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1. Ενισχύσεις των Βέλγων 
γαλακτοπαραγωγών και χοιροτρόφων 
Σύµφωνα µε τον βελγικό οικονοµικό Τύπο, 
στις αρχές Σεπτεµβρίου επήλθε συµφωνία 
µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών στην κρίση 
τιµών που διέρχονται οι εγχώριοι κλάδοι 
γάλακτος και χοιρινού κρέατος 1 , η οποία 
στοχεύει σε εγκαθίδρυση συστήµατος 
διαρθρωτικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 
76 εκατ. € προς τους εν λόγω κλάδους κατά 
το διάστηµα του προσεχούς εξαµήνου. Κατά 
τους υπολογισµούς του οµοσπονδιακού 
Υπουργείου Οικονοµίας (SPF Economie), η 
πτώση των τιµών στους ανωτέρω κλάδους 
προϊόντων κατά το τελευταίο εξάµηνο έχει 
κοστίσει απώλειες εισοδήµατος της τάξεως 
των 53 εκατ. € στους γαλακτοπαραγωγούς 
και των 55 εκατ. € στους χοιροτρόφους. 
Όσον αφορά τους γαλακτοπαραγωγούς, οι 
σχεδιαζόµενες άµεσες ενισχύσεις στην 
διάρκεια του προσεχούς εξαµήνου 
εκτιµώνται σε 2,7 λεπτά ανά λίτρο, ήτοι σε 
46 εκατ. € συνολικά σε ολόκληρο το 
εξάµηνο. Όσον αφορά τους χοιροτρόφους, 
το συνολικό ύψος των σχεδιαζόµενων 
ενισχύσεων θα ανέλθει σε 30 εκατ. € στην 
διάρκεια του προσεχούς εξαµήνου. 
Όπως ανέφερε ο οικονοµικός Τύπος, ο 
ακριβής µηχανισµός χρηµατοδότησης των 
ενισχύσεων προς τους δύο κλάδους 
βρίσκεται ακόµη προς οριστικοποίηση, µε 
κεντρικό ερώτηµα εάν αυτές θα 
χρηµατοδοτηθούν µέσω περιορισµού των 
περιθωρίων κέρδους των λιανεµπορικών 
επιχειρήσεων, ή µέσω αυξήσεων των 
τελικών τιµών που πληρώνει ο καταναλωτής, 
ή ακόµη µέσω ενός µεικτού συστήµατος το 
οποίο θα επιµερίζει το βάρος µεταξύ του 
κλάδου του λιανεµπορίου και των 
καταναλωτών.  
Ο οικονοµικός Τύπος σηµείωσε πως για τον 
βελγικό κλάδο γάλακτος πρόκειται για 
ενισχύσεις παρόµοιες µε εκείνες που του 
είχαν χορηγηθεί σε αντίστοιχη κρίση το έτος 
2009, ενώ από την άλλη ο εγχώριος κλάδος 
χοιρινού κρέατος –ο οποίος έχει πληγεί 

                                                 
1  Ήτοι, µεταξύ των εγχώριων ενώσεων παραγωγών 
και του κλαδικού συνδέσµου επιχειρήσεων του 
λιανεµπορίου (Comeos). Βλ. και προηγούµενες 
σχετικές αναφορές µας σε άρθρα 10 και 4 
ενηµερωτικών δελτίων 96 και 97, αντιστοίχως. 

ιδιαίτερα από το ρωσικό εµπάργκο- για 
πρώτη φορά τυγχάνει ενισχύσεων. 
∆ιευκρινίζεται εξάλλου ότι οι υπό 
διαµόρφωση διαρθρωτικές ενισχύσεις δεν 
αφορούν τις εξαγωγές, ούτε τα 
γαλακτοκοµικά προϊόντα στο σύνολό τους. 
Πάντως, όπως επισήµαναν κλαδικοί 
εκπρόσωποι των Βέλγων αγροτών, η 
συµφωνία για προσωρινή αντιµετώπιση του 
προβλήµατος των χαµηλών τιµών που 
απολαµβάνουν οι παραγωγοί για την διάθεση 
των προϊόντων τους, δεν αναµένεται να 
επιλύσει σε µακροπρόθεσµη βάση τα χρόνια 
προβλήµατα των δύο ανωτέρω κλάδων. Για 
τον λόγο αυτό αναζητούνται –εντός του 
προσεχούς εξαµήνου- µηχανισµοί 
περισσότερο µόνιµου και διαρθρωτικού 
χαρακτήρα, που θα εξασφαλίζουν την 
συνεργασία όλων των κρίκων της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και θα 
περιλαµβάνουν την δηµιουργία ειδικού 
ταµείου χρηµατοδότησης των ενισχύσεων 
προς τους παραγωγούς, µε την συµµετοχή 
και των ιδίων, σε περιόδους ευνοϊκής 
εξέλιξης των τιµών. 
Σηµειωτέον ότι στις 7 Σεπτεµβρίου, όπως 
ήταν προγραµµατισµένο, πραγµατοποιήθηκε 
στις Βρυξέλλες µεγάλη, ηχηρή και σε µερικές 
περιπτώσεις βίαιη εκδήλωση διαµαρτυρίας 
των Βέλγων και Ευρωπαίων αγροτών, στο 
περιθώριο της έκτακτης συνόδου των 
Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., µε βασικό 
αίτηµα την εξεύρεση µόνιµων λύσεων στα 
προβλήµατα που αυτοί αντιµετωπίζουν 
εξαιτίας των συνθηκών υπερπροσφοράς και 
χαµηλών τιµών διάθεσης της αγροτικής 
παραγωγής. Τα προβλήµατα αυτά έχουν 
ενταθεί ιδιαίτερα σε συνέχεια της 
κατάργησης, από την περασµένη άνοιξη, των 
ευρωπαϊκών ποσοστώσεων στην παραγωγή 
γάλακτος, καθώς και από το συνεχιζόµενο 
ρωσικό εµπάργκο στα ευρωπαϊκά αγροτικά 
προϊόντα. Ως αποτέλεσµα της ως άνω 
µεγάλης εκδήλωσης διαµαρτυρίας, η οποία 
παρέλυσε τις Βρυξέλλες στις 7 Σεπτεµβρίου, 
η Ε.Ε. προσανατολίστηκε στην δέσµευση 
κονδυλίων 500 εκατ. € από τον κοινοτικό 
προϋπολογισµό για χορήγηση στοχευµένων 
ενισχύσεων στους γεωργικούς κλάδους που 
έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις αρνητικές 
εξελίξεις στην διεθνή αγορά (κυρίως στον 
κλάδο γαλακτοκοµίας).                     
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2. Προβλήµατα κατά την εισαγωγή 
«έξυπνων» ταµειακών µηχανών στους 
χώρους µαζικής εστίασης 
Όπως επισήµανε στις αρχές Σεπτεµβρίου ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος, η προσπάθεια 
της βελγικής κυβέρνησης να εισάγει 
υποχρεωτικό σύστηµα «έξυπνων» ταµειακών 
µηχανών σε όλα τα καταστήµατα µαζικής 
εστίασης (κλάδος horeca) αντιµετωπίζει 
νοµικά προβλήµατα που καθιστούν αβέβαιη 
την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Οι εν λόγω 
νέας τεχνολογίας «έξυπνες» ταµειακές 
µηχανές διαθέτουν «µαύρο κουτί» το οποίο 
καταγράφει όλες τις ταµειακές κινήσεις, 
καθώς επίσης και όλες τις υπηρεσίες που 
παρέχει το προσωπικό των καταστηµάτων 
µαζικής εστίασης και τις σχετιζόµενες µε 
αυτές αµοιβές, µε κεντρικό σκοπό την 
καταπολέµηση της φοροαποφυγής αλλά και 
της κοινωνικής απάτης (αποφυγή καταβολής 
εργοδοτικών εισφορών, µη δήλωση 
παράνοµα απασχολούµενων κλπ.). 
Σηµειωτέον ότι θα είναι αδύνατον να 
διαγραφούν ή τροποποιηθούν δεδοµένα 
συναλλαγών που έχουν καταχωρηθεί στις ως 
άνω ταµειακές µηχανές. Σύµφωνα µε τα 
σηµερινά δεδοµένα, το 2015 αποτελεί 
µεταβατικό έτος πριν την υλοποίηση του 
νέου συστήµατος, ενώ από την 1.1.2016 
καθίσταται υποχρεωτική η χρήση των 
«έξυπνων» ταµειακών µηχανών σε όλα τα 
καταστήµατα µαζικής εστίασης. 
Όπως ωστόσο σηµείωσε ο οικονοµικός 
Τύπος, πρόσφατη γνωµάτευση του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους (Conseil d’Etat) 
έκρινε ότι η χρήση των «έξυπνων» 
ταµειακών µηχανών είναι µερικώς 
αντισυνταγµατική, µε αποτέλεσµα η βελγική 
κυβέρνηση να πρέπει να προβεί σε 
αναθεώρηση του σχετικού νοµοθετήµατος. 
Ο αρµόδιος οµοσπονδιακός Υπουργός 
Οικονοµικών Johan Van Overtveldt δήλωσε 
σχετικά ότι η κυβέρνηση θα προβεί στις 
απαραίτητες αναθεωρήσεις του 
νοµοθετήµατος, το οποίο είχε θεσπισθεί από 
την προηγούµενη κυβέρνηση Di Rupo 2 .        
Η αντισυνταγµατικότητα την οποία 
επισήµανε το Νοµικό Συµβούλιο του 
Κράτους αφορά µεν καθαρά εφαρµοστικές / 

                                                 
2 Βλ. και σχετική παλαιότερη αναφορά µας σε άρθρο 
2 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 24. 

διαδικαστικές πτυχές του νοµοθετήµατος, 
ωστόσο, όπως σηµείωσε ο οικονοµικός 
Τύπος, οι εκπρόσωποι του κλάδου horeca, οι 
οποίοι έχουν γενικά αντιταχθεί στην 
εισαγωγή του νέου συστήµατος των 
«έξυπνων» ταµειακών µηχανών 3  και 
ορισµένοι εξ αυτών προσέφυγαν στο Νοµικό 
Συµβούλιο, είναι πολύ πιθανό να ασκήσουν 
πιέσεις προς την κατεύθυνση της βαθύτερης 
αναθεώρησης του νοµικού πλαισίου, της 
υιοθέτησης συνοδευτικών µέτρων στήριξης 
του κλάδου, καθώς και της αναβολής της 
θέσης του νέου συστήµατος σε ισχύ. 
Σηµειώνουµε ότι τον Ιούλιο τρέχοντος έτους, 
το οµοσπονδιακό υπουργικό συµβούλιο 
αποφάσισε ένα συνοδευτικό του νέου 
συστήµατος πρόγραµµα στήριξης του 
κλάδου µαζικής εστίασης. Σύµφωνα µε τα 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα, ο κλάδος µαζικής 
εστίασης στο Βέλγιο αριθµεί 55.000 
καταστήµατα, 120.000 εργαζόµενους και 
40.000 αυτοαπασχολούµενους, και θεωρείται 
ότι θα πληγεί ιδιαίτερα από το σύστηµα των 
«έξυπνων» ταµειακών µηχανών, το οποίο θα 
µειώσει δραστικά τις δυνατότητες 
φοροαποφυγής.   
 
3. Επιβεβαίωση και 
συγκεκριµενοποίηση των ρυθµών 
οικονοµικής ανάπτυξης κατά το 2ο 
τρίµηνο τρέχοντος έτους 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας του Βελγίου (BNB) που 
δηµοσιεύθηκαν στις 31 Αυγούστου, 
επιβεβαιώθηκε ο ρυθµός µεγέθυνσης του 
βελγικού ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίµηνο του 
τρέχοντος έτους σε 0,4% έναντι του 
προηγούµενου, πρώτου τριµήνου και σε 
1,3% έναντι του δευτέρου τριµήνου του 
20144.  
Κατά το δεύτερο τρίµηνο του τρέχοντος 
έτους, αυξήθηκε σε σύγκριση µε το πρώτο 
το ΑΕΠ στους κλάδους βιοµηχανίας κατά 
0,6%, κατασκευών κατά 1,2% και 
υπηρεσιών κατά 0,3%. Αυξήθηκαν εξάλλου 
οι ιδιωτικές δαπάνες κατανάλωσης κατά 
0,5%, ενώ οι δηµόσιες καταναλωτικές 

                                                 
3  Ως συστήµατος υπερβολικά ακριβού, περίπλοκου 
και άδικου. 
4  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 1 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 97. 
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δαπάνες µειώθηκαν οριακά κατά 0,1%. Οι 
ακαθάριστες επενδύσεις σε πάγια στοιχεία 
εµφάνισαν ουσιαστική πτώση της τάξεως 
του 9,6% (συγκεκριµένα οι επιχειρηµατικές 
επενδύσεις µειώθηκαν κατά 13,4% 5 , οι 
δηµόσιες επενδύσεις κατά 4,2%, ενώ οι 
ιδιωτικές επενδύσεις σε ακίνητα αυξήθηκαν 
κατά 0,8%). Η συνολική εγχώρια ζήτηση (µη 
συνυπολογιζοµένων µεταβολών των 
αποθεµάτων) µειώθηκε κατά 2,1%, ενώ οι 
εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,3% και 0,4% 
αντιστοίχως. Τέλος, στην διάρκεια του 
δευτέρου τριµήνου του 2015 αυξήθηκε ο 
συνολικός αριθµός των απασχολουµένων 
στο Βέλγιο κατά 0,2%, πάντοτε σε σύγκριση 
µε το πρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους.        
 
4. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
επιχειρηµατικές ειδήσεις και 
οικονοµικές ειδήσεις  
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Η εβδοµάδα 31 
Αυγούστου – 4 Σεπτεµβρίου τελείωσε 
βρίσκοντας τον δείκτη BEL 20 να κλείνει στις 
3.398,66 µονάδες, έχοντας σηµειώσει 
εβδοµαδιαία πτώση της τάξεως του 1,81%. 
Τις καλύτερες εβδοµαδιαίες επιδόσεις στο 
πλαίσιο του δείκτη σηµείωσαν οι µετοχές 
των εταιρειών D’Ieteren (+14,89% στα 
37,57 €), UCB (+5,26% στα 71,08 €), Elia 
(+4,17% στα 38,97 €), Ackermans & Van 
Haaren (AvH, +2,91% στα 132,55 €) και 
Umicore (+0,48% στα 35,85 €). Οι ως άνω 
µετοχές υπήρξαν και οι µόνες µε θετική 
επίδοση στην διάρκεια της υπό εξέταση 
εβδοµάδας. Τις χειρότερες εβδοµαδιαίες 
επιδόσεις εντός του δείκτη BEL 20 
πραγµατοποίησαν οι µετοχές των δύο πλέον 
«βαρέων» εταιρειών του, της Engie (-7,25% 
στα 15,03 €) και της AB InBev (-2,45% στα 
95,39 €), καθώς και η µετοχή της Delta 
Lloyd που συνεχίζει την καθοδική της πορεία, 
φθάνοντας τα 8,89 € (-7,02%). Σηµειωτέον 
ότι στις 9 Σεπτεµβρίου, ο δείκτης BEL 20 
έκλεισε στις 3.495,01 µονάδες, έχοντας 
σηµειώσει ηµερήσια άνοδο της τάξεως του 
1,27%. 

                                                 
5 Σηµειωτέον ότι το προηγούµενο, πρώτο τρίµηνο του 
τρέχοντος έτους, οι επιχειρηµατικές επενδύσεις είχαν 
καταγράψει ασυνήθιστα µεγάλη αύξηση της τάξεως 
του 14,8%. 

Σύµφωνα µε τον βελγικό οικονοµικό Τύπο, 
τον µήνα Αύγουστο ο δείκτης BEL 20 του 
Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών κατέγραψε 
συνολικές απώλειες της τάξεως του 7,24%, 
σηµειώνοντας την χειρότερη µηνιαία 
αρνητική επίδοσή του από τον Φεβρουάριο 
του 2009, ακολουθώντας την εξαιρετικά 
αρνητική τάση που επικράτησε και στα 
υπόλοιπα µεγάλα διεθνή χρηµατιστήρια, ως 
αποτέλεσµα κυρίως της έντονης 
αβεβαιότητας των επενδυτών αναφορικά µε 
την οικονοµική κατάσταση της Κίνας και των 
φόβων τους για επερχόµενη σοβαρή 
επιβράδυνση της κινεζικής –και ενδεχοµένως 
και της παγκόσµιας- οικονοµίας. Κατά τον 
Τύπο, µοναδικό στοιχείο που φαίνεται να 
συγκράτησε ορισµένες µετοχές του δείκτη 
BEL 20 από την γενικευµένη πτωτική τάση 
υπήρξε η δηµοσίευση ευνοϊκών τριµηνιαίων 
οικονοµικών αποτελεσµάτων από ορισµένους 
βελγικούς επιχειρηµατικούς οµίλους. Άνοδο 
στην διάρκεια του Αυγούστου σηµείωσε η 
αξία της µετοχής της διαχειρίστριας του 
βελγικού ηλεκτρικού δικτύου Elia (+6,02%), 
καθώς και ακόµη τριών εταιρειών των 
οποίων οι µετοχές συµµετέχουν στην 
διαµόρφωση του δείκτη BEL 20, ενώ από 
πλευράς µετοχών εκτός δείκτη εξαιρετικές 
µηνιαίες αποδόσεις σηµείωσαν τον Αύγουστο 
εκείνες των εταιρειών Tigenix 
(βιοτεχνολογίας, +62,03%) και Lotus 
Bakeries (µπισκοτοποιία, +25,46%). Από την 
άλλη πλευρά, εντυπωσιακή πτώση 
σηµείωσαν τον Αύγουστο οι µετοχές 
εταιρειών του δείκτη BEL 20, όπως οι Delta 
Lloyd (ολλανδική τράπεζα, -41,38%), Bpost 
(βελγικά ταχυδροµεία, -15,69%), Solvay 
(χηµική βιοµηχανία, -13,45%) και AB InBev 
(ζυθοποιία, -10,71%).  
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
βεβαίως και στην εξαιρετικά έντονη πτωτική 
τάση του ελληνικού χρηµατιστηρίου στην 
διάρκεια του Αυγούστου (µε απώλειες της 
τάξεως του 21,73%).   
Κινήσεις µεγάλου βελγικού ασφαλιστικού 
οµίλου Ageas στην Ασία: Σύµφωνα µε τον 
βελγικό οικονοµικό Τύπο, ο µεγάλος βελγικός 
ασφαλιστικός όµιλος Ageas (που είναι 
διάδοχος του παλαιού οµίλου Fortis), ο 
οποίος είναι εξαιρετικά καλά τοποθετηµένος 
στις ασιατικές αγορές, προχώρησε πρόσφατα 
σε πώληση της θυγατρικής του στο Χονγκ 
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Κονγκ (Ageas Hong Kong) στον κινεζικό 
όµιλο διαχείρισης επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου JD Capital, έναντι 1,23 εκατ. 
€. Κατά τα δηµοσιεύµατα, η λογιστική αξία 
της Ageas Hong Kong στα τέλη Ιουνίου 
τρέχοντος έτους ανήλθε στα 967 εκατ. €, 
ενώ η εν λόγω θυγατρική του µεγάλου 
βελγικού ασφαλιστικού οµίλου 
πραγµατοποίησε έσοδα από ασφάλιστρα 
ύψους 481 εκατ. € και καθαρά κέρδη ύψους 
40 εκατ. € το 2014. Σύµφωνα µε τον 
οικονοµικό Τύπο, η συµφωνία πώλησης της 
Ageas Hong Kong, η οποία επετεύχθη στις 
αρχές Σεπτεµβρίου και αναµένεται να 
ολοκληρωθεί στην διάρκεια του πρώτου 
εξαµήνου του 2016, εκτιµάται ότι θα 
αποφέρει συνολικά πρόσθετα κέρδη της 
τάξεως των 450 εκατ. € στα καθαρά 
αποτελέσµατα του βελγικού ασφαλιστικού 
οµίλου. Ο Τύπος υπογράµµισε εξάλλου την 
πρόσφατη τοποθέτηση του µεγάλου 
βελγικού οµίλου στις αγορές των Φιλιππίνων 
και του Βιετνάµ, σε συνέχεια των 
επενδυτικών του τοποθετήσεων στην Κίνα 
(συµµετοχή κατά 25% στον κινεζικό 
ασφαλιστικό όµιλο Taiping Life), στην 
Ταϊλάνδη, στην Μαλαισία και στην Ινδία. 
Κατά την διοίκηση της Ageas, η πώληση της 
θυγατρικής της στο Χονγκ Κονγκ εντάσσεται 
στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης 
των επενδύσεων σε αναδυόµενες, ταχύτατα 
αναπτυσσόµενες ασιατικές αγορές στον 
κλάδο των ασφαλειών, µε πρωταρχική αγορά 
στόχο την Κίνα, και µε πρόσθετη µελλοντική 
αγορά στόχο την Ινδονησία, όπου η Ageas 
σκέπτεται να επεκταθεί. Ο οικονοµικός Τύπος 
σηµείωσε ότι στην διάρκεια του πρώτου 
εξαµήνου του 2015 ο όµιλος Ageas 
εισέπραξε ποσόν 2,8 δις. € από ασφάλιστρα 
στις ασιατικές αγορές, έναντι εσόδων 2,1 δις. 
€ στο Βέλγιο. Εκ των εσόδων από τις 
ασιατικές αγορές, τα 1,8 δις. € προήλθαν 
από την αγορά της Κίνας (εκτός του Χονγκ 
Κονγκ, σηµειώνοντας ετήσια αύξηση της 
τάξεως του 54%) και τα 400 εκατ. € από την 
Ταϊλάνδη. Ο Τύπος υπογράµµισε ότι για 
πρώτη φορά, τα κέρδη του οµίλου Ageas 
στην Ασία (ύψους 212 εκατ. €) υπερέβησαν 
εκείνα στο Βέλγιο (197 εκατ. €) στην 
διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Η διοίκηση 
του βελγικού ασφαλιστικού οµίλου 
υπογράµµισε ότι τα έσοδα από την πώληση 

της θυγατρικής του στο Χονγκ Κονγκ 
αναµένεται να αυξήσουν σηµαντικά τα 
ρευστά του διαθέσιµα, τα οποία θα 
διοχετευθούν κυρίως στην περαιτέρω 
ανάπτυξη των επιχειρηµατικών του 
δραστηριοτήτων, ενώ ένα µέρος τους θα 
διανεµηθεί ως µέρισµα στους µετόχους. 
Τέλος, ο οικονοµικός Τύπος σηµείωσε ότι και 
στην ευρωπαϊκή αγορά η Ageas επεκτείνεται, 
καθώς στις αρχές Αυγούστου προχώρησε 
στην εξαγορά των δραστηριοτήτων της Axa 
στην Πορτογαλία, έναντι 191 εκατ. €. 
∆ανεισµός βελγικού δηµοσίου: Την 1η 
Σεπτεµβρίου, το βελγικό δηµόσιο άντλησε 
από τις αγορές βραχυπρόθεσµη 
χρηµατοδότηση ύψους 1,905 δις. €, από την 
έκδοση και διάθεση εντόκων γραµµατίων 
τρίµηνης και εξάµηνης διάρκειας, µε το ύψος 
των µέσων επιτοκίων να ανέρχεται εκ νέου 
σε αρνητικά επίπεδα ρεκόρ. Συγκεκριµένα, 
από τα τρίµηνης διάρκειας γραµµάτια 
αντλήθηκαν 655 εκατ. € µε µέσο επιτόκιο     
-0,241% (έναντι -0,240% στις 11.8)6, ενώ 
από τα εξάµηνης διάρκειας γραµµάτια 
αντλήθηκαν 1,25 δις. € µε µέσο επιτόκιο      
-0,229% (έναντι -0,223% στις 4.8)7.  
Σύµφωνα εξάλλου µε τα στοιχεία που 
δηµοσίευσε η βελγική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
Χρέους (Agence Belge de la Dette), το 
ποσόν που αντλήθηκε από την τρίτη φετινή 
απόπειρα εσωτερικού οµολογιακού 
δανεισµού (26.8 έως 3.9.2015) ανήλθε στο 
χαµηλό ποσόν των 7,072 εκατ. €, έναντι 
3,02 εκατ. € που είχαν αντληθεί τον Ιούνιο 
και 3,49 εκατ. € που είχαν αντληθεί τον 
Μάρτιο τρέχοντος, τα οποία και είχαν 
αποτελέσει ιστορικά χαµηλά επίπεδα όλων 
των εποχών. Τα προσφερθέντα οµόλογα, 
αποκλειστικά δεκαετούς διάρκειας 
διατέθηκαν µε ονοµαστικό επιτόκιο 0,90%, 
ελαφρώς υψηλότερο εκείνου των 
προηγουµένων εκδόσεων. Πάντως, τα 
κρατικά έσοδα από τον εσωτερικό 
οµολογιακό δανεισµό παραµένουν σε 
σταθερά χαµηλά επίπεδα (εξαιτίας του 
χαµηλού ακόµη επιπέδου των επιτοκίων), 
καθώς φέτος έχουν αντληθεί µέχρι τώρα 

                                                 
6 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 2 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 98. 
7 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 2 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 97. 
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συνολικά µόλις 6,52 εκατ. €, έναντι της ήδη 
εξαιρετικά χαµηλής αποκοµιδής των 49,52 
εκατ. € πέρσι.     
Η µεγάλη φαρµακευτική UCB πωλεί 
αµερικανική θυγατρική της, ειδικευµένη στα 
γενόσηµα φάρµακα: Όπως ανέφερε στις 
αρχές Σεπτεµβρίου ο οικονοµικός Τύπος, η 
µεγάλη βελγική φαρµακευτική UCB 
προχώρησε την 1η Σεπτεµβρίου σε 
συµφωνία πώλησης της αµερικανικής της 
θυγατρικής, εδρεύουσας στο New Jersey, 
Kremers Urban, στην επίσης αµερικανική και 
εδρεύουσα στην Φιλαδέλφεια 
φαρµακοβιοµηχανία γενόσηµων φαρµάκων 
Lannett, έναντι 1,1 δις. €. Σηµειωτέον ότι η 
UCB είχε εξαγοράσει την Kremers Urban στο 
πλαίσιο της ευρύτερης εξαγοράς της 
γερµανικής φαρµακευτικής Schwartz Pharma 
το έτος 2006. Η Kremers Urban, η οποία 
ειδικεύεται στην παραγωγή γενόσηµων 
φαρµάκων, χαρακτηρίζεται από υψηλά 
επίπεδα κερδοφορίας, ωστόσο η επί µακρόν 
επιδιωκόµενη πώλησή της σχετίζεται µε την 
στρατηγική της UCB η οποία 
προσανατολίζεται στην επικέντρωση των 
δραστηριοτήτων της στα φάρµακα για την 
θεραπεία νόσων του κεντρικού νευρικού 
συστήµατος και του ανοσοποιητικού 
συστήµατος. Σηµειώνουµε ότι προς τα τέλη 
του περασµένου έτους, η UCB είχε 
συµφωνήσει να πωλήσει την Kremers Urban 
σε δύο αµερικανικά επενδυτικά ταµεία, 
έναντι συνολικού ποσού 1,35 δις. €, ωστόσο 
η εν λόγω πώληση δεν έλαβε τελικά χώρα 
εξαιτίας της επιβολής τότε πρόσθετων 
διοικητικών / κανονιστικών εµποδίων στην 
συµφωνία από την αµερικανική Υπηρεσία 
τροφίµων και φαρµάκων (Food & Drug 
Administration)8.   
Η συγχώνευση Banque Degroof και 
Petercam ολοκληρώνεται την 1η Οκτωβρίου: 
Σύµφωνα µε πρόσφατα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, η συγχώνευση των δύο 
µεγάλων βελγικών επενδυτικών τραπεζών 
Degroof και Petercam αναµένεται να 
ολοκληρωθεί επισήµως την 1η Οκτωβρίου 
τρέχοντος έτους, ηµέρα κατά την οποία οι 
γενικές συνελεύσεις των µετόχων των δύο 

                                                 
8  Βλ. και παλαιότερες σχετικές αναφορές µας σε 
άρθρα 6 και 7 ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 73 και 
77, αντιστοίχως. 

τραπεζών θα εγκρίνουν την απορρόφηση της 
δεύτερης από την πρώτη, µε αναλογία 30 
προς 709. Σύµφωνα µε τον οικονοµικό Τύπο, 
τα συνολικά υπό διαχείριση στοιχεία 
ενεργητικού των δύο τραπεζών ανέρχονται 
σε άνω των 50 δις. €, ενώ το νέο σχήµα που 
θα προκύψει από την συγχώνευση θα 
επικεντρώσει τις δραστηριότητές του στο 
private banking, στην διαχείριση 
χαρτοφυλακίων θεσµικών επενδυτών και 
στην εταιρική χρηµατοδότηση. Λίγο πριν την 
ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι δύο 
τραπεζικοί όµιλοι απασχολούν συνολικά 
προσωπικό 1.435 υπαλλήλων, ενώ την 
περίοδο που διανύουµε διενεργούνται οι 
τελευταίες διεργασίες όσον αφορά την 
κατανοµή του προσωπικού σε διευθυντικές 
θέσεις κλειδιά εντός του νέου σχήµατος. Οι 
διεργασίες αυτές σηµαδεύτηκαν από την 
πρόσφατη αποχώρηση του επικεφαλής 
οικονοµολόγου και εµβληµατικής 
φυσιογνωµίας της Banque Degroof, Etienne 
De Callataÿ από την τράπεζα. Σηµειωτέον ότι 
το διοικητικό συµβούλιο του οµίλου που θα 
προκύψει από την συγχώνευση θα 
απαρτίζεται από 3 µέλη της Degroof, 3 
ανεξάρτητα µέλη – ανώτατα στελέχη του 
νέου σχήµατος- και 1 µέλος της Petercam, 
ενώ διευθύνων σύµβουλος της Banque 
Degroof Petercam θα είναι ο Philippe Masset, 
σηµερινός διευθύνων σύµβουλος της 
Degroof.    
Μείωση των διοικητικών τελών και 
επιβαρύνσεων κατά 400 εκατ. € το 2014: Ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος, βασισµένος σε 
πρόσφατα στοιχεία της Υπηρεσίας για την 
απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, 
ανέφερε στις αρχές Σεπτεµβρίου ότι το 2014 
τα διάφορα διοικητικά τέλη και επιβαρύνσεις 
προς πολίτες και επιχειρήσεις, σε 
οµοσπονδιακό επίπεδο, µειώθηκαν κατά 400 
εκατ. € έναντι του 2013. Το 56,5% (ήτοι 
226 εκατ. €) της εν λόγω µείωσης αφορούσε 
ελάφρυνση των σχετικών επιβαρύνσεων που 
κατέβαλαν επιχειρήσεις στο βελγικό δηµόσιο. 
Τα τέλη και οι επιβαρύνσεις των πολιτών 
ελαφρύνθηκαν κατά 174 εκατ. €. Κύρια αιτία 
της µείωσης των διοικητικών τελών υπήρξε η 

                                                 
9 Ήτοι, το 70% του κεφαλαίου του νέου σχήµατος θα 
κατέχουν οι µέτοχοι της Banque Degroof και το 30% 
οι µέτοχοι της Petercam.   
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γενικευµένη χρήση ηλεκτρονικών µέσων 
διεκπεραίωσης των διαφόρων διαδικασιών 
και συναλλαγών µε το βελγικό δηµόσιο, 
όπως της ηλεκτρονικής τιµολόγησης των 
παρεχόµενων από το κράτος υπηρεσιών. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία, κατά την περίοδο 
2008-2014, τα διοικητικά τέλη και 
επιβαρύνσεις µειώθηκαν συνολικά κατά 1,25 
δις. €, µε περίπου το 65% της 
εξοικονόµησης αυτής να βαίνει προς όφελος 
των επιχειρήσεων.   
Οι βελγικές τράπεζες ενισχύουν την 
ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων: Ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος, παίρνοντας 
αφορµή από την επικείµενη εκκίνηση 
λειτουργίας –στα µέσα Σεπτεµβρίου- νέου 
εκκολαπτηρίου νεοφυών επιχειρήσεων στις 
Βρυξέλλες από την φλαµανδική τράπεζα KBC, 
αναφέρθηκε στις εντεινόµενες πρωτοβουλίες 
των µεγάλων βελγικών τραπεζικών 
ιδρυµάτων (κυρίως των KBC, BNP Paribas 
Fortis και ING) προς ενίσχυση της ανάπτυξης 
νεοφυών επιχειρήσεων. Όπως ανέφεραν τα 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα, το πρόγραµµα 
ενίσχυσης start-up επιχειρήσεων της KBC, 
που έχει ξεκινήσει προ διετίας από την 
Αµβέρσα και έχει τίτλο “Start it @ KBC”, 
υποστηρίζει σήµερα 180 νεοφυείς βελγικές 
επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, ενώ µε την 
προσθήκη της νέας επιχειρηµατικής 
θερµοκοιτίδας στις Βρυξέλλες -5ης στο 
πλαίσιο του προγράµµατος- καθίσταται η 
µεγαλύτερη πλατφόρµα ενίσχυσης της 
νεοφυούς επιχειρηµατικότητας στην χώρα. Η 
BNP Paribas Fortis υλοποιεί την δική της 
πρωτοβουλία ενίσχυσης νεοφυών 
επιχειρήσεων σε συνεργασία µε την βελγική 
πλατφόρµα crowdfunding “MyMicroInvest”, 
ενώ η ING έχει πρόσφατα ξεκινήσει την 
πρωτοβουλία του “Fin Tech Village”, δηλαδή 
ενός επιταχυντή ανάπτυξης νεοφυών 
επιχειρήσεων αποκλειστικά του κλάδου 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.    
Η βελγική εργοδοσία συναινεί σε πρόγραµµα 
υποστήριξης των προσφύγων: Ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε στις αρχές 
Σεπτεµβρίου, στο πλαίσιο της κάλυψης του 
ζητήµατος του πρόσφατου κύµατος αθρόας 
µετανάστευσης στην Ευρώπη από την Μ. 
Ανατολή, στην ευνοϊκή στάση που τηρούν 
σηµαντικοί εργοδοτικοί φορείς του Βελγίου 
(FEB - βελγική Οµοσπονδία Βιοµηχανιών & 

Επιχειρήσεων, η οποία είναι η µεγαλύτερη 
και ισχυρότερη εργοδοτική οργάνωση στο 
Βέλγιο και VOKA - ένωση των φλαµανδικών 
επιµελητηρίων) όσον αφορά το ζήτηµα 
εκπόνησης συγκεκριµένων προγραµµάτων 
υποστήριξης των προσφύγων στο Βέλγιο, µε 
στόχο την κατά το δυνατόν ταχύτερη 
ενσωµάτωσή τους στην αγορά εργασίας. Οι 
εκπρόσωποι της βελγικής εργοδοσίας έχουν 
αναλάβει µάλιστα σειρά πρωτοβουλιών σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές, 
προκειµένου να απορροφηθεί γρήγορα το 
νεοεισερχόµενο εργατικό δυναµικό στην 
βελγική αγορά εργασίας, επιλύοντας 
ενδεχοµένως τα προβλήµατα ελλείψεων 
εργατικών χεριών σε συγκεκριµένους 
κλάδους της βελγικής οικονοµίας. 
Κονδύλια βελγικής αναπτυξιακής βοήθειας το 
2014: Σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση του 
ΟΟΣΑ, το Βέλγιο το 2014 διέθεσε δηµόσια 
κονδύλια ύψους 2,4 δις. € σε έργα 
αναπτυξιακής συνεργασίας, αυξηµένα 
ελαφρώς έναντι του 2013 (2,3 δις. €). Η 
χορηγηθείσα αναπτυξιακή βοήθεια 
αντιπροσωπεύει το 0,45% του βελγικού 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήµατος, 
ευρισκόµενη πάνω από τον µέσο όρο των 
κρατών µελών του ΟΟΣΑ που µετέχουν στην 
επιτροπή αναπτυξιακής συνεργασίας (DAC), 
που βρίσκεται στο 0,29%. Κύριοι λήπτες 
κονδυλίων αναπτυξιακής βοήθειας του 
Βελγίου είναι η Λ.∆. του Κονγκό, η Ακτή 
Ελεφαντοστού, το Μπουρούντι, η Ρουάντα 
και τα Παλαιστινιακά Εδάφη. Στην έκθεσή 
του, ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει ότι ο στόχος του 
Βελγίου για αύξηση του µεριδίου των 
λιγότερο αναπτυγµένων ληπτριών χωρών 
στην βελγική αναπτυξιακή βοήθεια, από 35% 
το 2013 σε 50% µε έµφαση στην βόρεια, 
δυτική και κεντρική Αφρική, είναι µάλλον 
δύσκολο να επιτευχθεί εξαιτίας του τρόπου 
µε τον οποίο λειτουργεί ο προγραµµατισµός 
και η υλοποίηση της βελγικής αναπτυξιακής 
βοήθειας, αλλά και των δεδοµένων 
δηµοσιονοµικών περιορισµών.  
Όπως σηµείωσε η έκθεση του ΟΟΣΑ, η 
χορηγηθείσα βελγική αναπτυξιακή βοήθεια 
το 2014 εµφανίζεται σαφώς µειωµένη σε 
σύγκριση µε το ανώτατο σηµείο των 3 δις. € 
(ή 0,64% του ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήµατος) του έτους 2010, καθώς επίσης 
και σαφώς κατώτερη του στόχου των 
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Ηνωµένων Εθνών για χορήγηση 
αναπτυξιακής βοήθειας από τις δωρήτριες 
χώρες σε ποσοστό 0,7% του ΑΕΠ. Σύµφωνα 
µε τις εκτιµήσεις του Οργανισµού, το σχετικό 
ύψος της βελγικής αναπτυξιακής βοήθειας θα 
εξακολουθήσει να µειώνεται κατά τα 
προσεχή έτη, βασικά λόγω δηµοσιονοµικών 
περικοπών, και ενδεχοµένως θα φθάσει το 
0,38% του ΑΕΠ σε χρονικό ορίζοντα έως το 
έτος 2019.                                         
   
5. Εγκαινίαση ειδικών οικονοµικών 
ζωνών στο αεροδρόµιο της Λιέγης 
Εγκαινιάστηκαν στις αρχές Σεπτεµβρίου από 
την περιφερειακή εταιρεία διαχείρισης των 
αεροδροµίων της Βαλλονίας (Sowaer) και 
την διοίκηση του αεροδροµίου της Λιέγης, 
έπειτα από πολυετείς κατασκευαστικές 
εργασίες, οι νέες και πλήρως εξοπλισµένες 
ειδικές οικονοµικές ζώνες στον αερολιµένα 
της Λιέγης, ο οποίος αποτελεί τον 
σηµαντικότερο του Βελγίου όσον αφορά τα 
εµπορευµατικά φορτία. Στα εγκαίνια των 
ειδικών οικονοµικών ζωνών παρευρέθηκαν 
τόσο ο επικεφαλής της κυβέρνησης της 
Βαλλονίας Paul Magnette, όσο και 3 
υπουργοί της περιφέρειας, συγκεκριµένα ο 
αρµόδιος για την οικονοµική ανάπτυξη, Jean-
Claude Marcourt, ο αρµόδιος για τις 
οικονοµικές ζώνες, Maxime Prévot και ο 
αρµόδιος για την πολιτική των αεροδροµίων, 
Carlo Di Antonio, οι οποίοι εξήραν την 
σηµασία του έργου και την συµµετοχή της 
περιφέρειας στην χρηµατοδότησή του µε 
δηµόσιους πόρους.      
Οι δύο ειδικές οικονοµικές ζώνες έχουν 
συνολική έκταση 40 εκταρίων, εκ των 
οποίων 28 εκτάρια στα βόρεια του 
αεροδροµίου (Fret Nord 1) και 11,5 εκτάρια 
στα νότια (Sud 3 και 4). Η βόρεια οικονοµική 
ζώνη πρόκειται να φιλοξενήσει µεγάλες 
επιχειρήσεις και πλατφόρµες logistics, ενώ η 
νότια θα στεγάσει γραφεία και υπηρεσίες 
που σχετίζονται µε την λειτουργία και τις 
δραστηριότητες του αεροδροµίου. Γενικά, οι 
εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες των δύο 
οικονοµικών ζωνών απευθύνονται σε 
επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες 
σχετίζονται µε το αεροδρόµιο. Οι εργασίες 
σύνδεσης των εγκαταστάσεων µε τις 
ενεργειακές, τηλεπικοινωνιακές και λοιπές 
υποδοµές αντιπροσωπεύουν επένδυση 

συνολικού ύψους 16 εκατ. €, τα 12,5 εκατ. € 
εκ των οποίων προήλθαν από 
χρηµατοδοτήσεις του πολυετούς 
αναπτυξιακού προγράµµατος της 
περιφέρειας της Βαλλονίας (Plan Marshall)10. 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της κυβέρνησης 
της Βαλλονίας, οι νέες ειδικές οικονοµικές 
ζώνες στο αεροδρόµιο της Λιέγης αναµένεται 
να οδηγήσουν στην δηµιουργία χιλίων 
περίπου άµεσων θέσεων εργασίας εντός της 
προσεχούς πενταετίας.   
Όπως σηµείωσε ο βελγικός οικονοµικός 
Τύπος, ο ευρύτερος σχεδιασµός της 
κυβέρνησης της Βαλλονίας περιλαµβάνει την 
επέκταση της οικονοµικής περιµέτρου του 
αεροδροµίου της Λιέγης και την διαµόρφωση 
χώρων υποδοχής επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων σε µία έκταση συνολικά 
450 εκταρίων πλησίον του αεροδροµίου, 
συνολικού ύψους επένδυσης 150 εκατ. € και 
σε χρονικό ορίζοντα 20-25 ετών. Η επέκταση 
της οικονοµικής περιµέτρου του 
αεροδροµίου, όταν ολοκληρωθεί, εκτιµάται 
ότι θα έχει δηµιουργήσει συνολικά 7.500 
άµεσες και 2.000 έµµεσες θέσεις εργασίας. 
Σήµερα, το αεροδρόµιο της Λιέγης απασχολεί 
άµεσα  περί τους 2.800 εργαζόµενους και 
έµµεσα περί τους 6.700. Σηµειωτέον ότι ο 
αερολιµένας Λιέγης κατέγραψε το 2014 
κύκλο εργασιών πλησίον των 23 εκατ. € 
(αύξηση 8,25% έναντι του 2013) και κέρδη 
της τάξεως των 809,08 χιλ. €. Τα 
µεταφερθέντα εµπορευµατικά φορτία το 
2014 αυξήθηκαν στους 590,58 χιλ. τόνους, 
έναντι 560,95 χιλ. τόνων το 2013. Στα τέλη 
του 2014, το συνολικό χρέος του αερολιµένα 
ανερχόταν σε 33,67 εκατ. €.   
Ο µακρόπνοος σχεδιασµός επέκτασης της 
οικονοµικής περιµέτρου του αεροδροµίου 
της Λιέγης σχετίζεται στενά µε την 
προσπάθεια βέλτιστης αξιοποίησης τόσο της 
πλατφόρµας logistics του αερολιµένα, όσο 
και της υπό ολοκλήρωση πλατφόρµας 
συνδυασµένων µεταφορών στο λιµάνι της 
Λιέγης (Trilogiport)11. 

                                                 
10 Βλ. παλαιότερες σχετικές αναφορές µας, µε πλέον 
πρόσφατη εκείνην του άρθρου 2 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 93.  
11 Βλ. και προηγούµενες σχετικές αναφορές µας, µε 
πλέον πρόσφατη εκείνην του άρθρου 5 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 85. 



 

 9

Ο οικονοµικός Τύπος του Βελγίου 
αναφέρθηκε αρκετά εκτεταµένα το τελευταίο 
διάστηµα σε διαµάχη που έχει ξεσπάσει 
µεταξύ του αεροδροµίου της Λιέγης και 
εκείνου των Βρυξελλών, µε αντικείµενο την 
πρόσφατη χορήγηση από την οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση αδειών εκτέλεσης 
εµπορευµατικών πτήσεων σε αφρικανική 
εταιρεία (Ethiopian Airlines, µέσω της 
συνεργάτιδάς της DHL) από το αεροδρόµιο 
Βρυξελλών προς τρίτους, ασιατικούς 
προορισµούς 12 . Η αντίδραση του 
αεροδροµίου της Λιέγης οφείλεται στο 
γεγονός ότι αυτό αποτελεί βάση και 
σηµαντικότατο διαµετακοµιστικό κόµβο για 
την εδρεύουσα στο Βέλγιο εταιρεία TNT 
Airways (θυγατρική της ολλανδικής 
ταχυµεταφορικής TNT Express), και συνεπώς 
η διοίκησή του φοβάται ότι οι χορηγηθείσες 
άδειες για εµπορευµατικές πτήσεις από το 
αεροδρόµιο των Βρυξελλών θα εκτρέψουν 
µεταφορικό έργο από την Λιέγη προς τις 
Βρυξέλλες. Εκτίµηση του οικονοµικού Τύπου 
είναι ότι, καθώς ανάλογη διαµάχη υπάρχει 
και µεταξύ των αεροδροµίων Βρυξελλών και 
Charleroi όσον αφορά τις επιβατικές 
µεταφορές 13 , θα πρέπει η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση να αναλάβει τελικά έναν 
συντονιστικό και εξισορροπητικό ρόλο, 
χαράζοντας και υλοποιώντας µία 
ολοκληρωµένη και συνεκτική πολιτική για 
την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των τριών 
κύριων αεροδροµίων της χώρας.           
 
6. Σχεδιασµός βελγικής οµοσπονδιακής 
κυβέρνησης και περιφερειακών 
κυβερνήσεων για επιχειρηµατικές 
αποστολές σε Ιράν, Ισραήλ και 
Παλαιστίνη    
Σύµφωνα µε πληροφορίες που δηµοσίευσε ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος στις αρχές 
Σεπτεµβρίου, η βελγική οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση από την µία πλευρά, και 
συγκεκριµένα ο ΥΠΕΞ κ. Reynders και ο 
αρµόδιος για το εξωτερικό εµπόριο κ. De 
                                                 
12 Συγκεκριµένα, το Ντουµπάι, το Χονγκ Κονγκ και 
την Σαγκάη, προορισµούς που ήδη εξυπηρετούνται 
από την TNT Airways από το αεροδρόµιο της Λιέγης. 
13  Συγκεκριµένα, το αεροδρόµιο Βρυξελλών 
κατηγορεί εκείνο του Charleroi ότι του ασκεί αθέµιτο 
ανταγωνισµό, απολαµβάνοντας περιφερειακών 
επιδοτήσεων. 

Crem, και οι 3 περιφερειακές κυβερνήσεις 
του Βελγίου από την άλλη, σχεδιάζουν την 
υλοποίηση διαδοχικών επιχειρηµατικών 
αποστολών στο Ιράν, το Ισραήλ και την 
Παλαιστίνη, προς τα τέλη του τρέχοντος 
έτους (συγκεκριµένα το Νοέµβριο και στις 
αρχές ∆εκεµβρίου).  
Όσον αφορά την οµοσπονδιακή 
επιχειρηµατική αποστολή στο Ιράν, ο 
σηµερινός προγραµµατισµός της βελγικής 
κυβέρνησης περιλαµβάνει την 
πραγµατοποίηση 15µελούς περίπου 
διερευνητικής επιχειρηµατικής αποστολής 
στην Τεχεράνη εντός του πρώτου 
δεκαηµέρου του Νοεµβρίου, διάρκειας 2-3 
ηµερών, εν όψει ανοίγµατος της ιρανικής 
αγοράς κατόπιν της πρόσφατης διεθνούς 
συµφωνίας για το πυρηνικό πρόγραµµα του 
Ιράν. Σύµφωνα µε τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, θα πρόκειται για περισσότερο 
«ελαφρού σχήµατος» επιχειρηµατική 
αποστολή, υπό την έννοια ότι δεν θα 
περιλαµβάνει την συµµετοχή µέλους της 
βασιλικής οικογένειας –ως είθισται στις 
οµοσπονδιακές αποστολές- και έτσι θα είναι 
ευκολότερο να σχεδιασθεί και υλοποιηθεί. 
Όπως σηµείωσε ο οικονοµικός Τύπος πάντως, 
κυβερνητικοί παράγοντες των περιφερειών 
άσκησαν κριτική στην πρωτοβουλία της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης για υλοποίηση 
αποστολής στο Ιράν χωρίς προηγούµενη 
διαβούλευση µε τις περιφέρειες, στην 
αρµοδιότητα των οποίων εµπίπτει το 
εξωτερικό εµπόριο.   
Η συνδυασµένη επιχειρηµατική αποστολή 
στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, που 
διοργανώνεται µε την συνεργασία των 
φορέων προώθησης εξαγωγών και 
προσέλκυσης επενδύσεων των τριών 
βελγικών περιφερειών (της Βαλλονίας -AWEX, 
της Φλάνδρας - Flanders Investment & 
Trade και των Βρυξελλών - Brussels Invest & 
Export) σχεδιάζεται να λάβει χώρα στο 
διάστηµα 29 Νοεµβρίου έως 3 ∆εκεµβρίου, 
µε την συµµετοχή επιχειρηµατικών οµίλων 
κυρίως από τους κλάδους τεχνολογίας 
πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και ιατρικού 
εξοπλισµού  από τις τρεις περιφέρειες και 
πρόκειται να επισκεφθεί τις πόλεις Τελ Αβίβ 
και Ραµάλα.  
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7. Ενισχύσεις συνολικού ύψους 1,51 
δις. € στην έρευνα από την Βαλλονία 
στην περίοδο 2009-2014 
Σύµφωνα µε οικονοµικά δηµοσιεύµατα των 
αρχών Σεπτεµβρίου, η κυβέρνηση της 
περιφέρειας της Βαλλονίας έχει χορηγήσει 
κατά την περίοδο 2009-2014 συνολικές 
ενισχύσεις για την ανάπτυξη της έρευνας, 
της τάξεως του 1,51 δις. €, κυρίως µέσω των 
αναπτυξιακών προγραµµάτων της 
περιφέρειας (Plan Marshall)14 . Η βαλλονική 
κυβέρνηση υιοθέτησε ωστόσο στις 3 
Σεπτεµβρίου και µία νέα στρατηγική 
«έξυπνης» εξειδίκευσης, µε στόχο την 
περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων στην περιφέρεια. Σκοπός 
της άρτι υιοθετηθείσας στρατηγικής είναι η 
επικέντρωση των οικονοµικών πόρων σε 
καινοτόµους κλάδους – κλειδιά, στο πλαίσιο 
της γενικότερης στρατηγικής των πόλων 
ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας που 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των 
αναπτυξιακών σχεδίων Marshall. Η 
στρατηγική στοχεύει στην περαιτέρω 
προώθηση της εφαρµοσµένης έρευνας και 
των σχεδίων βιοµηχανικής ανάπτυξης στο 
πλαίσιο των 6 πόλων ανταγωνιστικότητας και 
καινοτοµίας 15 , µε ιδιαίτερη επικέντρωση 
στους κλάδους νανοτεχνολογίας, 
τεχνολογίας φωτονίων, laser, ψηφιακής 
απεικόνισης, επεξεργασίας και µετατροπής 
υλικών, προηγµένων τεχνολογιών 
ανακύκλωσης, βιοτεχνολογίας και 
προηγµένων τεχνολογιών στον κλάδο 
αγροβιοµηχανίας, ψηφιακών εφαρµογών και 
δηµιουργικών βιοµηχανιών. Η περιφερειακή 
κυβέρνηση της Βαλλονίας οραµατίζεται η 
επικέντρωση της εφαρµοσµένης έρευνας σε 
επιλεγµένους καινοτόµους κλάδους να 
οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων καινοτόµων 
προϊόντων, ανταγωνιστικών στο διεθνές 
πεδίο, και τελικά στην δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Η νέα στρατηγική 
απλοποιεί επίσης τις διαδικασίες για την 

                                                 
14 Βλ. παλαιότερες σχετικές αναφορές µας, µε πλέον 
πρόσφατη εκείνην του άρθρου 2 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 93. 
15 Βλ. και παλαιότερες εν θέµατι αναφορές µας, και 
ιδιαίτερα αυτήν του άρθρου 8 και της υποσηµείωσης 
11 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 63. 

έγκριση ερευνητικών σχεδίων και την 
χορήγηση ενισχύσεων. 
Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµίας της 
περιφέρειας κ. Marcourt, ο οποίος υπήρξε ο 
εισηγητής της νέας στρατηγικής, τα κονδύλια 
µε τα οποία χρηµατοδοτήθηκε η έρευνα –
συνολικού ύψους 1,51 δις. € κατά την 
περίοδο 2009-2014, όπως προαναφέραµε- 
προήλθαν από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά 
ταµεία, από τον τακτικό προϋπολογισµό και 
από τα αναπτυξιακά προγράµµατα της 
περιφέρειας. Το 33% των χρηµατοδοτήσεων 
κατευθύνθηκε προς τα πανεπιστήµια (ήτοι 
503,54 εκατ. €), το 42% προς τις 
επιχειρήσεις (ήτοι 636,57 εκατ. €) και το 
14% προς τα επιµέρους ερευνητικά κέντρα 
(ήτοι 206,5 εκατ. €). Επίσης, στο πλαίσιο της 
πολιτικής έρευνας της περιφέρειας, 
διατέθηκαν κονδύλια 289 εκατ. € σε µέσα 
δράσης και 206 εκατ. € σε µέσα πληρωµών.  
Στόχος της νέας στρατηγικής είναι επίσης η 
επικέντρωση στην ανάπτυξη της έρευνας σε 
επίπεδο µικροµεσαίων επιχειρήσεων, η 
ενίσχυση της δυναµικής και των προοπτικών 
της έρευνας, η επέκταση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων και η επίτευξη συνεργειών 
στο διεθνές επίπεδο, καθώς και η ενίσχυση 
της διάστασης της βιώσιµης, αειφόρου 
ανάπτυξης ως βάσης για την οικονοµική 
ανάπτυξη της περιφέρειας.                           
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