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1. Μείωση των πτωχεύσεων τον 
Οκτώβριο του 2015 
Σύµφωνα µε στοιχεία της εταιρείας 
εµπορικών πληροφοριών Graydon που 
δηµοσίευσε ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
στις αρχές Νοεµβρίου, ο µήνας Οκτώβριος 
εµφάνισε σηµαντικά χαµηλότερο αριθµό 
πτωχεύσεων σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο 
µήνα του 2014, πιο συγκεκριµένα 870 
πτωχεύσεις που αντιπροσωπεύουν µείωση 
της τάξεως του 17,85%. Πρόκειται δε για 
τον τέταρτο συνεχόµενο µήνα κατά τον 
οποίο οι πτωχεύσεις µειώνονται στο Βέλγιο. 
Η συνολική πορεία των πτωχεύσεων κατά το 
πρώτο δεκάµηνο του τρέχοντος έτους 
ακολούθησε επίσης πτωτική πορεία, µε τον 
αριθµό τους να εµφανίζεται µειωµένος κατά 
5,1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 
2014 και ανερχόµενος στις 8.894. Σε επίπεδο 
βελγικών περιφερειών, οι πτωχεύσεις 
εµφανίζουν σταθερά πτωτική τάση στην 
Φλάνδρα ήδη από το 2014, ενώ εµφάνισαν 
µείωση στην περιοχή της Βαλλονίας κατά 
10,29% το πρώτο δεκάµηνο του 2015 και 
κατά 22,33% τον µήνα Οκτώβριο. Σε 
αντίθεση µε το γενικότερο πτωτικό κλίµα, 
στην περιοχή των Βρυξελλών ο αριθµός 
πτωχεύσεων αυξήθηκε κατά 6,77% το 
πρώτο δεκάµηνο του τρέχοντος έτους, αν 
και τον Οκτώβριο µειώθηκε κατά 8,54%.  
                     
2. Το Βέλγιο χάνει θέσεις στην 
κατάταξη “Doing Business” της 
Παγκόσµιας Τράπεζας 
Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της 
Παγκόσµιας Τράπεζας “Doing Business 2016” 
που δηµοσιεύθηκε στις 27 Οκτωβρίου, η 
οποία µετρά την αποτελεσµατικότητα των 
διαφόρων κρατικών πολιτικών για 
διευκόλυνση της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, το Βέλγιο απώλεσε δύο 
θέσεις, πέφτοντας στην 43η µεταξύ 189 
χωρών. Στην 1η θέση της κατάταξης 
βρίσκεται πάντοτε η Σιγκαπούρη, 
ακολουθούµενη από τη Ν. Ζηλανδία, την 
∆ανία, τη Ν. Κορέα, το Χονγκ Κονγκ, το Ην. 
Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Σουηδία. Στην 41η 
θέση βρίσκεται το Καζακστάν, στην 42η θέση 
–µία πάνω από το Βέλγιο- βρίσκεται η 
Ουγγαρία, ενώ στην 44η η Λευκορωσία. 

Σηµειωτέον ότι η χώρα µας βρίσκεται στην 
60η θέση της κατάταξης. 
Τις χειρότερες βαθµολογίες το Βέλγιο τις 
έλαβε στους τοµείς διαδικασιών µεταβίβασης 
περιουσιακών στοιχείων στην οποία 
κατετάγη στην 132η θέση (κερδίζοντας 
ωστόσο µία θέση σε σύγκριση µε πέρσι), 
επιχειρηµατικής πρόσβασης σε πιστώσεις 
όπου κατέλαβε την 97η θέση (χάνοντας 7 
θέσεις), ύψους φορολογικών επιβαρύνσεων 
όπου κατετάγη στην 90η θέση (χάνοντας 4 
θέσεις), προστασίας µειονοτικών επενδυτών  
όπου κατετάγη στην 57η θέση (χάνοντας 3 
θέσεις), εξασφάλισης κατασκευαστικών 
αδειών όπου κατετάγη στην 54η θέση 
(χάνοντας µία θέση), ταχύτητας διαδικασιών 
σύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος 
όπου κατετάγη στην 53η θέση (χάνοντας 5 
θέσεις) και πιστής εφαρµογής όρων 
συµβάσεων όπου κατετάγη επίσης στην 53η 
θέση.  
Τις καλύτερες θέσεις του το Βέλγιο κατέλαβε 
στους τοµείς διασυνοριακού εµπορίου (1η), 
ταχύτητας και αποτελεσµατικότητας 
διαδικασιών χρεοκοπίας (10η), καθώς και 
ταχύτητας και αποτελεσµατικότητας 
διαδικασιών εκκίνησης νέων επιχειρήσεων 
(20η, όπου όµως έχασε 7 θέσεις).  
   
3. Φθινοπωρινές εκτιµήσεις Ευρ. 
Επιτροπής για µακροοικονοµικούς 
δείκτες Βελγίου 
Σύµφωνα µε την έκθεση οικονοµικών 
προβλέψεων που εξέδωσε η Ευρ. Επιτροπή 
στις 5 Νοεµβρίου, το Βέλγιο, όπως και τα 
περισσότερα κράτη µέλη της Ε.Ε., 
αναµένεται να σηµειώσουν µέτριους 
ρυθµούς ανάπτυξης κατά τα προσεχή έτη. 
Πιο συγκεκριµένα, για το 2016 η Επιτροπή 
προβλέπει ανάπτυξη της βελγικής οικονοµίας 
µε ρυθµό 1,3% και για το 2017 ρυθµό 
ανάπτυξης στο 1,7%. Η, έστω µε ήπιους 
ρυθµούς, οικονοµική µεγέθυνση θα 
οφείλεται, κατά την Επιτροπή, στην 
βελτίωση τόσο του επιχειρηµατικού κλίµατος 
όσο και του επιπέδου ανταγωνιστικότητας 
του ιδιωτικού τοµέα.  
Όσον αφορά το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, 
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Επιτροπής, 
αυτό αναµένεται να κυµανθεί το 2015 στο 
2,7% του ΑΕΠ, έναντι 3,1% του ΑΕΠ πέρσι, 
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και σε 2,6% και 2,3% του ΑΕΠ για τα έτη 
2016 και 2017, αντιστοίχως.  
Ωστόσο, σύµφωνα µε εκτιµήσεις 
οικονοµικών αναλυτών, οι δηµοσιονοµικές 
εξοικονοµήσεις και το πρόγραµµα 
µεταρρυθµίσεων της κυβέρνησης Michel δεν 
φαίνεται να πείθουν εντελώς την Ευρ. 
Επιτροπή, η οποία επισήµανε ότι κατά τις 
εκτιµήσεις της το διαρθρωτικό έλλειµµα της 
χώρας δεν φαίνεται να υποχωρεί µε τους 
ρυθµούς που θα έπρεπε κατά τα προσεχή 
χρόνια. Πιο συγκεκριµένα, η Επιτροπή εκτιµά 
ότι αυτό θα ανέλθει σε 2,5% του ΑΕΠ φέτος, 
θα µειωθεί ελαφρώς σε 2,1% του ΑΕΠ το 
2016, ενώ το 2017 θα αυξηθεί εκ νέου σε 
2,2% του ΑΕΠ. Σηµειωτέον ότι η βελγική 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση έχει 
προγραµµατίσει ετήσια βελτίωση του 
διαρθρωτικού ελλείµµατος της τάξεως 
µεταξύ των 0,6 και 0,8 ποσοστιαίων 
µονάδων του ΑΕΠ, µε σκοπό την 
αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής 
ισορροπίας το έτος 2018. Η Ευρ. Επιτροπή 
θεωρεί µάλλον φιλόδοξους τους εν λόγω 
στόχους της βελγικής κυβέρνησης, καθώς 
επίσης και τις εκτιµήσεις της σε σειρά άλλων 
µακροοικονοµικών δεικτών.  
Οι φθινοπωρινές µακροοικονοµικές 
εκτιµήσεις της Ευρ. Επιτροπής αναφέρουν 
µεγέθυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 
2% φέτος, 0,7% του χρόνου και 1% το 
2017, αύξηση των ακαθάριστων επενδύσεων 
σε πάγια στοιχεία κατά 2,1% φέτος, 0,5% 
του χρόνου και 3,7% το 2017, αύξηση των 
εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 3,6% 
φέτος, 4,5% το 2016 και 5,3% το 2017, 
δείκτη ανεργίας στο 8,6% φέτος, στο 8,4% 
το 2016 και στο 7,9% το 2017, δείκτη 
πληθωρισµού στο 0,6% φέτος, στο 1,7% 
του χρόνου και στο 1,5% το 2017, 
πλεόνασµα ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών στο 1,8% του ΑΕΠ φέτος, στο 
2% το 2016 και στο 1,9% το 2017, και 
επίπεδο δηµοσίου χρέους στο 106,7% του 
ΑΕΠ φέτος, στο 107,1% του χρόνου και στο 
106,1% του ΑΕΠ το 2017.  
Ως κύρια πηγή των αποκλίσεων που 
καταγράφονται µεταξύ στόχων της βελγικής 
κυβέρνησης και εκτιµήσεων της Ευρ. 
Επιτροπής αναφέρεται η λήψη αρκετών 
φορολογικών µέτρων αµφίβολου τελικού 
οικονοµικού αποτελέσµατος από την 

κυβέρνηση Michel, καθώς επίσης και οι 
υπεραισιόδοξες εκτιµήσεις της περί 
ουσιαστικής βελτίωσης των δηµοσιονοµικών 
µεγεθών των τοπικών αρχών.     
Όπως επισήµαναν έγκυροι Βέλγοι οικονοµικοί 
αναλυτές, οι αποκλίσεις µεταξύ 
δηµοσιονοµικών στόχων βελγικής 
κυβέρνησης και µακροοικονοµικών 
εκτιµήσεων Ευρ. Επιτροπής, δεν αναµένεται 
να δηµιουργήσουν προβλήµατα στο Βέλγιο 
σε βραχυπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, 
ωστόσο είναι πολύ πιθανό να εγείρουν 
σηµαντικό πρόβληµα στο µεσοπρόθεσµο 
µέλλον, και κυρίως στην περίπτωση που 
αποµακρυνθεί οριστικά το ενδεχόµενο της 
επανόδου σε κατάσταση δηµοσιονοµικής 
ισορροπίας (ήτοι απάλειψης του 
διαρθρωτικού ελλείµµατος) το έτος 2018. Οι 
φθινοπωρινές εκτιµήσεις της Ευρ. Επιτροπής 
για τους δηµοσιονοµικούς και 
µακροοικονοµικούς δείκτες του Βελγίου 
µπορούν να αναζητηθούν ηλεκτρονικά στην 
διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/for
ecasts/2015_autumn/be_en.pdf. Σηµειωτέον 
ότι έως το τέλος Νοεµβρίου, η Ευρ. 
Επιτροπή αναµένεται να γνωµοδοτήσει επί 
του σχεδίου του βελγικού προϋπολογισµού 
για το 2016, όπως και επί των 
προϋπολογισµών και της γενικότερης 
δηµοσιονοµικής κατάστασης των υπολοίπων 
κρατών της ευρωζώνης. 
Παρεµπιπτόντως αναφέρουµε ότι, σύµφωνα 
µε πρόσφατες εκτιµήσεις του Bureau Fédéral 
du Plan αναφορικά µε την εξέλιξη του 
πληθωρισµού, η υπέρβαση του κατωφλίου 
τιµών που θα πυροδοτήσει την αυτόµατη 
τιµαριθµική αναπροσαρµογή των µισθών, 
συντάξεων και κοινωνικών επιδοµάτων 
αναµένεται να επέλθει τον Αύγουστο του 
2016. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Bureau 
du Plan, ο ετήσιος ρυθµός πληθωρισµού θα 
ανέλθει στο 0,5% το 2015 και στο 1,6% το 
2016.   
 
4. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
επιχειρηµατικές ειδήσεις  
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Η εβδοµάδα 2-6 
Νοεµβρίου τελείωσε µε τον δείκτη BEL 20 να 
κλείνει στις 3.649,19 µονάδες, σηµειώνοντας 
εβδοµαδιαία άνοδο της τάξεως του 1,36%, 
κυρίως εξαιτίας της ανόδου της αξίας της 
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µετοχής των βελγικών ταχυδροµείων (Bpost) 
κατά 4,92% (στα 23,89 €) λόγω της 
δηµοσίευσης σχετικά ευνοϊκών τριµηνιαίων 
οικονοµικών αποτελεσµάτων. Νέα 
εβδοµαδιαία πτώση σηµείωσε η µετοχή της 
D’Ieteren (-3,12% στα 29,82 €), ενώ πτώση 
σηµείωσε και η αξία της µετοχής της 
ασφαλιστικής Ageas (-1,36% στα 39,64 €1). 
Εκτός δείκτη BEL 20, αξιόλογη εβδοµαδιαία 
άνοδο σηµείωσαν οι µετοχές της 
βιοτεχνολογικής Celyad (26,35% στα 45,19 
€) και της βιοµηχανίας αναλώσιµων υλικών 
προσωπικής υγιεινής Ontex (14,26% στα 
31,96 €). 
Πορεία συγχώνευσης των παγκόσµιων 
ηγέτιδων της ζυθοποιίας AB InBev και SAB 
Miller: Σε συνέχεια σχετικών αναφορών µας 
σε προηγούµενα ενηµερωτικά δελτία2, στις 
αρχές Νοεµβρίου επρόκειτο να εκπνεύσει η 
νέα προθεσµία για την ανακοίνωση της 
οριστικοποίησης της συµφωνίας εξαγοράς 
από τον µεγαλύτερο όµιλο ζυθοποιίας 
παγκοσµίως, την βελγο-βραζιλιανών 
συµφερόντων AB InBev, της δεύτερης 
µεγαλύτερης, βρετανο-νοτιοαφρικανικών 
συµφερόντων SABMiller, έναντι συνολικού 
ποσού 96 δις. €. Σηµειωτέον ότι οι δύο 
επιχειρηµατικοί όµιλοι είχαν ήδη λάβει 
χρονική παράταση για την οριστικοποίηση 
των όρων της συµφωνίας εξαγοράς από την 
βρετανική αρχή κεφαλαιαγοράς, µε σκοπό να 
δοθεί ο αναγκαίος χρόνος ώστε να 
διευθετηθούν οι λεπτοµέρειες του 
εγχειρήµατος µε τους µετόχους και τους 
πιθανούς χρηµατοδότες. Επίσης, σύµφωνα 
µε διεθνή οικονοµικά δηµοσιεύµατα, 
φαίνεται ότι η AB InBev διαπραγµατεύθηκε 
µε την καναδο-αµερικανικών συµφερόντων 
ζυθοποιία Molson Coors, προκειµένου να της 
παραχωρήσει –µετά την ολοκλήρωση της 
εξαγοράς- το µερίδιο (της τάξεως του 58%) 
που κατέχει η SABMiller στην αµερικανική 
κοινοπραξία της µε την Molson Coors, Miller 
Coors.  
Σηµειωτέον ότι η SABMiller και η Molson 
Coors συνένωσαν τις δυνάµεις τους στην 
αγορά των ΗΠΑ συστήνοντας κοινοπραξία το 

                                                 
1  Έχοντας πλησιάσει ωστόσο στις 3 Νοεµβρίου 
ιστορικά υψηλή τιµή, στα 40,60 €. 
2 Κυρίως εκείνην του άρθρου 4 ενηµερωτικού δελτίου 
υπ’ αριθ. 104. 

έτος 2007, η οποία αποτελεί τον δεύτερο 
µεγαλύτερο όµιλο ζυθοποιίας στις ΗΠΑ µετά 
την AB InBev (Anheuser-Busch), κατέχοντας 
µερίδιο 27% της αγοράς. Σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις οικονοµικών αναλυτών, η 
συµµετοχή της SAB Miller στην Miller Coors 
υπολογίζεται σε µεταξύ 10 και 13,5 δις. δολ. 
Κατά τον οικονοµικό Τύπο, οι κινήσεις αυτές 
της AB InBev και της SAB Miller εντάσσονται 
στο πλαίσιο της στρατηγικής τους για 
ελάφρυνση των θέσεών τους στις αγορές 
όπου οι δύο όµιλοι διαθέτουν ήδη ισχυρή 
παρουσία, και συγκεκριµένα στις ΗΠΑ και 
στην Κίνα, προκειµένου να προλάβουν και να 
αποφύγουν το ενδεχόµενο οι αρµόδιες αρχές 
ανταγωνισµού να προβάλουν προσκόµµατα 
στην συµφωνία εξαγοράς, ζητώντας 
παραχωρήσεις και εκποιήσεις περιουσιακών 
στοιχείων από τους δύο µεγάλους οµίλους 
ζυθοποιίας, ώστε µην θιγούν οι συνθήκες 
ανταγωνισµού.  
Οι δύο εταιρίες έλαβαν τελικά και δεύτερη 
παράταση από την βρετανική αρχή 
κεφαλαιαγοράς προκειµένου να 
οριστικοποιήσουν την συγχώνευσή τους, µε 
την σχετική προθεσµία να εκπνέει στις 11 
Νοεµβρίου. Σύµφωνα µε οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα της 11ης Νοεµβρίου, οι δύο 
µεγάλοι όµιλοι ζυθοποιίας ανακοίνωσαν ότι 
επήλθε µεταξύ τους τελική συµφωνία για 
εξαγορά της SAB Miller από την AB InBev 
έναντι τιµήµατος πλησίον των 100 δις. €, η 
οποία θα υποβληθεί για έγκριση στους 
µετόχους τους, καθώς και στις αρµόδιες 
αρχές ανταγωνισµού πλειάδας χωρών. Η 
εξαγορά θα πραγµατοποιηθεί σε 3 στάδια, 
ενώ στην συµφωνία, πάντοτε σύµφωνα µε 
τον Τύπο, περιλαµβάνεται και η πώληση της 
συµµετοχής της SAB Miller στην αµερικανική 
Miller Coors, στην Molson Coors, έναντι 11,2 
δις. €. Κατά τα δηµοσιεύµατα, η 
χρηµατοδότηση της εξαγοράς θα γίνει από 
ίδια και δανειακά κεφάλαια, µεταξύ των 
οποίων πιστώσεις συνολικού ύψους 75 δις. 
δολ. από τραπεζική κοινοπραξία.   
 
5. Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 
βελγικού δηµοσίου σε ιστορικά χαµηλά 
επιτόκια   
Στις 3 Νοεµβρίου το βελγικό κράτος άντλησε 
1,108 δις. € από την έκδοση και διάθεση 
εντόκων γραµµατίων τρίµηνης και εξάµηνης 
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διάρκειας. Από τα τρίµηνης διάρκειας 
γραµµάτια αντλήθηκαν 405 εκατ. €, µε µέσο 
επιτόκιο σε νέο ιστορικά χαµηλό επίπεδο της 
τάξεως του -0,303% έναντι -0,26% στα 
µέσα Οκτωβρίου, ενώ από τα εξάµηνης 
διάρκειας αντλήθηκαν 703 εκατ. €, µε µέσο 
επιτόκιο επίσης σε νέο ιστορικά χαµηλό 
επίπεδο της τάξεως του -0,286% έναντι       
-0,239% στα τέλη Σεπτεµβρίου. Στις 10 
Νοεµβρίου το βελγικό κράτος άντλησε εκ 
νέου 1,78 δις. € από την έκδοση και διάθεση 
εντόκων γραµµατίων τρίµηνης και 
δωδεκάµηνης διάρκειας. Από τα τρίµηνης 
διάρκειας γραµµάτια αντλήθηκαν 295 εκατ. €, 
µε µέσο επιτόκιο σε επίπεδο της τάξεως του 
-0,302%, ενώ από τα δωδεκάµηνης 
διάρκειας αντλήθηκαν 1,485 δις. €, µε µέσο 
επιτόκιο σε νέο ιστορικά χαµηλό επίπεδο της 
τάξεως του -0,288% έναντι -0,208% στα 
µέσα Οκτωβρίου.           
 
6. Πτώση των αποταµιευτικών 
καταθέσεων στο Βέλγιο τον Σεπτέµβριο   
Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιοποίησε η 
Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (BNB) για τον 
µήνα Σεπτέµβριο, το ύψος των καταθέσεων 
σε αποταµιευτικούς λογαριασµούς µειώθηκε 
κατά 488 εκατ. €, µε αποτέλεσµα το σύνολο 
των καταθέσεων στα τέλη Σεπτεµβρίου να 
ανέρχεται στα 261,5 δις. €. Όπως σηµείωσε 
ο βελγικός οικονοµικός Τύπος, επρόκειτο για 
την τρίτη συνεχόµενη µηνιαία πτώση των 
αποταµιευτικών καταθέσεων σε βελγικές 
τράπεζες, γεγονός που δεν είχε συµβεί ποτέ 
άλλοτε κατά την τελευταία επταετία. Κατά 
το τρίτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους, οι 
αποταµιευτικές  καταθέσεις µειώθηκαν 
συνολικά κατά 1,46 δις. €, γεγονός που έχει 
να συµβεί από την περίοδο της αρχής της 
τραπεζικής κρίσης, τον Σεπτέµβριο του 2008, 
όταν οι αποταµιευτικές καταθέσεις είχαν 
µειωθεί κατά 2 δις. €, µέσα σε ένα µόνο 
µήνα.  
Σχολιάζοντας σχετικά, έγκυροι οικονοµικοί 
αναλυτές ανέφεραν πως έπειτα από 7 χρόνια 
διαρκούς µεγέθυνσης των αποταµιευτικών 
καταθέσεων, φαίνεται ότι η τάση αρχίζει 
πλέον να αντιστρέφεται, εξαιτίας κατ’ αρχάς 
µίας σχετικής βελτίωσης του επιπέδου 
καταναλωτικής εµπιστοσύνης, αλλά και του 
εξαιρετικά χαµηλού επιπέδου των 
προσφερόµενων επιτοκίων, καθώς και µίας 

γενικευµένης αντίληψης των ιδιωτών 
επενδυτών περί αναγκαιότητας µεγαλύτερης 
διασποράς των τοποθετήσεών τους, και 
συνεπώς στροφής τους προς άλλες 
επενδυτικές τοποθετήσεις (λ.χ. σε 
χρηµατιστηριακούς τίτλους). 
    
7. Βελγική διερευνητική επιχειρηµατική 
αποστολή στο Ιράν 
Στο διάστηµα 8-10 Νοεµβρίου, στο πλαίσιο 
της επίσκεψης εργασίας του Βέλγου ΥΠΕΞ κ. 
Reynders  στο Ιράν, πραγµατοποιήθηκε 
παράλληλα η προγραµµατισµένη µικρή -
15µελής- βελγική διερευνητική 
επιχειρηµατική αποστολή 3  στην χώρα, υπό 
την αιγίδα της Οµοσπονδίας Βελγικών 
Επιµελητηρίων (FCCB) και µε επικεφαλής τον 
αρµόδιο σε οµοσπονδιακό επίπεδο για το 
εξωτερικό εµπόριο κ. De Crem.  
Η διερευνητική επιχειρηµατική αποστολή στο 
Ιράν, αποτελεί προγραµµατισµένη κίνηση 
της βελγικής κυβέρνησης εν όψει ανοίγµατος 
της ιρανικής αγοράς κατόπιν της διεθνούς 
συµφωνίας για το πυρηνικό πρόγραµµα του 
Ιράν που επετεύχθη τον Ιούλιο τρέχοντος 
έτους και αναµένεται να διανοίξει ευνοϊκές 
προοπτικές για εκεί τοποθέτηση βελγικών 
επιχειρηµατικών συµφερόντων. Σύµφωνα µε 
τα βελγικά οικονοµικά δηµοσιεύµατα, στις 
αρχές του 2016 προγραµµατίζεται βελγική 
επιχειρηµατική αποστολή στο Ιράν, η οποία 
θα οργανωθεί από τους φορείς προώθησης 
εξαγωγών και προσέλκυσης επενδύσεων των 
τριών βελγικών περιφερειών (της Βαλλονίας 
-AWEX, της Φλάνδρας - Flanders Investment 
& Trade και των Βρυξελλών - Brussels Invest 
& Export). Βασικό τοµέα ενδιαφέροντος της 
βελγικής πλευράς αποτελεί ο εκσυγχρονισµός 
των απαρχαιωµένων ενεργειακών υποδοµών 
του Ιράν, στον οποίο εκτιµάται ότι, µε την 
άρση των κυρώσεων, υπάρχουν 
δυνατότητες επενδύσεων άνω των 100 δις. 
δολ. 
 
8. Η νέα περίοδος φορολογικής 
αµνηστίας θα περάσει από διαδικασία 
διαβούλευσης µε τις περιφέρειες 
Όπως σηµείωσε ο βελγικός οικονοµικός 
Τύπος στις αρχές Νοεµβρίου, σύµφωνα µε 
                                                 
3  Βλ. και σχετική επισήµανσή µας σε άρθρο 6 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 100. 
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πρόσφατη γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους (Conseil d’Etat), η 
νέα περίοδος φορολογικής αµνηστίας που 
ετοιµάζει η οµοσπονδιακή κυβέρνηση Michel 
για τις αρχές του προσεχούς έτους 4 , θα 
περάσει υποχρεωτικά από διαδικασία 
διαβούλευσης µε, και έγκρισης από, τις τρεις 
περιφερειακές κυβερνήσεις του Βελγίου. 
Τούτο διότι, σύµφωνα µε το σκεπτικό του 
Νοµικού Συµβουλίου, οι περιφερειακές 
κυβερνήσεις έχουν αποκτήσει από το έτος 
2014 –δια της υλοποιούµενης 6ης 
µεταρρύθµισης του κράτους- µεγαλύτερες 
δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες, και εποµένως 
θα πρέπει να συναποφασίσουν µε την 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση επί οποιασδήποτε 
επανεκκίνησης του προγράµµατος 
φορολογικής αµνηστίας, εφ’ όσον αυτό θα 
περιλαµβάνει φορολογική τακτοποίηση 
αδήλωτων εισοδηµάτων από το 2014 και 
έπειτα. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του 
οικονοµικού Τύπου, η κυβέρνηση Michel 
σίγουρα θα εξασφαλίσει εύκολα την 
υποστήριξη της Φλάνδρας επί του νέου 
προγράµµατος φορολογικής αµνηστίας, 
ωστόσο τα πράγµατα θα είναι κατά πάσα 
πιθανότητα περισσότερο περίπλοκα στην 
Βαλλονία και τις Βρυξέλλες, όπου 
κυριαρχούν τα γαλλόφωνα -σοσιαλιστικό και 
χριστιανοδηµοκρατικό- κόµµατα, τα οποία 
βρίσκονται στην αντιπολίτευση στο 
οµοσπονδιακό επίπεδο. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η νέα περίοδος 
φορολογικής αµνηστίας προβλέπει 
κλιµακούµενα µε την πάροδο του χρόνου 
πρόστιµα ύψους από 20% έως 36%, που θα 
φθάσουν έως το 40% το έτος 2020, για 
τακτοποιούµενα και επαναπατριζόµενα 
εισοδήµατα που προέρχονται από 
φοροαποφυγή.    
 
9. Επανεκκίνηση συζητήσεων για 
εξαγορά µεριδίου του ∆ΕΣΦΑ από την 
βελγική Fluxys 
Σύµφωνα µε ελληνικά δηµοσιεύµατα που 
επικαλέσθηκε στις αρχές Νοεµβρίου ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος, η διαχειρίστρια 
του ιταλικού δικτύου φυσικού αερίου Snam 
έχει υποβάλει επίσηµη πρόταση για να 

                                                 
4 Βλ. σχετικό άρθρο 3 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 
103. 

εξαγοράσει το 17% του ελληνικού δικτύου 
φυσικού αερίου. Τα ίδια δηµοσιεύµατα 
ανέφεραν ότι πρόταση κατέθεσαν επίσης 
από κοινού η ισπανική Enagas και η 
διαχειρίστρια του βελγικού δικτύου φυσικού 
αερίου Fluxys. Όπως ωστόσο διευκρίνισε ο 
βελγικός Τύπος, η εν λόγω πληροφόρηση 
είναι ακόµη άτυπη, καθώς η µεν διοίκηση της 
Enagas αρνήθηκε πως η εταιρεία έχει 
καταθέσει επίσηµη προσφορά για απόκτηση 
µεριδίου του ∆ΕΣΦΑ, ενώ η διοίκηση της 
Fluxys αρνήθηκε να σχολιάσει την είδηση. 
Πάντως, ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
επισήµανε πως, άσχετα µε το εάν έχει ήδη 
εκδηλωθεί επίσηµη πρόταση από την Fluxys 
για συµµετοχή στην ιδιωτικοποίηση του 
∆ΕΣΦΑ ή όχι, το ενδιαφέρον του βελγικού 
οµίλου για απόκτηση µεριδίου στον ∆ΕΣΦΑ 
φαίνεται να παραµένει απολύτως ενεργό, 
όπως προκύπτει και από πρόσφατη 
απάντηση του οµοσπονδιακού Υπ. 
Οικονοµικών κ. Van Overtveldt σε σχετική 
επίκαιρη ερώτηση βουλευτή της 
αντιπολίτευσης. Στην απάντησή του ο 
Βέλγος Υπ. Οικονοµικών ανέφερε ότι 
«εξετάζεται συγκεκριµένος τρόπος από 
κοινού συµµετοχής της Fluxys και της 
Οµοσπονδιακής Εταιρείας Συµµετοχών και 
Επενδύσεων (SFPI) στην ιδιωτικοποίηση του 
ελληνικού δικτύου φυσικού αερίου5, καθώς 
µε την εν λόγω συµµετοχή θεωρούµε ότι θα 
εδραιωθεί το σχέδιο ανάπτυξης του µεγάλου 
διαδρόµου φυσικού αερίου στη ΝΑ Ευρώπη, 
ο οποίος στοχεύει στον εµπλουτισµό των 
πηγών προµήθειας φυσικού αερίου από την 
Ε.Ε.».  
Ο οικονοµικός Τύπος επισήµανε και πάλι το 
ιστορικό της υπόθεσης, διευκρινίζοντας ότι 
κατόπιν αντιρρήσεων της Ευρ. Επιτροπής 
στην συµφωνία του 2013 για εκχώρηση 
µεριδίου 66% του κεφαλαίου του ∆ΕΣΦΑ 
στην αζερική SOCAR, εξετάζονται τρόποι να 
µειωθεί η αζερική συµµετοχή (στο 49%) και 
να αυξηθεί η συµµετοχή Ευρωπαίων εταίρων 
(στο 17%) στο υπό ιδιωτικοποίηση ελληνικό 
δίκτυο φυσικού αερίου. 
   

                                                 
5 Βλ. και σχετική παλαιότερη αρθρογραφία, µε πλέον 
πρόσφατο το άρθρο 7 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 
99. 



 

 7

 
ΠΗΓΕΣ: 

 
1. ∆ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου, εταιρεία εµπορικών πληροφοριών Graydon 

 
2. Παγκόσµια Τράπεζα: “Doing Business 2016, Measuring Regulatory Quality & Efficiency”, 

27/10/2015, δηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 
 

3. European Commission: “Autumn 2015 Forecast: Moderate Recovery Despite Challenges”, 
5/11/2015, δηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου   
 

4. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, δηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου   
 

5. Βελγική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Χρέους (Agence Belge de la Dette), δηµοσιεύµατα βελγικού 
οικονοµικού Τύπου 
 

6. Κεντρική Τράπεζα Βελγίου (BNB), δηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 
 

7. ∆ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 
 

8. ∆ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 
 

9. ∆ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



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

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


