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1. Μερική αποσαφήνιση των 
δεδοµένων του φορολογικού τοπίου 
στο Βέλγιο µετά την αρνητική απόφαση 
της Ευρ. Επιτροπής για το σύστηµα 
«αναµενόµενων αποφάσεων» της 
βελγικής φορολογικής διοίκησης 1   
Όπως ανέφερε στις αρχές Φεβρουαρίου ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος, κατόπιν της 
πρόσφατης απόφασης της Ευρ. Επιτροπής 
κατόπιν διενέργειας σχετικής έρευνας, ότι το 
σύστηµα των «αναµενόµενων αποφάσεων» 
της βελγικής φορολογικής διοίκησης (“ruling 
fiscal” ή “Excess profit rulings”) που είχε 
τεθεί σε εφαρµογή από το έτος 2005, 
παρείχε αθέµιτα φορολογικά οφέλη, και 
συνεπώς συνιστά κρατική ενίσχυση, προς  
36 επιχειρηµατικούς οµίλους που 
δραστηριοποιούνται στο Βέλγιο, η βελγική 
διοίκηση έπαυσε να αποφασίζει ή να 
παρατείνει χρονικά την εφαρµογή ευνοϊκών 
φορολογικών αποφάσεων υπέρ 
επιχειρηµατικών οµίλων στο πλαίσιο του εν 
λόγω συστήµατος. Σηµειώνουµε ότι η 
βελγική κυβέρνηση είχε ήδη από τις αρχές 
του 2015 αναστείλει προσωρινά την 
λειτουργία του συστήµατος, εξακολούθησε 
ωστόσο να δέχεται αιτήσεις προς εξέταση 
νέων φορολογικών υποθέσεων.  
Κατά τα στοιχεία που δηµοσίευσε ο 
οικονοµικός Τύπος, εκτιµάται ότι στο 
διάστηµα 2005-2013, το συνολικό ύψος των 
φορολογητέων εισοδηµάτων µεγάλων 
επιχειρηµατικών οµίλων που απήλαυσαν 
εκτεταµένων φοροαπαλλαγών από την 
βελγική φορολογική διοίκηση ανήλθε σε 
πλησίον των 2 δις. €, ενώ το 2014 το ύψος 
αυτών ανήλθε σε 454 εκατ. €. Σύµφωνα µε 
τα στοιχεία, µέχρι τα τέλη του 2013, η 
βελγική φορολογική διοίκηση είχε λάβει 67 
αποφάσεις ευνοϊκών ρυθµίσεων υπέρ 
µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, εκ των 
οποίων οι 42 εφαρµόστηκαν και αφορούσαν 
36 επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν σε 35 
πολυεθνικούς οµίλους. Θυµίζουµε ότι οι 
βελγικές εκτιµήσεις αναφέρουν ότι οι 
ωφεληθέντες από τον εν λόγω σύστηµα 
επιχειρηµατικοί όµιλοι θα υποχρεωθούν να 
καταβάλουν στο βελγικό κράτος κονδύλια 
πλησίον των 700 εκατ. €. 

                                                 
1 Βλ. σχετική πλέον πρόσφατη αναφορά µας σε άρθρο 
7 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 112. 

Στις 5 Φεβρουαρίου, ο Βέλγος Υπουργός 
Οικονοµικών κ. Van Overtveldt ανακοίνωσε 
ότι το Βέλγιο θα ασκήσει έφεση επί της 
αρνητικής για το ευνοϊκό βελγικό 
φορολογικό σύστηµα των «αναµενόµενων 
αποφάσεων» απόφασης της Ευρ. Επιτροπής, 
έπειτα από σχετική απόφαση που ελήφθη 
στο πλαίσιο του οµοσπονδιακού υπουργικού 
συµβουλίου.  
Κατά τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, το 
βελγικό Υπουργείο Οικονοµικών εργάζεται 
επίσης προς την κατεύθυνση 
επανυπολογισµού των φορολογικών 
υποχρεώσεων και των φοροαπαλλαγών που 
θα είχαν οι εν λόγω επιχειρηµατικοί όµιλοι 
στην περίπτωση που δεν εφαρµοζόταν το 
σύστηµα των «αναµενόµενων αποφάσεων» 
της φορολογικής διοίκησης κατά το επίµαχο 
διάστηµα 2005-2013, µε στόχο την 
αποµείωση των συνολικών ποσών 
φοροαπαλλαγών των οποίων την επιστροφή 
θα πρέπει να ζητήσει το βελγικό κράτος από 
τις ωφεληθείσες επιχειρήσεις.  
Σε κάθε περίπτωση, όπως επισήµανε ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος, οι 
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να υποβάλουν αιτήσεις 
προς το βελγικό κράτος για ευνοϊκή ρύθµιση 
φορολογικών τους υποθέσεων, µέχρις ότου 
τελεσιδικήσει η απόφαση της Ευρ. Επιτροπής, 
καθώς στην περίπτωση που το σύστηµα 
επανέλθει σε ισχύ, δεν θα µπορούν να 
επωφεληθούν φοροαπαλλαγών τις οποίες 
δεν έχουν ζητήσει.                              
 
2. Χειµερινές προβλέψεις Ευρ. 
Επιτροπής για την βελγική οικονοµία 
Στις 4 Φεβρουαρίου, η Ευρ. Επιτροπή 
δηµοσίευσε τις χειµερινές οικονοµικές 
εκτιµήσεις της για την βελγική οικονοµία, 
όπως και για τις υπόλοιπες οικονοµίες των 
κρατών µελών της Ε.Ε. Όσον αφορά τους 
ρυθµούς ανάπτυξης, η Ευρ. Επιτροπή 
εκτίµησε ότι η βελγική οικονοµία βιώνει µία 
πρόσκαιρη διακοπή της πορείας ανάκαµψης 
που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, 
τοποθετώντας τον ρυθµό ανάπτυξης του 
2016 στο 1,3%, ήτοι σε σταθερά επίπεδα σε 
σύγκριση µε το 2015, ενώ για το 2017 η 
Επιτροπή αναµένει µεγέθυνση του βελγικού 
ΑΕΠ κατά 1,7%. Η Επιτροπή εµφανίστηκε 
εξάλλου ελαφρώς περισσότερο αισιόδοξη σε 
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σύγκριση µε την Κεντρική Τράπεζα του 
Βελγίου αναφορικά µε την εξέλιξη της 
ανεργίας, εκτιµώντας ότι ο εναρµονισµένος 
δείκτης ανεργίας θα πέσει από 8,3% το 2015 
σε 8% το 2016 και σε 7,4% το 2017, κυρίως 
ως αποτέλεσµα των µέτρων τόνωσης της 
απασχόλησης που υλοποιεί η βελγική 
κυβέρνηση. Όσον αφορά το δηµόσιο χρέος, 
η Ευρ. Επιτροπή εκτιµά ότι το 2016 αυτό θα 
αντιπροσωπεύει το 106,6% του βελγικού 
ΑΕΠ και το 2017 το 105,6%. Όπως 
διευκρίνισε ο οικονοµικός Τύπος, η διαφορά 
στις εκτιµήσεις του δηµοσίου χρέους µεταξύ 
Ευρ. Επιτροπής και Κεντρικής Τράπεζας 
Βελγίου για το 2015 (στο 106,1% για την 
Ευρ. Επιτροπή και στο 106,9% του ΑΕΠ για 
την Κεντρική Τράπεζα) οφείλεται στο 
γεγονός ότι η Επιτροπή έχει συµπεριλάβει 
στους υπολογισµούς της την πρόσφατη 
αποζηµίωση του βελγικού δηµοσίου από την 
φλαµανδική τράπεζα KBC έναντι ενισχύσεων 
που αυτή είχε λάβει στην διάρκεια της 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης2.  
Η Ευρ. Επιτροπή εκτίµησε εξάλλου    
πληθωρισµό 1,4% φέτος και 1,7% το 2017, 
άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 
0,9% το 2016 και κατά 1,2% το 2017, 
άνοδο της εγχώριας ζήτησης κατά 0,6% 
φέτος και κατά 1,4% το 2017, πτώση των 
ακαθάριστων επενδύσεων σε πάγια στοιχεία 
κατά 0,2% το 2016 και αύξησή τους το 2017 
κατά 3,1%, αύξηση των εξαγωγών και των 
εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 
4,3% και 3,6% αντίστοιχα φέτος και κατά 
5,3% και 5,1% αντίστοιχα το 2017, 
πλεόνασµα ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών της τάξεως του 2,1% του ΑΕΠ 
το 2016 και του 2,5% του ΑΕΠ το 2017, 
µικρή πτώση του δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος σε 2,8% του ΑΕΠ το 2016 και 
2,4% το 2017, µικρή µείωση του 
διαρθρωτικού ελλείµµατος σε 2,4% του ΑΕΠ 
το 2016 και σε 2,2% του ΑΕΠ το 2017, και 
ελαφρά αύξηση του δηµοσίου χρέους σε 
106,6% του ΑΕΠ φέτος αλλά µείωσή του σε 
105,6% του ΑΕΠ το 2017, όπως 
προαναφέραµε.   
Ως µελανό σηµείο στην αξιολόγηση της Ευρ. 
Επιτροπής επισηµαίνεται η µεγάλη διαφορά 

                                                 
2 Βλ. προηγούµενη σχετική αναφορά µας σε άρθρο 2 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 110.  

που υπάρχει σε σύγκριση µε τις εκτιµήσεις 
της βελγικής κυβέρνησης αναφορικά µε το 
δηµοσιονοµικό έλλειµµα. Συγκεκριµένα, ενώ 
η βελγική πλευρά αναµένει την επίτευξη 
διαρθρωτικού ελλείµµατος το 2017 στο 
0,5% του ΑΕΠ, µε προοπτική την επάνοδο 
σε δηµοσιονοµική ισορροπία το 2018, η Ευρ. 
Επιτροπή εκτιµά ότι το διαρθρωτικό 
δηµοσιονοµικού κενό του 2017 θα είναι της 
τάξεως του 2,2% του ΑΕΠ. Επίσης, και για 
το τρέχον έτος, ενώ το Βέλγιο προσβλέπει 
σε διαρθρωτικό έλλειµµα 1,2% του ΑΕΠ, η 
Ευρ. Επιτροπή το εκτιµά ακριβώς στο 
διπλάσιο, ήτοι στο 2,4% του ΑΕΠ, µε την 
διαφορά των δύο εκτιµήσεων να 
αντιπροσωπεύει ποσόν άνω των 4,8 δις. €. 
Όπως υπογραµµίστηκε από βελγικά 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα, οι σηµαντικότατες 
αποκλίσεις µεταξύ των βελγικών και των 
ευρωπαϊκών προβλέψεων όσον αφορά την 
εξέλιξη του διαρθρωτικού ελλείµµατος είχαν 
επισηµανθεί ήδη κατά τις φθινοπωρινές 
προβλέψεις της Ευρ. Επιτροπής 3 , µε την 
τελευταία να εµφανίζεται σχετικά 
απαισιόδοξη για τις επιπτώσεις της 
υλοποιούµενης φορολογικής µεταρρύθµισης, 
ιδιαίτερα στα έσοδα των περιφερειακών 
κυβερνήσεων και των τοπικών αρχών του 
Βελγίου. Σηµειωτέον ότι για το 2015, η Ευρ. 
Επιτροπή εκτιµά µε βάση µη οριστικά 
στοιχεία ότι το βελγικό δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα θα ανέλθει σε 2,9% του ΑΕΠ, 
έναντι πρόσφατης εκτίµησης της βελγικής 
κυβέρνησης που το τοποθετεί στο 2,7% του 
ΑΕΠ. Οι χειµερινές εκτιµήσεις της Ευρ. 
Επιτροπής για τα µακροοικονοµικά µεγέθη 
του Βελγίου µπορούν να εντοπιστούν 
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα µε διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/for
ecasts/2016_winter/be_en.pdf.  
Πάντως, η αρµόδια οµοσπονδιακή Υπουργός 
Προϋπολογισµού, κα Wilmès, σε δηλώσεις 
της προς τον οικονοµικό Τύπο εµφανίστηκε 
να µην ανησυχεί για τις µόνιµες αποκλίσεις 
µεταξύ των εκτιµήσεων όσον αφορά την 
εξέλιξη του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος του 
Βελγίου, θεωρώντας πως η χώρα θα τηρήσει 
τελικά τις δεσµεύσεις της προς την Ευρ. 
Επιτροπή και θα επιτύχει τον στόχο της 

                                                 
3 Βλ. σχετικό άρθρο 3 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 
106. 
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δηµοσιονοµικής εξισορρόπησης µέχρι το έτος 
2018. Κατά τον βελγικό οικονοµικό Τύπο, η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση φαίνεται επίσης να 
υπολογίζει σε µία εικαζόµενη «επιείκεια» της 
Ευρ. Επιτροπής, κατά την επικείµενη, προς 
τα τέλη Φεβρουαρίου, αξιολόγηση της 
βελγικής οικονοµίας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαµήνου, η οποία θα λάβει 
υπόψη της τον αρνητικό αντίκτυπο του 
κύµατος µεταναστευτικών εισροών, αλλά και 
της αύξησης των δαπανών για την ασφάλεια 
και την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, 
στα δηµοσιονοµικά µεγέθη της χώρας.           
  
3. Βελτίωση των όρων πληρωµών στην 
βελγική αγορά το 4ο τρίµηνο 2015 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος ανέφερε στις 
αρχές Φεβρουαρίου ότι, µε βάση στοιχεία 
που δηµοσίευσε η διεθνής εταιρεία 
εµπορικών πληροφοριών Graydon, η 
συνέπεια των βελγικών επιχειρήσεων στην 
αποπληρωµή των υποχρεώσεών τους κατά 
το τέταρτο τρίµηνο του 2015 βελτιώθηκε 
σηµαντικά, µε το 71,3% των τιµολογίων που 
εκδίδονται από επιχειρήσεις να πληρώνεται 
εµπρόθεσµα (έναντι 68,93% κατά το τρίτο 
τρίµηνο 4 ). Ο συνθετικός δείκτης που έχει 
αναπτύξει η Graydon για την µέτρηση της 
συνέπειας πληρωµών των επιχειρήσεων και 
του δηµόσιου τοµέα ανήλθε στο τέταρτο 
τρίµηνο του 2015 στις 105,64 µονάδες, που 
αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο διαχρονικά 
επίπεδό του. Ο σχετικός συνθετικός δείκτης 
συνέπειας πληρωµών ανέρχεται στις 104,65 
µονάδες στην Βαλλονία και στις 104,76 
µονάδες στην Φλάνδρα, ενώ στις Βρυξέλλες 
η συνέπεια στις επιχειρηµατικές πληρωµές 
εµφανίζεται υψηλότερη, στις 107,03 µονάδες. 
∆ιαπιστώνονται εξάλλου µείωση του 
συνολικού αριθµού των τιµολογίων που 
παραµένουν απλήρωτα πέραν περιόδου 90 
ηµερών, στο 8,7%, αλλά και αρκετά 
σοβαρές καθυστερήσεις πληρωµών από τις 
υπηρεσίες του βελγικού δηµοσίου, και 
κυρίως από τα οµοσπονδιακά Υπουργεία 
∆ικαιοσύνης, καθώς και Πληροφορικής και 
Ψηφιακών τεχνολογιών.  
 
 

                                                 
4 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 3 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 105.  

4. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
οικονοµικές και επιχειρηµατικές 
ειδήσεις  
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Το τέλος της 
εβδοµάδας 1-5 Φεβρουαρίου βρήκε τον 
δείκτη BEL 20 να κλείνει στις 3.305,69 
µονάδες, σηµειώνοντας ισχυρότατη 
εβδοµαδιαία πτώση κατά 5,18%, 
ακολουθώντας την γενικότερη τάση των 
διεθνών χρηµατιστηρίων και επηρεασµένος 
κυρίως από τις έντονες εβδοµαδιαίες 
πτωτικές τάσεις της αξίας των µετοχών του 
λιανεµπορικού οµίλου Delhaize (-8,14% στα 
88,59 €%), της τράπεζας KBC (-7,27% στα 
48,95 €), της ασφαλιστικής Ageas (-7,77% 
στα 34,44 €), αλλά και της µεγάλης 
ζυθοποιίας AB InBev (-7,38% στα 107,30 €).   
Σηµειώνουµε ότι στις 3 Φεβρουαρίου, ο 
δείκτης BEL 20 είχε πέσει εκ νέου κάτω από 
το κατώφλι των 3.400 µονάδων, και 
συγκεκριµένα στις 3.375,43 µονάδες, 
έχοντας σηµειώσει ηµερήσια πτώση της 
τάξεως του 1,73%. Επίσης, στις 8 
Φεβρουαρίου ο δείκτης BEL 20, όπως και οι 
δείκτες των υπολοίπων ευρωπαϊκών 
χρηµατιστηρίων, ξεκίνησε µε εξαιρετικά 
άσχηµο τρόπο την εβδοµάδα, χάνοντας 
πάνω από 100 µονάδες σε µία ηµέρα και 
καταγράφοντας πτώση 3,45%, περνώντας 
κάτω και από το κατώφλι των 3.200 
µονάδων και κλείνοντας στις 3.191,55 
µονάδες. Όπως σηµείωσε ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος, ο δείκτης BEL 20 έχει 
απολέσει το 20% της πλέον πρόσφατης 
ανώτατης τιµής του, στις 10 Απριλίου 2015, 
όταν είχε φθάσει στις 3.905,71 µονάδες5.      
Συγχώνευση λιανεµπορικών αλυσίδων 
Delhaize και Ahold6: Σύµφωνα µε οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα των αρχών Φεβρουαρίου, οι 
µεγάλοι λιανεµπορικοί όµιλοι Delhaize 
(Βέλγιο) και Ahold (Ολλανδία), οι οποίοι 
βρίσκονται σε διαδικασία συγχώνευσης, 
έχουν συγκαλέσει έκτακτες συνελεύσεις των 
µετόχων τους στις 14 Μαρτίου, προκειµένου 
να εγκριθεί η συγχώνευση και οι 
ακολουθούµενες διαδικασίες προς 

                                                 
5 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 89. 
6 Βλ. προηγούµενες σχετικές αναφορές µας, µε πλέον 
πρόσφατη αναλυτική αναφορά στο άρθρο 3 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 110. 
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ολοκλήρωσή της. Σε περίπτωση µη επίτευξης 
ικανοποιητικής συµµετοχής (µετόχων µε 
συνολικό µερίδιο τουλάχιστον 50% των 
κεφαλαίων των δύο οµίλων), οι συνελεύσεις 
θα λάβουν χώρα στις 31 Μαρτίου. Όπως 
επισήµανε ο βελγικός οικονοµικός Τύπος, το 
τελευταίο διάστηµα ο φάκελος της 
συγχώνευσης βρίσκεται υπό εξέταση στην 
βελγική Αρχή Ανταγωνισµού. Σηµειωτέον ότι 
ο σχετικός φάκελος εστάλη από την Ευρ. 
Επιτροπή στις βελγικές αρχές, καθώς αυτή 
εκτίµησε ότι η συγχώνευση δεν πρόκειται να 
επηρεάσει ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή 
λιανεµπορική αγορά, αλλά ούτε και την 
ολλανδική –όπου η αλυσίδα Delhaize δεν 
έχει παρουσία- αλλά αντιθέτως παρουσιάζει 
αυξηµένο κίνδυνο σηµαντικού επηρεασµού 
του ανταγωνισµού στην βελγική 
λιανεµπορική αγορά, καθώς η Ahold διαθέτει 
σε αυτήν παρουσία µέσω των καταστηµάτων 
της Albert Heijn. Όπως σηµείωσε ο 
οικονοµικός Τύπος, το συνδυασµένο µερίδιο 
των δύο αλυσίδων στο Βέλγιο, ιδιαίτερα 
στην λιανεµπορική αγορά προϊόντων 
µεγάλης κυκλοφορίας, κυµαίνεται σε µεταξύ 
30% και 40%, ενώ σε ορισµένες 
γεωγραφικές ζώνες κυµαίνεται ακόµη και στο 
50%-60% της αγοράς.   
Ειδήσεις από τον κλάδο ενέργειας: Σύµφωνα 
µε την βελγική ένωση για την προώθηση 
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, APERE, 
παρά την εξαιρετικά µικρή αύξηση των νέων 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην 
διάρκεια του 2015 (ύψους µόλις 53 MW), η 
συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από φωτοβολταϊκά συστήµατα στο Βέλγιο 
ανήλθε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, τα 
υψηλότερα από το έτος 2009, της τάξεως 
άνω των 3,2 TWh. Σύµφωνα εξάλλου µε 
στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου 
Αιολικής Ενέργειας (EWEA), το 6,5% της 
συνολικής παραγωγικής δυναµικότητας από 
offshore αιολικές εγκαταστάσεις στην Ε.Ε. 
βρίσκεται στο Βέλγιο, το οποίο ακολουθεί 
στην σχετική κατάταξη τις Βρετανία, 
Γερµανία και ∆ανία. Η παραγωγική 
δυναµικότητα των offshore αιολικών 
εγκαταστάσεων του Βελγίου ανερχόταν στα 
τέλη του 2015 στα 712 MW. Ο αρµόδιος 
στην οµοσπονδιακή κυβέρνηση για το 
χαρτοφυλάκιο της Βόρειας Θάλασσας, Bart 
Tommelein, δήλωσε σχετικά ότι «αν 

αναλογιστεί κανείς το περιορισµένο µήκος 
της βελγικής ακτογραµµής, η offshore 
αιολική παραγωγική δυναµικότητα του 
Βελγίου κυριαρχεί απόλυτα µεταξύ των 
ευρωπαϊκών χωρών».   
Κακές επιδόσεις για τις αποταµιευτικές 
καταθέσεις τον ∆εκέµβριο 2015: Σύµφωνα 
µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (3.2), η 
αξία των αποταµιευτικών καταθέσεων στο 
Βέλγιο σηµείωσε ελάχιστη άνοδο της τάξεως 
του 0,31%, ή 810 εκατ. €, τον µήνα 
∆εκέµβριο 2015 έναντι του Νοεµβρίου του 
ιδίου έτους, και ανήλθε στο ποσόν των 
261,63 δις. € 7 . Κατά τα στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας, ο ∆εκέµβριος του 2015 
έχει καταγραφεί ως ο χειρότερος για τις 
αποταµιευτικές καταθέσεις από το έτος 1992 
που τηρούνται τα σχετικά αναλυτικά 
στατιστικά στοιχεία. Ο βελγικός οικονοµικός 
Τύπος σηµείωσε ότι κατά µέσο όρο οι 
βελγικές αποταµιευτικές καταθέσεις τον µήνα 
∆εκέµβριο αυξάνονταν µέχρι το 2014 κατά 
2,9%. Ο ισχνός ρυθµός προόδου των 
καταθέσεων τον ∆εκέµβριο του 2015 δεν 
βοήθησε εξάλλου να αντισταθµιστεί η 
συνεχής τους πτωτική πορεία κατά το 
πεντάµηνο που προηγήθηκε, διάστηµα κατά 
το οποίο η αξία τους µειώθηκε κατά 2,12 δις. 
€, τάση που δεν είχε παρατηρηθεί από την 
εποχή της έναρξης της χρηµατοπιστωτικής 
κρίσης, το φθινόπωρο του 2008. Σύµφωνα 
µε τα στοιχεία, σε ολόκληρη την διάρκεια 
του 2015 οι αποταµιευτικές καταθέσεις στο 
Βέλγιο αυξήθηκαν τελικά κατά 3,2 δις. €, 
καταγράφοντας ωστόσο ισχυρή πτώση στην 
διάρκεια του δευτέρου εξαµήνου του έτους, 
κατά 1,31 δις. €. Έγκυροι Βέλγοι οικονοµικοί 
αναλυτές παρατήρησαν πως κύριος υπαίτιος 
για την µη ικανοποιητική πορεία των 
βελγικών καταθέσεων το 2015 υπήρξε το 
εξαιρετικά χαµηλό επίπεδο των επιτοκίων, 
που έστρεψε τους επενδυτές σε περισσότερο 
αποδοτικές τοποθετήσεις των χρηµάτων 
τους.      
Το Βέλγιο αιτείται την ανάληψη ευρωπαϊκής 
δράσης εναντίον των φθηνών εισαγωγών 
χάλυβα: Όπως ανέφερε πρόσφατα ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος, ο 

                                                 
7 Βλ. και προηγούµενη σχετική αναλυτική αναφορά 
µας σε άρθρο 4 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 112. 
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οµοσπονδιακός Υπουργός Οικονοµίας κ. 
Peeters, συντασσόµενος µε τους οµολόγους 
του από την Γερµανία, την Γαλλία, την 
Βρετανία, την Ιταλία και το Λουξεµβούργο, 
απέστειλε αίτηµα στην Ευρ. Επιτροπή για 
επείγουσα ανάληψη δράσεων κατά των 
φθηνών εισαγωγών χάλυβα στην Ευρώπη 
από την Κίνα και την Ρωσία. Στην σχετική 
επιχειρηµατολογία του ο Βέλγος Υπουργός 
ανέφερε χαρακτηριστικά πως «η Ε.Ε. δεν 
µπορεί να επιτρέψει να τεθεί υπό απειλή ο 
ευρωπαϊκός κλάδος της σιδηρουργίας 
εξαιτίας των φθηνών εισαγωγών από τρίτες 
χώρες». Σηµειωτέον ότι ο κλάδος 
σιδηρουργίας αριθµεί 25.000 άµεσες και 
έµµεσες θέσεις απασχόλησης στο Βέλγιο, 
ενώ τα τελευταία χρόνια πάσχει από το 
χαµηλό επίπεδο των τιµών εξαιτίας της 
υπερπαραγωγής από την µία πλευρά, και των 
αθέµιτων εµπορικών πρακτικών που ασκούν 
οι χώρες προέλευσης των φθηνών 
εισαγωγών από την άλλη. Όπως ανέφερε ο 
οικονοµικός Τύπος, τα 6 κράτη µέλη ζήτησαν 
από την Ευρ. Επιτροπή να υιοθετήσει µέτρα 
anti-dumping επί των εισαγωγών πλατέων 
χαλυβουργικών προϊόντων ψυχρής έλασης 
από την Κίνα και την Ρωσία, καθώς και να 
εκκινήσει έρευνα anti-dumping για τα 
χαλυβουργικά θερµής έλασης κινεζικής 
προέλευσης.        
Η EDF παραιτείται ενδίκων µέσων κατά του 
βελγικού κράτους για τον φόρο πυρηνικής 
ενέργειας: Βελγικά οικονοµικά δηµοσιεύµατα 
των αρχών Φεβρουαρίου επισήµαναν ότι 
πολύ πρόσφατα, οι διαβουλεύσεις µεταξύ 
βελγικού κράτους και δεύτερου µεγαλύτερου 
ενεργειακού παρόχου του Βελγίου, EDF 
Luminus, θυγατρικού του γαλλικού 
ενεργειακού οµίλου EDF, κατέληξαν σε 
συµφωνία περί απόσυρσης από πλευράς της 
εταιρείας όλων των εκκρεµών προσφυγών 
κατά του βελγικού δηµοσίου αναφορικά µε 
τον φόρο πυρηνικής ενέργειας. Σηµειώνουµε 
ότι ανάλογη συµφωνία είχε επιτευχθεί το 
περασµένο καλοκαίρι και µεταξύ του 
βελγικού κράτους και του µεγαλύτερου 
ενεργειακού παρόχου της χώρας, Electrabel, 
στο πλαίσιο των συζητήσεων για την χρονική 
επιµήκυνση της λειτουργίας των πυρηνικών 

αντιδραστήρων Doel 1 και 2 8 , η οποία 
πρόσφατα οριστικοποιήθηκε µε την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης στις 30 
Νοεµβρίου 2015 9 . Η διοίκηση της EDF 
Luminus δεσµεύθηκε επίσης να µην ξεκινήσει 
νέες δικαστικές διεκδικήσεις έναντι του 
βελγικού κράτους στο µέλλον, υπό την 
προϋπόθεση βέβαια ότι, κατ’ αναλογία µε 
τους ευνοϊκούς όρους που δόθηκαν στην 
Electrabel, θα υπάρξει προς τα κάτω 
αναθεώρηση του φόρου πυρηνικής ενέργειας 
που θα καταβάλλεται κατά τα επόµενα έτη. 
Σηµειωτέον ότι ως αποτέλεσµα της 
προαναφερθείσας συµφωνίας µεταξύ 
βελγικής κυβέρνησης και Electrabel, ο 
συνολικός φόρος πυρηνικής ενέργειας για 
τους 7 πυρηνικούς σταθµούς που 
λειτουργούν στην χώρα πέρασε από τα 550 
εκατ. € στα 200 εκατ. € για το έτος 2015 και 
στα 130 εκατ. € για το έτος 2016, ενώ στην 
συνέχεια, για τους µεν σταθµούς Doel 1 και 
2 η Electrabel θα καταβάλλει ετήσια εισφορά 
της τάξεως των 20 εκατ. €, και για τους 
υπόλοιπους σταθµούς10 –των οποίων η EDF 
Luminus κατέχει µερίδιο λίγο άνω του 10%- 
προβλέπεται φορολογικός συντελεστής 34% 
επί των κερδών των εταιρειών που τους 
εκµεταλλεύονται, µε ελάχιστο επίπεδο τα 
150 εκατ. € συνολικά, για έκαστο των ετών 
2017, 2018 και 201911.                     
Η Ευρ. Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της 
Base από την Telenet: Σε συνέχεια σχετικών 
παλαιότερων αναφορών µας 12 , η Ευρ. 
Επιτροπή ενέκρινε στις 4 Φεβρουαρίου την 
εξαγορά του τρίτου µεγαλύτερου παρόχου 
κινητής τηλεφωνίας του Βελγίου, Base, από 
την φλαµανδική εταιρεία ευρυζωνικών 

                                                 
8 Βλ. σχετική παλαιότερη αναφορά µας σε άρθρο 3 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 96. 
9 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 108.  
10 Πρόκειται για τους πυρηνικούς σταθµούς Doel 3 
και 4, καθώς και Tihange 2 και 3. Η λειτουργία του 
πυρηνικού σταθµού Tihange 1, η οποία έχει 
επιµηκυνθεί κατά µία δεκαετία ήδη επί κυβέρνησης 
Di Rupo, διέπεται από ξεχωριστό, ιδιαίτερο 
καθεστώς. 
11 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 108. 
12  Βλ. σχετικές αναφορές µας σε άρθρα 4 και 4 
ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 102 και 103, αλλά 
και παλαιότερη αναλυτική αναφορά µας σε άρθρο 4 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 90.  
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καλωδιακών υπηρεσιών Telenet. Θυµίζουµε 
ότι το περασµένο φθινόπωρο, η DG 
Concurrence της Επιτροπής είχε ξεκινήσει 
εµπεριστατωµένη έρευνα αναφορικά µε την 
εν λόγω συµφωνία εξαγοράς, διατυπώνοντας 
αρκετές επιφυλάξεις, ιδιαίτερα σχετικά µε τις 
επιπτώσεις της στην κατάσταση του 
ανταγωνισµού, στις τιµές και στις συνθήκες 
πρόσβασης στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Η 
Ευρ. Επιτροπή συµφώνησε εξάλλου µε την 
Telenet και τον αµερικανικό όµιλο Liberty 
Global που είναι ο σηµαντικότερος µέτοχός 
της, προκειµένου να δώσει την συγκατάθεσή 
της στην υλοποίηση της εξαγοράς, τρεις 
παραχωρήσεις µε στόχο την µη διατάραξη 
της κατάστασης του ανταγωνισµού στην 
βελγική αγορά τηλεπικοινωνιών. 
Συγκεκριµένα, συµφωνήθηκε η εκχώρηση 
από την Liberty Global του µεριδίου της Base 
στην εταιρεία virtual υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας Mobile Vikings (50%) στον 
τηλεπικοινωνιακό / ραδιοτηλεοπτικό όµιλο 
Medialaan, η µεταφορά µέρους του 
πελατολογίου της Base επίσης στον όµιλο 
Medialaan, καθώς και η παροχή εγγυήσεων 
από την Liberty Global προς την Medialaan 
περί ευνοϊκών όρων πρόσβασης στο δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας της Base. Σύµφωνα µε 
την διοίκηση της Telenet, η συµφωνία 
εξαγοράς αναµένεται να οριστικοποιηθεί ως 
προς το νοµικό της πλαίσιο εντός των 
προσεχών εβδοµάδων, και «αναµένεται να 
δηµιουργήσει ένα νέο τηλεπικοινωνιακό 
όµιλο ο οποίος θα µπορεί να ανταποκριθεί 
στην αυξανόµενη ζήτηση από πλευράς 
ιδιωτών πελατών αλλά και επιχειρήσεων, 
καθώς επίσης θα διαθέτει το πλήρες φάσµα 
σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών».  
Άσχηµα οικονοµικά αποτελέσµατα 2015 για 
τον µεταλλευτικό όµιλο Nyrstar: Όπως 
ανέφερε στις αρχές Φεβρουαρίου ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος, ο µεγάλος βελγικών 
συµφερόντων µεταλλευτικός όµιλος Nyrstar, 
ο οποίος ξεκινά την αποφασισθείσα τον 
Ιανουάριο αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
του κατά 273,7 εκατ. € µε σκοπό την 
αναζήτηση ρευστότητας προς αντιµετώπιση 

των οικονοµικών του προβληµάτων 13 , 
παρουσίασε το 2015 καθαρές ζηµίες ύψους 
432 εκατ. €, αυξηµένες κατά 51% έναντι του 
2014, κυρίως οφειλόµενες στην ισχυρή 
υποτίµηση της αξίας των εξορυκτικών του 
εγκαταστάσεων, της τάξεως των 564 εκατ. €. 
Οι εξορυκτικές εγκαταστάσεις του οµίλου, οι 
οποίες έχουν επίσης πρόσφατα τεθεί σε 
διαδικασία πώλησης, κατέγραψαν πτώση του 
λειτουργικού τους αποτελέσµατος κατά 
193%, σηµειώνοντας ζηµίες της τάξεως των 
41 εκατ. €. Ο κύκλος εργασιών του οµίλου 
Nyrstar αυξήθηκε ωστόσο κατά 12% σε 
ετήσια βάση, φθάνοντας το 2015 στα 3,139 
δις. €, ενώ τα λειτουργικά του κέρδη 
σηµείωσαν άνοδο 8% έναντι του 2014, 
ανερχόµενα σε 256 εκατ. €. Το καθαρό 
χρέος του οµίλου σηµείωσε αύξηση της 
τάξεως των 323 εκατ. €, ανερχόµενο σε 761 
εκατ. € στα τέλη του 2015. Η διοίκηση της 
Nyrstar επαναβεβαίωσε την πολιτική της 
ριζικής αποµείωσης των ζηµιογόνων 
εξορυκτικών της δραστηριοτήτων, και, 
αντιθέτως, επικέντρωσης στην χύτευση 
µετάλλων, που εµφανίζεται σταθερά 
κερδοφόρα και λιγότερο ευαίσθητη στις 
πτωτικές τάσεις των τιµών των 
µεταλλευµάτων. Οικονοµικά δηµοσιεύµατα 
ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι η κερδοφορία 
της µονάδας χύτευσης ψευδαργύρου της 
Nyrstar αυξήθηκε κατά 41% το 2015.            
Το βελγικό κράτος εισπράττει σηµαντικό 
µέρισµα από την συµµετοχή του στο 
κεφάλαιο της BNP Paribas: Όπως ανέφερε 
στις αρχές Φεβρουαρίου ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος, ο µεγάλος γαλλικός 
τραπεζικός όµιλος BNP Paribas, στο 
κεφάλαιο του οποίου το βελγικό κράτος 
συµµετέχει µε το σηµαντικότατο µερίδιο του 
10,26%, κατέγραψε το 2015 καθαρά κέρδη 
ύψους 6,7 δις. €. Σύµφωνα µε έγκυρες 
οικονοµικές εκτιµήσεις, το µέρισµα που θα 
διανεµηθεί στο βελγικό δηµόσιο από τα εν 
λόγω κέρδη θα ανέλθει στο ποσόν των 295 
εκατ. €, αυξηµένο κατά 54% έναντι της 
περασµένης χρονιάς. Το µέρισµα του 
βελγικού δηµοσίου επί των περσινών κερδών 
της γαλλικής τράπεζας, θα είναι δε το 

                                                 
13 Βλ. σχετικές αναφορές µας σε άρθρα 4, 6 και 5 
ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 105, 112 και 113, 
αντιστοίχως.  
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υψηλότερο από τον Μάιο του 2009, όταν το 
Βέλγιο εισήλθε στο µετοχικό κεφάλαιο της 
BNP Paribas. Έγκυροι Βέλγοι οικονοµικοί 
αναλυτές αναφέρουν ότι στο διάστηµα της 
επταετίας 2009-2016, κατά την οποία το 
βελγικό δηµόσιο µετέχει –µέσω της 
Οµοσπονδιακής Εταιρείας Συµµετοχών και 
Επενδύσεων (SFPI)- στο κεφάλαιο της BNP 
Paribas, έχουν εισπραχθεί συνολικά 
µερίσµατα ύψους 1,5 δις. € από την γαλλική 
τράπεζα 14 . Όσον αφορά την βελγική 
θυγατρική της BNP Paribas, BNP Paribas 
Fortis, το 2015 σηµειώθηκε αξιόλογη 
πρόοδος των πιστώσεων που χορήγησε, 
κατά 3,9%, στα 91,7 δις. €, αλλά και των 
καταθέσεων, κατά 3,8%, στα 109,7 δις. €. Ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος διερωτάται εάν 
το βελγικό κράτος αποφασίσει τελικά να 
εκχωρήσει το µερίδιό του στον γαλλικό 
τραπεζικό όµιλο (όπως σκέπτεται να 
πράξει) 15 , τουλάχιστον στο εγγύς µέλλον, 
δεδοµένου ότι αφ’ ενός εισπράττει αξιόλογου 
ύψους µερίσµατα από την συµµετοχή του 
και αφ’ ετέρου η διαφαινόµενη αξία πώλησης 
του µεριδίου στην BNP Paribas είναι 
µικρότερη της αξίας κτήσης του. Σύµφωνα 
µε τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, η σηµερινή 
αξία του µεριδίου του βελγικού δηµοσίου 
στην BNP Paribas εκτιµάται στα 5,3 δις. €.  
Πρώτη φορά µέρισµα για το βελγικό κράτος 
από την τράπεζα Belfius: Όπως ανέφεραν 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα των αρχών 
Φεβρουαρίου, το βελγικό δηµόσιο 
αναµένεται να εισπράξει για πρώτη φορά 
µέρισµα από τον µεγάλο εγχώριο τραπεζικό 
όµιλο Belfius, ύψους πλησίον των 75 εκατ. €. 
Σηµειώνουµε ότι η εν λόγω τράπεζα, που 
αποτελεί τον βελγικό βραχίονα του µεγάλου 
γαλλο-βελγο-λουξεµβουργιανού τραπεζικού 
οµίλου DEXIA -ο οποίος υπήρξε από τους 
πλέον πληγέντες από την διεθνή 
χρηµατοπιστωτική κρίση- κινδύνευσε να 
πτωχεύσει τόσο το 2008 όσο και το 2011, 
έτος στα τέλη του οποίου εθνικοποιήθηκε 
από το βελγικό κράτος έναντι 4 δις. €. Η 
πρώτη διανοµή µερίσµατος από την Belfius 
                                                 
14 Κατά την ίδια περίοδο, από το έτος 2009 που η 
BNP Paribas αγόρασε από το βελγικό κράτος την 
µεγάλη βελγική τράπεζα Fortis, η γαλλική τράπεζα 
έχει εισπράξει µερίσµατα συνολικού ύψους 4,3 δις. €. 
15  Βλ. σχετική µνεία σε υποσηµείωση 7 άρθρου 8 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 64. 

στον µοναδικό της µέτοχο, οφείλεται στα 
ικανοποιητικά οικονοµικά της αποτελέσµατα 
το 2015, τα οποία θα ανακοινωθούν προς τα 
τέλη Φεβρουαρίου και αντανακλούν την 
πρόοδο της πορείας εξυγίανσης της τράπεζας. 
Όπως ανέφεραν τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, ο Βέλγος Υπουργός 
Οικονοµικών, ο οποίος είχε παλαιότερα 
ταχθεί υπέρ της ιδιωτικοποίησης της 
τράπεζας16 ακόµη και δια της πώλησής της 
σε ξένο χρηµατοπιστωτικό όµιλο, δήλωσε 
πρόσφατα ότι έχει αλλάξει γνώµη, και 
επιθυµεί την διατήρηση του ελέγχου της 
Belfius σε βελγικά επενδυτικά χέρια (όχι κατ’ 
ανάγκην κρατικά).       
Η διοίκηση των βελγικών σιδηροδρόµων 
επιµένει στο πλάνο µείωσης των 
εργαζοµένων: Σύµφωνα µε οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα των αρχών Φεβρουαρίου, στο 
πλαίσιο των συνεχιζόµενων 
διαπραγµατεύσεων µεταξύ διοίκησης και 
εργατικών συνδικάτων των βελγικών 
σιδηροδρόµων17, η πρώτη κατέθεσε σχέδιο 
πρωτοκόλλου το οποίο αναφέρεται µεταξύ 
άλλων σε µείωση κατά την περίοδο 2016-
2018 του αριθµού των απασχολούµενων 
σιδηροδροµικών κατά πλησίον των 2.300, 
προκειµένου ο συνολικός αριθµός τους να 
φθάσει τους 31.765. Πιο συγκεκριµένα, από 
έναν συνολικό αριθµό 34.058 εργαζοµένων 
στις αρχές του 2016, εκ των οποίων 20.336 
για την SNCB και 11.723 για την Infrabel (µε 
τους υπόλοιπους να κατανέµονται µεταξύ 
των λοιπών δοµών του οµίλου των βελγικών 
σιδηροδρόµων), η διοίκηση των 
σιδηροδρόµων εγγυάται στα τέλη του 2018 
την απασχόληση 31.765 εργαζοµένων, εκ 
των οποίων 19.128 για την SNCB και 11.009 
για την Infrabel. Σύµφωνα µε έγκυρες 
εκτιµήσεις, η εµµονή της διοίκησης στην 
µείωση του αριθµού των απασχολούµενων 
σηµατοδοτεί την αποτυχία των 
διαπραγµατεύσεων µε τα συνδικάτα και 
αναµένεται να δηµιουργήσει εκ νέου 
κοινωνικές εντάσεις στους βελγικούς 
σιδηροδρόµους. 
                                                 
16 Βλ. παλαιότερες σχετικές αναφορές µας, µε πλέον 
πρόσφατη αυτήν του άρθρου 4 ενηµερωτικού δελτίου 
υπ’ αριθ. 105. 
17 Βλ. προηγούµενες σχετικές αναφορές µας, µε πλέον 
πρόσφατη αυτήν του άρθρου 5 ενηµερωτικού δελτίου 
υπ’ αριθ. 113. 
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