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1. Αξιολόγηση του Βελγίου στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου 2016 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας του φετινού 
Ευρωπαϊκού Εξαµήνου, η Ευρ. Επιτροπή 
ανακοίνωσε στις 26 Φεβρουαρίου τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησής της για την 
πορεία της βελγικής οικονοµίας και την 
εξέλιξη των µακροοικονοµικών µεγεθών 
αυτής, όπως και των ανάλογων 
αξιολογήσεών της για τα υπόλοιπα κράτη 
µέλη της Ε.Ε. Βασικό συµπέρασµα της 
αξιολόγησης της Επιτροπής όσον αφορά το 
Βέλγιο είναι ότι η οικονοµία του χρήζει 
περαιτέρω ενδελεχούς παρακολούθησης.  
Οι διαπιστώσεις της φετινής αξιολόγησης της 
Ευρ. Επιτροπής συνοψίζονται στις εξής: 
(α) Η βελγική οικονοµία ανακάµπτει µε 
αργούς ρυθµούς: Επισηµαίνεται η σχετικά 
αργή µεγέθυνση του ρυθµού ανάπτυξης, από 
1,3% το 2014 και το 2015 σε 1,7% το 2017, 
κυρίως ως αποτέλεσµα της βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας και της ενίσχυσης της 
απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά, 
υπογραµµίζεται ότι µία ενδεχόµενη 
υποβάθµιση των αναπτυξιακών προοπτικών 
της χώρας, θα δηµιουργήσει 
µακροπρόθεσµους κινδύνους, που 
σχετίζονται ιδιαίτερα µε την βιωσιµότητα του 
βελγικού δηµοσίου χρέους. 
(β) Η βελγική βιοµηχανική παραγωγή 
επικεντρώνεται στα ενδιάµεσα 
προϊόντα: Επισηµαίνεται πως τα δύο τρίτα 
της εγχώρια προστιθέµενης αξίας 
αποτελούνται από ενδιάµεσα προϊόντα, ενώ 
το µερίδιο των τελικών προϊόντων που 
παράγονται στο Βέλγιο είναι µεταξύ των 
χαµηλότερων στην Ε.Ε. Η αξιολόγηση κάνει 
λόγο για εξασθενηµένη ανταγωνιστικότητα 
των βελγικών εξαγωγών, κυρίως αγαθών, για 
προσανατολισµό τους σε λιγότερο δυναµικές 
αγορές, καθώς και για υστέρηση της 
βελγικής παραγωγής σε προϊόντα ανώτατης 
ποιότητας. 
(γ) Η εξειδίκευση της βελγικής 
παραγωγής σε προϊόντα και αγορές που 
επηρεάζονται έντονα από τον 
ανταγωνισµό τιµών δεν συνάδει µε τα 
υψηλά εργατικά κόστη του Βελγίου: 
Σύµφωνα µε την Ευρ. Επιτροπή, τα υψηλά 
εργατικά κόστη σχετίζονται µε την υψηλή 
παραγωγικότητα, αλλά, κυρίως µε το υψηλό 
επίπεδο φορολόγησης του παραγωγικού 

συντελεστή εργασία, καθώς επίσης και µε το 
«ελαττωµατικό» σύστηµα προσδιορισµού 
των αµοιβών και την αυτόµατη τιµαριθµική 
αναπροσαρµογή των µισθών. Η Επιτροπή 
αναγνωρίζει ωστόσο ως θετικά τα µέτρα 
περιορισµού των αυξήσεων του επιπέδου 
των αµοιβών που έχει λάβει η βελγική 
κυβέρνηση. 
(δ) Η έλλειψη σύνδεσης των αµοιβών 
µε την παραγωγικότητα απειλεί να 
ακυρώσει τα θετικά αποτελέσµατα των 
πολιτικών τόνωσης της 
ανταγωνιστικότητας: Εδώ η Ευρ. 
Επιτροπή επικεντρώνει την προσοχή της 
στην ανάγκη αναµόρφωσης του συστήµατος 
προσδιορισµού των αµοιβών ώστε να 
συνδέεται περισσότερο µε την 
παραγωγικότητα, καθώς και στους 
πληθωριστικούς κινδύνους που συνεπάγεται 
το σύστηµα της αυτόµατης τιµαριθµικής 
αναπροσαρµογής των αµοιβών. 
(ε) Υπάρχουν παράγοντες που 
επηρεάζουν αρνητικά την βελτίωση της 
παραγωγικότητας: Ως τέτοιοι, 
επισηµαίνονται από την Ευρ. Επιτροπή 
εµπόδια στο διοικητικό επίπεδο και στο  
νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς επίσης και 
περιορισµένος βαθµός µηχανοργάνωσης του 
συστήµατος δικαιοσύνης, που περιορίζει την 
αποτελεσµατικότητα του. Οι παράγοντες 
αυτοί εµποδίζουν, κατά την Ευρ. Επιτροπή, 
την απρόσκοπτη ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων, καθώς και την 
πραγµατοποίηση επενδύσεων. 
(στ) Η βελγική αγορά εργασίας 
χαρακτηρίζεται από συγκριτικά χαµηλό 
ποσοστό απασχολούµενων, µε έντονες 
διαφοροποιήσεις µεταξύ περιφερειών 
και πληθυσµιακών κατηγοριών: Η Ευρ. 
Επιτροπή επισηµαίνει ότι µε ρυθµό 
συνολικής απασχόλησης στο 67,3%, το 
Βέλγιο παραµένει κάτω από τους µέσους 
όρους στην Ε.Ε. και στην ευρωζώνη, ενώ 
υπογραµµίζει ότι ως αποτέλεσµα της ταχείας 
αποβιοµηχάνισης της χώρας, οι θέσεις 
απασχόλησης στην µεταποίηση έχουν 
µειωθεί, ενώ αντιθέτως, οι θέσεις 
απασχόλησης στις υπηρεσίες (και κυρίως στις 
δηµόσιου χαρακτήρα) έχουν αυξηθεί 
σταθερά κατά την τελευταία δεκαπενταετία. 
Η Ευρ. Επιτροπή υπογραµµίζει επίσης την 
ύπαρξη σοβαρών εµποδίων εισόδου και 
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επανένταξης στην αγορά εργασίας νέων 
χαµηλών προσόντων, ηλικιωµένων 
εργαζόµενων, αλλά και ατόµων τρίτων 
εθνικοτήτων –και δη προσφύγων- µε 
αποτέλεσµα την µη επαρκή ενσωµάτωσή 
τους στο εργατικό δυναµικό. Ένα πρόσθετο 
αποτέλεσµα των στρεβλώσεων στην αγορά 
εργασίας που επισηµαίνεται από την Ευρ. 
Επιτροπή είναι η αύξηση του κινδύνου 
φτώχειας, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους 
χαµηλών επαγγελµατικών προσόντων, αλλά 
και τους πρόσφυγες. 
(ζ) Έντονες ανισότητες στο σύστηµα 
εκπαίδευσης: Η Ευρ. Επιτροπή επισηµαίνει 
την ύπαρξη έντονων ανισοτήτων στο 
βελγικό σύστηµα εκπαίδευσης, οι οποίες 
σχετίζονται µε κοινωνικο-οικονοµικούς 
παράγοντες και εξωθούν άτοµα από 
ορισµένες κοινωνικές οµάδες εκτός 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Αναγνωρίζονται 
ωστόσο οι πρόσφατα εισαχθείσες εν θέµατι 
µεταρρυθµιστικές προσπάθειες της βελγικής 
κυβέρνησης.   
(η) Υπάρχει αργή µετάβαση προς ένα 
οικονοµικό µοντέλο που θα βασίζεται 
στην τεχνογνωσία και την καινοτοµία: 
Σύµφωνα µε την Επιτροπή, καίτοι το Βέλγιο 
διαθέτει ισχυρά συστήµατα έρευνας και 
καινοτοµίας, αυτά δεν µεταφράζονται 
επαρκώς σε τόνωση της γενικότερης 
οικονοµικής του ανάπτυξης. Η Επιτροπή 
επισηµαίνει πως η έρευνα επικεντρώνεται σε 
περιορισµένο αριθµό κλάδων υψηλής 
τεχνολογίας, ενώ η χώρα παρουσιάζει 
σχετικά χαµηλό ρυθµό δηµιουργίας νεοφυών 
επιχειρήσεων. 
(θ) Τα δηµόσια οικονοµικά του Βελγίου 
έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την 
κρίση: Η Ευρ. Επιτροπή επισηµαίνει ότι η 
µακροχρόνια προσπάθεια µείωσης του 
δηµοσίου χρέους της χώρας εγκαταλείφθηκε 
µε την έναρξη της οικονοµικής κρίσης, 
εξαιτίας της ανάγκης παροχής στήριξης στον 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα, γεγονός που 
δηµιούργησε υψηλά δηµοσιονοµικά 
ελλείµµατα, τα οποία ωστόσο τα τελευταία 
χρόνια έχουν περιοριστεί σε ποσοστά 
πλησίον του 3% του ΑΕΠ. Το δηµόσιο χρέος 
αναµένεται να κυµανθεί σε πλησίον του 
107% του ΑΕΠ κατά το τρέχον έτος, ενώ για 
το 2017 αναµένεται ότι θα επιτευχθεί 
χαµηλότερο έλλειµµα, που σε συνδυασµό µε 

υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης, εκτιµάται ότι 
θα µειώσει το δηµόσιο χρέος. Η Ευρ. 
Επιτροπή επισηµαίνει επίσης ότι τόσο ο 
ιδιωτικός, όσο και ο δηµόσιος τοµέας στο 
Βέλγιο έχουν υψηλά επίπεδα χρέους, 
ωστόσο οι σχετιζόµενοι µε αυτό το χρέος 
µακροοικονοµικοί κίνδυνοι µετριάζονται 
κάπως, καθώς τα συνολικά στοιχεία 
ενεργητικού της βελγικής οικονοµίας 
υπερβαίνουν το συνολικό χρέος της χώρας, 
το µεγαλύτερο τµήµα του χρέους είναι 
µακροπρόθεσµο, ενώ το κόστος 
αναχρηµατοδότησης αυτού είναι χαµηλό. 
Σύµφωνα µε την Ευρ. Επιτροπή, ο 
περιορισµός των επιπέδων του βελγικού 
χρέους περνά απαραίτητα µέσα από την 
εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών και 
την υλοποίηση διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων.  
(ι) Το 2015 επετεύχθη πρόοδος όσον 
αφορά τις περσινές συστάσεις της Ευρ. 
Επιτροπής: Η Ευρ. Επιτροπή κρίνει πως το 
Βέλγιο πραγµατοποίησε πρόοδο στην 
διάρκεια του 2015 όσον αφορά την 
µεταρρύθµιση του συνταξιοδοτικού 
συστήµατος και την αύξηση των ηλικιακών 
ορίων συνταξιοδότησης, καθώς επίσης και 
την µεταρρύθµιση του φορολογικού του 
συστήµατος, µε µετακύλιση φορολογικών 
βαρών από τα εισοδήµατα από εργασία προς 
άλλες κατηγορίες εισοδηµάτων. Κάποια 
πρόοδος σηµειώθηκε επίσης στην 
αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας. Από 
την άλλη πλευρά, επισηµαίνεται η 
περιορισµένη πρόοδος στον συντονισµό των 
φορολογικών στόχων µεταξύ των 
διαφορετικών επιπέδων εξουσίας (ήτοι, 
µεταξύ οµοσπονδιακής και περιφερειακών 
κυβερνήσεων), αλλά και στην αναµόρφωση 
του συστήµατος προσδιορισµού των 
αµοιβών, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις µεταβολές του οικονοµικού 
κύκλου και της παραγωγικότητας. 
(ια) Τα κυβερνητικά µέτρα τόνωσης της 
ανταγωνιστικότητας απέδωσαν 
καρπούς: Τα οφέλη της βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας επικεντρώνονται στον 
κλάδο της µεταποίησης, χάριν κυρίως των 
µέτρων «παγώµατος» του επιπέδου των 
αµοιβών. Η Ευρ., Επιτροπή επισηµαίνει τον 
περιορισµό του µισθολογικού 
µειονεκτήµατος του Βελγίου σε σύγκριση µε 
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τις γειτονικές του ανταγωνίστριες χώρες, 
τάση που αναµένεται να συνεχιστεί µε τις 
περαιτέρω αναµενόµενες περικοπές των 
εργοδοτικών εισφορών. 
(ιβ) Περιορισµένη αποτελεσµατικότητα 
της φορολογικής µεταρρύθµισης: Η 
Ευρ. Επιτροπή επισηµαίνει στην έκθεσή της 
ότι, αν και η υλοποιούµενη φορολογική 
µεταρρύθµιση θα έχει κάποιες θετικές 
επιπτώσεις µε ελάφρυνση του παραγωγικού 
συντελεστή εργασία, το βελγικό φορολογικό 
σύστηµα παραµένει πολύπλοκο και βρίθει 
φοροαπαλλαγών προς ορισµένες κατηγορίες 
επιχειρήσεων και πολιτών, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργούνται απώλειες δηµοσίων εσόδων, 
επιβάρυνση του δηµόσιου τοµέα και 
οικονοµικές στρεβλώσεις. Σύµφωνα µε την 
Ευρ. Επιτροπή, η φορολογική µεταρρύθµιση 
δεν κρίνεται ουδέτερη από δηµοσιονοµικής 
πλευράς, ενώ η Επιτροπή φαίνεται να 
τάσσεται υπέρ της καθιέρωσης χαµηλότερων 
φορολογικών συντελεστών και ταυτόχρονου 
περιορισµού των φοροαπαλλαγών, καθώς 
επίσης και της εισαγωγής οικολογικών 
φόρων.  
(ιγ) Ανεπάρκεια συστήµατος 
υποδοµών: Η Ευρ. Επιτροπή επισηµαίνει 
ότι οι ελλείψεις του συστήµατος υποδοµών 
του Βελγίου –οφειλόµενες κυρίως στην 
αρχαιότητά τους- ιδιαίτερα στους τοµείς των 
µεταφορών (µε την δηµιουργία οξύτατου 
κυκλοφοριακού προβλήµατος) και της 
ενέργειας, καθώς και η έλλειψη στρατηγικού 
οράµατος ιδιαίτερα στην χάραξη ενεργειακής 
πολιτικής, αποτελούν σοβαρά εµπόδια στην 
αύξηση της παραγωγικότητας και στις 
επενδύσεις. Σύµφωνα µε την Επιτροπή, εφ’ 
όσον δεν υπάρξει µεταβολή των πολιτικών 
στους εν λόγω τοµείς, το Βέλγιο αναµένεται 
να δυσκολευτεί µα εκπληρώσει τον στόχο 
περιορισµού εκποµπών αερίων θερµοκηπίου. 
Περαιτέρω βελτιώσεις απαιτούνται επίσης 
στους τοµείς ανάπτυξης των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας.                             
Η αναλυτική αναφορά της Ευρ. Επιτροπής 
για το Βέλγιο, µε τίτλο: Commission Staff 
Working Document SWD (2016) 71 
Final: ”Country Report Belgium 2016, 
Including an In-Depth Review on the 
prevention and correction of macroeconomic 
imbalances”, 26.2.2016, µπορεί να 
αναζητηθεί στην διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016
/cr2016_belgium_en.pdf. 
 
2. Εκδήλωση προώθησης ελληνικών 
κρασιών στο Βέλγιο (Τρίτη, 1 Μαρτίου 
2016) 
Την Τρίτη, 1η Μαρτίου τρέχοντος έτους, 
στην αίθουσα του ισογείου της ελληνικής 
Πρεσβείας στις Βρυξέλλες, 
πραγµατοποιήθηκε η προγραµµατισµένη 
εκδήλωση προώθησης ελληνικών κρασιών 
στην βελγική αγορά, σε συνεργασία µε την 
Ε∆ΟΑΟ. Επισηµαίνουµε κατ’ αρχάς ότι η 
εκδήλωση στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία και 
διεξήχθη κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, 
χάρη στην άψογη συνεργασία που είχε το 
Γραφείο µας τόσο µε την Ε∆ΟΑΟ και την 
εκπρόσωπό της που προετοίµασε την 
εκδήλωση και µετέβη εδώ για την υλοποίησή 
της, κα Ευκαρπίδου, όσο και µε τον Έλληνα 
sommelier κ. Μιχαήλο (Diploma WSET), ο 
οποίος παρουσίασε τα ελληνικά κρασιά στο 
κοινό της εκδήλωσης. Στην εκδήλωση 
συµµετείχαν 26 ελληνικά οινοποιεία, µε 3 
ετικέτες κρασιών και 4 φιάλες ανά ετικέτα 
και ανά οινοποιείο (συνολικά 76 ετικέτες). 
Σηµειώνουµε ότι η πλειονότητα των 
ελληνικών οινοποιείων εκπροσωπήθηκαν 
στην εκδήλωση από τους αντιπροσώπους 
τους στο Βέλγιο, ενώ αρκετά οινοποιεία τα 
οποία δεν έχουν εδώ διανοµείς µας 
απέστειλαν ταχυδροµικά τα κρασιά και 
εκπροσωπήθηκαν από την Ε∆ΟΑΟ, ενώ 
εξάλλου 3 οινοποιοί παρέστησαν 
αυτοπροσώπως στην εκδήλωση (οι κ.κ. 
Παπαγιαννάκος, Ντούγκου και Γαβαλάς) και 
το κτήµα Κεχρή εκπροσωπήθηκε από τον 
Υπεύθυνο Εξαγωγών του, κ. Νικολέρη.  
Η εκδήλωση, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό 
που πραγµατοποίησε η Ε∆ΟΑΟ, χωρίστηκε 
σε 3 µέρη: (α) Στα πρώτα δύο, από τις 13:45 
έως τις 14:45 και από τις 15:00 έως τις 
16:00, έλαβαν χώρα δύο Master Classes 
(σεµινάρια γευσιγνωσίας) συνολικά 26 
ετικετών ελληνικών κρασιών (1 ετικέτα ανά 
οινοποιείο). Ο Έλληνας sommelier κ. 
Μιχαήλος προέβη σε εµπεριστατωµένη 
παρουσίαση των ελληνικών κρασιών, την 
οποία διάνθησε µε πολλές ιστορικές και 
τεχνικές λεπτοµέρειες για το ελληνικό κρασί 
και την οινοποιία, αλλά και τα συγκεκριµένα 
κρασιά των γευσιγνωσιών, αφήνοντας 
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εξαιρετικές εντυπώσεις στο εξειδικευµένο 
ακροατήριο, οι οποίες µας εκφράστηκαν 
µετά το πέρας των Master Classes. Της 
παρουσίασης του κ. Μιχαήλου προηγήθηκε 
σύντοµος χαιρετισµός της Ελληνίδας 
Πρέσβεως στο Βέλγιο κας Γαλαθιανάκη, 
καθώς και συνοπτική εισαγωγική οµιλία του 
υπογράφοντα. (β) Στο τρίτο µέρος, που 
διάρκεσε από τις 17:00 έως τις 20:30, έλαβε 
χώρα γευσιγνωσία µε την µορφή Walk 
Around Tasting, κατά την οποία 
παρουσιάστηκαν όλες οι συµµετέχουσες 
ετικέτες ελληνικών κρασιών (76), µε την 
συνδροµή και των εδώ εισαγωγέων 
ελληνικών οίνων. Στα δύο Master Classes, η 
προσέλευση υπήρξε τόσο µεγάλη, ώστε 
καθώς είχαν προβλεφθεί 30 θέσεις στα 
τραπέζια εκάστης γευσιγνωσίας, 
αναγκαστήκαµε να τοποθετήσουµε µερικούς 
ακροατές σε πρόσθετες καρέκλες. Συνολικά 
εγγράφηκαν και προσήλθαν σε ολόκληρη την 
διάρκεια της εκδήλωσης 153 άτοµα.          
Το κοινό της εκδήλωσης αποτελείτο κατά τα 
πρώτα δύο µέρη κυρίως από Βέλγους 
γευσιγνώστες, sommeliers, οινολόγους, 
εισαγωγείς και διανοµείς, αγοραστές, 
εκπροσώπους υπεραγορών και αλυσίδων 
delicatessen, καβίστες, δηµοσιογράφους του 
εγχώριου κλαδικού Τύπου και εστιάτορες. 
Επισηµαίνουµε την παρουσία ορισµένων 
εξαιρετικά σηµαντικών προσωπικοτήτων που 
σχετίζονται µε το κρασί στο Βέλγιο, όπως  
των Pedro Ballesteros (ενός εκ των 3 
Masters of Wine του Βελγίου), Vicky 
Corbeels (Wine Lady of the Year 2015 στο 
Βέλγιο και λάτριδας των ελληνικών 
κρασιών), Mark Wekemans (διάσηµου 
Βέλγου sommelier και βαθύ γνώστη των 
ελληνικών κρασιών), Antoine Lehebel 
(καλύτερου Βέλγου sommelier το 2014), 
καθώς και των γνωστών Βέλγων sommeliers 
Johan Janssens, Andy De Brouwer και 
Liesebeth Vervoort. Στο δεύτερο µέρος, 
πέραν εκείνων που παρέµειναν µετά το τέλος 
του δεύτερου Master Class, συµµετείχε και 
επιλεγµένο κοινό που προσκάλεσε το 
Γραφείο µας και περιέλαβε τόσο 
προσωπικότητες της πολιτικής και 
επιχειρηµατικής ζωής του Βελγίου, όσο και 
αρκετούς εκπροσώπους των ευρωπαϊκών 
θεσµών. Σηµειωτέον ότι στην διάρκεια του 
Walk Around Tasting προσφέρθηκαν στο 

προσερχόµενο κοινό ελληνικά εδέσµατα τα 
οποία ετοίµασε γνωστό ελληνικό εστιατόριο 
των Βρυξελλών, το οποίο συνεργάστηκε µαζί 
µας για την υλοποίηση της όλης εκδήλωσης, 
παρέχοντας την σχετική υποδοµή για τις 
γευσιγνωσίες.  
Στην επιτυχή υλοποίηση της εκδήλωσης 
συνέβαλαν τόσο οι περισσότεροι από τους 
εδώ εισαγωγείς και διανοµείς ελληνικών 
κρασιών, όσο και ο ευρωπαϊκός οργανισµός 
“Wine in Moderation” και προσωπικά το 
υψηλόβαθµο στέλεχός του, κ. Φιλόπουλος, 
µε τον οποίο συνεργαστήκαµε κατόπιν 
υπόδειξης της Ε∆ΟΑΟ, καθώς µε την 
συνδροµή τους καταφέραµε να 
κινητοποιήσουµε αξιόλογο αριθµό 
προσωπικοτήτων του Βελγίου όσον αφορά 
το κρασί και να επιτύχουµε την διοργάνωση 
µίας κατά το δυνατόν στοχευµένης 
εκδήλωσης, που υπήρξε βεβαίως ο κεντρικός 
σκοπός του όλου εγχειρήµατος από την 
αρχή.  
Σηµειώνουµε ότι δια της οργάνωσης της 
εκδήλωσης, το Γραφείο µας εµπλούτισε 
σηµαντικά τις επαφές του µε εδώ γνώστες 
των ελληνικών κρασιών, εµπόρους, 
δηµοσιογράφους και εστιάτορες, οι οποίοι, 
δια της συνέχισης της καλλιέργειας και 
εµβάθυνσης των εν λόγω επαφών, µπορούν 
να µας βοηθήσουν στην επίτευξη 
µεγαλύτερου βαθµού διείσδυσης του 
ελληνικού κρασιού στα βελγικά εστιατόρια, 
κυρίως δε σε εκείνα της Φλάνδρας, που 
µπορούν να αποτελέσουν την κύρια πύλη 
ενίσχυσης της παρουσίας των εξαιρετικής 
ποιότητας ελληνικών κρασιών στην βελγική 
αγορά και στην άνοδο του ισχνού µεριδίου 
αγοράς που κατέχει εδώ το ελληνικό κρασί 
(µόλις 0,26% σε αξίες, το 2014). 
Συµπερασµατικά θεωρούµε ότι η συνέχιση 
των οργανωµένων προσπαθειών προβολής 
των ελληνικών κρασιών στο Βέλγιο, είτε µε 
ανάλογες εκδηλώσεις, ή, κυρίως µε 
αθόρυβες αλλά ουσιαστικότερες δράσεις 
προσέγγισης των εδώ εµπόρων και 
εστιατόρων, λ.χ. δια της διενέργειας µικρών 
γευσιγνωσιών, οργάνωσης θεµατικών 
ταξιδιών στην Ελλάδα κ.α., οι οποίες θα 
διευκολυνθούν σηµαντικά από µία 
ενδεχόµενη ένταξή τους σε κοινοτικά 
προγράµµατα προώθησης γεωργικών 
προϊόντων εντός της αγοράς της Ε.Ε., 
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αποτελεί καθοριστική επιλογή για την 
διείσδυση της ελληνικής οινοποιίας και των 
εξαιρετικά υψηλής ποιότητας προϊόντων της, 
στην µικρή, ωστόσο δυναµική και µε 
αξιόλογες προοπτικές βελγική αγορά 
κρασιού. Υπογραµµίζουµε το γεγονός ότι 
ορισµένοι από τους εδώ µεγάλους εισαγωγείς 
ελληνικών κρασιών, υλοποιούν από µόνοι 
τους τέτοιου είδους µικρότερες δράσεις, 
επιτυγχάνοντας ενίοτε πολύ αξιόλογα 
αποτελέσµατα.   
Στην ιστοσελίδα του Γραφείου µας στην 
Πύλη AGORA έχουµε αναρτήσει τον 
κατάλογο των συµµετεχόντων ελληνικών 
οινοποιείων, ετικετών κρασιών και εδώ 
αντιπροσώπων τους σε µορφή Excel, καθώς 
επίσης και τον κατάλογο των συµµετεχόντων 
ελληνικών οινοποιείων και ετικετών, σε 
µορφή PDF, όπως τον κατάρτισε και τύπωσε 
η Ε∆ΟΑΟ και διανεµήθηκε στο κοινό της 
εκδήλωσης και επιλεγµένο φωτογραφικό 
υλικό από την εκδήλωση.                   
 
3. ∆ηµοσιεύµατα περί απειλής του 
βελγικού καθεστώτος ευνοϊκής 
φορολόγησης των τόκων από 
καταθέσεις από την Ε.Ε. 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος στα τέλη 
Φεβρουαρίου ασχολήθηκε µε την 
επαπειλούµενη, σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες του, εκ νέου καταδίκη από το 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο του προνοµιακού 
φορολογικού καθεστώτος του Βελγίου για 
τους τόκους των αποταµιευτικών 
καταθέσεων. Θυµίζουµε ότι το Βέλγιο έχει 
ήδη καταδικαστεί για το εν λόγω ευνοϊκό 
φορολογικό καθεστώς, το έτος 2013 1 , µε 
αποτέλεσµα στην συνέχεια να το 
τροποποιήσει, ωστόσο κατόπιν καταγγελιών 
Βέλγων φορολογουµένων που τηρούν 
τραπεζικούς λογαριασµούς σε ξένες τράπεζες 
προς την Ευρ. Επιτροπή, έχει ξεκινήσει ήδη 
από το φθινόπωρο του περασµένου έτους εκ 
νέου εν θέµατι –άτυπη προς το παρόν- 
έρευνα από τις ευρωπαϊκές αρχές. 
Το ευνοϊκό βελγικό φορολογικό καθεστώς 
των τόκων αποταµιεύσεων συνίσταται αφ’ 
ενός στην µη φορολόγηση των τόκων µέχρι 
του ποσού των 1.880 € και αφ’ ετέρου στην 

                                                 
1 Βλ. σχετική παλαιότερη αναφορά µας σε άρθρο 2 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 26. 

φορολόγηση των τόκων που υπερβαίνουν το 
εν λόγω ποσόν µε προνοµιακό φορολογικό 
συντελεστή της τάξεως του 15%. Το 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο είχε κρίνει το 2013 
πως το βελγικό ευνοϊκό καθεστώς 
φορολόγησης των τόκων αποταµιεύσεων 
καταστρατηγεί τον ανταγωνισµό µεταξύ 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στην 
Ευρώπη, καθώς το καθεστώς αφορούσε 
αποκλειστικά τις αποταµιευτικές καταθέσεις 
σε βελγικές τράπεζες. Σε απάντηση της 
καταδικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου, το βελγικό κράτος εξέδωσε το 
2014 τροποποιητική νοµοθεσία 2 , δια της 
οποίας επέκτεινε το πεδίο εφαρµογής του 
ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος και σε 
τραπεζικούς λογαριασµούς Βέλγων σε 
αλλοδαπά τραπεζικά ιδρύµατα στην Ευρώπη, 
υπό τον όρο ότι οι εν λόγω αποταµιευτικοί 
λογαριασµοί έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά 
και διέπονται από τους ίδιους όρους µε 
εκείνους που διέπουν τους αποταµιευτικούς 
λογαριασµούς σε βελγικές τράπεζες. 
Το νέο πρόβληµα ωστόσο προέκυψε από το 
γεγονός ότι κατά κανόνα οι ξένες τράπεζες 
δεν έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν 
αποταµιευτικούς λογαριασµούς µε τους 
ίδιους ακριβώς όρους εκείνων του Βελγίου, 
µε αποτέλεσµα στην πράξη να συνεχίζει να 
καταστρατηγείται ο ανταγωνισµός σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς εξακολουθεί να 
υφίσταται πλεονέκτηµα των βελγικών 
τραπεζών, οι Βέλγοι πελάτες των οποίων 
συνεχίζουν να επωφελούνται του ευνοϊκού 
φορολογικού καθεστώτος. Σύµφωνα µε 
δηµοσιεύµατα του βελγικού οικονοµικού 
Τύπου που βασίζονται σε εκτιµήσεις νοµικών, 
µοναδική λύση φαίνεται να είναι για την 
βελγική κυβέρνηση η κατάργηση του 
ευνοϊκού καθεστώτος στους αποταµιευτικούς 
λογαριασµούς, ωστόσο η λήψη µίας τέτοιας 
απόφασης φοβίζει τον πολιτικό κόσµο του 
Βελγίου, καθώς συνεπάγεται µάλλον αρκετά 
υψηλό πολιτικό κόστος.                  
 
 
 

                                                 
2 Βλ. σχετική παλαιότερη αναφορά µας σε άρθρο 5 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 49. 
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4. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
οικονοµικές και επιχειρηµατικές 
ειδήσεις  
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Η εβδοµάδα 22-
26 Φεβρουαρίου βρήκε τον δείκτη BEL 20 να 
κλείνει στις 3.370,60 µονάδες, σηµειώνοντας 
εβδοµαδιαία άνοδο κατά 1,21%, 
επηρεασµένος θετικά από την δηµοσίευση 
αρκετά ικανοποιητικών οικονοµικών 
αποτελεσµάτων από επιχειρηµατικούς 
οµίλους, για δεύτερη συνεχόµενη εβδοµάδα. 
Σηµαντικές εβδοµαδιαίες ανόδους 
κατέγραψαν οι αξίες των µετοχών του 
οµίλου αντιπροσωπειών οχηµάτων D’Ieteren 
(+23,31%), της τράπεζας Delta Lloyd 
(+12,64%) και της µεταλλουργίας Bekaert 
(+7,76%), ενώ εβδοµαδιαίες πτώσεις 
σηµείωσαν οι αξίες των µετοχών της 
φαρµακευτικής UCB (-7,75%) και της 
ζυθοποιίας AB InBev (-2,58%)%).    
Σηµειώνουµε ότι ο µεταλλευτικός όµιλος 
Nyrstar ολοκλήρωσε στις 22 Φεβρουαρίου 
την διαδικασία αύξησης του µετοχικού του 
κεφαλαίου 3 , εκδίδοντας και τοποθετώντας 
στο Χρηµατιστήριο 608 εκατ. νέες µετοχές 
και αντλώντας 273,6 εκατ. €. Όπως 
σηµείωσε ο οικονοµικός Τύπος, η αντίδραση 
του Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών υπήρξε 
µάλλον χλιαρή, µε την αξία της µετοχής της 
Nyrstar να εµφανίζει ηµερήσια πτώση της 
τάξεως του 11,52% στις 25 Φεβρουαρίου4.     
Συγκοινωνιακά προβλήµατα στις Βρυξέλλες: 
Το τελευταίο διάστηµα έχουν ενταθεί 
ιδιαίτερα τα προβλήµατα στις µεταφορές και 
τις συγκοινωνίες στην περιφέρεια και την 
πόλη των Βρυξελλών, λόγω των 
αλλεπάλληλων προσωρινών κλεισιµάτων 
υπόγειων σηράγγων σε διάφορα σηµεία της 
πόλης, προκειµένου να επισκευασθούν και 
αποκατασταθούν τεχνικά τους προβλήµατα 
που οφείλονται κυρίως στην παλαιότητά 
τους. Όπως είναι φυσικό, διεξάγεται έντονη 
συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο, καθώς οι εν 
λόγω σήραγγες ανακουφίζουν το 
κυκλοφοριακό πρόβληµα της βελγικής 

                                                 
3 Βλ. προηγούµενες σχετικές αναφορές µας, µε πλέον 
πρόσφατη εκείνην του άρθρου 4 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 116. 
4  Ωστόσο, στο σύνολο της εβδοµάδας 22-26 
Φεβρουαρίου, η µετοχή της Nyrstar κατέγραψε άνοδο 
14,06%.  

πρωτεύουσας, και συνεπώς η αναστολή της 
λειτουργίας τους δηµιουργεί αφόρητο 
συγκοινωνιακό πρόβληµα στις Βρυξέλλες. Σε 
σύσκεψη των αρµόδιων για τις µεταφορές 
Υπουργών των βελγικών περιφερειών και της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης στα τέλη 
Φεβρουαρίου, βεβαιώθηκε ότι οι σήραγγες 
θα παραµείνουν ανοικτές και σε λειτουργία 
τουλάχιστον έως το έτος 2019, δίνοντας 
τέλος έτσι σε φηµολογία περί οριστικού 
κλεισίµατός τους. Κύριο ζήτηµα που 
απασχολεί, όπως είναι λογικό, τα 
διαφορετικά κέντρα εξουσίας του Βελγίου, 
αποτελεί η ανεύρεση δηµοσίων κονδυλίων 
για την αποκατάσταση των σηράγγων, 
καθώς επίσης βεβαίως και ο µεταξύ τους 
επιµερισµός των σχετιζόµενων µε την 
αποκατάσταση δαπανών.  
Αρκετά έντονη πολιτική συζήτηση διεξάγεται 
τον τελευταίο καιρό και αναφορικά µε την 
στασιµότητα των έργων επέκτασης του 
περιφερειακού δικτύου αστικών 
συγκοινωνιών των Βρυξελλών (RER), καθώς 
και στην έλλειψη κονδυλίων για την 
ολοκλήρωσή του, που εκτιµάται στα 920 
εκατ. €, µε βάση τα στοιχεία που έθεσαν 
στην διάθεση της αρµόδιας διυπουργικής 
επιτροπής (που αποτελείται από τους 
Υπουργούς Μεταφορών του οµοσπονδιακού 
κράτους και των περιφερειακών 
κυβερνήσεων) οι διοικήσεις των δύο οµίλων 
που διαχειρίζονται το βελγικό σιδηροδροµικό 
δίκτυο (SNCB και Infrabel). Ο 
οµοσπονδιακός πρωθυπουργός, Charles 
Michel, σε σχετική του οµιλία σε αρµόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή, υποστήριξε πως 
όλες οι εµπλεκόµενες πλευρές –ήτοι το 
οµοσπονδιακό κράτος, οι περιφέρειες και οι 
τοπικές αρχές του Βελγίου- έχουν ευθύνη για 
την έλλειψη πηγών χρηµατοδότησης και τις 
καθυστερήσεις που σηµειώνονται στα έργα, 
που οφείλονται κατά µεγάλο βαθµό στις 
διαφορετικές προτεραιότητες που έχει θέσει 
εκάστη εµπλεκόµενη πλευρά, εντός του 
πλαισίου καταµερισµού των 
πραγµατοποιούµενων επενδύσεων, µε 
αναλογία 60/40, ήτοι το 60% των 
επενδύσεων στην Φλάνδρα και το 40% στην 
Βαλλονία. Κατά τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, 
ο Βέλγος πρωθυπουργός φαίνεται να 
τάσσεται υπέρ της παρέµβασης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου  και του ελέγχου από 
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µεριάς του των λογαριασµών και των 
επενδύσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί. 
Σηµειώνουµε ότι το δίκτυο RER προσφέρει 
συνδυασµό µέσων µαζικής µεταφοράς 
(τρένου, τραµ, µετρό και αστικών 
λεωφορείων), ενώ µέσω της επέκτασής του 
ελπίζεται ότι θα ανακουφιστεί κάπως το οξύ 
πρόβληµα κυκλοφοριακής συµφόρησης και 
συναφούς µε αυτήν ρύπανσης που 
αντιµετωπίζει η περιφέρεια των Βρυξελλών. 
Όπως ανέφερε ο βελγικός οικονοµικός Τύπος, 
η ως άνω διυπουργική επιτροπή µεταφορών, 
η οποία ξεκίνησε να επαναλειτουργεί για 
πρώτη φορά µετά το έτος 2003, υπό τον 
συντονισµό της οµοσπονδιακής Υπουργού 
Μεταφορών Galant, αναζητά εσπευσµένα 
λύσεις για την οµαλή χρηµατοδότηση και 
την κατά το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση 
του δικτύου RER.            
Συγχώνευση λιανεµπορικών οµίλων Ahold 
και Delhaize 5 : Στα τέλη Φεβρουαρίου, και 
έπειτα από διαβουλεύσεις των εκπροσώπων 
των διοικήσεων των δύο υπό συγχώνευση 
µεγάλων λιανεµπορικών αλυσίδων µε την 
βελγική Αρχή Ανταγωνισµού, ανακοινώθηκε 
ότι κατά πάσα πιθανότητα οι δύο αλυσίδες 
θα αναγκαστούν να κλείσουν ή να πωλήσουν 
συνολικά 12 µε 14 καταστήµατά τους στην 
χώρα. Πιο συγκεκριµένα, η αλυσίδα Ahold θα 
πρέπει να ελαφρύνει την παρουσία της στην 
Φλάνδρα –όπου σήµερα διαθέτει 38 
καταστήµατα- κατά 8 καταστήµατα, ενώ η 
Delhaize θα πρέπει επίσης να «ξεφορτωθεί» 
4 έως 6 καταστήµατά της, προκειµένου να 
µην υπάρξει υψηλή συγκέντρωση 
καταστηµάτων του συγχωνευµένου 
λιανεµπορικού οµίλου Ahold Delhaize και 
συνεπώς να διατηρηθεί ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο ανταγωνισµού στην εγχώρια 
λιανεµπορική αγορά. Σύµφωνα µε τον 
οικονοµικό Τύπο, η πιθανότερη εκδοχή είναι 
τα εν λόγω καταστήµατα να πωληθούν σε 
κάποια από τις µεγάλες ανταγωνιστικές της 
Delhaize και της Ahold λιανεµπορικές 
αλυσίδες, προκειµένου να διαφυλαχθεί κατά 
το δυνατόν η απασχόληση. Η τελική 
απόφαση της βελγικής Αρχής Ανταγωνισµού 

                                                 
5 Βλ. προηγούµενες σχετικές αναφορές µας, µε πλέον 
πρόσφατη εκείνην του άρθρου 4 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 115. 

αναµένεται, σύµφωνα µε τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, στα µέσα Μαρτίου. 
Συγχώνευση ζυθοποιιών AB InBev και SAB 
Miller6: Όπως πρόσφατα ανέφερε ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος, η υλοποιούµενη 
συγχώνευση των δύο γιγάντων της 
παγκόσµιας ζυθοποιίας, της βελγο-
βραζιλιανών συµφερόντων AB InBev και της 
βρετανο-νοτιοαφρικανικών συµφερόντων 
SAB Miller, εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί 
στην διάρκεια του δευτέρου εξαµήνου του 
τρέχοντος έτους, καθώς αρκετές αρχές 
ανταγωνισµού ανά τον πλανήτη την έχουν 
ήδη εγκρίνει. Ο νέος µεγάλος όµιλος 
ζυθοποιίας, προκειµένου να επιτύχει την 
έγκριση της υλοποιούµενης συγχώνευσης, 
έχει ήδη προχωρήσει σε συµφωνίες πώλησης 
στοιχείων ενεργητικού του, µεταξύ των 
οποίων η πώληση του µεριδίου της SAB 
Miller στην κοινοπραξία Miller Coors στην 
αγορά των ΗΠΑ, στην καναδο-αµερικανική 
Molson Coors 7 , καθώς επίσης και η 
εκχώρηση των εµπορικών σηµάτων Peroni 
και Grolsch στον ιαπωνικό όµιλο Asahi. 
Σύµφωνα µε τον οικονοµικό Τύπο, οι υπό 
συγχώνευση δύο µεγάλοι ζυθοποιοί 
διαπραγµατεύονται το τελευταίο διάστηµα 
την εκχώρηση του µεριδίου που κατέχει η 
SAB Miller στην κινεζική ζυθοποιία Snow 
(όπου µετέχει σε κοινοπραξία µε τον κινεζικό 
όµιλο China Resources Enterprises).  
Όπως σηµείωσε τέλος ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος, το 2015 οι πωλήσεις της 
AB InBev εµφανίστηκαν ελαφρά µειωµένες 
σε όγκο, στα 457,3 εκατ. εκατόλιτρα, ενώ τα 
καθαρά της κέρδη υπέστησαν πτώση της 
τάξεως του 3,95%, ανερχόµενα σε 8,5 δις. 
δολ.       
∆ανεισµός βελγικού δηµοσίου: Στις 22 
Φεβρουαρίου, το βελγικό κράτος εξέδωσε 
και διέθεσε οµόλογα δεκαετούς, 
δεκαπενταετούς και εικοσιπενταετούς 
διάρκειας, από τα οποία άντλησε συνολικά 
2,2 δις. €. Πιο συγκεκριµένα, από τους 
τίτλους δεκαετούς διάρκειας άντλησε 1,08 
δις. € µε µέσο επιτόκιο 0,684% (έναντι 
επιτοκίου 0,811% στην αντίστοιχη έκδοση 
                                                 
6 Βλ. προηγούµενες σχετικές αναφορές µας, µε πλέον 
πρόσφατη αυτήν του άρθρου 5 ενηµερωτικού δελτίου 
υπ’ αριθ. 113. 
7 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 106. 
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του τέλους Νοεµβρίου 20158), ενώ από τους 
τίτλους δεκαπενταετούς και 
εικοσιπενταετούς διάρκειας αντλήθηκαν 
συνολικά 1,12 δις. € µε µέσα επιτόκια 
1,131% και 1,427% αντιστοίχως. Η 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους 
(Agence Belge de la Dette) ανακοίνωσε 
εξάλλου ότι η ακαθάριστη απόδοση των 
δεκαετών οµολόγων εσωτερικού δανεισµού, 
η έκδοση και διάθεση των οποίων θα 
ολοκληρωθεί στις 4 Μαρτίου, ορίστηκε στο 
χαµηλό επίπεδο του 0,60%. Σηµειώνουµε 
επίσης ότι την 1η Μαρτίου, το βελγικό 
δηµόσιο άντλησε 2,31 δις. € από την 
διάθεση εντόκων γραµµατίων τρίµηνης και 
εξάµηνης διάρκειας, µε µέσο επιτόκιο της 
τάξεως του -0,438% και στις δύο 
περιπτώσεις, έναντι επιτοκίων -0,374% για 
τα τρίµηνης διάρκειας στις 9 Φεβρουαρίου 
και -0,369% για τα εξάµηνης διάρκειας στις 
2 Φεβρουαρίου.      
Σηµαντική άνοδος των χρεών των βελγικών 
νοικοκυριών: Σύµφωνα µε οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα του τέλους Φεβρουαρίου, που 
βασίζονται σε στοιχεία που δηµοσίευσε η 
Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (BNB), για 
πρώτη φορά στα χρονικά, στα τέλη 
Σεπτεµβρίου του 2015, το επίπεδο του 
χρέους των βελγικών νοικοκυριών υπερέβη 
εκείνο των ετήσιων εισοδηµάτων τους, 
ανερχόµενο σε 100,6% αυτών. Όπως 
σηµείωσε ο οικονοµικός Τύπος, πλησίον του 
80% αυτού του χρέους οφείλεται σε 
ενυπόθηκο δανεισµό, ύψους 194,6 δις. €. Ως 
κύριοι λόγοι για την διόγκωση του 
ενυπόθηκου δανεισµού των βελγικών 
νοικοκυριών αναφέρονται η άνοδος των 
τιµών των κατοικιών και το µειωµένο 
επίπεδο των επιτοκίων δανεισµού, ενώ 
σύµφωνα µε ορισµένους εµπειρογνώµονες 
της κτηµατοµεσιτικής αγοράς, η µεγάλη 
αύξηση των στεγαστικών δανείων εγκυµονεί 
τον κίνδυνο δηµιουργίας «φούσκας» στην 
αγορά των ακινήτων. Πάντως, σύµφωνα µε 
την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου, η 
συνολική χρηµατοοικονοµική κατάσταση των 
βελγικών νοικοκυριών παραµένει προς το 
παρόν σχετικά ασφαλής, κυρίως εξαιτίας των 
υψηλών επιπέδων των στοιχείων που αυτά 

                                                 
8  Βλ. σχετική επισήµανσή µας σε άρθρο 4 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 108. 

κατέχουν στο χρηµατοοικονοµικό ενεργητικό 
τους. 
Προσφυγικές εισροές στο Βέλγιο: Σύµφωνα 
µε πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας του Βελγίου (BNB), η αύξηση των 
προσφυγικών ροών προς το Βέλγιο κατά το 
2015 (35,5 χιλιάδες αιτήσεις ασύλου) δεν 
υπερβαίνει προς το παρόν τα επίπεδα των 
αρχών της δεκαετίας του 2000 (µε 35,8 
χιλιάδες αιτήσεις το 1999 και 42,7 χιλιάδες 
το 2000, κυρίως εξαιτίας του πολέµου στην 
πρώην Γιουγκοσλαβία). Οι αιτήσεις ασύλου 
που κατατέθηκαν προς τις βελγικές αρχές το 
2015 αντιπροσωπεύουν το 3,1% του 
συνόλου των αιτήσεων που κατατέθηκαν 
στην Ε.Ε. και αντιστοιχούν σε λίγο 
περισσότερο από 2 αιτήσεις ανά 1.000 
κατοίκους. Κατά την Κεντρική Τράπεζα, το 
πρόσθετο δηµοσιονοµικό κόστος από την 
αυξηµένη εισροή προσφύγων στο Βέλγιο 
εκτιµάται σε 134 εκατ. € το 2015, σε 308 
εκατ. € το 2016 και σε 154 εκατ. το 2017, 
ενώ η συνολική δηµόσια δαπάνη, 
συµπεριλαµβανοµένων επιδοµάτων ανεργίας, 
εκτιµάται στο 1,3 δις. € κατά την περίοδο 
2015-2020. Σύµφωνα µε την Κεντρική 
Τράπεζα, το βασικότερο πρόβληµα 
συνίσταται στα χαµηλά επίπεδα 
απορρόφησης των εισρεόντων προσφύγων 
και ενσωµάτωσής τους στην αγορά εργασίας, 
που κατατάσσουν το Βέλγιο στην δεύτερη 
χειρότερη θέση στην Ευρώπη, µετά την 
Σουηδία. 
Χρηµατιστηριακές διακρίσεις για τον όµιλο 
Ontex: Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του 
οικονοµικού Τύπου στα τέλη Φεβρουαρίου, η 
µετοχή της εδρεύουσας στην Γάνδη βελγικής 
βιοµηχανίας αναλώσιµων υλικών προσωπικής 
υγιεινής Ontex, αναµένεται στις 21 Μαρτίου 
να εισέλθει στον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 
600, σε διάστηµα µικρότερο των 2 ετών από 
την επαναφορά του στο Χρηµατιστήριο 
Βρυξελλών 9 . Κατά τα δηµοσιεύµατα, η 
σηµερινή κεφαλαιοποίηση του οµίλου 
ανέρχεται στα 2,38 δις. €, γεγονός που κατά 
πάσα πιθανότητα θα οδηγήσει την διοίκηση 
του Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών να εντάξει 
την µετοχή του στον δείκτη BEL 20, αρχής 
γενοµένης από τις 21 Μαρτίου, σε 

                                                 
9 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 3 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 61. 
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αντικατάσταση της µετοχής του οµίλου 
εµπορίας οχηµάτων D’Ieteren, η οποία έχει 
ακολουθήσει τους τελευταίους µήνες 
εντυπωσιακά πτωτική πορεία, κυρίως 
εξαιτίας των επιπτώσεων στην D’Ieteren του 
σκανδάλου που πλήττει την µεγάλη 
γερµανική αυτοκινητοβιοµηχανία 
Volkswagen.     
Η βελγική δικαιοσύνη κατηγορεί την ελβετική 
τράπεζα UBS: Σύµφωνα µε βελγικά 
δηµοσιεύµατα του τέλους Φεβρουαρίου, η 
βελγική δικαιοσύνη κατηγόρησε επίσηµα την 
µεγάλη ελβετική επενδυτική τράπεζα UBS για 
διευκόλυνση οργανωµένης φοροαποφυγής 
και φυγής βελγικών κεφαλαίων στο 
εξωτερικό µε σκοπό την αποφυγή καταβολής 
φόρων. Κατά τα δηµοσιεύµατα, η τράπεζα 
UBS διώκεται πλέον και στο Βέλγιο, έπειτα 
από ανάλογες κατηγορίες που έχει δεχθεί 
ήδη από την γαλλική και την ελβετική 
δικαιοσύνη. Όπως σηµείωσε ο βελγικός 
Τύπος, στα µέσα του 2014, η βελγική 
δικαιοσύνη είχε απαγγείλει κατηγορίες κατά 
υψηλόβαθµου στελέχους της διοίκησης της 
θυγατρικής της UBS στο Βέλγιο, σχετικά µε 
σοβαρή και οργανωµένη φορολογική απάτη, 
ξέπλυµα χρήµατος, εγκληµατική οργάνωση 
και παράνοµη άσκηση χρηµατοπιστωτικής 
διαµεσολάβησης προς όφελος Βέλγων 
φορολογουµένων.            
Πτώση του πληθωρισµού τον Φεβρουάριο: 
Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία 
του οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικονοµίας, 
ο δείκτης τιµών καταναλωτή στο Βέλγιο 
µειώθηκε σηµαντικά τον Φεβρουάριο, 
ανερχόµενος σε 1,39%, έναντι 1,74% τον 
Ιανουάριο και 1,50% τον ∆εκέµβριο του 
2015.     
 
5. Πτώση του επιπέδου επιχειρηµατικής 
εµπιστοσύνης στο Βέλγιο τον 
Φεβρουάριο 
Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του 
Βελγίου (BNB) σχετικά µε το κλίµα 
επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης που 
δηµοσιεύθηκαν στις 23.2, έδειξαν σοβαρή 
πτώση της επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης για 
τον µήνα Φεβρουάριο, στις -6,6 µονάδες, 
έναντι -3 µονάδων τον Ιανουάριο και -1,4 
µονάδων τον ∆εκέµβριο. Η πτώση της 
επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης οφείλεται 
στην σηµαντική επιδείνωση των προοπτικών 

εξέλιξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
και της ζήτησης στους κλάδους µεταποίησης 
και κατασκευών, ενώ αντιθέτως οι 
επιχειρηµατικές προοπτικές βελτιώθηκαν 
στους κλάδους εµπορίου και επιχειρηµατικών 
υπηρεσιών. Πιο συγκεκριµένα, στον κλάδο 
της µεταποίησης η επιχειρηµατική 
εµπιστοσύνη εµφάνισε σηµαντική 
χειροτέρευση, περνώντας από τις -6,3 
µονάδες τον Ιανουάριο στις -11,2 µονάδες 
τον Φεβρουάριο, στις κατασκευές το επίπεδο 
επιχειρηµατικής αισιοδοξίας σηµείωσε 
εντυπωσιακή πτώση, επανερχόµενο σε 
αρνητικά επίπεδα, περνώντας από τις 0,5 
µονάδες τον Ιανουάριο στις -4,1 µονάδες 
τον Φεβρουάριο. Στον κλάδο υπηρεσιών η 
επιχειρηµατική εµπιστοσύνη βελτιώθηκε 
ελαφρά από τις 10,2 µονάδες τον Ιανουάριο 
στις 10,5 µονάδες τον Φεβρουάριο, ενώ στο 
εµπόριο η επιχειρηµατική εµπιστοσύνη 
παρουσίασε αξιόλογη βελτίωση από τις -8,6 
µονάδες τον Ιανουάριο στις -5,1 µονάδες 
τον Φεβρουάριο.  
Όπως σηµείωσε η Κεντρική Τράπεζα, η 
συνολική συνθετική καµπύλη της 
οικονοµικής συγκυρίας διατηρήθηκε σε 
σχεδόν σταθερά επίπεδα τον Φεβρουάριο και 
ανήλθε στις 0,5 µονάδες, έναντι 0,6 
µονάδων τον Ιανουάριο, 0,5 µονάδων τον 
∆εκέµβριο και 0,0 µονάδων το Νοέµβριο.                  
 
                               



 

 11

 
 

ΠΗΓΕΣ: 
 

1. Commission Staff Working Document SWD (2016) 71 Final: ”Country Report Belgium 2016, 
Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic 
imbalances”, 26.2.2016, δηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου  

 
2. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών 

 
3. ∆ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 

 
4. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, δηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου , Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης Χρέους (Agence Belge de la Dette), Κεντρική Τράπεζα Βελγίου (BNB), 
οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµίας (SPF Economie) 
 

5. Κεντρική Τράπεζα Βελγίου (BNB), Communiqué de Presse , “Enquête mensuelle de 
conjoncture auprès des entreprises- février 2016”, 23-2-2016, δηµοσιεύµατα βελγικού 
οικονοµικού Τύπου 
 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


