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1. Παρουσίαση σε αποστολή 
Επιµελητηρίου Καβάλας στο Ευρ. 
Κοινοβούλιο (Τετάρτη 25 Μαΐου 2016) 
Στις 25 Μαΐου τρέχοντος έτους, ο 
προϊστάµενος του Γραφείου Ο.Ε.Υ. 
Βρυξελλών, Π. Γκάσιος, προσκλήθηκε από 
τον Έλληνα ευρωβουλευτή κ. Θ. Ζαγοράκη 
και προέβη σε συνοπτική παρουσίαση του 
οικονοµικού, επενδυτικού και 
επιχειρηµατικού κλίµατος στο Βέλγιο, καθώς 
και των διµερών οικονοµικών και εµπορικών 
σχέσεων µε την χώρα µας και των 
προοπτικών που υπάρχουν για ανάπτυξη 
συνεργασιών µεταξύ ελληνικών και βελγικών 
επιχειρήσεων, σε οµάδα Ελλήνων 
επιχειρηµατιών µελών του Επιµελητηρίου 
Καβάλας, υπό τον Πρόεδρο του 
Επιµελητηρίου, κ. Άγγ. Τσατσούλη, που 
επισκέφθηκαν τις Βρυξέλλες µε πρωτοβουλία 
του ανωτέρω ευρωβουλευτή.  
Η οµάδα επιχειρηµατιών αποτελείτο από 10 
µέλη του Επιµελητηρίου Καβάλας, ενώ η 
αίθουσα Loyola De Palacio του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ήταν κατάµεστη, µε παρουσία 
πολλών Ελλήνων ευρωβουλευτών, στελεχών 
της Ευρ. Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, 
καθώς και Ελλήνων στελεχών επιχειρήσεων 
και κοινοτικών θεσµών και εκπροσώπων 
οµογενειακών οργανώσεων. Προσκεκληµένοι 
στο πάνελ οµιλητών, πέραν του 
υπογράφοντα, ήταν οι κ.κ. Αγαλιανού και 
Σουµπανιώτης (DG REGIO), Τσαγκρής (DG 
GROW) και ∆ηµητρίου (DG Employment), 
που ενηµέρωσαν τα παρευρισκόµενα µέλη 
του Επιµελητηρίου Καβάλας σχετικά µε τα 
κοινοτικά χρηµατοδοτικά εργαλεία που είναι 
διαθέσιµα για τις ελληνικές επιχειρήσεις.  
Τις παρουσιάσεις των προσκεκληµένων 
οµιλητών ακολούθησε εµπεριστατωµένη 
παρουσίαση της οικονοµίας της περιοχής της 
Καβάλας, των επιχειρηµατικών ευκαιριών και 
των προοπτικών περαιτέρω ανάπτυξής της, 
από τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου, κ. 
Τσατσούλη. Ο προϊστάµενος του Γραφείου 
Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών διένειµε στις µετέχουσες 
επιχειρήσεις µέλη του Επιµελητηρίου 
πληροφοριακό υλικό (Επιχειρηµατικό Οδηγό 
Βελγίου, κλαδικές έρευνες, λίστες 
εισαγωγέων-διανοµέων) σε ηλεκτρονική 
µορφή.             
  
                                     

2. Σταθεροποίηση της καταναλωτικής, 
µικρή πτώση της επιχειρηµατικής 
εµπιστοσύνης στο Βέλγιο τον Μάιο 
Τα δηµοσιευθέντα στις 20.5 στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (BNB) 
έδειξαν ότι το επίπεδο καταναλωτικής 
εµπιστοσύνης σηµείωσε τον Μάιο 
σταθεροποίηση, έπειτα από 4 διαδοχικές 
µηνιαίες πτώσεις του στην διάρκεια του 
τρέχοντος έτους, ανερχόµενο στις -8 
µονάδες, όπως και τον Απρίλιο. Η 
σταθεροποίηση του επιπέδου καταναλωτικής 
εµπιστοσύνης τον Μάιο οφείλεται κυρίως 
στην καλυτέρευση του επιπέδου αισιοδοξίας 
για τις δυνατότητες αποταµίευσης και την 
οικονοµική κατάσταση των βελγικών 
νοικοκυριών.    
Πιο συγκεκριµένα, βελτίωση παρατηρήθηκε 
στους επιµέρους δείκτες αισιοδοξίας 
αναφορικά µε την οικονοµική κατάσταση 
των βελγικών νοικοκυριών (από τις -5 
µονάδες τον Απρίλιο στις -3 µονάδες τον 
Μάιο), καθώς και την ικανότητα των 
βελγικών νοικοκυριών για αποταµίευση (από 
την -1 µονάδα τον Απρίλιο στις 4 µονάδες 
τον Μάιο). Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης 
αισιοδοξίας σχετικά µε την γενικότερη 
µακροοικονοµική κατάσταση της χώρας 
εµφάνισε ελαφρά επιδείνωση (από τις -10 
µονάδες τον Απρίλιο στις -11 µονάδες τον 
Μάιο), ενώ οι εκτιµήσεις των Βέλγων 
αναφορικά µε τις προοπτικές διαµόρφωσης 
της ανεργίας επιδεινώθηκαν αισθητά (στις 20 
µονάδες τον Μάιο, από τις 15 µονάδες τον 
Απρίλιο).  
Από την άλλη πλευρά, τα στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου σχετικά µε 
το κλίµα επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης που 
δηµοσιεύθηκαν στις 25.5, έδειξαν, έπειτα 
από δύο διαδοχικές µηνιαίες βελτιώσεις, 
µικρή επιδείνωση αυτού για τον µήνα Μάιο, 
στις -2,8 µονάδες, έναντι -2,4 µονάδων τον 
Απρίλιο, -4,2 µονάδων τον Μάρτιο και -6,6 
µονάδων τον Φεβρουάριο. Η ελαφρά 
επιδείνωση της επιχειρηµατικής 
εµπιστοσύνης τον Μάιο οφείλεται, σύµφωνα 
µε την Κεντρική Τράπεζα, στην άνοδο της 
απαισιοδοξίας στον κλάδο της µεταποίησης, 
όσον αφορά την εξέλιξη των αποθεµάτων 
και της ζήτησης. Αντιθέτως, το 
επιχειρηµατικό κλίµα στους υπόλοιπους 
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κλάδους δραστηριότητας εξελίχθηκε 
ικανοποιητικά.  
Πιο συγκεκριµένα, στον κλάδο της 
µεταποίησης η επιχειρηµατική εµπιστοσύνη 
εµφάνισε σηµαντική πτώση, περνώντας από 
τις -4,9 µονάδες τον Απρίλιο στις -6,3 
µονάδες τον Μάιο, ενώ στις κατασκευές το 
επίπεδο επιχειρηµατικής αισιοδοξίας 
σηµείωσε εκ νέου µικρή άνοδο, περνώντας 
από τις -3,2 µονάδες τον Απρίλιο στις -2,6 
µονάδες τον Μάιο. Στο εµπόριο η 
επιχειρηµατική εµπιστοσύνη παρουσίασε 
αξιόλογη βελτίωση από τις -7,2 µονάδες τον 
Απρίλιο στις -4,6 µονάδες τον Μάιο, και στον 
κλάδο επιχειρηµατικών υπηρεσιών η 
εµπιστοσύνη κατέγραψε επίσης βελτίωση, 
από τις 10,8 µονάδες τον Απρίλιο στις 12,7 
µονάδες τον Μάιο.  
Όπως σηµείωσε η Κεντρική Τράπεζα, η 
συνολική συνθετική καµπύλη της 
οικονοµικής συγκυρίας βελτιώθηκε ελαφρώς 
και ανήλθε τον Μάιο σε µηδενικά επίπεδα, 
έναντι -0,6 µονάδων τον Απρίλιο, -0,1 
µονάδων τον Μάρτιο, 0,5 µονάδων τον 
Φεβρουάριο και 0,6 µονάδων τον Ιανουάριο.             
 
3. Συνδικαλιστικές και απεργιακές 
κινητοποιήσεις στο Βέλγιο 
Στην διάρκεια του Μαΐου εντατικοποιήθηκαν 
οι συνδικαλιστικές και απεργιακές 
κινητοποιήσεις στο Βέλγιο, οι οποίες 
εκδηλώθηκαν κυρίως µέσω δύο µεγάλων 
διαδηλώσεων στις Βρυξέλλες, που έλαβαν 
χώρα στις 24 και στις 31 Μαΐου, 
οργανωµένων από τα µεγάλα εργατικά 
συνδικάτα της χώρας. Σηµειωτέον ότι στην 
πρώτη διαδήλωση στις Βρυξέλλες 
συµµετείχαν, κατά τις εκτιµήσεις της 
αστυνοµίας και των οργανωτών, περίπου 
60.000 άτοµα, στην δε δεύτερη, που 
αφορούσε τον δηµόσιο τοµέα, πλησίον των 
12.000 άτοµα. Τα βελγικά εργατικά 
συνδικάτα αντιδρούν εκ νέου σε σειρά 
πολιτικών που υιοθετεί η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση, µεταξύ των οποίων η 
ελαστικότητα των ωραρίων εργασίας, οι 
περικοπές δαπανών στον δηµόσιο τοµέα, η 
περαιτέρω σκλήρυνση των όρων εισδοχής 
στην αγορά εργασίας αλλά και πρόσβασης σε 
λήψη κοινωνικών επιδοµάτων και κυρίως 
επιδοµάτων ανεργίας, η απελευθέρωση του 
καθεστώτος των υπερωριών, καθώς και του 

καθεστώτος απασχόλησης των εργαζόµενων 
σπουδαστών. Οι εν λόγω «αντιλαϊκές», 
σύµφωνα µε τα εργατικά συνδικάτα, 
πολιτικές της κυβέρνησης Michel, ήρθαν να 
προστεθούν σε παλαιότερες, οι οποίες 
υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται και έχουν 
προκαλέσει την µήνη των συνδικάτων ήδη 
από το έτος 2014, όπως το µέτρο αναβολής 
της αυτόµατης τιµαριθµικής 
αναπροσαρµογής των αµοιβών, η 
µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού 
συστήµατος και η αύξηση των ορίων 
συνταξιοδότησης, καθώς και η φορολογική 
µεταρρύθµιση. Σηµειώνουµε ότι από τις 25 
Μαΐου, σε απεργία αορίστου χρόνου –δια 
κυλιόµενων απεργιακών κινητοποιήσεων- 
έχουν προβεί οι Βέλγοι σιδηροδροµικοί, µε 
κύριο λόγο την σκλήρυνση της στάσης της 
διοίκησης των βελγικών σιδηροδρόµων ως 
προς τους εργασιακούς όρους, από τα τέλη 
του περασµένου έτους. Οι κυλιόµενες 
απεργίες των σιδηροδροµικών έχουν από τα 
τέλη Μαΐου προκαλέσει σηµαντικότατες 
διαταραχές στο συγκοινωνιακό σύστηµα 
ολόκληρου του Βελγίου. Σηµειώνουµε ότι τα 
εργατικά συνδικάτα του Βελγίου έχουν 
προγραµµατίσει γενική απεργία για τις 24 
Ιουνίου.        
 
4. Ικανοποιητικά αποτελέσµατα για την 
αλυσίδα Delhaize στο Βέλγιο 
Ο οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε στα τέλη 
Μαΐου στα ικανοποιητικά αποτελέσµατα της 
µεγάλης λιανεµπορικής αλυσίδας Delhaize 
στην µητρική της αγορά, το Βέλγιο, στην 
διάρκεια του πρώτου τριµήνου τρέχοντος 
έτους και λίγο πριν την ολοκλήρωση της 
συγχώνευσης της βελγικής αλυσίδας µε τον 
µεγάλο ολλανδικό λιανεµπορικό όµιλο Ahold1. 
Κατά το πρώτο τρίµηνο τρέχοντος έτους, ο 
κύκλος εργασιών της βελγικής αλυσίδας 
κατέγραψε µεγέθυνση κατά 2,9%, ενώ ο 
αριθµός πελατών επίσης αυξήθηκε κατά 
2,6%. Επίσης, το λειτουργικό κέρδος της 
Delhaize στο Βέλγιο διπλασιάστηκε, ενώ το 
µερίδιο της αλυσίδας στην βελγική 
λιανεµπορική αγορά αυξήθηκε από 23,8% σε 
24,3%. Κατά τον διευθύνοντα σύµβουλο της 

                                                 
1 Βλ. προηγούµενες σχετικές αναφορές µας, µε πλέον 
πρόσφατη αυτήν του άρθρου 3 ενηµερωτικού δελτίου 
υπ’ αριθ. 119.  
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Delhaize Belgique, Denis Knoops, η 
αποφασισθείσα προ διετίας και υλοποιηθείσα 
κατά µεγάλο µέρος αναδιοργάνωση της 
αλυσίδας στο Βέλγιο 2 , έχει αρχίσει να 
αποφέρει θετικά αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε 
τον κ. Knoops, από τα 10 καταστήµατα που 
η διοίκηση της Delhaize είχε αποφασίσει να 
«ξεφορτωθεί», το ένα έχει κλείσει, έξι έχουν 
παραχωρηθεί σε franchisees και λειτουργούν 
υπό τις επωνυµίες Proxy και AD, ενώ για 
µόλις τρία δεν έχει ακόµη βρεθεί 
ενδιαφερόµενος αγοραστής. Ο επικεφαλής 
της Delhaize Belgique επισήµανε πως το 
πλάνο αναδιάρθρωσης της αλυσίδας στο 
Βέλγιο βρίσκεται σε καλό δρόµο, παρά τις 
περιορισµένης κλίµακας αντιδράσεις που έχει 
προκαλέσει σε οµάδες εργαζοµένων. 
Σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε το πλάνο 
αναδιάρθρωσης, η Delhaize µειώνει το 
σύνολο των απασχολουµένων της κατά 
πλησίον των 2.100 συνολικά εργαζόµενους, 
ενώ ταυτόχρονα η διοίκηση υλοποιεί σχέδιο 
αναδιάρθρωσης της κατανοµής των 
εργασιών µεταξύ του προσωπικού των 
καταστηµάτων, µε έµφαση στην 
εξοικονόµηση κόστους. Σύµφωνα µε τον κ. 
Knoops, το σηµερινό επίπεδο τιµών της 
αλυσίδας της επιτρέπει την βέλτιστη µέχρι 
σήµερα τοποθέτησή της στην βελγική αγορά, 
ενώ έχει βελτιωθεί θεαµατικά ο συσχετισµός 
τιµής και ποιότητας των προσφερόµενων 
προϊόντων. Κατά τον διευθύνοντα σύµβουλο 
της Delhaize, η βελγική λιανεµπορική αγορά 
δεν είναι κορεσµένη, και υπάρχει πάντοτε 
χώρος για περαιτέρω ανάπτυξη σε αυτήν 
αλυσίδων που εστιάζουν στην ποιότητα και 
την φρεσκάδα των προϊόντων που 
προσφέρουν.            
                        
5. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
οικονοµικές και επιχειρηµατικές 
ειδήσεις  
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Η εβδοµάδα 23-
27 Μαΐου έκλεισε µε τον δείκτη BEL 20 να 
βρίσκεται στις 3.523,47 µονάδες, έχοντας 
καταγράψει εβδοµαδιαία άνοδο της τάξεως 
του 3,93%, φθάνοντας µάλιστα στο 
ανώτατο επίπεδό του από τα µέσα του 

                                                 
2 Βλ. παλαιότερες σχετικές αναφορές µας, µεταξύ των 
οποίων αυτήν του άρθρου 4 ενηµερωτικού δελτίου 
υπ’ αριθ. 77. 

Ιανουαρίου τρέχοντος έτους. Σηµαντικές 
εβδοµαδιαίες ανόδους κατέγραψαν οι αξίες 
των µετοχών των εταιρειών ING (+8,48% 
στα 11,38 €), Ageas (+5,06% στα 36,20 €), 
Galapagos (+8,54% στα 51,86 €) και Solvay 
(+5,13% στα 90,79 €), ενώ αντιθέτως 
πτώση σηµείωσε η αξία της µετοχής της 
φαρµακευτικής UCB (-5,99% στα 64,50 €).             
Επικείµενη δραστηριοποίηση της µεγάλης 
διεθνούς διαδικτυακής πλατφόρµας εµπορίου 
Alibaba στο Βέλγιο: Ο βελγικός οικονοµικός 
Τύπος αναφέρθηκε µε ευµενή σχόλια στα 
τέλη Μαΐου στην επίσκεψη του επικεφαλής 
της µεγάλης διεθνούς -κινεζικών 
συµφερόντων- διαδικτυακής εµπορικής 
πλατφόρµας Alibaba, Jack Ma, στο Βέλγιο, 
µε σκοπό την ανάπτυξη επαφών µε τον 
επιχειρηµατικό κόσµο του Βελγίου. Ο 
επικεφαλής της Alibaba έγινε µάλιστα δεκτός 
στις 23 Μαΐου από τον βασιλιά του Βελγίου 
Φίλιππο, στο πλαίσιο σύσκεψης εργασίας µε 
επιφανείς Βέλγους επιχειρηµατίες, 
επικεφαλής µεγάλων βελγικών οµίλων. 
Ιδιαίτερη αναφορά επιφύλαξε ο βελγικός 
Τύπος στην εξαγγελία του κ. Ma περί 
εκκίνησης λειτουργίας µικρού γραφείου 
αντιπροσωπείας της πλατφόρµας στις 
Βρυξέλλες, µέχρι το τέλος του τρέχοντος 
έτους. Όπως σηµείωσε ο οικονοµικός Τύπος, 
θα πρόκειται για το έκτο ευρωπαϊκό γραφείο 
της κινεζικής πλατφόρµας. Ο κ. Ma ανέπτυξε 
το όραµά του σχετικά µε την ανάπτυξη ενός 
διεθνούς συστήµατος «συνεργατικής» 
οικονοµίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και το 
σχέδιό του για δηµιουργία µίας παγκόσµιας 
ηλεκτρονικής εµπορικής πλατφόρµας για τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε παράλληλη 
έµφαση στην καταπολέµηση των 
παραχαραγµένων και λαθραίων προϊόντων. 
Όσον αφορά το γραφείο της Alibaba στις 
Βρυξέλλες, ο κ. Ma δήλωσε πως θα αποτελεί 
την αιχµή του δόρατος της 
αντιπροσώπευσης των συµφερόντων της 
πλατφόρµας στην Ευρ. Ένωση, ενώ 
παράλληλα η Alibaba θα ανοίξει γραφείο και 
στο Άµστερνταµ, το οποίο θα συντονίζει τις 
εµπορικές της δραστηριότητες στις χώρες 
Benelux. Ο επικεφαλής της Alibaba εστίασε 
εξάλλου στο ζήτηµα της ασφάλειας των 
online συναλλαγών και παρουσίασε, στο 
πλαίσιο της σύσκεψης µε τους Βέλγους 
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επιχειρηµατίες, το νέο σύστηµα ασφαλών 
διαδικτυακών πληρωµών, µε την επωνυµία 
Alipay.  
Η Ευρ. Επιτροπή εγκρίνει τις παραχωρήσεις 
του µεγάλου οµίλου ζυθοποιίας AB InBev εν 
όψει της εξαγοράς της SAB Miller: Όπως 
ανέφερε στα τέλη Μαΐου ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος, η Ευρ. Επιτροπή έδωσε 
πρόσφατα το «πράσινο φως» για την 
υλοποιούµενη εξαγορά του δεύτερου 
µεγαλύτερου παγκοσµίως οµίλου ζυθοποιίας, 
βρετανο-νοτιοαφρικανικών συµφερόντων 
SAB Miller, από τον µεγαλύτερο, βελγο-
βραζιλιανών συµφερόντων ζυθοποιητικό 
όµιλο, AB InBev 3 , υπό τον όρο ότι οι 
δεσµεύσεις που ανέλαβε ο δεύτερος θα 
τηρηθούν. Πιο συγκεκριµένα, ο όµιλος AB 
InBev δεσµεύθηκε έναντι της Ευρ. Επιτροπής 
ότι πρόκειται να εκχωρήσει τις 
δραστηριότητες της SAB Miller αφ’ ενός στις 
Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και Βρετανία στον 
ιαπωνικό όµιλο Asahi, και αφ’ ετέρου στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (στις Τσεχία, 
Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουµανία και Σλοβακία). 
Κατά την Ευρ. Επιτροπή και συγκεκριµένα τις 
αρχές ανταγωνισµού, οι δεσµεύσεις της AB 
InBev περί σηµαντικών εκχωρήσεων 
ζυθοποιητικών δραστηριοτήτων της SAB 
Miller στις ευρωπαϊκές αγορές, 
καθησυχάζουν τους φόβους των 
ευρωπαϊκών θεσµών περί διατάραξης των 
συνθηκών ανταγωνισµού και συνακόλουθης 
ανόδου των τιµών της µπύρας, ιδιαίτερα στις 
αγορές εκείνες όπου έχει µέχρι σήµερα 
παρουσία η δεύτερη. Σύµφωνα µε τον 
οικονοµικό Τύπο, οι ως άνω εκχωρήσεις 
τίθενται από ευρωπαϊκής πλευράς ως 
προαπαιτούµενες για την υλοποίηση της 
εξαγοράς, ενώ επισηµαίνεται ότι προκειµένου 
να οριστικοποιηθεί, η εξαγορά θα πρέπει να 
τύχει και της έγκρισης των κινεζικών και των 
αµερικανικών αρχών ανταγωνισµού. 
Εξαγορά της TNT Express από την 
αµερικανική FedEx, ενίσχυση της θέσης του 
βελγικού ναυτιλιακού οµίλου CMB: Όπως 
ανέφερε στα τέλη Μαΐου ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος, στο πλαίσιο της 
οριστικοποιηθείσας εξαγοράς της ολλανδικής 

                                                 
3 Βλ. προηγούµενες σχετικές αναφορές µας, µε πλέον 
πρόσφατη αυτήν του άρθρου 5 ενηµερωτικού δελτίου 
υπ’ αριθ.  118. 

εταιρείας υπηρεσιών ταχυµεταφορών, TNT 
Express, από την αµερικανική FedEx, αξίας 
4,4 δις. €4, ο µεγάλος βελγικός ναυτιλιακός 
όµιλος CMB, ο οποίος στα τέλη του 
περασµένου έτους αποχώρησε από το 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών 5 , εξαγόρασε 
τελικά, µέσω της ιρλανδικής θυγατρικής του 
που δραστηριοποιείται στον κλάδο 
αεροµεταφορών, ASL Aviation, την 
αεροπορική θυγατρική της TNT Express, TNT 
Airways µε έδρα την Λιέγη 6 , έναντι 
αγνώστου µέχρι στιγµής τιµήµατος. 
Σηµειώνουµε ότι η Λιέγη αποτελεί εξαιρετικά 
σηµαντικό διαµετακοµιστικό κόµβο και 
κέντρο logistics της TNT στην Ευρώπη, ο 
ρόλος της δε εκτιµάται ότι θα ενισχυθεί µετά 
την ενσωµάτωση της TNT στην αµερικανική 
FedEx. Τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα 
µετέφεραν ωστόσο το κλίµα ανησυχίας που 
επικρατεί µεταξύ των Βέλγων πιλότων και 
του εργατικού τους συνδικάτου αναφορικά 
µε την ενδεχόµενη διατάραξη των συνθηκών 
ανταγωνισµού στην ευρωπαϊκή αγορά cargo 
και το µέλλον των ιδίων στο πλαίσιο του 
νέου σχήµατος, καθώς και τους φόβους τους 
για υποβάθµιση του καθεστώτος τους προς 
όφελος Αµερικανών πιλότων.   
Αποτυχηµένη απόπειρα εξαγοράς των 
ολλανδικών από τα βελγικά ταχυδροµεία: 
Στα τέλη Μαΐου τον οικονοµικό Τύπο του 
Βελγίου απασχόλησε η αποτυχηµένη 
απόπειρα εξαγοράς των ολλανδικών (PostNL) 
από τα βελγικά (Bpost) ταχυδροµεία. Κατά 
τα δηµοσιεύµατα, οι δύο πλευρές 
βρίσκονταν εδώ και κάποιο διάστηµα σε 
διαπραγµατεύσεις, έχοντας µάλιστα 
συµφωνήσει σε ορισµένους όρους της 
εξαγοράς, µεταξύ των οποίων στις τιµές, 
αλλά και στην µορφή που θα είχε η 
συναλλαγή, και πιο συγκεκριµένα, εν µέρει 
δια της καταβολής χρηµατικού αντιτίµου, και 
εν µέρει (το µεγαλύτερο ποσοστό της αξίας 

                                                 
4  Βλ. και παλαιότερες σχετικές αναφορές µας, µε 
πλέον πρόσφατες αυτές των άρθρων 4 και 6 
ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 88 και 112, 
αντιστοίχως. 
5 Βλ. σχετική πλέον πρόσφατη αναφορά µας σε άρθρο 
5 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 111. 
6  Βλ. και παλαιότερες εν θέµατι αναφορές µας σε 
άρθρα ανωτέρω υποσηµείωσης 4, και ιδιαίτερα σε 
υποσηµείωση 22 άρθρου 4 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ 
αριθ. 88.  
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της συναλλαγής), δια ανταλλαγής µετοχών 
των δύο οµίλων. Το πρόβληµα αρχικά 
προέκυψε, σύµφωνα µε τον βελγικό Τύπο, 
από δηλώσεις στις 27.5 του σοσιαλιστή 
πρώην υπουργού της κυβέρνησης Di Rupo, 
αρµόδιου για τις δηµόσιες επιχειρήσεις, κ. 
Labille, περί σχεδίου της νυν κυβέρνησης για 
αιφνιδιαστική εκχώρηση µεριδίου πλησίον 
του 12% του πλειοψηφικού πακέτου που 
κατέχει το βελγικό δηµόσιο στα ταχυδροµεία, 
σε ταχυδροµικό οργανισµό του εξωτερικού. 
Όπως ανάφερε ο οικονοµικός Τύπος, δια του 
σχήµατος ανταλλαγής µετοχών για την 
υλοποίηση της εξαγοράς, πράγµατι το 
βελγικό δηµόσιο θα έχανε το απόλυτο 
πλειοψηφικό µερίδιο στο νέο ταχυδροµικό 
όµιλο που θα προέκυπτε, ωστόσο θα 
διατηρούσε σε αυτόν ένα πλειοψηφικό 
πακέτο πλησίον του 38,5% του µετοχικού 
κεφαλαίου 7 , και συνεπώς τον έλεγχο του 
νέου οµίλου. Πέραν της εσωτερικής 
πολιτικής διαµάχης που προκάλεσαν στο 
Βέλγιο οι δηλώσεις του πρώην υπουργού –οι 
οποίες διαψεύσθηκαν άµεσα από την 
κυβέρνηση Michel- φαίνεται σύµφωνα µε 
έγκυρες εκτιµήσεις ότι αυτές, σε συνδυασµό 
µε τις ολλανδικές επιφυλάξεις σχετικά µε την 
εµπλοκή του βελγικού κράτους στην 
εξαγορά –που θα σήµαινε πως το βελγικό 
δηµόσιο θα αποκτούσε τον έλεγχο των 
ολλανδικών ταχυδροµείων- αλλά και την 
ολλανδική υπαναχώρηση όσον αφορά την 
προταθείσα από πλευράς Bpost τιµή 
εξαγοράς, οδήγησαν τελικά σε ναυάγιο, στις 
29.5, της απόπειρας εξαγοράς των 
ολλανδικών από τα βελγικά ταχυδροµεία. 
Όπως σηµείωσε ο βελγικός οικονοµικός 
Τύπος, εφ’ όσον λάµβανε χώρα η εξαγορά, ο 
νέος όµιλος θα διέθετε ενοποιηµένο κύκλο 
εργασιών της τάξεως των 5,9 δις. € και 

                                                 
7 Σηµειώνουµε ότι µε βάση αναθεώρηση της σχετικής 
νοµοθεσίας που πέρασε το περασµένο έτος η 
κυβέρνηση Michel, το βελγικό κράτος έχει την 
δυνατότητα να αποµειώσει την πλειοψηφική 
συµµετοχή του στα κεφάλαια των βελγικών 
ταχυδροµείων και της εταιρείας τηλεπικοινωνιών 
(Proximus) σε ποσοστό κάτω του 50%. Βλ. και 
σχετικές αναφορές µας σε άρθρα 2, 4 και 7 
ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 103, 105 και 107, 
αντιστοίχως.   

κεφαλαιοποίηση άνω των 6,5 δις. €8 και θα 
αποτελούσε εκ των σηµαντικότερων 
ανταγωνιστών στην αγορά ταχυδροµικών 
υπηρεσιών της Ευρώπης. 
Άνοδος του πληθωρισµού τον Μάιο και 
υπέρβαση του κατωφλίου αυτόµατης 
τιµαριθµικής αναπροσαρµογής: Σύµφωνα µε 
τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του 
οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικονοµίας, ο 
δείκτης τιµών καταναλωτή στο Βέλγιο 
σηµείωσε άνοδο τον Μάιο, περνώντας από 
τα επίπεδα του 2,04% τον Απρίλιο, στο 
2,2%, ενώ πιο πριν, τον Μάρτιο, είχε φθάσει 
το 2,24%. Η άνοδος του επιπέδου του 
πληθωρισµού τον Μάιο οφείλεται, σύµφωνα 
µε τα στοιχεία, κυρίως στις αυξήσεις των 
τιµών των καυσίµων και της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Σύµφωνα µε τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, τον Μάιο σηµειώθηκε 
υπέρβαση του κατωφλίου πληθωρισµού που 
πυροδοτεί την αυτόµατη τιµαριθµική 
αναπροσαρµογή των αµοιβών, και κατά 
συνέπεια θα πρέπει να αναµένονται αυξήσεις 
της τάξεως του 2% από τον Ιούνιο για τους 
συνταξιούχους και τους λήπτες κοινωνικών 
επιδοµάτων, και από τον Ιούλιο για τους 
µισθωτούς του δηµόσιου τοµέα. 
 
6. Άνοδος του Βελγίου σε διεθνή 
κατάταξη ανταγωνιστικότητας 
Στις 30 Μαΐου δόθηκε στην δηµοσιότητα η 
παγκόσµια κατάταξη για την 
ανταγωνιστικότητα, του εν Ελβετία διεθνούς 
ινστιτούτου “International Institute for 
Management Development” (IMD), για το 
2016. Το Βέλγιο βελτίωσε κατά µία θέση την 
κατάταξή του, ανεβαίνοντας στην 22η θέση 
της κατάταξης που περιλαµβάνει 61 χώρες, 
µπροστά από την Γαλλία (στην 32η θέση), 
αλλά πίσω από τις λοιπές γειτονικές 
ανταγωνίστριές του χώρες, Ολλανδία (στην 
8η θέση), Λουξεµβούργο (στην 11η θέση) και 
Γερµανία (στην 12η θέση). Ως πλέον 
ανταγωνιστικές χώρες στην κατάταξη του 
2016 αναφέρονται το Χονγκ Κονγκ, η 
Ελβετία, οι ΗΠΑ, η Σιγκαπούρη, η Σουηδία, η 

                                                 
8 Σηµειωτέον ότι σήµερα η κεφαλαιοποίηση της Bpost 
ανέρχεται σε 4,8 δις. €, ενώ εκείνη της PostNL σε 
µόλις 1,7 δις. €. Ο κύκλος εργασιών της Bpost 
ανέρχεται σε 2,4 δις. €, έναντι 3,5 δις. € της PostNL 
(στοιχεία 2015). 
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∆ανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Νορβηγία 
και ο Καναδάς. Μία θέση πάνω από το Βέλγιο 
βρίσκεται το Ισραήλ (21η) και µία θέση 
παρακάτω η Ισλανδία (23η). Σηµειωτέον ότι 
η χώρα µας στην έκδοση του 2016 έχασε έξι 
θέσεις και βρίσκεται στην 56η θέση, 
προηγούµενη των Βραζιλίας, Κροατίας και 
Ουκρανίας. 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος σχολίασε 
γενικά θετικά την ελαφρά άνοδο της 
αξιολόγησης της βελγικής 
ανταγωνιστικότητας, επισηµαίνοντας ωστόσο 
ότι υπάρχουν πολλοί τοµείς στους οποίους η 
χώρα αξιολογείται πολύ αρνητικά. Στις 
επιµέρους τοµεακές αξιολογήσεις του IMD, 
το Βέλγιο τοποθετείται στην 33η θέση όσον 
αφορά τις επιδόσεις της οικονοµίας του, 
στην 28η θέση όσον αφορά την 
αποτελεσµατικότητα της βελγικής 
κυβέρνησης, στην 19η θέση αναφορικά µε 
την αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων, 
στην 1η θέση αναφορικά µε την πυκνότητα 
των οδικών υποδοµών του και στην 17η 
θέση αναφορικά µε τις συνολικές υποδοµές 
του, στην 3η θέση αναφορικά µε την αξία 
των εξαγωγών του ανά κάτοικο, στην 59η 
θέση από πλευράς ύψους συνολικών 
φορολογικών επιβαρύνσεων, στην 5η θέση 
από πλευράς επιπέδου παραγωγικότητας του 
εργατικού δυναµικού, στην 59η θέση όσον 
αφορά τον ρυθµό αύξησης του ενεργού 
πληθυσµού, στην 1η θέση όσον αφορά την 
µεταναστευτική νοµοθεσία και ιδιαίτερα την 
σχετιζόµενη µε την πρόσληψη αλλοδαπών 
εργαζοµένων, καθώς επίσης και σχετικά µε 
τις µισθολογικές διαφορές µεταξύ ανδρών 
και γυναικών. Το Βέλγιο αξιολογείται τέλος 
σε εξαιρετικά κακές θέσεις αναφορικά µε τις 
εισροές ξένων επενδύσεων ως ποσοστό του 
ΑΕΠ (61η) και το ύψος των επενδύσεών του 
στο εξωτερικό (60η), επίσης ως ποσοστό του 
ΑΕΠ. Στις συστάσεις του προς το Βέλγιο, το 
Ινστιτούτο εφιστά την προσοχή κυρίως στην 
ανάγκη συγκράτησης του εργατικού κόστους, 
µείωσης των κρατικών δαπανών, 
απλοποίησης του φορολογικού συστήµατος 
για τις επιχειρήσεις και βελτίωσης του 
συστήµατος µεταφορών.    
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