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1. Οικονοµικά Βελγίου 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Bureau Fédéral 
du Plan που δηµοσιεύθηκαν στις 30 Μαρτίου, 
το Βέλγιο δεν πρόκειται να επιτύχει 
εξισορρόπηση του διαρθρωτικού του 
ελλείµµατος µέχρι το έτος 2018, χωρίς την 
λήψη πρόσθετων δηµοσιονοµικών µέτρων 
της τάξεως του 1,6% του ΑΕΠ, ήτοι πλησίον 
των 7 δις. €. Κατά την εκτίµηση του Bureau 
du Plan, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 
Βελγίου το 2016 θα ανέλθει σε 2,9% του 
ΑΕΠ, ενώ, χωρίς την λήψη πρόσθετων 
µέτρων, αναµένεται να ανέλθει σε 2,2% του 
ΑΕΠ το 2018 και σε 1,6% του ΑΕΠ το 2021. 
Επίσης, το δηµόσιο χρέος εκτιµάται από το 
Bureau du Plan ότι θα ανέρχεται το 2021 σε 
102,6% του ΑΕΠ, ήτοι άνω του κατωφλίου 
του 100% του ΑΕΠ, χωρίς πρόσθετα µέτρα 
εξοικονοµήσεων. 
Στις 4 Απριλίου η οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
επανεκκίνησε την διαδικασία του 
δηµοσιονοµικού κονκλαβίου, η οποία δεν 
πρόλαβε να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 
εξαιτίας των τροµοκρατικών χτυπηµάτων 
στις Βρυξέλλες στις 22 Μαρτίου1. Η βελγική 
κυβέρνηση αναζητά τρόπους ώστε να 
γεφυρωθεί το διαφαινόµενο φετινό 
δηµοσιονοµικό κενό, το οποίο είχε αρχικά 
εκτιµηθεί σε πλησίον των 2,2 δις. €2, κατόπιν 
ωστόσο τεχνικών διορθώσεων και 
αναπροσαρµογών3 έχει µειωθεί –θεωρητικά- 
κοντά στα 1,4 δις. €. Ο βελγικός οικονοµικός 
Τύπος έκανε λόγο για διάφορα 
δηµοσιονοµικά µέτρα που έχουν «πέσει» στο 
τραπέζι των συζητήσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων της αναµόρφωσης 
του φορολογικού καθεστώτος των εταιρικών 
αυτοκινήτων, της αύξησης των συντελεστών 

                                                 
1 Βλ. σχετικές προηγούµενες αναφορές µας σε άρθρα 
3, 2 και 3 ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 118, 119 
και 120, αντιστοίχως. 
2  Και σύµφωνα µε ορισµένες περισσότερο 
απαισιόδοξες εκτιµήσεις σε µεταξύ 2,2 και 3,2 δις. €. 
3 Οι οποίες αφορούν κυρίως τον µη συνυπολογισµό 
των δηµοσίων δαπανών που σχετίζονται µε την 
προσφυγική κρίση και την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας, καθώς και την επίσπευση ορισµένων 
δηµοσιονοµικών µέτρων που έχουν ήδη αποφασιστεί 
αλλά δεν έχουν εφαρµοστεί, όπως των νέων 
αυξήσεων στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης 
καυσίµων και καπνού, αλλά και περικοπών στις 
συντάξεις, κυρίως των δηµοσίων υπαλλήλων.    

ΦΠΑ, µίας δεύτερης αναβολής της 
αυτόµατης τιµαριθµικής αναπροσαρµογής 
των αµοιβών, της µεταρρύθµισης της αγοράς 
εργασίας και αλλαγών στο σύστηµα 
φορολόγησης των εταιρειών. Πάντως, 
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του βελγικού 
οικονοµικού Τύπου, το πιθανότερο είναι πως 
η οµοσπονδιακή κυβέρνηση θα αρκεστεί 
στην λήψη ορισµένων, κατά το δυνατόν 
ανώδυνων, µέτρων εξοικονοµήσεων, καθώς 
και τεχνικών παρεµβάσεων στον 
προϋπολογισµό, και θα αποφύγει, 
τουλάχιστον προς το παρόν, την λήψη 
θεαµατικών δηµοσιονοµικών µέτρων. Κατά 
τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει θέσει 
ιδιαίτερα στενά χρονικά περιθώρια για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας δηµοσιονοµικής 
αναπροσαρµογής, έχοντας θεωρητικά 
περιθώριο έως τα τέλη Απριλίου, που πρέπει 
να εµβάσει στην Ευρ. Επιτροπή τα 
αποτελέσµατά της. Όπως ανέφερε ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος στις 7 Απριλίου, 
το Ανώτατο Οικονοµικό Συµβούλιο (Conseil 
Supérieur des Finances), το οποίο εποπτεύει 
την υλοποίηση του δηµοσιονοµικού 
προγράµµατος της οµοσπονδιακής 
κυβέρνησης, βρίσκεται σε διαδικασία λήψης 
απόφασης γνωµοδότησης προς την 
κυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά θα άνοιγε 
τον δρόµο για µία περαιτέρω αναβολή 
επίτευξης του στόχου της δηµοσιονοµικής 
εξισορρόπησης, για το έτος 2019. Όπως 
έχουµε σηµειώσει σε προηγούµενο 
ενηµερωτικό δελτίο, οι φλαµανδικές 
συνιστώσες του κυβερνητικού συνασπισµού 
αντιτίθενται σε µία τέτοια προοπτική4.   
Όπως σηµείωσε εξάλλου ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος, σύµφωνα µε σχετική 
ανακοίνωση του Bureau Fédéral du Plan στις 
αρχές Απριλίου, εξαιτίας της πρόσφατης 
ανοδικής πορείας του πληθωρισµού στο 
Βέλγιο σε επίπεδα λίγο άνω του 2,2% τον 
Μάρτιο 5 , η υπέρβαση του κατωφλίου που 
πυροδοτεί την αυτόµατη τιµαριθµική 
αναπροσαρµογή των αµοιβών αναµένεται να 
συµβεί τον Μάιο τρέχοντος έτους, αντί του 

                                                 
4 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 2 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 119. 
5 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 120. 
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Ιουλίου που είχε προηγουµένως εκτιµηθεί. 
Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως τον προσεχή 
Ιούνιο θα υπάρξει αύξηση των κοινωνικών 
επιδοµάτων κατά 2%, ενώ τον Ιούλιο θα 
ακολουθήσουν οι αµοιβές του δηµόσιου 
τοµέα µε ανάλογες αυξήσεις, και στην 
συνέχεια εκείνες του µεγαλύτερου µέρους 
του ιδιωτικού τοµέα.   
Σηµειωτέον ότι η τελευταία υπέρβαση του 
κατωφλίου ενεργοποίησης της αυτόµατης 
τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των αµοιβών 
συνέβη το Νοέµβριο 2012, καθώς στην 
συνέχεια το επίπεδο του πληθωρισµού 
κατέγραψε σηµαντικότατη µείωση, και η 
κεντροδεξιά κυβέρνηση Michel καθυστέρησε 
ακόµη περισσότερο –κατά πλησίον του 1 
χρόνου- την ενεργοποίησή της, µέσω της 
υιοθέτησης του µέτρου της αναβολής της. 
Πάντως, όπως τονίζουν έγκυροι Βέλγοι 
οικονοµικοί αναλυτές, σύµφωνα µε τον 
οικονοµικό σχεδιασµό της οµοσπονδιακής 
κυβέρνησης, η αναβολή της αυτόµατης 
τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των αµοιβών 
αναµενόταν να ασκήσει θετικά 
αποτελέσµατα επί της τόνωσης της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων –
µέσω µείωσης του µισθολογικού κόστους 
αυτών- περί τα µέσα του 2017, και συνεπώς 
η ενεργοποίηση της τιµαριθµικής 
αναπροσαρµογής από τον προσεχή Μάιο θα 
προκαλέσει, πέραν των αρνητικών 
δηµοσιονοµικών επιπτώσεων λόγω 
αυξηµένων δαπανών σε µισθούς, συντάξεις 
και κοινωνικά επιδόµατα, επίσης αρνητικές 
επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του 
βελγικού επιχειρείν.  
Όπως ανέφερε ο βελγικός οικονοµικός Τύπος, 
παρά την σηµαντικότατη µείωση του 
µισθολογικού µειονεκτήµατος του Βελγίου 
έναντι των γειτονικών ανταγωνιστριών του 
χωρών εξαιτίας του παγώµατος του επιπέδου 
των αµοιβών τα τελευταία χρόνια, σύµφωνα 
µε πρόσφατα δηµοσιευθέντα στοιχεία της 
EUROSTAT, η χώρα βρίσκεται στην δεύτερη 
θέση στην Ευρώπη –πίσω από την ∆ανία- 
από πλευράς µέσου ωριαίου µισθολογικού 
κόστους, που ανέρχεται στα 39,1 €, ανώτερο 
κατά 4 € του αντίστοιχου στην Γαλλία, 7 
στην Γερµανία και 10 στην ευρωζώνη.     
Παρεµπιπτόντως σηµειώνουµε ότι στις 5 
Απριλίου, το βελγικό δηµόσιο άντλησε 2,315 
δις. € από την διάθεση εντόκων γραµµατίων 

τρίµηνης και εξάµηνης διάρκειας, µε µέσα 
επιτόκια σε ιστορικά χαµηλά αρνητικά 
επίπεδα, της τάξεως του -0,45% για τα 
τρίµηνης και του -0,472% για τα εξάµηνης 
διάρκειας, έναντι επιτοκίων -0,438% για τα 
τρίµηνης διάρκειας στις 8 Μαρτίου και επίσης 
-0,438% για τα εξάµηνης διάρκειας την 1η  
Μαρτίου. Από την διάθεση των τρίµηνης 
διάρκειας εντόκων γραµµατίων αντλήθηκαν 
1,237 δις. €, ενώ από την διάθεση των 
εξάµηνης διάρκειας 1,078 δις. €.                              
                                
2. Άνοδος των φορολογικών εσόδων 
από την κατανάλωση καυσίµων 
Σύµφωνα µε οικονοµικά δηµοσιεύµατα των 
αρχών Απριλίου που βασίζονται σε στοιχεία 
του οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικονοµικών, 
η αύξηση της κατανάλωσης καυσίµων 
κίνησης στο Βέλγιο το 2015 απέφερε 
αυξηµένα φορολογικά έσοδα για το κράτος, 
της τάξεως πλησίον των 300 εκατ. €. Κατά 
τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών, η 
κατανάλωση βενζίνης αυξήθηκε κατά 5,4% 
το 2015 σε σύγκριση µε το 2014, 
ανερχόµενη στα 1,82 δις. λίτρα, ενώ η 
κατανάλωση ντίζελ αυξήθηκε κατά 3,6%, 
στα 8,5 δις. λίτρα. Ως κύρια αιτία της 
αύξησης της κατανάλωσης καυσίµων κίνησης 
στο Βέλγιο το 2015 καταγράφεται ασφαλώς 
η σηµαντικότατη πτώση των τιµών των 
καυσίµων. Σύµφωνα µε στοιχεία της 
βελγικής οµοσπονδίας πετρελαιοβιοµηχανιών 
(Fédération Pétrolière Belge), οι πρόσθετοι 
εισπραχθέντες ειδικοί φόροι από την 
κατανάλωση καυσίµων το 2015 αντιστοιχούν 
σε 210 εκατ. € όσον αφορά το ντίζελ και σε 
80 εκατ. € όσον αφορά την βενζίνη. Η 
αύξηση των εισπραχθέντων ειδικών φόρων 
από την κατανάλωση καυσίµων κίνησης 
ανήλθε το 2015 σε 6,4% έναντι του 2014, 
σε υψηλότερο επίπεδο από την αύξηση των 
πωλήσεων καυσίµων, εξαιτίας της αύξησης 
του επιπέδου των ειδικών φόρων στα 
καύσιµα από την κυβέρνηση Michel. Όπως 
ανέφερε ο οικονοµικός Τύπος, τα στοιχεία 
των οµοσπονδιακών Υπουργείων 
Οικονοµικών και Προϋπολογισµού 
αναφέρουν αύξηση των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης ντίζελ κατά 224 εκατ. € και 
κατανάλωσης βενζίνης κατά 75 εκατ. € το 
2015. Πάντως, από την άλλη πλευρά ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος σηµειώνει τις 
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εκτιµήσεις της βελγικής οµοσπονδίας 
πετρελαιοβιοµηχανιών περί δραστικής 
µείωσης των κρατικών εσόδων από τον ΦΠΑ 
στα καύσιµα εξαιτίας της πτώσης των τιµών 
τους, της τάξεως των 125 εκατ. € το 2015 
και των 206 εκατ. € το 2016. 
Για το 2016, η βελγική κυβέρνηση 
εµφανίζεται αισιόδοξη και αναµένει άνοδο 
των συνολικών εισπράξεων από ειδικούς 
φόρους –συµπεριλαµβανοµένων εκείνων επί 
του πετρελαίου θέρµανσης, του καπνού και 
των οινοπνευµατωδών ποτών- κατά 764 
εκατ. €, στα επίπεδα των 8,72 δις. €.             
 
3. Άσκηση έφεσης κατά της απόφασης 
της Ευρ. Επιτροπής εναντίον του 
ευνοϊκού βελγικού φορολογικού 
καθεστώτος των «αναµενόµενων 
αποφάσεων»6 
Όπως ανακοίνωσε επίσηµα η βελγική 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση στις αρχές 
Απριλίου, στις 22 Μαρτίου κατέθεσε έφεση 
κατά της πρόσφατης (από τον παρελθόντα 
Ιανουάριο) απόφασης της  Ευρ. Επιτροπής 
που στράφηκε εναντίον του ευνοϊκού 
καθεστώτος των «αναµενόµενων 
αποφάσεων» της φορολογικής διοίκησης, και 
υποχρεώνει την βελγική διοίκηση να 
ανακτήσει κονδύλια ύψους πλησίον των 942 
εκατ. € από 35 περίπου µεγάλους 
επιχειρηµατικούς οµίλους που είχαν 
επωφεληθεί του συστήµατος και µειώσει τις 
φορολογικές τους επιβαρύνσεις επί σειρά 
ετών (από το έτος 2005 που το σύστηµα 
βρισκόταν σε ισχύ). Όπως σηµείωσε ο 
οικονοµικός Τύπος, η βελγική κυβέρνηση 
βρισκόταν επί δίµηνο σε διαπραγµατεύσεις 
µε την Ευρ. Επιτροπή, οι οποίες ωστόσο δεν 
καρποφόρησαν, µε αποτέλεσµα να ασκηθεί η 
ως άνω έφεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου. Παράλληλα, το Βέλγιο σκοπεύει 
να αιτηθεί την αναστολή εκτέλεσης της 
απόφασης της Ευρ. Επιτροπής περί 
ανάκτησης των ανωτέρω κονδυλίων από 
τους επιχειρηµατικούς οµίλους, έως ότου 
αποφανθεί σχετικά µε το όλο ζήτηµα το 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. Κατά τον 
οµοσπονδιακό Υπουργό Οικονοµικών κ. Van 

                                                 
6 Βλ. προηγούµενες σχετικές αναφορές µας, κυρίως 
αυτήν του άρθρου 1 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 
115. 

Overtveldt, «η ενδεχόµενη υποχρέωση του 
Βελγίου να ανακτήσει τα εν λόγω κονδύλια 
θα έχει ισχυρότατο αρνητικό δηµοσιονοµικό 
και γενικότερο οικονοµικό αντίκτυπο, καθώς 
θα δηµιουργήσει κλίµα αβεβαιότητας 
αναφορικά µε το επενδυτικό περιβάλλον στο 
Βέλγιο και θα οδηγήσει σε µείωση της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης». 
Σηµειωτέον ότι κατά την βελγική 
αντιπολίτευση, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
θα πρέπει να διεκδικήσει την ανάκτηση των 
κονδυλίων από τους ωφεληθέντες 
επιχειρηµατικούς οµίλους, καθώς τα 
χρειάζεται στο πλαίσιο της επιδίωξής της για 
αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής 
ισορροπίας.     
  
4. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
οικονοµικές και επιχειρηµατικές 
ειδήσεις  
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Η εβδοµάδα 29 
Μαρτίου – 1 Απριλίου έκλεισε µε τον δείκτη 
BEL 20 να ανέρχεται στις 3.357,08 µονάδες, 
καταγράφοντας µικρή εβδοµαδιαία πτώση 
της τάξεως του 0,35%. Όπως σηµείωσε ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος, σηµαντικές 
εβδοµαδιαίες ανόδους µεταξύ των µετοχών 
του δείκτη BEL 20 σηµείωσαν εκείνες των 
εταιρειών Bekaert (+3,01% στα 36,05 €), 
Solvay (+2,02% στα 87,40 €) και Ontex 
(+1,21% στα 28,83 €). Από την άλλη 
πλευρά, εβδοµαδιαία πτώση της τάξεως του 
1,9% σηµείωσε η αξία της µετοχής του 
οµίλου Delhaize, που έκλεισε στα 91,56 €. Η 
εβδοµάδα 4-8 Απριλίου τελείωσε µε τον 
δείκτη BEL 20 να ανέρχεται στις 3.354,06 
µονάδες, σηµειώνοντας ελαφρότατη 
εβδοµαδιαία πτώση της τάξεως του 0,09%, 
µε 7 µετοχές να καταγράφουν πτωτική τάση 
(τις µεγαλύτερες εβδοµαδιαίες πτώσεις 
κατέγραψαν οι µετοχές των Ackermans & 
Van Haaren, µε -6,9% στα 116,20 € και 
Bekaert, µε -4,6% στα 34,45 €). Αντιθέτως, 
τις ισχυρότερες εβδοµαδιαίες ανοδικές τάσεις 
σηµείωσαν οι αξίες των µετοχών των 
εταιρειών Galapagos (+6,88% στα 39,16 €) 
και UCB (+5,29% στα 71,40 €).               
Σύµφωνα µε τον οικονοµικό Τύπο, στην 
διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 
τρέχοντος έτους, ο δείκτης BEL 20 απώλεσε 
το 8,84% της αξίας του, παραπάνω από ότι 
ο πανευρωπαϊκός δείκτης µεγάλων 
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κεφαλαιοποιήσεων Stoxx 600 (-7,73%), ενώ 
τον µήνα Μάρτιο διατηρήθηκε σε σταθερό 
επίπεδο, έναντι ελαφράς ανόδου του δείκτη 
Stoxx 600 κατά 1,08%. Τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα εστιάζουν, ως κύριες αιτίες 
των υψηλότερων έναντι των ευρωπαϊκών 
χρηµατιστηρίων απωλειών του BEL 20, στις 
σηµαντικότατες τριµηνιαίες πτώσεις των 
αξιών των µετοχών της τράπεζας KBC         
(-21,39%), της φαρµακευτικής UCB           
(-19,21%) και της ασφαλιστικής Ageas       
(-18,53%). Ωστόσο, όπως επισήµανε ο 
οικονοµικός Τύπος, οι αξίες µετοχών 
περισσότερο ευαίσθητων στις διακυµάνσεις 
του οικονοµικού κύκλου, όπως της 
µεταλλουργίας Bekaert και του οµίλου 
τεχνολογίας και ανακύκλωσης υλικών 
Umicore, υπήρξαν ευνοηµένες στην διάρκεια 
του πρώτου τριµήνου του 2016, µε την 
µεγαλύτερη τριµηνιαία άνοδο να 
καταγράφεται από την µετοχή της Bekaert 
(+25,79%). Η καθοδική από τις αρχές του 
τρέχοντος έτους πορεία των ευρωπαϊκών –
και του βελγικού- χρηµατιστηρίων 
επισηµαίνεται ότι φάνηκε να ανακόπτεται 
τον Μάρτιο, µε εξαίρεση τις µετοχές του 
τραπεζικού τοµέα και βεβαίως του τουρισµού 
και του κλάδου αεροµεταφορών, που 
επλήγησαν από τα τροµοκρατικά χτυπήµατα 
των Βρυξελλών. 
Όπως εξάλλου ανέφερε στις αρχές Απριλίου 
ο βελγικός οικονοµικός Τύπος, τα συνολικά 
καθαρά κέρδη των βελγικών επιχειρηµατικών 
οµίλων που είναι εισηγµένοι στο 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών κατέγραψαν το 
2015 σηµαντικότατη αύξηση της τάξεως του 
32,7% έναντι του προηγούµενου έτους, 
ανερχόµενα σε 18,3 δις. €. Μη 
συµπεριλαµβανοµένων δε των οικονοµικών 
αποτελεσµάτων του χρηµατοπιστωτικού 
τοµέα, τα συνολικά καθαρά κέρδη των 
βελγικών εισηγµένων εταιρειών ανήλθαν το 
2015 σε 11,06 δις. €, αυξηµένα κατά 21,6% 
έναντι του 2014. Όπως σηµείωσαν τα 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα, η περσινή άνοδος 
της κερδοφορίας των βελγικών εισηγµένων 
εταιρειών προήλθε κυρίως από αυξήσεις των 
κύκλων εργασιών τους, µε 7 στις 10 
εισηγµένες επιχειρήσεις να σηµειώνουν 
αυξήσεις πωλήσεων. Τα υψηλότερα κέρδη το 
2015 κατέγραψε ο µεγάλος όµιλος 
ζυθοποιίας AB InBev, µε 7,67 δις. €, που 

αντιπροσώπευσαν το 42% των συνολικών 
κερδών των εισηγµένων εταιρειών. Την AB 
InBev ακολούθησαν ο τραπεζικός όµιλος KBC 
µε κέρδη 2,6 δις. €, ο επενδυτικός όµιλος 
συµµετοχών Groupe Bruxelles Lambert 
(GBL) µε κέρδη 1,03 δις. €, ο ασφαλιστικός 
όµιλος Ageas µε κέρδη 770 εκατ. €, η 
φαρµακευτική UCB µε κέρδη 623 εκατ. €, η 
Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (BNB) µε 
κέρδη 550 εκατ. €, ο µεγάλος βελγικός 
τηλεπικοινωνιακός πάροχος Proximus µε 
κέρδη 482 εκατ. €, ο χηµικός βιοµηχανικός 
κολοσσός Solvay µε κέρδη 406 εκατ. €, ο 
λιανεµπορικός όµιλος Delhaize µε κέρδη 366 
εκατ. €, τα βελγικά ταχυδροµεία (Bpost) µε 
κέρδη 309,3 εκατ. € και ο επενδυτικός 
όµιλος Sofina µε κέρδη 307,2 εκατ. €. Όπως 
σηµείωσε ο βελγικός οικονοµικός Τύπος, 
αξιόλογο ρόλο στην άνοδο της κερδοφορίας 
των βελγικών εισηγµένων επιχειρήσεων 
έπαιξαν το 2015 τόσο η πτώση της ισοτιµίας 
του ευρώ προς το δολλάριο (που ευνόησε 
ιδιαίτερα ορισµένους επιχειρηµατικούς 
οµίλους µε έντονη δραστηριότητα στις 
αµερικανικές αγορές, όπως τους οµίλους 
Delhaize και AB InBev), όσο και η έντονη 
πτωτική πορεία των διεθνών τιµών του 
πετρελαίου και των πρώτων υλών. 
Επίσης σύµφωνα µε στοιχεία του βελγικού 
οικονοµικού Τύπου, το 2015 οι 20 
επιχειρηµατικοί όµιλοι που µετέχουν στην 
σύνθεση του δείκτη BEL 20 κατέβαλαν 
συνολικό ποσόν φόρων ύψους 5,68 δις. €, 
κατά 2,1% λιγότερο από ότι το 2014. 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις Βέλγων 
οικονοµικών αναλυτών, ο µέσος 
συντελεστής φορολογικής επιβάρυνσης των 
επιχειρηµατικών οµίλων που 
περιλαµβάνονται στον δείκτη BEL 20 το 
2015 ανήλθε σε 22,2%, έναντι 24,7% το 
2014 και 26,7% το 2013.      
Έναρξη εφαρµογής νέου συστήµατος 
χιλιοµετρικών τελών για φορτηγά 
αυτοκίνητα στο Βέλγιο: Ξεκίνησε, όπως είχε 
εξαγγελθεί, από την 1η Απριλίου τρέχοντος 
έτους, η εφαρµογή του νέου συστήµατος 
ηλεκτρονικών χρεώσεων χιλιοµετρικών 
τελών για φορτηγά οχήµατα που διέρχονται 
του βελγικού οδικού δικτύου, βάρους άνω 
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των 3,5 τόνων7. Σύµφωνα µε στοιχεία της 
αρµόδιας διαπεριφερειακής κανονιστικής 
αρχής Viapass, την πρώτη ηµέρα ισχύος του 
νέου συστήµατος καταγράφηκαν 135 
χιλιάδες φορτηγά αυτοκίνητα στο οδικό 
δίκτυο του Βελγίου, µε σηµαντικά ωστόσο 
προβλήµατα τόσο τεχνικής φύσεως – 
λειτουργίας των ειδικών ηλεκτρονικών 
συσκευών- όσο και µποτιλιαρισµάτων 
εξαιτίας αφ’ ενός µπλόκων που είχαν 
σχηµατίσει διαµαρτυρόµενοι κατά του νέου 
συστήµατος µεταφορείς σε διάφορα σηµεία 
του µεταφορικού δικτύου, κυρίως στην 
περιφέρεια της Βαλλονίας, και αφ’ ετέρου 
ουρών που σχηµατίστηκαν από µεταφορείς 
που έσπευσαν καθυστερηµένα να 
προµηθευτούν τις εν λόγω ειδικές συσκευές. 
Στις 6 Απριλίου, επενέβη τελικώς η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση, κατόπιν σχετικού 
αιτήµατος των περιφερειακών αρχών της 
Βαλλονίας, όπου η κατάσταση είχε καταστεί 
χαοτική εξαιτίας του αποκλεισµού 
µεταφορικών κόµβων αλλά και επιχειρήσεων 
από τους µεταφορείς. Συγκεκριµένα, το 
Υπουργείο Εσωτερικών διέταξε τις 
αστυνοµικές δυνάµεις να εξαλείψουν τα 
οδικά φράγµατα που είχαν δηµιουργήσει οι 
διαµαρτυρόµενοι µεταφορείς και που είχαν 
κυριολεκτικά παραλύσει την Βαλλονία επί 5 
ηµέρες. Σύµφωνα µε εκπροσώπους των 
επιχειρηµατικών συνδέσµων, ο πενθήµερος 
αποκλεισµός του βαλλονικού µεταφορικού 
δικτύου προκάλεσε αρκετά εκατοµµύρια 
ζηµιών στις επιχειρήσεις της περιφέρειας.    
∆ηµοσιεύµατα περί άνω των 730 Βέλγων 
υπηκόων που εµπλέκονται στο νέο διεθνές 
σκάνδαλο φοροαποφυγής “Panama Papers”: 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στις αρχές Απριλίου στην πιθανή εµπλοκή 
περίπου 732 Βέλγων υπηκόων στο νέο 
διεθνές σκάνδαλο φοροαποφυγής µέσω 
offshore εταιρειών µε τον τίτλο “Panama 
Papers”. Σύµφωνα µε τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, οι εν λόγω Βέλγοι υπήκοοι 
εµφανίζονται να έχουν δηµιουργήσει κατά τα 
προηγούµενα έτη τουλάχιστον 1.444 
offshore εταιρείες χρησιµοποιώντας τις 
υπηρεσίες του παναµαϊκού νοµικού γραφείου 

                                                 
7 Βλ. προηγούµενες σχετικές αναφορές µας, µε πλέον 
πρόσφατη αυτήν του άρθρου 4 ενηµερωτικού δελτίου 
υπ’ αριθ. 120. 

Mossack Fonseca, το οποίο βρίσκεται στο 
επίκεντρο του εν λόγω σκανδάλου. Κατά τα 
βελγικά δηµοσιεύµατα, µεταξύ των Βέλγων 
υπηκόων που εµπλέκονται στους καταλόγους 
φοραποφευγόντων µέσω offshore εταιρειών 
περιλαµβάνονται αρκετά ηχηρά ονόµατα της 
βελγικής βιοµηχανίας, µεγαλοµέτοχοι 
µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων, 
επιχειρηµατίες που απασχολούνται στον 
κλάδο διαµαντιών αλλά και στα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης, καθώς και φοροφυγάδες που 
έχουν απασχολήσει ήδη κατά το παρελθόν 
την βελγική δικαιοσύνη. Τα βελγικά ονόµατα 
που περιλαµβάνονται στους εν λόγω 
καταλόγους φοραποφευγόντων προέρχονται 
κυρίως από τις περιοχές Βρυξελλών, 
Αµβέρσας, Brabant Flamand, δυτικής 
Φλάνδρας και Brabant Wallon.   
Σε σηµαντική άνοδο το συνολικό ύψος 
πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις στο Βέλγιο: 
Όπως ανέφερε ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
στις αρχές Απριλίου, βασιζόµενος σε 
πρόσφατα δηµοσιευθέντα στοιχεία της 
βελγικής οµοσπονδίας του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα (Febelfin), στα 
τέλη ∆εκεµβρίου του 2015 το συνολικό ύψος 
των τραπεζικών πιστώσεων προς τον 
ιδιωτικό τοµέα ανερχόταν σε λίγο άνω των 
133 δις. €, αυξηµένο κατά 3,4% σε ετήσια 
βάση και σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η 
αύξηση του αριθµού των πιστώσεων προς 
επιχειρήσεις σηµειώθηκε κατά το 3ο και το 4ο 
τρίµηνο του 2015, κατά 3,1% και 2,6% 
αντίστοιχα, έπειτα από την σχετική πτώση 
του στα τέλη του 2014 και τις αρχές του 
2015. Το σηµαντικότερο στοιχείο υπήρξε 
ωστόσο η εντυπωσιακή άνοδος, κατά 30% 
στην διάρκεια του 3ου και του 4ου τριµήνου 
2015 της αξίας των χορηγηθεισών 
πιστώσεων προς τις βελγικές επιχειρήσεις. 
Κατά τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, η 
µεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, BNP Paribas 
Fortis, είναι εκείνη µε το µεγαλύτερο ύψος 
χορηγηθεισών πιστώσεων στον ιδιωτικό 
τοµέα, µε 48 δις. €. Σύµφωνα µε την 
Febelfin, σηµαντική θετική επίδραση στην 
ζήτηση τραπεζικών πιστώσεων από τις 
βελγικές επιχειρήσεις έχει ασκήσει η 
διατήρηση των επιτοκίων σε ευνοϊκά επίπεδα 
-1,91% κατά µέσο όρο για τις νέες πιστώσεις, 
σύµφωνα µε την Κεντρική Τράπεζα του 
Βελγίου (BNB)- ενώ από την άλλη πλευρά οι 
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αριθµοί τραπεζικών αρνήσεων χορήγησης 
πιστώσεων προς επιχειρήσεις βρίσκονται 
σήµερα στα κατώτατα επίπεδά τους από το 
έτος 2009. 
Παρεµπιπτόντως σηµειώνουµε ότι, σύµφωνα 
µε πρόσφατα δηµοσιευθέντα στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, παρά την 
πρόσφατη και κλιµακούµενη προς τα τέλη 
του 2015 πτώση του ρυθµού αύξησης των 
βελγικών αποταµιευτικών καταθέσεων8, στα 
τέλη Φεβρουαρίου 2016 το συνολικό ύψος 
αυτών ανήλθε σε 262,88 δις. €, µόλις κατά 
62 εκατ. € κατώτερο από το ιστορικά υψηλό 
επίπεδο που είχε σηµειωθεί στα τέλη Ιουνίου 
2015 (στα 262,94 δις. €). Οι αποταµιευτικές 
καταθέσεις σε βελγικές τράπεζες κατέγραψαν 
τον Φεβρουάριο αύξηση της τάξεως του 
0,17%, ήτοι 448 εκατ. € έναντι του 
Ιανουαρίου. Η εν λόγω εξέλιξη είναι 
αξιοσηµείωτη, καθώς φαίνεται πως οι Βέλγοι 
επιµένουν να τοποθετούν τα χρήµατά τους 
σε αποταµιευτικούς λογαριασµούς, παρά το 
ιστορικά χαµηλό επίπεδο των επιτοκίων 
εξαιτίας της επεκτατικής νοµισµατικής 
πολιτικής της ΕΚΤ, που έχει ως αποτέλεσµα 
την υιοθέτηση των ελάχιστων νόµιµων 
επιπέδων επιτοκίων για τις αποταµιευτικές 
καταθέσεις από τις µεγαλύτερες βελγικές 
τράπεζες, στο 0,11%.   
Σχέδια επέκτασης εκπτωτικής λιανεµπορικής 
αλυσίδας Lidl στο Βέλγιο: Σύµφωνα µε 
δηµοσιεύµατα του βελγικού οικονοµικού 
Τύπου, η γερµανική εκπτωτική λιανεµπορική 
αλυσίδα Lidl, στο πλαίσιο του στρατηγικού 
της σχεδίου επέκτασης των δραστηριοτήτων 
της στην Ευρώπη, σχεδιάζει να επενδύσει 
κεφάλαια ύψους 500 εκατ. € στην προσεχή 
πενταετία προκειµένου να επεκτείνει την 
παρουσία της και στο Βέλγιο, ανοίγοντας 50 
περίπου νέα καταστήµατα και 
δηµιουργώντας 2.000 πρόσθετες θέσεις 
εργασίας. Η Lidl στοχεύει µέχρι το 2017 να 
ανοίξει 4 νέα καταστήµατα στις Βρυξέλλες 
και να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις 2 ακόµη 
καταστηµάτων σε προάστια της βελγικής 
πρωτεύουσας, επενδύοντας κεφάλαια 45 
εκατ. € και δηµιουργώντας 110 θέσεις 
εργασίας. Επίσης, τον Φεβρουάριο τρέχοντος 
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έτους ξεκίνησε η κατασκευή νέου 
διανεµητικού κέντρου και κέντρου logistics 
στην περιοχή Marche-en-Famenne 
(Βαλλονία), επιφάνειας 44.000 τ.µ. και 
συνολικού κόστους επένδυσης 50 εκατ. €, το 
οποίο θα καταστεί το σηµαντικότερο της Lidl 
στο Βέλγιο και θα εφοδιάζει περίπου 60 
καταστήµατα της αλυσίδας στις βαλλονικές 
επαρχίες Namur και Luxembourg, καθώς και 
στο γειτονικό Μεγάλο ∆ουκάτο του 
Λουξεµβούργου9. Σηµειώνουµε ότι σήµερα η 
αλυσίδα Lidl διαθέτει λίγο λιγότερα από 300 
καταστήµατα στο Βέλγιο και κατέχει µερίδιο 
8,1% της βελγικής λιανεµπορικής αγοράς 
καταστηµάτων µεγάλων επιφανειών, στην 
πέµπτη θέση, πίσω από τις αλυσίδες Colruyt, 
Delhaize, Carrefour και Aldi.  
Καλή χρονιά το 2015 από απόψεως 
δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων: Σύµφωνα 
µε στοιχεία πρόσφατης έρευνας για 
λογαριασµό της Ανεξάρτητης Εργατικής 
Ένωσης Αυτοαπασχολουµένων (Syndicat 
Neutre pour Indépendants-SNI), στην 
διάρκεια του 2015 δηµιουργήθηκαν 88.963 
νέες επιχειρήσεις στο Βέλγιο, αριθµός που 
αποτελεί την καλύτερη επίδοση της 
τελευταίας δεκαετίας. Από την άλλη πλευρά, 
το 2015 69.822 βελγικές επιχειρήσεις 
ανέστειλαν την δραστηριότητά τους, 
φέρνοντας τον καθαρό αριθµό 
νεοσυσταθεισών επιχειρήσεων στο Βέλγιο 
στις 19.141.                    
      
      
                                    
 
                               

                                                 
9  Βλ. σχετική αναφορά µας σε παλαιότερο 
ενηµερωτικό δελτίο (άρθρο 9 ενηµερωτικού δελτίου 
υπ’ αριθ. 62). 
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