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1. Εκδήλωση Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας 
Γούνας στο Ευρ. Κοινοβούλιο, 
Βρυξέλλες, 29 Σεπτεµβρίου – 1 
Οκτωβρίου 2015 
Στο διάστηµα 29 Σεπτεµβρίου - 1 Οκτωβρίου 
τ.ε. έλαβε χώρα σε ειδικά διαµορφωµένο 
χώρο στον τρίτο όροφο του Ευρ. 
Κοινοβουλίου προωθητική εκδήλωση του 
ευρωπαϊκού κλάδου γουνοποιίας µε τίτλο 
« This is Fur 2015 ». Η τριήµερη εκδήλωση, 
που πραγµατοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή 
χρονιά (σηµειωτέον ότι η πρώτη διοργάνωση, 
στις αρχές του 2014, περιελάµβανε ιδιαίτερα 
έντονη ελληνική παρουσία καθώς συνέπιπτε 
µε την έναρξη τότε της Ελληνικής 
Προεδρίας), εκτυλίχθηκε σε ειδικά 
διαµορφωµένο stand, όπου διεξήχθησαν 
συναντήσεις των εκπροσώπων της 
ευρωπαϊκής γουνοποιίας τόσο µε 
επιχειρήσεις όσο και µε ευρωβουλευτές, ενώ 
πραγµατοποιήθηκαν διαλέξεις και συζητήσεις 
αναφορικά µε τις εξελίξεις στον κλάδο, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στην διαµόρφωση της 
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τις καλές 
συνθήκες διαβίωσης των ζώων, που αποτελεί 
κοµβικό ζήτηµα για το µέλλον και την 
επιβίωση του κλάδου. Από ελληνικής 
πλευράς µετείχαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Οµοσπονδίας Γούνας κ. ∆. Κοσµίδης, ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Οµοσπονδίας κ. Ν. 
Παναγιώτου, καθώς και ο πρώην Πρόεδρος 
της Οµοσπονδίας κ. Μ. Καρακουλάκης. 
Η Πρεσβεία ειδοποιήθηκε σχετικά από την 
Ελληνική Οµοσπονδία Γούνας, και στα 
εγκαίνια της εκδήλωσης, το µεσηµέρι της 
29ης Σεπτεµβρίου, παρευρέθη η Ελληνίδα 
Πρέσβης στις Βρυξέλλες, κα Ελ. Γαλαθιανάκη, 
συνοδευόµενη από τον προϊστάµενο του 
Γραφείου Ο.Ε.Υ. Π. Γκάσιο. Αµφότεροι 
πραγµατοποίησαν χρήσιµες επαφές και 
ανταλλαγή απόψεων µε τους εκπροσώπους 
του ελληνικού κλάδου γουνοποιίας, 
αναφορικά µε τις εξελίξεις αλλά και τις 
προοπτικές της µελλοντικής ανάπτυξης του 
κλάδου σε νέες αγορές, καθώς και 
ενδυνάµωσης της θέσης του σε ευρωπαϊκές 
και γενικότερα δυτικές αγορές. Σηµειωτέον 
ότι την δεύτερη ηµέρα της εκδήλωσης, στην 
οποία παρέστη ο προϊστάµενος του Γραφείου 
Ο.Ε.Υ. Π. Γκάσιος, καθώς και η Σύµβουλος 
Ο.Ε.Υ. Α΄ της ΜΑ Ε.Ε. κα Α. Οικονόµου, ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Οµοσπονδίας και 

Επίκουρος Καθηγητής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, κ. 
Παναγιώτου, απηύθυνε οµιλία µε τίτλο 
«European Fur – A Competitive Advantage 
over China».   
Η Πρεσβεία ανανέωσε την διαθεσιµότητά της 
στους εκπροσώπους της Ελληνικής 
Οµοσπονδίας Γούνας, τόσο για στήριξη 
αιτηµάτων και συµφερόντων της ελληνικής 
γουνοποιίας που ενδεχοµένως η Οµοσπονδία 
επιθυµεί να προωθήσει εδώ, όσο και για 
υλοποίηση δράσεων προβολής του 
σηµαντικού ελληνικού κλάδου γούνας στην 
βελγική αγορά.     
                     
2. Κατάθεση σχεδίου νόµου που ανοίγει 
τον δρόµο για την ιδιωτικοποίηση των 
εταιρειών τηλεπικοινωνιών και 
ταχυδροµείων 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στις αρχές Οκτωβρίου στην πρόσφατη 
κατάθεση από πλευράς οµοσπονδιακής 
κυβέρνησης στο κοινοβούλιο σχεδίου νόµου 
το οποίο θέτει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες το βελγικό 
κράτος θα µειώσει την συµµετοχή του στα 
κεφάλαια των υπό κρατικό έλεγχο εταιρειών 
τηλεπικοινωνιών (Proximus, πρώην 
Belgacom) και ταχυδροµείων (Bpost). 
Συγκεκριµένα, το νέο σχέδιο νόµου 
πρόκειται να τροποποιήσει το παλαιότερο 
θεσµικό πλαίσιο του 1991, το οποίο διέπει 
την λειτουργία των δύο εν λόγω υπό κρατικό 
έλεγχο επιχειρήσεων. Γενικά, ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος υποδέχθηκε µε µάλλον 
θετικά σχόλια την εν θέµατι νοµοθετική 
πρωτοβουλία της κυβέρνησης Michel, υπό το 
σκεπτικό ότι θα λειτουργήσει προς την 
κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού των δύο 
µεγάλων παρόχων τηλεπικοινωνιακών και 
ταχυδροµικών υπηρεσιών στο Βέλγιο και του 
ανοίγµατος ευνοϊκότερων προοπτικών για 
τους οµίλους Proximus και Bpost να 
διευρύνουν το φάσµα των δραστηριοτήτων 
τους και να διεθνοποιηθούν. Βεβαίως, 
κάποιος ορισµένος σκεπτικισµός εκφράστηκε 
αναφορικά µε ζητήµατα όπως η σκοπιµότητα 
ιδιωτικοποίησης δύο µεγάλων επιχειρήσεων 
που εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον, οι 
ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις µίας 
ιδιωτικοποίησης στους απασχολούµενους, 
καθώς και στα δηµόσια έσοδα, από την 
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άποψη της µείωσης των εισπραττόµενων 
από το βελγικό δηµόσιο των µερισµάτων 
που διανέµουν ετησίως οι δύο κερδοφόρες 
εν λόγω επιχειρήσεις.   
Το σχέδιο νόµου, εφ’ όσον ψηφιστεί, θα 
δώσει την εξουσιοδότηση στην 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελγίου να 
µειώσει, όποτε το αποφασίσει, την 
συµµετοχή του κράτους στα κεφάλαια των 
δύο οµίλων, µε ένα απλό κυβερνητικό 
διάταγµα. Ο οικονοµικός Τύπος διευκρίνισε 
ότι το κείµενο του σχεδίου νόµου είχε 
εγκριθεί από το υπουργικό συµβούλιο τον 
περασµένο Μάιο και κατατεθεί στο 
κοινοβούλιο στα τέλη του περασµένου 
Ιουλίου, ωστόσο η δηµοσιοποίησή του έλαβε 
χώρα τις τελευταίες ηµέρες του Σεπτεµβρίου. 
Σηµειωτέον ότι το θεσµικό πλαίσιο του 1991 
ρυθµίζει επίσης –πέραν των Proximus και 
Bpost- την λειτουργία των κρατικών 
επιχειρήσεων των βελγικών σιδηροδρόµων 
(SNCB, Infrabel και HR-Rail), ωστόσο το 
εισαχθέν σχέδιο νόµου ασχολείται µε την 
αναµόρφωση της λειτουργίας µόνον των δύο 
πρώτων (δηλ. των Proximus και Bpost), 
καθώς αυτές είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο και λειτουργούν σε κλάδους 
οι οποίοι είναι ανοικτοί στο ανταγωνισµό. Οι 
τρεις βασικοί στόχοι της οµοσπονδιακής 
κυβέρνησης Michel δια του πρόσφατου 
σχεδίου νόµου είναι κατ’ αρχάς να 
αναµορφώσει οργανωτικά τις δύο 
επιχειρήσεις ώστε να αντεπεξέρχονται 
καλύτερα στις συνθήκες του διεθνούς 
ανταγωνισµού, καθώς επίσης και να αλλάξει 
τον τρόπο διορισµού και λειτουργίας των 
διοικητικών τους συµβουλίων κατά τρόπον 
ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στα 
σηµερινά ιδιωτικοοικονοµικά δεδοµένα (ο 
σκοπός είναι τα µέλη των διοικητικών 
συµβουλίων να ορίζονται από τις γενικές 
συνελεύσεις των µετόχων, και όχι να 
διορίζονται κατά πλειοψηφία από το κράτος, 
όπως γίνεται σήµερα, καθώς επίσης και να 
εκλέγονται οι πρόεδροι και οι διευθύνοντες 
σύµβουλοι από τα διοικητικά συµβούλια), και 
τέλος να θέσει τις θεσµικές βάσεις ώστε να 
µπορεί το βελγικό δηµόσιο, εφ’ όσον το 
κρίνει χρήσιµο, να µειώσει την συµµετοχή 
του στις δύο επιχειρήσεις κάτω από το 50%. 
Το υπό εξέταση σχέδιο νόµου δεν θέτει 
κατώτατο όριο κρατικής συµµετοχής στις 

δύο εταιρείες, και υπό αυτήν την έννοια, το 
βελγικό δηµόσιο µπορεί να εκχωρήσει ακόµη 
και ολόκληρο το ποσοστό συµµετοχής του 
σε αυτές (χωρίς να διατηρήσει οιασδήποτε 
µορφής στρατηγικό έλεγχο που θα 
ξεπερνούσε το ποσοστό συµµετοχής του), 
µε συνέπεια οι δύο επιχειρήσεις να 
ιδιωτικοποιηθούν εξ ολοκλήρου. Το σχέδιο 
νόµου θέτει εξάλλου τις προϋποθέσεις µιας 
ενδεχόµενης ιδιωτικοποίησης, καθώς και 
τους στρατηγικούς όρους που θα πρέπει να 
διέπουν µία απόφαση του οµοσπονδιακού 
κράτους για ιδιωτικοποίηση των δύο 
εταιρειών. Επίσης, προβλέπεται µεταβατική 
περίοδος η οποία θα επιτρέψει την οµαλή 
µετάβαση από το δηµόσιο στο ιδιωτικό 
καθεστώς, στην περίπτωση που αποφασιστεί 
τελικά η ιδιωτικοποίηση των Proximus και 
Bpost. Το σχέδιο νόµου θα επιτρέπει στις 
δύο επιχειρήσεις να δηµιουργούν ελεύθερα 
θυγατρικές, να αποκτούν συµµετοχές σε 
άλλες εταιρείες, να προσλαµβάνουν 
υπαλλήλους επί συµβάσει, καθώς και να 
συνεργάζονται µε υπεργολάβους και 
ελεύθερους επαγγελµατίες.           
Κατά τον οικονοµικό Τύπο, το σχέδιο νόµου 
έχει ήδη υποβληθεί τόσο στο Νοµικό 
Συµβούλιο του Κράτους (Conseil d’Etat), όσο 
και στην Επιτροπή ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων 
(Commission Entreprises Publiques), µε το 
µεν πρώτο να µην διατυπώνει ιδιαίτερες 
παρατηρήσεις, την δε δεύτερη ωστόσο –
στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι των 
ισχυρών βελγικών εργατικών συνδικάτων- να 
διατυπώνει επιφυλάξεις ως προς την 
σκοπιµότητα ιδιωτικοποίησης των δύο 
επιχειρήσεων, από την άποψη ότι παρέχουν 
κοινωφελείς υπηρεσίες και αποτελούν 
σηµαντικούς θύλακες απασχόλησης. Από την 
άλλη πλευρά, οι εκπρόσωποι των δύο 
επιχειρηµατικών οµίλων –που µετέχουν 
επίσης στην ανωτέρω Επιτροπή- έχουν 
εκφράσει την θέση ότι ο εκσυγχρονισµός της 
λειτουργίας των Proximus και Bpost θα 
συµβάλει στην βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς τους και στην ενίσχυση 
της βιωσιµότητάς τους.         
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3. Η βελγική κυβέρνηση αναµένεται να 
εισάγει νέα περίοδο φορολογικής 
αµνηστίας 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του οικονοµικού 
Τύπου στις αρχές Οκτωβρίου, η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση Michel κατέληξε 
στις 8 Οκτωβρίου στους όρους και στις 
λεπτοµέρειες µίας νέας, τέταρτης κατά σειρά, 
περιόδου φορολογικής αµνηστίας, η οποία 
θα ξεκινήσει εντός του προσεχούς έτους, 
στο πλαίσιο της υλοποίησης της συµφωνίας 
επί του δηµοσιονοµικού προγραµµατισµού 
του περασµένου Ιουλίου 1. Σύµφωνα µε τον 
οικονοµικό Τύπο, η πρόθεση της βελγικής 
κυβέρνησης για επανεκκίνηση του 
συστήµατος της φορολογικής αµνηστίας, το 
οποίο έχει αδρανοποιηθεί από τις αρχές του 
2014, συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε το 
διαµορφούµενο διεθνές σκηνικό στον τοµέα 
της ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ 
φορολογικών αρχών και χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων µεταξύ κρατών. Η ανταλλαγή 
δεδοµένων αναφορικά µε περιουσιακά 
στοιχεία πολιτών και νοµικών προσώπων 
µεταξύ κρατών αναµένεται να 
εντατικοποιηθεί κατά τα αµέσως προσεχή 
χρόνια, ενώ ακόµη και κράτη που 
παραδοσιακά τηρούσαν αρνητική στάση 
όσον αφορά την γνωστοποίηση τραπεζικών 
και φορολογικών δεδοµένων, όπως η 
Ελβετία και το Λουξεµβούργο, αναµένεται να 
άρουν κατά τα αµέσως επόµενα έτη τις 
σχετικές τους επιφυλάξεις και να ξεκινήσουν 
να παρέχουν τέτοια δεδοµένα σε 
φορολογικές αρχές άλλων κρατών. 
Ο οικονοµικός Τύπος σηµείωσε ότι η πρώτη, 
ανανεούµενη περίοδος φορολογικής 
αµνηστίας που ξεκίνησε το έτος 2004, καθώς 
και οι επόµενες δύο πρόσθετες, µόνιµες 
περίοδοι, συνετέλεσαν στον επαναπατρισµό 
σηµαντικότατων βελγικών κεφαλαίων από το 
εξωτερικό µέχρι το έτος 2013, και στην 
αποκοµιδή αξιόλογων φορολογικών εσόδων 
από το βελγικό κράτος 2 . Το έτος 2006 
                                                 
1  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 7 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 96. 
2  Σύµφωνα µε στοιχεία του οµοσπονδιακού Υπ. 
Οικονοµικών, η πρώτη περίοδος φορολογικής 
αµνηστίας οδήγησε στον επαναπατρισµό κεφαλαίων 
ύψους 5,7 δις. €, ενώ οι περίοδοι από το 2005 µέχρι τα 
µέσα του 2013 οδήγησαν σε φορολογική τακτοποίηση 
κεφαλαίων περίπου 5,3 δις. €. Βλ. και σχετικές 

δηµιουργήθηκαν εξάλλου ειδικές µονάδες 
«διαρκούς επαφής» µε σκοπό να δοθεί η 
δυνατότητα στους Βέλγους φοροφυγάδες να 
τακτοποιούν φορολογικά και να 
επαναπατρίζουν κεφάλαια από το εξωτερικό 
σε µόνιµη βάση, καταβάλλοντας τα 
αναλογούντα –µε βάση τον τύπο και το 
ύψος των τακτοποιούµενων κεφαλαίων- 
πρόστιµα. Ο αριθµός των υποθέσεων 
φορολογικής τακτοποίησης έβαινε διαρκώς  
αυξανόµενος από έτος σε έτος, µέχρις ότου, 
στις αρχές του 2013, η τότε κυβέρνηση Di 
Rupo ανακοίνωσε ότι η µόνιµη περίοδος 
φορολογικής αµνηστίας θα λάµβανε τέλος µε 
την ολοκλήρωση του έτους. Σύµφωνα µε 
στοιχεία του οµοσπονδιακού Υπ. 
Οικονοµικών, το 2013 κατατέθηκαν προς 
φορολογική τακτοποίηση 22.614 υποθέσεις, 
συνολικού ύψους κεφαλαίων της τάξεως των 
5,2 δις. € 3 . Από τις αρχές του 2014, δεν 
υπάρχει επίσηµος µηχανισµός φορολογικής 
αµνηστίας, ωστόσο, οι Βέλγοι φοροφυγάδες 
µπορούν, σε ατοµική βάση και κατά 
περίπτωση, να υποβάλλουν αιτήµατα 
φορολογικής τακτοποίησης κεφαλαίων που 
επιθυµούν να επαναπατρίσουν, στην Ειδική 
Φορολογική Επιθεώρηση του οµοσπονδιακού 
Υπ. Οικονοµικών (Inspection Spéciale des 
Impôts) 4 . Σύµφωνα µε τις σχετικές 
αποφάσεις της οµοσπονδιακής κυβέρνησης, 
τα πρόστιµα και γενικότερα οι επιβαρύνσεις 
που θα καλούνται να καταβάλλουν στο 
βελγικό κράτος οι τακτοποιούντες και 
επαναπατρίζοντες κεφάλαια από το 
εξωτερικό κατά την επικείµενη περίοδο 
φορολογικής αµνηστίας, θα είναι αρκετά 
υψηλότερα από ότι στις προηγούµενες 
περιόδους και αυξανόµενα –στις 
περισσότερες περιπτώσεις- µε την πάροδο 
του χρόνου, ωστόσο η νέα περίοδος 
φορολογικής αµνηστίας φαίνεται ότι αίρει τις 
νοµικές αβεβαιότητες του παρελθόντος 
αναφορικά µε τις ποινικές διαδικασίες που 
ακολουθούνται για τους ανωτέρω. Τα 
αναµενόµενα κρατικά έσοδα από τη νέα 
περίοδο φορολογικής αµνηστίας είναι της 

                                                                           
αναφορές µας σε άρθρο 1 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ 
αριθ. 62.  
3  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 82. 
4 Οµοίως µε αµέσως ανωτέρω υποσηµείωση. 
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τάξεως των 250 εκατ. € κατά το προσεχές 
έτος.                            
 
4. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
επιχειρηµατικές και οικονοµικές 
ειδήσεις  
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Η εβδοµάδα 28 
Σεπτεµβρίου – 2 Οκτωβρίου τελείωσε µε τον 
δείκτη BEL 20 να κλείνει 3.342,93 µονάδες, 
σηµειώνοντας εβδοµαδιαία πτώση της 
τάξεως του 1,05%. Την σηµαντικότερη 
εβδοµαδιαία άνοδο εντός του δείκτη BEL 20 
σηµείωσε η µετοχή της Delhaize (+4,03% 
στα 79,86 €), ενώ από την άλλη πλευρά, 
σηµαντικές εβδοµαδιαίες απώλειες 
υπέστησαν οι µετοχές των εταιρειών 
Proximus (-4,44% στα 30 €), UCB (-4,01% 
στα 70,57 €), Engie (-3,77% στα 14,03 €) 
και Telenet (-2,5% στα 51,08 €). Εκτός 
δείκτη BEL 20, η σηµαντικότερη εβδοµαδιαία 
άνοδος ήταν εκείνη της µετοχής της 
κλωστοϋφαντουργικής Sioen Industries 
(+6,64% στα 17,10 €) και σηµαντικότερη 
πτώση αυτή της µετοχής της 
βιοτεχνολογικής Galapagos (-18,28% στα 
36,57 €). Στις 8 Οκτωβρίου, ο δείκτης BEL 
20 έκλεισε στις 3.436,18 µονάδες, έχοντας 
εµφανίσει άνοδο σε σύγκριση µε τα τέλη της 
προηγηθείσας εβδοµάδας (+2,79%), µε 
πτωτικές ωστόσο τάσεις της µετοχής της 
πλέον «βαριάς» κεφαλαιοποίησης του 
βελγικού χρηµατιστηρίου, AB InBev, στα 
97,50 €, λόγω της απόρριψης –προς το 
παρόν- των προσφορών της βελγο-
βραζιλιανών συµφερόντων ζυθοποιίας για 
εξαγορά της βρετανο-νοτιοαφρικανικών 
συµφερόντων SAB Miller, η τρίτη, τελευταία 
και µεγαλύτερη των οποίων ανήλθε σε άνω 
των 90 δις. €.    
Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος, ο δείκτης BEL 
20 στην διάρκεια του 3ου τριµήνου του 
τρέχοντος έτους δεν διέφυγε της 
γενικότερης πτωτικής τάσης των διεθνών 
χρηµατιστηρίων, µε αποτέλεσµα να απολέσει 
το 6,44% της τιµής που είχε στα τέλη του 
2ου τριµήνου. Επίσης, το σύνολο των τίτλων 
που είναι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο 
Βρυξελλών έχουν απολέσει στην διάρκεια 
του 3ου τρίµηνου του 2015 το 8,11% της 
αξίας τους, µε κύριες µετοχές του δείκτη BEL 
20 που επλήγησαν από τις τριµηνιαίες 

πτωτικές τάσεις εκείνες του ολλανδικού 
χρηµατοπιστωτικού οµίλου Delta Lloyd       
(-49%) και του χηµικού βιοµηχανικού 
κολοσσού Solvay (-26%), ενώ από εκείνες 
εκτός δείκτη BEL 20, του φαρµακευτικού 
οµίλου Fagron (-54,09%) και του 
µεταλλευτικού οµίλου Nyrstar (-37,59%). Ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε από 
την άλλη πλευρά σε ισχυρές τριµηνιαίες 
ανοδικές τάσεις των µετοχών εταιρειών που 
θεωρείται ότι οδηγούνται σε έξοδο από το 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, όπως των Spadel 
(+18,75%), CMB (+19,55%) και Pairi Daiza 
(+43,56%) 5 , αλλά και άλλων εταιρειών, 
όπως της βιοτεχνολογικής Tigenix 
(+39,97%) και της µπισκοτοποιίας Lotus 
Bakeries (+30,41%).            
Προτάσεις ακαδηµαϊκών του Πανεπιστηµίου 
Louvain για την φορολογική µεταρρύθµιση 
της κυβέρνησης Michel: Στις αρχές 
Οκτωβρίου, ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
αναφέρθηκε σε εκτιµήσεις ακαδηµαϊκής 
οµάδας του Πανεπιστηµίου Louvain 
(Université Catholique de Louvain-UCL), 
αναφορικά µε την προετοιµαζόµενη από την 
βελγική κυβέρνηση φορολογική 
µεταρρύθµιση, και ιδιαίτερα µε το ζήτηµα 
της οριζόντιας µείωσης των εργοδοτικών 
εισφορών και λοιπών επιβαρύνσεων από το 
σηµερινό –θεωρητικό- επίπεδο του 33% στο 
επίπεδο του 25%. Οι ακαδηµαϊκοί του UCL 
καταδεικνύουν στην µελέτη τους ότι το 
σηµερινό επίπεδο εργοδοτικών εισφορών 
του 33% είναι µάλλον θεωρητικό6, καθώς το 
κράτος καταβάλλει ήδη ετησίως 
σηµαντικότατα κονδύλια ακριβώς για 
µειώσεις των εργοδοτικών εισφορών και 
επιδοτήσεις του µισθολογικού κόστους στις 
επιχειρήσεις 7 . Η ακαδηµαϊκή οµάδα του 
Πανεπιστηµίου προτείνει, καθώς τα κρατικά 
κονδύλια που θα διατεθούν για την 
σκοπούµενη οριζόντια µείωση των 

                                                 
5  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 101. 
6 Σύµφωνα µε την µελέτη του UCL, το σηµερινό µέσο 
επίπεδο εργοδοτικών επιβαρύνσεων ανέρχεται σε 
πλησίον του 25% για τις χαµηλές αµοιβές και σε 
πλησίον του 29% για τις υψηλές. 
7 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης του UCL, το 
2013 το βελγικό κράτος κατέβαλε 5,1 δις. € σε 
µειώσεις εργοδοτικών επιβαρύνσεων και 2,6 δις. € σε 
επιδοτήσεις µισθολογικού κόστους.   
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εργοδοτικών επιβαρύνσεων είναι σχετικά 
περιορισµένα (1,28 δις. € µέχρι το 2016 και 
2,34 δις. € µέχρι το 2019), η µείωση αυτή να 
µην γίνει οριζόντια, αλλά αντιθέτως να 
επικεντρωθεί καθαρά στα χαµηλότερα 
εισοδήµατα, προκειµένου να οδηγήσει σε 
περαιτέρω πτώση του επιπέδου εργοδοτικών 
εισφορών και να ευνοήσει τόσο την 
διατήρηση υφιστάµενων –και ενδεχοµένως 
απειλούµενων- θέσεων εργασίας, όσο και 
την πρόσληψη νέων που εισέρχονται στην 
αγορά εργασίας. Αντιθέτως, προτείνεται η 
διατήρηση του ύψους των εργοδοτικών 
εισφορών και επιβαρύνσεων όσον αφορά τα 
υψηλότερα µισθολογικά κλιµάκια, στα 
σηµερινά επίπεδα, που κυµαίνονται στο 29%. 
Το δηµοσιονοµικό κόστος υλοποίησης µίας 
τέτοιας, στοχευµένης µεταρρύθµισης, θα 
ανέλθει σύµφωνα µε τους ακαδηµαϊκούς του 
UCL, σε 1,27 δις. € µέχρι το 2016, ενώ το 
όφελος για την απασχόληση θα είναι της 
τάξεως µεταξύ 28 και 47 χιλιάδων θέσεων 
εργασίας (που αµείβονται µε βάση τα 
σηµερινά δεδοµένα µε χαµηλούς µισθούς). 
Σηµειωτέον ότι την θέση της ακαδηµαϊκής 
οµάδας του UCL για στοχευµένη στήριξη των 
χαµηλών εισοδηµάτων µέσω της µείωσης 
των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, 
ενστερνίζεται απολύτως το βελγικό Ανώτατο 
Συµβούλιο για την Απασχόληση (Conseil 
Supérieur de l’Emploi – CES).    
Προετοιµασία εφαρµογής του νέου 
χιλιοµετρικού τέλους για τα φορτηγά 
οχήµατα: Σύµφωνα µε πρόσφατα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, από 1.10.2015 ξεκίνησε η 
διαδικασία προµήθειας ειδικών συσκευών 
υπολογισµού των χρεώσεων του 
χιλιοµετρικού τέλους που θα επιβαρύνει τα 
βαρέα φορτηγά οχήµατα που διέρχονται το 
βελγικό οδικό δίκτυο από 1.4.2016 8 . 
Συγκεκριµένα, οι οδικοί µεταφορείς µπορούν 
να πραγµατοποιούν εγγραφή στην 
ιστοσελίδα της διαχειρίστριας του νέου 
συστήµατος τελών κυκλοφορίας Satellic, 
προκειµένου στην συνέχεια να τους 
αποσταλούν οι ως άνω ειδικές συσκευές που 
θα τοποθετούνται στα οχήµατα. Τα νέα, 
χιλιοµετρικά τέλη κυκλοφορίας για τα 

                                                 
8 Βλ. προηγούµενες σχετικές αναφορές µας σε άρθρα 
6 και 3 ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 85 και 95, 
αντιστοίχως. 

φορτηγά οχήµατα άνω των 3,5 τόνων, θα 
κυµαίνονται µεταξύ 7,40 και 20 σεντς ανά 
χιλιόµετρο στα οδικά δίκτυα της Φλάνδρας 
και της Βαλλονίας, ανάλογα µε το βάρος και 
το επίπεδο εκποµπής ρύπων από τα οχήµατα. 
Η περιφέρεια των Βρυξελλών έχει ορίσει 
υψηλότερα επίπεδα χρεώσεων στο δικό της 
οδικό δίκτυο, προκειµένου να αποθαρρύνει 
την κυκλοφορία φορτηγών οχηµάτων στην 
πρωτεύουσα. Το νέο σύστηµα θα 
αντικαταστήσει το µέχρι σήµερα 
εφαρµοζόµενο σύστηµα της «ευρωβινιέτας», 
το οποίο παρουσίαζε σαφώς χαµηλότερες 
χρεώσεις. Σύµφωνα µε υπολογισµούς του 
οµοσπονδιακού Υπ. Οικονοµικών, τα κρατικά 
έσοδα από την εφαρµογή του νέου 
χιλιοµετρικού τέλους στα φορτηγά 
εκτιµώνται στα 700 εκατ. € περίπου ετησίως, 
τα οποία θα κατανέµονται στις 3 περιφέρειες, 
ενώ η µέγιστη ετήσια αποζηµίωση της 
διαχειρίστριας του συστήµατος, Satellic, θα 
ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί των 
συνολικών εσόδων. Σύµφωνα µε αναφορές 
του βελγικού οικονοµικού Τύπου, η βελγική  
οµοσπονδία οδικών µεταφορέων (Union 
Professionnelle du Transport et de la 
Logistique - UPTR), η οποία εξ αρχής είχε 
αντιδράσει έντονα στην εισαγωγή του νέου 
συστήµατος χιλιοµετρικών τελών, έχει ήδη 
απευθυνθεί κατά του νέου συστήµατος, 
τόσο έναντι της βελγικής αρχής 
ανταγωνισµού, όσο και της Ευρ. Επιτροπής, 
µε το σκεπτικό ότι δηµιουργείται καθεστώς 
µονοπωλίου για την διαχειρίστρια του νέου 
συστήµατος, Satellic, η οποία καθίσταται 
µοναδική προµηθεύτρια των εν λόγω 
συσκευών στους µεταφορείς.     
∆ηµοσιονοµικές δυσκολίες για την 
περιφέρεια της Βαλλονίας: Όπως ανέφερε 
πρόσφατα ο βελγικός οικονοµικός Τύπος, το 
δηµοσιονοµικό κονκλάβιο της κυβέρνησης 
της περιφέρειας της Βαλλονίας, το οποίο 
συνεδρίαζε επί δύο εβδοµάδες από τα τέλη 
Σεπτεµβρίου, αντιµετώπισε έντονη 
στενότητα πόρων κατά την προσπάθειά του 
να καταλήξει σε έναν προγραµµατισµό που 
θα επιτρέψει στην περιφέρεια να επιστρέψει 
σε δηµοσιονοµική ισορροπία το έτος 2018, 
όπως είναι προγραµµατισµένο και 
ανακοινωµένο ήδη προ ενός έτους. Η 
κατάσταση εµφανίσθηκε ιδιαίτερα δύσκολη 
κατά τον Τύπο, καθώς αφού έχουν ήδη 
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επιβληθεί µέτρα δηµοσιονοµικής 
εξοικονόµησης ύψους άνω των 340 εκατ. € 
στον φετινό προϋπολογισµό, µε σηµαντικές 
περιστολές των κρατικών δαπανών και 
κυρίως των δηµοσίων επενδύσεων, 
διαφάνηκε ότι θα απαιτούντο και πρόσθετες 
εξοικονοµήσεις της τάξεως µεταξύ 300 και 
400 εκατ. € για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού του προσεχούς έτους. 
Σύµφωνα µε έγκυρες οικονοµικές πηγές, οι 
αρχικές εκτιµήσεις της κυβέρνησης της 
περιφέρειας για φετινό έλλειµµα ύψους 450 
εκατ. € µάλλον δεν επρόκειτο να 
εκπληρωθούν, καθώς το δηµοσιονοµικό κενό 
κατά πάσα πιθανότητα θα κυµαινόταν περί 
τα 550 εκατ. €. Επίσης, για του χρόνου, οι 
αρχικές εκτιµήσεις της κυβέρνησης για 
έλλειµµα 300 εκατ. € εικαζόταν από έγκυρες 
εδώ οικονοµικές πηγές ότι θα διαψεύδονταν 
και αυτές, µε το δηµοσιονοµικό κενό να 
τείνει προς τα 450 εκατ. το 2016.  
Ως κύριες αιτίες για την χειροτέρευση των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών της Βαλλονίας, 
αναφέρονται σταθερά από κυβερνητικές 
πηγές της περιφέρειας, κατ’ αρχάς οι 
χαµηλότεροι των αρχικά αναµενόµενων 
ρυθµοί ανάπτυξης, οι απώλειες σηµαντικών 
δηµοσίων εσόδων κυρίως ως αποτέλεσµα 
της υλοποιούµενης 6ης µεταρρύθµισης του 
κράτους που δίνει αυξηµένη δηµοσιονοµική 
αυτονοµία και αυτοτέλεια στις περιφέρειες, 
αλλά και η υπό προετοιµασία φορολογική 
µεταρρύθµιση της οµοσπονδιακής 
κυβέρνησης, που εκτιµάται ότι θα αρχίσει να 
κοστίζει στην Βαλλονία περί τα 300 εκατ. € 
ετησίως από το έτος 2017.  
Τελικά, στις 8 Οκτωβρίου, όπως ανέφερε ο 
οικονοµικός Τύπος, η κυβέρνηση της 
περιφέρειας της Βαλλονίας οριστικοποίησε το 
ύψος του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος για το 
προσεχές έτος στα 375 εκατ. €, 
σηµειώνοντας µικρή µόνον –θεωρητικά- 
απόκλιση σε σύγκριση µε τις πρότερες 
αρχικές εκτιµήσεις της, µην καταλήγοντας 
ωστόσο επί συγκεκριµένων µέτρων ευρείας 
φορολογικής µεταρρύθµισης στην 
περιφέρεια. Επίσης, η επίτευξη του στόχου 
δηµοσιονοµικής εξισορρόπησης παραµένει 
θεωρητικά για το έτος 2018, χωρίς όµως η 
βαλλονική κυβέρνηση να αποκλείει την 
χρονική της µετάθεση κατά ένα έτος. Η 
κυβέρνηση της Βαλλονίας εκτιµά ότι θα 

προβεί σε δηµοσιονοµικές εξοικονοµήσεις 
ύψους 261 εκατ. € και σε αυξήσεις δηµοσίων 
εσόδων κατά 190 εκατ. € το 2016. 
Ταυτόχρονα εκτιµά ότι κονδύλια 185 εκατ. € 
θα διατεθούν σε χρηµατοδότηση νέων 
πολιτικών.  
Σύµφωνα πάντως µε έγκυρες εδώ εκτιµήσεις, 
ο συνδυασµός όλων των ανωτέρω 
περιγραφέντων παραγόντων, και κυρίως οι 
αρνητικές επιπτώσεις της επερχόµενης 
φορολογικής µεταρρύθµισης στο 
οµοσπονδιακό επίπεδο,  ενδέχεται να 
αποτελέσουν το τέλειο άλλοθι για την 
κυβέρνηση της περιφέρειας, ώστε να 
µεταθέσει τελικά χρονικά τον στόχο της 
δηµοσιονοµικής εξισορρόπησης, πέραν του 
έτους 2018.        
Τέλος, στις 8 Οκτωβρίου επίσης, η 
Οµοσπονδία Βαλλονίας-Βρυξελλών 
(Fédération Wallonie-Bruxelles) ανακοίνωσε 
την εκτίµησή της για έλλειµµα ύψους 200 
εκατ. € το 2016, διπλάσιο εκείνου που είχε 
υπολογίσει στις αρχές της θητείας της η 
κυβέρνηση του γαλλόφωνου Βελγίου, υπό 
τον σοσιαλιστή Rudy Demotte.  
Μείωση των πτωχεύσεων τον Σεπτέµβριο 
του 2015: Σύµφωνα µε στοιχεία της 
εταιρείας εµπορικών πληροφοριών Graydon 
που δηµοσίευσε ο βελγικός οικονοµικός 
Τύπος στις αρχές Οκτωβρίου, ο µήνας 
Σεπτέµβριος εµφάνισε σηµαντικά 
χαµηλότερο αριθµό πτωχεύσεων, και πιο 
συγκεκριµένα 999 πτωχεύσεις (-18% σε 
σύγκριση µε τον Σεπτέµβριο 2014), που 
αποτελούν την πλέον ικανοποιητική µηνιαία 
επίδοση από το έτος 2008. Η συνολική 
πορεία των πτωχεύσεων στο Βέλγιο κατά το 
πρώτο εννεάµηνο του τρέχοντος έτους 
ακολούθησε ελαφρώς πτωτική τροχιά, µε 
τον αριθµό τους να εµφανίζεται µειωµένος 
κατά 3,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 
του 2014. Οι εκτιµώµενες απώλειες θέσεων 
εργασίας εξαιτίας των πτωχεύσεων στο 
πρώτο εννεάµηνο του 2015 ανέρχονται σε 
17.030, µειωµένες κατά 11,97% (ή κατά 
2.317 θέσεις εργασίας) σε σύγκριση µε την 
αντίστοιχη περίοδο του 2014.     
Ολοκλήρωση της συγχώνευσης των 
βελγικών ιδιωτικών επενδυτικών τραπεζών 
Degroof και Petercam: Την 1η Οκτωβρίου, οι 
γενικές συνελεύσεις των µετόχων των δύο 
ως άνω µεγάλων βελγικών ιδιωτικών 
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τραπεζών ενέκριναν –όπως αναµενόταν- την 
συγχώνευσή τους, µε απορρόφηση της 
δεύτερης από την πρώτη9. Σύµφωνα µε τον 
οικονοµικό Τύπο, είχε προηγηθεί η έγκριση 
της συγχώνευσης και από την ΕΚΤ, ενώ µαζί 
και µε το «πράσινο φως» των συνελεύσεων 
των µετόχων οριστικοποιείται και τίθεται σε 
λειτουργία η εν λόγω συγχώνευση. Κατά τις 
δηλώσεις των εκπροσώπων της διοίκησης 
του νέου, ενοποιηµένου χρηµατοπιστωτικού 
οµίλου, βασικός στόχος της συγχώνευσης 
είναι η ανάπτυξη και η επέκταση των 
δραστηριοτήτων του νέου σχήµατος στο 
Βέλγιο και στο εξωτερικό, και µέσω αυτών, η 
βελτιστοποίηση της κερδοφορίας του. 
Μικρότερη σηµασία για την απόφαση 
συγχώνευσης έπαιξαν, σύµφωνα πάντα µε 
την διοίκηση του σχήµατος Banque Degroof 
Petercam, οι αναµενόµενες εξοικονοµήσεις 
κόστους από την σύµπτυξη λειτουργιών των 
δύο επενδυτικών τραπεζών.    
Προετοιµασία εναλλακτικού σχεδίου 
οµοσπονδιακών ενισχύσεων προς τον 
βελγικό αεροµεταφορέα Brussels Airlines: Σε 
συνέχεια παλαιότερων εν θέµατι αναφορών 
µας, και αντιρρήσεων της Ευρ. Επιτροπής 
στο χρηµατοδοτικό σχήµα έµµεσων –µέσω 
αεροδροµίου Βρυξελλών- βελγικών κρατικών 
ενισχύσεων προς τους τρεις κύριους 
αεροµεταφορείς που διενεργούν πτήσεις από 
και προς το αεροδρόµιο Βρυξελλών, ήτοι –
κυρίως- την Brussels Airlines και –
δευτερευόντως- τις Jetair Fly και Thomas 
Cook, η βελγική οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
προετοιµάζει εναλλακτικό µηχανισµό, ο 
οποίος ενδεχοµένως επιτρέψει την συνέχιση 
του καθεστώτος ενισχύσεων. Πιο 
συγκεκριµένα, η βελγική κυβέρνηση θα 
προτείνει την αντικατάσταση του παλαιού 
συστήµατος κατανοµής των ενισχύσεων, 
που βασιζόταν στον αριθµό επιβατών που 
διακινούν ετησίως οι ωφελούµενοι 
αεροµεταφορείς, µε ένα νέο σύστηµα, του 
οποίου θα µπορούν να επωφεληθούν όλοι οι 
αεροµεταφορείς που εκτελούν διασυνδέσεις 
πτήσεων (interconnections) µέσω του 
αεροδροµίου Βρυξελλών, διευρύνοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την οµάδα των 

                                                 
9  Βλ. και προηγούµενες σχετικές αναφορές µας, µε 
πλέον πρόσφατη εκείνην του άρθρου 4 ενηµερωτικού 
δελτίου 100. 

ωφελούµενων αεροµεταφορέων (σε 5 ή 6) 
και καταρρίπτοντας έτσι την βασική 
αντίρρηση της Ευρ. Επιτροπής, που 
θεωρούσε ότι το προηγούµενο καθεστώς 
εισήγε διακριτική µεταχείριση υπέρ 
ορισµένων αεροµεταφορέων και 
καταστρατηγούσε τον ανταγωνισµό. 
Σύµφωνα µε οικονοµικά δηµοσιεύµατα, το 
νέο προτεινόµενο σύστηµα, αφήνει κατά 
πάσα πιθανότητα εκ νέου εκτός σχήµατος 
κατανοµής ενισχύσεων τον ιρλανδικό 
αεροµεταφορέα χαµηλού κόστους Ryanair, 
κάτι που θεωρείται ουσιώδης στρατηγικός 
στόχος της βελγικής κυβέρνησης, καθώς οι 
έµµεσες ενισχύσεις της προς την Brussels 
Airlines και τους λοιπούς µεταφορείς βασικό 
σκοπό έχουν να τους βοηθήσουν να 
αντεπεξέλθουν στον οξύ ανταγωνισµό που 
υφίστανται από τις εταιρείες χαµηλού 
κόστους, και δη τον ως άνω ιρλανδικό 
αεροµεταφορέα. 
Τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα ανέφεραν ότι 
από τις ενισχύσεις, ύψους 19,7 εκατ. € 
ετησίως που είχαν αποφασιστεί από την 
προηγούµενη βελγική κυβέρνηση για την 
τριετία 2014-2016, η πρώτη δόση (για το 
2014) έχει ήδη καταβληθεί και θα πρέπει να 
επιστραφεί από τις τρεις επωφεληθείσες 
αεροπορικές εταιρείες (περίπου 11 εκατ. € 
για την Brussels Airlines), ενώ οι ενισχύσεις 
των ετών 2015 και 2016 έχουν «παγώσει». 
Σηµειώνουµε ότι η Ευρ. Επιτροπή έχει 
εκκινήσει, στην διάρκεια του 2014, έρευνα 
κατά του Βελγίου για το καθεστώς των εν 
λόγω έµµεσων ενισχύσεων προς τους τρεις 
αεροµεταφορείς, διαµέσου του αεροδροµίου 
Βρυξελλών 10 . Το νέο σύστηµα, εφ’ όσον 
εγκριθεί και εφαρµοσθεί, θα µειώσει το 
ποσόν της ενίσχυσης της Brussels Airlines, 
ωστόσο θα επιτύχει τον στόχο της 
διατήρησης, έστω σε χαµηλότερο επίπεδο, 
της στήριξης του βελγικού κράτους προς τον 
κύριο αεροµεταφορέα της χώρας. 
Παρεµπιπτόντως αναφέρουµε ότι σύµφωνα 
µε πρόσφατα στοιχεία της EUROSTAT, το 
αεροδρόµιο Βρυξελλών κατέγραψε πέρσι 
αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 14,6% 
και συνολικό αριθµό 21,75 εκατ. επιβατών. 

                                                 
10 Βλ. παλαιότερες σχετικές αναφορές µας, και κυρίως 
αυτήν του άρθρου 1 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 
80. 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία, το αεροδρόµιο 
Βρυξελλών κατετάγη δεύτερο µεταξύ των 
ευρωπαϊκών αεροδροµίων, πίσω από το 
αεροδρόµιο Αθηνών, όσον αφορά τον ρυθµό 
αύξησης της επιβατικής κίνησης (+21,8% για 
το αεροδρόµιο «Ελ. Βενιζέλος»). 
Έναρξη εµπεριστατωµένης έρευνας της Ευρ. 
Επιτροπής για την εξαγορά της Base από την 
Telenet: Σε συνέχεια σχετικού άρθρου µας 
στο προηγούµενο ενηµερωτικό δελτίο 11 , η 
Ευρ. Επιτροπή και συγκεκριµένα η DG 
Concurrence εκκίνησε εµπεριστατωµένη 
έρευνα αναφορικά µε την συµφωνία 
εξαγοράς του τρίτου µεγαλύτερου παρόχου 
κινητής τηλεφωνίας του Βελγίου, Base, από 
την φλαµανδική εταιρεία ευρυζωνικών 
καλωδιακών υπηρεσιών Telenet. Σύµφωνα 
µε τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, η Ευρ. 
Επιτροπή διατύπωσε αρκετές επιφυλάξεις 
όσον αφορά την σκοπούµενη εξαγορά, 
ύψους 1,325 δις. €, ιδιαίτερα σχετικά µε τις 
επιπτώσεις της στην κατάσταση του 
ανταγωνισµού, στις τιµές και στις συνθήκες 
πρόσβασης στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, 
παρά τις προτάσεις που της είχε υποβάλει η 
Telenet στα µέσα Σεπτεµβρίου και οι οποίες 
περιελάµβαναν, σύµφωνα µε τον Τύπο, 
αρκετές παραχωρήσεις µε στόχο την 
επίσπευση της ολοκλήρωσης της εξαγοράς. 
Κατά τον οικονοµικό Τύπο, η Ευρ. Επιτροπή 
διαθέτει περίοδο 90 ηµερών –που 
ενδεχοµένως αποδειχθεί συντοµότερη στην 
πράξη- προκειµένου να καταλήξει σε 
πορίσµατα και να διατυπώσει τις αποφάσεις 
της, υποχρεώνοντας κατά πάσα πιθανότητα 
την Telenet να εκποιήσει συγκεκριµένες 
τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητές της 12 , 
προκειµένου να µην διαταραχθεί η 

                                                 
11 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 102, αλλά και παλαιότερη 
αναλυτική αναφορά µας σε άρθρο 4 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 90.  
12  Ή και ενδεχοµένως, όπως ανέφεραν έγκυρες 
κλαδικές και δηµοσιογραφικές πηγές, απαιτώντας το 
άνοιγµα των ευρυζωνικών καλωδιακών υπηρεσιών 
στον ανταγωνισµό, πράγµα που θεωρείται ωστόσο 
δύσκολο, καθώς η βελγική ρυθµιστική αρχή 
τηλεπικοινωνιών εργάζεται ήδη επάνω στο εν λόγω 
αντικείµενο και αναµένεται σχετικά σύντοµα να 
ολοκληρώσει την εν θέµατι διαδικασία (βλ. και 
σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 90).    

κατάσταση του ανταγωνισµού στην βελγική 
αγορά τηλεπικοινωνιών.  
Επίσκεψη Τούρκου Προέδρου Ερντογάν 
στην FEB: Στις 5 Οκτωβρίου, ο Τούρκος 
Πρόεδρος Ερντογάν, στο πλαίσιο της 
επίσηµης επίσκεψής του στο Βέλγιο µε 
σκοπό την εγκαινίαση του φετινού 25ου 
πολιτιστικού φεστιβάλ Europalia µε τιµώµενη 
χώρα την Τουρκία, επισκέφθηκε την βελγική 
Οµοσπονδία Βιοµηχανιών & Επιχειρήσεων 
(FEB). Ο Τούρκος Πρόεδρος συναντήθηκε µε 
επιλεγµένα ανώτατα στελέχη βελγικών 
επιχειρηµατικών οµίλων που 
δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, παρουσία 
της πριγκίπισσας Astrid (επικεφαλής των 
βελγικών οµοσπονδιακών επιχειρηµατικών 
αποστολών στο εξωτερικό), του ΥΠΕΞ κ. 
Reynders, του αρµόδιου για το 
οµοσπονδιακό χαρτοφυλάκιο εξωτερικού 
εµπορίου κ. De Crem, και βεβαίως της 
Προέδρου της FEB, κας Sioen. Η βελγική 
πλευρά αναφέρθηκε, κατά την διάρκεια της 
επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου στην FEB, 
στην σηµασία τόσο των διµερών εµπορικών 
ανταλλαγών, όσο και των εµπορικών 
σχέσεων της Τουρκίας µε το σύνολο της Ε.Ε., 
καλώντας την Τουρκία να ευθυγραµµιστεί 
περισσότερο µε το κοινοτικό κεκτηµένο και 
τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Επίσης, 
σηµαντικοί βελγικοί όµιλοι που 
δραστηριοποιούνται στην Τουρκία (Tractebel 
Engineering, Reynaerts Aluminium, BNP 
Paribas Fortis και Deceuninck) παρουσίασαν 
τις δραστηριότητές τους και τις επενδύσεις 
τους στην χώρα. Από την πλευρά του, ο 
Τούρκος πρόεδρος µνηµόνευσε το αξιόλογο 
ύψος των βελγικών επενδύσεων στην χώρα 
του, καλώντας τους βελγικούς 
επιχειρηµατικούς οµίλους να 
δραστηριοποιηθούν ακόµη πιο έντονα, 
βεβαιώνοντάς τους για την βελτίωση του 
επιχειρηµατικού κλίµατος µέσω των 
κοινωνικοοικονοµικών µεταρρυθµίσεων που 
έχουν συντελεσθεί στην Τουρκία, καθώς και 
επισηµαίνοντάς τους τις ευκαιρίες που 
υπάρχουν, ιδιαίτερα στην περαιτέρω 
ανάπτυξη υποδοµών.   
Βελγικοί σιδηρόδροµοι: Ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος απέδωσε ξεχωριστή 
σηµασία στην απόφαση των Υπουργών 
Μεταφορών της Ε.Ε. στις 8 Οκτωβρίου να 
ανοίξουν µεν τον δρόµο για την 
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απελευθέρωση των εγχώριων αγορών 
σιδηροδροµικών επιβατικών µεταφορών των 
κρατών µελών, παρέχοντας ωστόσο στις 
µικρές ευρωπαϊκές χώρες –µεταξύ των 
οποίων, στις χώρες BENELUX- να 
προστατεύσουν τα εγχώρια σιδηροδροµικά 
τους δίκτυα από τον διεθνή ανταγωνισµό, 
µέχρι το έτος 2026. Πιο συγκεκριµένα, 
δίδεται η δυνατότητα στα µικρά κράτη µέλη 
να διατηρήσουν έναν µηχανισµό απ’ ευθείας 
ανάθεσης εκτέλεσης δηµοσίων µεταφορών 
στα τοπικά τους δίκτυα, στις εγχώριες 
σιδηροδροµικές εταιρείες. Η απόφαση αυτή 
των Ευρωπαίων Υπουργών Μεταφορών, εφ’ 
όσον βέβαια τελικά µετουσιωθεί σε 
νοµοθεσία, «σώζει», σύµφωνα µε τον 
οικονοµικό Τύπο, την βελγική εταιρεία 
σιδηροδρόµων SNCB, η οποία ωστόσο 
επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να βελτιώσει 
σηµαντικά την ποιότητα των υποδοµών και 
των υπηρεσιών της, πράγµα που φαντάζει 
λίγο δύσκολο λαµβανοµένων υπόψη των 
εξοικονοµήσεων, ύψους 663 εκατ. €, που 
της επιβάλλει το οµοσπονδιακό κράτος13. Η 
ειδική εν θέµατι πρόνοια των Υπουργών 
Μεταφορών της Ε.Ε. για τα µικρά κράτη 
µέλη που διαθέτουν σιδηροδροµικό δίκτυο, 
συµπίπτει απολύτως µε την βελγική θέση, 
καθώς και αντίστοιχες θέσεις άλλων µικρών 
κρατών µελών, την οποία προώθησε η 
Βελγίδα Υπουργός Μεταφορών, Jacqueline 
Galant. Η κα Galant δήλωσε σχετικά ότι «το 
Βέλγιο θεωρούσε ανέκαθεν πως η 
ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητα των 
σιδηροδροµικών υπηρεσιών καθίστανται 
ισχυρότερες δια του συστήµατος απ’ ευθείας 
ανάθεσης εκτέλεσης υπηρεσιών δηµοσίων 
µεταφορών στα τοπικά δίκτυα µικρών 
χωρών, στους ιστορικούς τους 
σιδηροδροµικούς µεταφορείς. Ωστόσο, το 
βελγικό κράτος θα µεριµνήσει ώστε να 
βελτιωθούν τόσο οι υποδοµές όσο και η 
ποιότητα των υπηρεσιών της SNCB, ώστε να 

                                                 
13 Σηµειωτέον ότι το οµοσπονδιακό κράτος, παρά τις 
σχεδιαζόµενες εξοικονοµήσεις, δια του προγράµµατος 
βελτίωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών της SNCB 
που έχει παρουσιάσει η αρµόδια Υπουργός Galant, 
επιδιώκει ταυτόχρονα την βελτιστοποίηση των όρων 
λειτουργίας των βελγικών σιδηροδρόµων, γεγονός 
κάπως αντιφατικό σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του 
οικονοµικού Τύπου.   

καταστεί έτοιµη για το άνοιγµα της 
σιδηροδροµικής αγοράς στον ανταγωνισµό».             
    
5. Ειδήσεις από τον βελγικό κλάδο 
ενέργειας   
Όπως ανέφερε στις αρχές Οκτωβρίου ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος, η βελγική αρχή 
ελέγχου πυρηνικής ενέργειας (AFCN) 
ενέκρινε το σχέδιο δράσεων που της είχε 
υποβάλει νωρίτερα στην διάρκεια του έτους 
ο µεγάλος ενεργειακός πάροχος του Βελγίου 
και ιδιοκτήτης των πυρηνικών σταθµών Doel 
1 και 2, Electrabel, προκειµένου να 
παραταθεί η λειτουργία των ως άνω 
σταθµών για µία ακόµη δεκαετία14. Η AFCN 
έκρινε επίσης ότι δεν απαιτείται η διενέργεια 
πρόσθετης µελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και η θέση της σε δηµόσια 
διαβούλευση, όπως είχε ζητηθεί επίµονα από 
ορισµένες πολιτικές δυνάµεις (κυρίως τους 
οικολόγους). Εκτιµήσεις αναφέρουν ότι 
ενδεχοµένως υπάρξουν δικαστικές 
προσφυγές κατά της ανωτέρω απόφασης της 
AFCN. Πρακτικά, το αρχικό «πράσινο φως» 
που έδωσε η βελγική αρχή πυρηνικής 
ενέργειας, σηµαίνει ότι πρόκειται να 
διενεργηθούν στην διάρκεια του Οκτωβρίου 
και του Νοεµβρίου ενδελεχείς έλεγχοι των 
εγκαταστάσεων των δύο πυρηνικών 
αντιδραστήρων, µε στόχο η όλη διαδικασία 
να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου 
τρέχοντος έτους, ώστε στην συνέχεια να 
δοθεί οριστική έγκριση της AFCN και να 
ξεκινήσουν να λειτουργούν οι δύο πυρηνικοί 
σταθµοί. Ο οικονοµικός Τύπος επισήµανε ότι 
αποµένει επίσης η οριστικοποίηση της 
σχετικής συµφωνίας µεταξύ Electrabel και 
βελγικού κράτους του τέλους του 
περασµένου Ιουλίου15 και η µετουσίωσή της 
σε σύµβαση, καθώς και η προώθηση 
νοµοθετηµάτων από την κυβέρνηση, που θα 
επισφραγίζουν θεσµικά τους όρους της 
επιµήκυνσης της λειτουργίας των Doel 1 και 
2 µέχρι το έτος 2025, αλλά και θα 
τροποποιούν για ακόµη µία φορά τη 
νοµοθεσία περί εγκατάλειψης της πυρηνικής 
ενέργειας. Το σχετικό µε τις ανωτέρω 

                                                 
14 Βλ. κυρίως σχετικό άρθρο 4 ενηµερωτικού δελτίου 
υπ’ αριθ. 83. 
15 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 3 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 96. 
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κυβερνητικές δράσεις χρονοδιάγραµµα θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 του 
προσεχούς Νοεµβρίου. Θυµίζουµε ότι ο µεν 
πυρηνικός σταθµός Doel 1 έχει διακόψει την 
λειτουργία του από τις 15.2.2015, έπειτα από 
40 έτη λειτουργίας 16 , και αναµένει την 
θεσµική κατοχύρωση της χρονικής 
επιµήκυνσης της λειτουργίας του 
προκειµένου να επαναλειτουργήσει, ο δε 
Doel 2 θα διακόψει την λειτουργία του στα 
µέσα Οκτωβρίου, προκειµένου να 
διενεργηθούν οι ως άνω έλεγχοι και εργασίες 
συντήρησης. Επίσης, σηµειώνουµε ότι το 
βελγικό κοινοβούλιο έδωσε την συγκατάθεσή 
του στην χρονική επιµήκυνση της 
λειτουργίας των δύο πυρηνικών σταθµών 
στις 18 Ιουνίου τρέχοντος έτους17.  
Όπως επίσης κατέγραψε ο βελγικός Τύπος, 
την 1η Οκτωβρίου η Electrabel αναθεώρησε 
κατά ένα δίµηνο την εκτίµησή της για 
επαναλειτουργία των πυρηνικών σταθµών 
Doel 3 και Tihange 2, οι οποίοι έχουν 
αδρανοποιηθεί από τα τέλη Μαρτίου 2014, 
εξαιτίας τεχνικών προβληµάτων 18 . Τούτο 
πρακτικά σηµαίνει ότι οι δύο εν λόγω 
αντιδραστήρες δεν αναµένεται να 
επαναλειτουργήσουν πριν την 1.1.2016. Η 
νέα αυτή αναβολή οφείλεται στο γεγονός ότι 
δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί έλεγχοι 
από την AFCN προκειµένου να διαπιστωθεί 
ότι οι δύο αντιδραστήρες µπορούν να 
επαναλειτουργήσουν µε ασφάλεια.        
Σύµφωνα µε έκθεση που δηµοσίευσε 
πρόσφατα η βελγική ρυθµιστική αρχή 
ενέργειας (CREG), τον περασµένο χειµώνα ο 
κίνδυνος ελλείψεων στην τροφοδοσία της 
χώρας µε ηλεκτρική ενέργεια κυµάνθηκε σε 
πολύ χαµηλά επίπεδα. Όσον αφορά τον 
επερχόµενο χειµώνα, η CREG σηµείωσε ότι, 
ακόµη και στην περίπτωση που αυτός είναι 
βαρύς, και αν και η συνολική διαθέσιµη 
παραγωγική δυναµικότητα εκτιµάται στα ίδια 
επίπεδα µε την περσινή, εκτιµάται ότι ο 
κίνδυνος προβληµάτων στην τροφοδοσία 
του βελγικού ηλεκτρικού δικτύου παραµένει 
εξαιρετικά χαµηλός, λόγω της αναµενόµενης 
                                                 
16  Βλ. σχετικό άρθρο 4 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ 
αριθ. 83. 
17 Βλ. άρθρο 1 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 95. 
18 Βλ. παλαιότερες σχετικές αναφορές µας, µε πλέον 
πρόσφατη αυτήν της υποσηµείωσης 2, άρθρου 3 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 97.  

αύξησης του στρατηγικού ενεργειακού 
αποθεµατικού (δηλαδή, των 
ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων σε εφεδρεία) 
που θα επιτευχθεί µε βάση την 
υλοποιούµενη ενεργειακή πολιτική της 
κυβέρνησης19.    
Πάντως, όπως σηµείωσε ο οικονοµικός 
Τύπος στις αρχές Οκτωβρίου, σύµφωνα µε 
στοιχεία που παρουσίασε η βελγική 
οµοσπονδία διαχειριστών δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου (Synergrid), µε 
τους 5 από τους 7 συνολικά πυρηνικούς του 
σταθµούς αδρανοποιηµένους, τον µήνα 
Αύγουστο το Βέλγιο πραγµατοποίησε 
καθαρές εισαγωγές 2.258 GWh ηλεκτρικής 
ενέργειας, µε τις εισαγωγές να 
αντιπροσωπεύουν το 36,9% της συνολικής 
ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε 
στην χώρα, ποσοστό που κρίνεται ιστορικά 
υψηλό, υψηλότερο ακόµη και έναντι 
χειµερινών µηνών αιχµής της κατανάλωσης.   
Ενοποίηση αγορών φυσικού αερίου Βελγίου-
Λουξεµβούργου: Όπως ανέφερε ο 
οικονοµικός Τύπος στις αρχές Οκτωβρίου, 
πρόσφατα ενοποιήθηκαν οι αγορές φυσικού 
αερίου του Βελγίου και του Λουξεµβούργου, 
µε σκοπό την βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας τους και την διασφάλιση της 
τροφοδοσίας του δικτύου στις δύο χώρες. Η 
ενοποίηση των δύο αγορών φυσικού αερίου 
αποτελεί, σύµφωνα µε ανακοινωθέντα των 
διαχειριστριών των δύο δικτύων φυσικού 
αερίου, Fluxys και Creos Luxembourg, 
πρωτοτυπία στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού 
αερίου, και εµπίπτει στο πνεύµα και στην 
βούληση της Ε.Ε. να δηµιουργήσει µία ενιαία 
εσωτερική αγορά για το φυσικό αέριο. 
Χρηµατοδοτικό σχήµα νέου offshore 
αιολικού πάρκου Nobelwind: Σε συνέχεια 
σχετικής µας αναφοράς στο προηγούµενο 
ενηµερωτικό δελτίο 20 , βελγικά οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα ανέφεραν ότι το 
χρηµατοδοτικό σχήµα του νέου, τέταρτου 
αιολικού πάρκου στα ανοικτά των βελγικών 
ακτών στην Βόρεια Θάλασσα, µε την 
επωνυµία Nobelwind, βρίσκεται σε φάση 
οριστικοποίησης, η οποία θα ολοκληρωθεί 
                                                 
19 Βλ. προηγούµενη σχετική αρθρογραφία, µε πλέον 
πρόσφατο το άρθρο 7 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 
98. 
20  Βλ. σχετική αναφορά σε άρθρο 4 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 102. 
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πιθανότατα εντός της τρίτης εβδοµάδας του 
Οκτωβρίου. Σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα, 
η ΕΤΕπ εκτιµάται ότι θα χρηµατοδοτήσει την 
κατασκευή του νέου αιολικού πάρκου µε έως 
250 εκατ. €, ενώ ταυτόχρονα σχηµατίζεται 
τραπεζική κοινοπραξία αποτελούµενη από τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα BNP Paribas 
Fortis, Radobank, SMBC (Sumitomo Mitsui 
Banking Corporation, Ιαπωνία), Mizuho 
(επίσης Ιαπωνία) και τους ασφαλιστικούς 
φορείς EFK (∆ανία, πρόκειται για τον 
επίσηµο δανικό φορέα ασφάλισης 
εξαγωγικών πιστώσεων) και GIEK (Νορβηγία, 
οµοίως πρόκειται για τον επίσηµο νορβηγικό 
φορέα ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων), 
µε σκοπό την χρηµατοδότηση του έργου, 
συνολικού προϋπολογισµού 660 εκατ. €. 
Σηµειώνουµε ότι µέτοχοι της διαχειρίστριας 
εταιρείας του νέου αιολικού πάρκου 
Nobelwind είναι ο όµιλος Parkwind 
(κοινοπραξία του µεγάλου βελγικού 
λιανεµπορικού οµίλου Colruyt, ο οποίος 
δραστηριοποιείται έντονα στον τοµέα των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, και του 
επενδυτικού ταµείου της περιφέρειας της 
Φλάνδρας PMV), ο ιαπωνικός όµιλος 
Sumitomo Corporation και ο ολλανδικός 
συνεταιριστικός χρηµατοπιστωτικός 
οργανισµός µε ειδίκευση στην 
χρηµατοδότηση πράσινων ενεργειακών 
projects, Meewind. Σύµφωνα µε τα 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα, η διαχειρίστρια 
εταιρεία του αιολικού πάρκου Nobelwind έχει 
έλθει επίσης σε συµφωνία µε τον δεύτερο 
µεγαλύτερο ενεργειακό πάροχο του Βελγίου, 
EDF Luminus, σχετικά µε την αγορά της 
ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγει το 
Nobelwind, µε προκαθορισµένες εγγυηµένες 
ελάχιστες τιµές. Επιπλέον, η εγκατάσταση 
του καλωδίου που θα συνδέει το νέο αιολικό 
πάρκο µε τις βελγικές ακτές, αλλά και µε το 
αιολικό πάρκο Northwind, έχει ανατεθεί ήδη 
από τις αρχές Σεπτεµβρίου στην 
συνεταιριστική εταιρεία Cableco, η οποία 
απαρτίζεται από τους κυρίους µετόχους των 
δύο αιολικών πάρκων. Οι κατασκευαστικές 
εργασίες του επενδυτικού έργου Nobelwind 
αναµένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 
προσεχούς έτους, ενώ η εκκίνηση 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
τοποθετείται στα τέλη του 2016 και η 

επίτευξη πλήρους παραγωγικής 
δυναµικότητας έως τα τέλη του 2017. 
Η γαλλική Veolia αναλαµβάνει την 
εκµετάλλευση της µονάδας παραγωγής 
ενέργειας από βιοµάζα στην Γάνδη: Όπως 
ανέφερε στις αρχές Οκτωβρίου ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος, η διαχείριση και 
εκµετάλλευση της υπό κατασκευή µονάδας 
παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα στο λιµάνι 
της Γάνδης ανατέθηκε στον γαλλικό όµιλο 
Veolia, ο οποίος δραστηριοποιείται στην 
διαχείριση υδάτινων πόρων και αποβλήτων, 
καθώς και στην παροχή πράσινων 
ενεργειακών υπηρεσιών. Η κατασκευή της 
ενεργειακής µονάδας βιοµάζας, αναµένεται 
να ξεκινήσει εντός του 2016 και να διαρκέσει 
περίπου 2,5 χρόνια, κύριος δε µέτοχος και 
χρηµατοδότης του επενδυτικού σχεδίου είναι 
ο βελγικός πράσινος ενεργειακός όµιλος 
Belgian Eco Energy (BEE), ενώ επίσης 
συµµετέχει ο ισπανικός τεχνικός όµιλος 
Abengoa, ο οποίος έχει αναλάβει το 
κατασκευαστικό τµήµα του έργου. Το 
συµβόλαιο που υπογράφηκε µε την Veolia 
αντιπροσωπεύει, σύµφωνα µε τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, συνολικό κύκλο εργασιών 
ύψους 150 εκατ. € σε χρονικό ορίζοντα 
δεκαπενταετίας. Ο προϋπολογισµός της 
συνολικής επένδυσης που θα απαιτηθεί για 
την υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε 
πλησίον των 400 εκατ. €, ενώ η 
οριστικοποίηση του χρηµατοδοτικού 
σχήµατος αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός 
του πρώτου εξαµήνου του 2016. Η µονάδα 
εκτιµάται ότι θα έχει ηλεκτροπαραγωγική 
δυναµικότητα 215 MW και θερµική ισχύ 100 
MW, θα χρησιµοποιεί ως πρώτη ύλη 
ροκανίδια ξύλου και αγροτικά απόβλητα, θα 
είναι η µεγαλύτερη µονάδα βιοµάζας στο 
Βέλγιο, θα καλύπτει πλησίον του 2% της 
συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στο Βέλγιο, και αναµένεται να λειτουργήσει 
έως το τέλος του 2018.   
                
6. ∆ηµοσιονοµικές δυσκολίες και λαϊκές 
αντιδράσεις για την κυβέρνηση Michel   
Σύµφωνα µε οικονοµικά δηµοσιεύµατα των 
αρχών Οκτωβρίου, η διαδικασία 
δηµοσιονοµικού ελέγχου που πραγµατοποιεί 
η οµοσπονδιακή κυβέρνηση φαίνεται ότι 
παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, καθώς το Υπ. 
Οικονοµικών έχει διαπιστώσει σηµαντική 
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υστέρηση των φορολογικών εσόδων στην 
µέχρι τώρα διάρκεια του έτους, τα οποία 
εµφανίζονται σηµαντικά κατώτερα των 
αρχικά εκτιµώµενων, που ανέρχονταν στα 
882 εκατ. €. Η υστέρηση των δηµοσίων 
εσόδων καταγράφεται κυρίως στις 
προκαταβολές φόρων και στην είσπραξη του 
ΦΠΑ 21 . Η υστέρηση στις φορολογικές 
εισπράξεις, σύµφωνα µε κυβερνητικές πηγές, 
έχει οδηγήσει την οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
να προσανατολίζεται σε σηµαντική προς τα 
επάνω αναθεώρηση –έως και διπλασιασµό- 
της πρόσθετης δηµοσιονοµικής προσπάθειας 
που θα απαιτηθεί προκειµένου να 
διατηρηθούν οι προϋπολογισµοί του 2015 
και του 2016 εντός τροχιάς για την επίτευξη 
του στόχου της δηµοσιονοµικής 
εξισορρόπησης, και εν πάση περιπτώσει σε 
πολύ ευρύτερη δηµοσιονοµική εξοικονόµηση 
από ότι τα 456 εκατ. € που είχε πρόσφατα 
εκτιµήσει η επιτροπή παρακολούθησης του 
προϋπολογισµού, η οποία θα πλησιάσει κατά 
πάσα πιθανότητα το 1 δις. € 22 . Όπως 
υπογράµµισε ο βελγικός οικονοµικός Τύπος, 
το οµοσπονδιακό δηµοσιονοµικό κονκλάβιο 
θα πρέπει λογικά να ολοκληρώσει τις 
εργασίες του και να καταλήξει σε 
συµπεράσµατα τόσο επί της απαιτούµενης 
δηµοσιονοµικής προσαρµογής όσο και επί 
των µέτρων της φορολογικής µεταρρύθµισης 
το αργότερο έως τις 13 Οκτωβρίου, ηµέρα 
κατά την οποία ο Βέλγος πρωθυπουργός θα 
παρουσιάσει τον απολογισµό του πρώτου 
έτους της θητείας της κυβέρνησής του, 
καθώς και τον µεσοπρόθεσµο 
προγραµµατισµό της. Σύµφωνα µε έγκυρες 
εδώ δηµοσιογραφικές πηγές, η υστέρηση 
των δηµοσίων εσόδων σε συνδυασµό µε την 
συζητούµενη φορολογική µεταρρύθµιση, 
ενδέχεται να δηµιουργήσουν «τριβές» εντός 
του κυβερνητικού συνασπισµού, καθώς 

                                                 
21 Πιο συγκεκριµένα, οι εισπράξεις από προκαταβολές 
φόρων αυξήθηκαν –µέχρι τον Αύγουστο- κατά µόλις 
177 εκατ. €, έναντι προϋπολογισθεισών εισπράξεων 
1,13 δις. € συνολικά το 2015. Στον ΦΠΑ, επίσης κατά 
το πρώτο οκτάµηνο του 2015, τα έσοδα έχουν µειωθεί 
κατά 275 εκατ. €, έναντι αρχικών εκτιµήσεων για 
αύξησή τους κατά πλησίον των 200 εκατ. € στην 
διάρκεια του έτους. Βλ. και σχετική αναφορά µας σε 
άρθρο 1 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 98.  
22 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 2 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 102. 

κάποιοι από τους εταίρους του (βασικά, το 
φλαµανδικό χριστιανοδηµοκρατικό κόµµα 
CD&V) θεωρείται αρκετά πιθανό να εγείρουν 
ζητήµατα εισαγωγής νέων φορολογικών 
µέτρων, κάτι στο οποίο αντιτίθενται κατ’ 
αρχήν οι υπόλοιποι κυβερνητικοί εταίροι.       
Στις δηµοσιονοµικές δυσκολίες της 
κυβέρνησης Michel, ήρθε να προστεθεί και η 
πραγµατοποίηση της εδώ και καιρό 
προγραµµατισµένης µεγάλης πανεθνικής 
διαδήλωσης διαµαρτυρίας κατά της 
οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης, στις 
7 Οκτωβρίου. Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
ανέφεραν ότι στην διαδήλωση µετείχαν 
µεταξύ 80 και 100 χιλιάδων διαδηλωτές, 
µεταξύ των οποίων παρεισέφρησαν και 
ταραξίες που συνεπλάκησαν µε τις 
αστυνοµικές δυνάµεις. Η διαδήλωση 
οργανώθηκε από τα τρία µεγάλα εργατικά 
συνδικάτα της χώρας (CSC, FGTB και 
CGSLB), και ήλθε σε συνέχεια αντίστοιχων 
µεγάλων κινητοποιήσεων που είχαν λάβει 
στην αρχή της θητείας της κυβέρνησης 
Michel, κατά την διάρκεια του τριµήνου 
Οκτωβρίου-∆εκεµβρίου 2014. Κατά τα 
ισχυρά βελγικά εργατικά συνδικάτα, η 
κυβέρνηση Michel έχει προχωρήσει, παρά τις 
κινητοποιήσεις διαµαρτυρίας, σε εκτεταµένη 
λήψη µέτρων αντιλαϊκών και τα οποία 
απειλούν την κοινωνική συνοχή. Τα 
συνδικάτα χαρακτήρισαν την κυβέρνηση 
Michel «αλαζόνα» και «εξυπηρετούσα τα 
συµφέροντα της εργοδοσίας», ενώ 
επισήµαναν ότι η διαδήλωση της 7ης 
Οκτωβρίου αποτελεί την απαρχή σειράς 
πρόσθετων συνδικαλιστικών, 
συµπεριλαµβανοµένων απεργιακών, 
κινητοποιήσεων.  
Από την πλευρά τους, κυβερνητικές πηγές 
κάλεσαν τα συνδικάτα να έλθουν σε 
εποικοδοµητικό διάλογο µε την κυβέρνηση 
επί όλων των ανοικτών, φλεγόντων 
ζητηµάτων (αναβολή τιµαριθµικής 
αναπροσαρµογής µισθών, µεταρρύθµιση 
συνταξιοδοτικού συστήµατος, φορολογική 
µεταρρύθµιση, εξοικονοµήσεις στον κλάδο 
υγείας και κοινωνικών ασφαλίσεων, µέτρα 
για δηµιουργία θέσεων εργασίας κλπ.), 
προκειµένου να µην χαθεί περισσότερος 
χρόνος και να επιτευχθούν οι στόχοι της 
οικονοµικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της 
απασχόλησης.  
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