηκε στον 
βελγικό οικονοµικό Τύπο, η επόµενη 
υπέρβαση του κατωφλίου από τον δείκτη 
τιµών καταναλωτή –η οποία πυροδοτεί την 
τιµαριθµική αναπροσαρµογή των αµοιβών- 
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αναµένεται να συµβεί το 2016, ενώ η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση εκτιµά ότι µε το 
µέτρο της αναβολής της αυτόµατης 
τιµαριθµικής αναπροσαρµογής πρόκειται να 
εξοικονοµηθεί µισθολογικό κόστος για τους 
εργοδότες συνολικού ύψους 2,5 δις. €. 
Άµεση και έντονα αρνητική υπήρξε η 
αντίδραση των συνδικαλιστικών φορέων του 
Βελγίου, οι οποίοι θεωρούν ότι µόνον οι 
µισθωτοί και οι συνταξιούχοι καλούνται 
µετάσχουν στην προσπάθεια µείωσης του 
επιχειρηµατικού κόστους και βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας της βελγικής οικονοµίας8, 
υπογραµµίζοντας ότι οι θέσεις εργασίας που 
αναµένεται να δηµιουργηθούν συνεπεία της 
υιοθέτησης του µέτρου ανέρχονται σε µόλις 
28.500 µέχρι το 2020, σύµφωνα µε 
πρόσφατες εκτιµήσεις του Bureau Fédéral du 
Plan.     
Εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα επιτοκίων 
δανεισµού του βελγικού κράτους: Στα τέλη 
Φεβρουαρίου το επιτόκιο των βελγικών 
δεκαετών οµολόγων έφθασε σε νέα ιστορικά 
χαµηλά επίπεδα, ανερχόµενο στις 25 
Φεβρουαρίου σε 0,577% και στις 26 
Φεβρουαρίου ακόµη πιο κάτω, σε 0,539%. 
Αρνητικός πληθωρισµός στο Βέλγιο και τον 
Φεβρουάριο: Σύµφωνα µε τα πλέον 
πρόσφατα στοιχεία του οµοσπονδιακού 
Υπουργείου Οικονοµίας, ο δείκτης τιµών 
καταναλωτή σε ετήσια βάση στο Βέλγιο 
βελτιώθηκε ελαφρώς τον Φεβρουάριο, 
ανερχόµενος πάντοτε ωστόσο στα αρνητικά 
επίπεδα του -0,40%, έναντι -0,65% τον 
Ιανουάριο και -0,38% τον ∆εκέµβριο. Ο 
αρνητικός ρυθµός πληθωρισµού τον 
Φεβρουάριο οφείλεται και πάλι κυρίως, 
σύµφωνα µε το Υπουργείο, στην 
συνεχιζόµενη καθοδική τάση των τιµών των 
ενεργειακών προϊόντων (-11,96%) σε 
σύγκριση µε τον Φεβρουάριο 2014.   
Άνοδος των βελγικών αιτήσεων για 
κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών στο Ευρωπαϊκό 

                                                 
8  Καθώς απ’ ότι φαίνεται τα ενοίκια, οι τιµές των 
ενεργειακών προϊόντων και οι αξίες των 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων θα εξακολουθήσουν να 
αναπροσαρµόζονται µε βάση την εξέλιξη του 
τιµάριθµου. Επίσης, τα συνδικάτα εκτιµούν ότι δεν 
πρόκειται να συµµετάσχουν στην προσπάθεια 
τόνωσης της ανταγωνιστικότητας οι 
αυτοαπασχολούµενοι, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και 
οι κεφαλαιούχοι.   

Γραφείο Ευρεσιτεχνιών: Το 2014, οι βελγικές 
επιχειρήσεις και ερευνητικοί φορείς 
κατέθεσαν 2.264 αιτήσεις για κατοχύρωση 
ευρεσιτεχνιών στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Ευρεσιτεχνιών (OEB), σηµειώνοντας µία 
ελαφρά αύξηση της τάξεως του 1,8% σε 
σύγκριση µε την εξαιρετικά «κακή» 
προπέρσινη χρονιά (2013), όταν ο αριθµός 
των βελγικών αιτήσεων για ευρεσιτεχνίες 
είχε µειωθεί κατά 7,4% έναντι του 2012. Το 
Βέλγιο, µε 182 αιτήσεις ανά εκατοµµύριο 
κατοίκων κατέλαβε το 2014 την 8η θέση 
µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, µπροστά 
από την Γαλλία και την Βρετανία και αρκετά 
παραπάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο 
(131 αιτήσεις ανά εκατοµµύριο κατοίκων, 
Ε.Ε.-28). Οι πλέον δραστήριοι φορείς και 
επιχειρήσεις από την άποψη κατάθεσης 
αιτήσεων µε βάση το Βέλγιο το 2014 ήταν 
το IMEC (ερευνητικό κέντρο 
νανοτεχνολογίας και µικροηλεκτρονικής, µε 
147 αιτήσεις), ενώ ακολούθησαν οι εταιρείες 
Solvay και Agfa-Gevaert. Σύµφωνα µε τον 
οικονοµικό Τύπο, η πλειονότητα των 
βελγικών αιτήσεων κατοχύρωσης 
ευρεσιτεχνιών προς το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
προέρχεται από την Φλάνδρα και τις 
Βρυξέλλες, και δευτερευόντως από την 
Βαλλονία. 
Γαλλο-βελγική συµφωνία για έργο σύνδεσης 
του Σηκουάνα µε τον ποταµό Escaut: Ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος ανέφερε στις 27 
Φεβρουαρίου ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες 
µεταφορών της Γαλλίας και των βελγικών 
περιφερειών της Βαλλονίας και της 
Φλάνδρας κατέθεσαν επίσηµα στην Ευρ. 
Επιτροπή τον φάκελο χρηµατοδότησης του 
έργου κατασκευής καναλιού που θα συνδέει 
τον ποταµό Σηκουάνα µε τον βελγικό Escaut. 
Οι δύο πλευρές, οι οποίες συµφώνησαν στις 
λεπτοµέρειες της κοινής πρότασης προς την 
Ευρ. Επιτροπή, διεκδικούν χρηµατοδότηση 
ύψους 40% του προϋπολογισµού του έργου 
από την Ε.Ε., ενώ το 22% του έργου θα 
χρηµατοδοτηθεί από τα κράτη και τις 
περιφερειακές-τοπικές κυβερνήσεις και το 
16% από δανειακές συµβάσεις. Στόχος είναι 
η κατασκευή ολοκληρωµένου καναλιού που 
θα συνδέει τον γαλλικό Σηκουάνα µε την Β. 
Ευρώπη, καθώς και η εκτέλεση 
συµπληρωµατικών έργων κατά µήκος των 
οχθών του Σηκουάνα και του επίσης 
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γαλλικού ποταµού Oise, καθώς και στην 
γαλλική περιφέρεια του Nord/Pas de Calais. 
Τα έργα, εφ’ όσον εγκριθεί το 
χρηµατοδοτικό σχήµα, προβλέπεται να 
ξεκινήσουν το 2017 και το κανάλι να τεθεί σε 
λειτουργία το 2023. Τα κατασκευαστικά έργα 
εκτιµάται ότι θα απασχολήσουν –άµεσα ή 
έµµεσα- 12 έως 14 χιλιάδες εργαζόµενους.        
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