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1. Χαµηλότερα των αναµενοµένων τα 
κρατικά έσοδα στο Βέλγιο 
Σύµφωνα µε πηγές του οµοσπονδιακού 
Υπουργείου Οικονοµικών (SPF Finances) που 
επικαλέστηκε ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
στα µέσα Αυγούστου, η είσπραξη κρατικών 
εσόδων από προκαταβολές φόρων στην 
µέχρι τώρα διάρκεια του τρέχοντος έτους 1 
εµφανίζεται αυξηµένη κατά µόλις 2,82% 
έναντι του 2014, έναντι εκτίµησης της 
κυβέρνησης Michel περί αύξησης της τάξεως 
του 15,2% για το σύνολο του 2015. Εφ’ 
όσον ο ρυθµός αύξησης των εσόδων από 
προκαταβολές φόρων συνεχιστεί µε τον ίδιο 
χαµηλό ρυθµό, όπως επισηµαίνουν οι εν 
λόγω πηγές, θα υπάρξει ένα κενό εσόδων 
ύψους 1,2 δις. € στον φετινό προϋπολογισµό. 
Σύµφωνα µε τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, 
ως κύριες αιτίες των χαµηλότερων εσόδων 
µέχρι τώρα εµφανίζονται οι ανεπαρκείς 
εισπράξεις παρακρατήσεων από εισοδήµατα 
εργασίας (précompte professionnel) καθώς 
και ΦΠΑ, ενώ σηµαντική υστέρηση σε 
σύγκριση µε τις αρχικές εκτιµήσεις της 
κυβέρνησης εµφανίζουν οι εισπράξεις από 
προκαταβολές φόρων, κυρίως από τις 
επιχειρήσεις, επί τη βάσει των 
προσδοκώµενων κερδών τους. 
Ο οικονοµικός Τύπος υπογράµµισε ότι η 
κυβέρνηση Michel είχε κατά το αρχικό σχέδιο 
προϋπολογισµού εγγράψει ρυθµό αύξησης 
των εισπράξεων από προκαταβολές φόρων 
της τάξεως του 17,9%, στην συνέχεια 
αναθεώρησε προς τα άνω την εκτίµησή της, 
στο 18,4%, ενώ κατά την τελευταία 
αναθεώρηση του προϋπολογισµού 2  µείωσε 
την εκτίµησή της περί ρυθµού αύξησης στο 
15,2%. Σηµειώνεται ότι τα κόµµατα της 
αντιπολίτευσης είχαν υπογραµµίσει ότι οι 
προβλέψεις της οµοσπονδιακής κυβέρνησης 
για την αύξηση των φορολογικών εσόδων 
ήταν εξαιρετικά αισιόδοξες και βασισµένες 
στην ελαφρά βελτίωση της οικονοµικής 
συγκυρίας και στην αναµενόµενη απόδοση 
ορισµένων νέων φορολογικών µέτρων, ενώ 
                                                 
1 Συγκεκριµένα, κατά την περίοδο 1.1 έως 14.7.2015. 
Σηµειωτέον ότι τα έσοδα από προκαταβολές φόρων 
µέχρι τα τέλη Ιουνίου τρέχοντος έτους είχαν 
εµφανίσει ρυθµό αύξησης 3,6% έναντι του πρώτου 
εξαµήνου του 2014.  
2 Στα τέλη Ιουλίου. Βλ. και άρθρο 7 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 96. 

θα έπρεπε να ήταν περισσότερο 
µετριοπαθείς, ιδιαίτερα στο σηµερινό 
οικονοµικό περιβάλλον χαµηλού 
πληθωρισµού. 
Σύµφωνα µε τον Τύπο, το οµοσπονδιακό 
Υπουργείο Οικονοµικών αναµένει µία 
δραστική αύξηση των δηµοσίων εσόδων 
κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους 
προκειµένου να καλυφθεί το χαµένο µέχρι τα 
µέσα Ιουλίου έδαφος. Ωστόσο, όπως 
σηµειώνουν Βέλγοι οικονοµικοί αναλυτές, 
θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να καλυφθεί ο 
χαµηλότερος µέχρι τώρα ρυθµός αύξησης 
των εσόδων ως το τέλος του έτους. Όπως 
επισηµαίνουν, εφ’ όσον τελικά υπάρξει κενό 
στα δηµόσια έσοδα φέτος, θα υπάρξουν 
επιπτώσεις και στον δηµοσιονοµικό 
σχεδιασµό των προσεχών ετών, καθώς για 
παράδειγµα για το 2016 η κυβέρνηση Michel 
έχει προϋπολογίσει ρυθµό αύξησης έναντι 
των φετινών εισπράξεων από προκαταβολές 
φόρων στο 8,3%.            
 
2. ∆ανεισµός βελγικού δηµοσίου & 
επίπεδο επιτοκίων 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στα µέσα Αυγούστου στην ευεργετική 
επίδραση των πρόσφατων διαδοχικών 
αιφνιδιαστικών υποτιµήσεων του κινεζικού 
νοµίσµατος (yuan) στις αποδόσεις των 
κρατικών οµολόγων τόσο στις ΗΠΑ, όσο και 
στην Ευρώπη. Η απόδοση των βελγικών 
οµολόγων δεκαετούς διάρκειας στις αγορές 
υποχώρησε στις 12 Αυγούστου στο 0,951%, 
εκείνη των οµολόγων πενταετούς διάρκειας 
µειώθηκε στο 0,13% και των οµολόγων 
διετούς διάρκειας σε περαιτέρω αρνητικά 
επίπεδα (-0,20%). 
Στις 11 Αυγούστου, το βελγικό δηµόσιο 
άντλησε βραχυπρόθεσµα δανειακά κεφάλαια 
συνολικού ύψους 1,924 δις. € από την 
έκδοση και διάθεση εντόκων γραµµατίων 
τρίµηνης και δωδεκάµηνης διάρκειας, µε 
επιτόκια που κυµάνθηκαν σε νέα ιστορικά 
χαµηλά επίπεδα, όσον αφορά τα γραµµάτια 
τρίµηνης διάρκειας. Πιο συγκεκριµένα, από 
τα τρίµηνης διάρκειας έντοκα γραµµάτια 
αντλήθηκαν 504 εκατ. €, µε µέσο επιτόκιο    
-0,24% (έναντι -0,228% στις 4.8)3, ενώ από 

                                                 
3 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 2 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 97. 
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τα δωδεκάµηνης διάρκειας αντλήθηκαν 1,42 
δις. € µε µέσο επιτόκιο -0,199% (έναντι       
-0,179% στις 14.7)4.    
Κατά την περίοδο 26 Αυγούστου έως 3 
Σεπτεµβρίου, το βελγικό κράτος προβαίνει 
στην τρίτη φετινή του προσπάθεια 
εσωτερικού οµολογιακού δανεισµού, δια της 
έκδοσης οµολόγων δεκαετούς διάρκειας, η 
απόδοση των οποίων θα προσδιοριστεί στις 
24.8 (η ονοµαστική απόδοση ήταν της 
τάξεως του 0,80% τον περασµένο Ιούνιο)5. 
Κατά τις δύο πρώτες προσπάθειες 
εσωτερικού οµολογιακού δανεισµού του 
Μαρτίου και του Ιουνίου 2015, έχουν 
αντληθεί µόλις 6,51 εκατ. €. Τα 
αποτελέσµατα της τρίτης φετινής 
προσπάθειας εσωτερικού οµολογιακού 
δανεισµού θα γίνουν γνωστά στις 4 
Σεπτεµβρίου.                   
 
3. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών 
Ο οικονοµικός Τύπος επισήµανε την 
ηµερήσια πτώση του κεντρικού δείκτη του 
βελγικού χρηµατιστηρίου κατά 1,53% στις 
11 Αυγούστου, στα επίπεδα των 3.750,84 
µονάδων, µε κυρίες αιτίες την σηµαντική 
πτώση της µετοχής της τράπεζας Delta Lloyd 
κατά 20,24% (εξαιτίας δηµοσίευσης 
αρνητικών εξαµηνιαίων οικονοµικών 
αποτελεσµάτων µε καθαρές ζηµίες ύψους 
533 εκατ. €, παρά την επίτευξη ακαθάριστου 
λειτουργικού κέρδους ύψους 527 εκατ. €), 
και δευτερευόντως των µετοχών της 
ζυθοποιίας AB InBev (-1,76%), των βελγικών 
ταχυδροµείων (-2,14%), αλλά και της 
φαρµακευτικής UCB (-1,14%). Η πτώση της 
µετοχής του ολλανδικού τραπεζικού οµίλου 
Delta Lloyd χαρακτηρίστηκε από τον 
οικονοµικό Τύπο ως η µεγαλύτερη της 
χρηµατιστηριακής ιστορίας της. Η αξία της 
στις 11.8 έκλεισε στα 13,16 €, επανερχόµενη 
στα επίπεδα του Απριλίου του 2013 6 . Τις 

                                                 
4 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 5 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 96. 
5  Βλ. σχετικές αναφορές µας σε άρθρα 2 και 2 
ενηµερωτικών δελτίων 93 και 94, αντιστοίχως. 
6  Σηµειωτέον ότι η µετοχή της ολλανδικής Delta 
Lloyd εισήλθε στον δείκτη BEL 20 του 
Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών τον Μάρτιο του 2013. 
Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 8 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 19. Πρόσφατα, η 
Delta Lloyd ολοκλήρωσε την πώληση της βελγικής 

επόµενες ηµέρες η µετοχή της Delta Lloyd 
εξακολούθησε την πτωτική της πορεία, 
φθάνοντας στις 13.8 στα 11,84 €, ενώ στην 
συνέχεια κινήθηκε ακόµη χαµηλότερα.   
Στις επόµενες ηµέρες της εβδοµάδας 10-14 
Αυγούστου, ο δείκτης BEL 20 κινήθηκε µε 
αξιόλογες πτωτικές τάσεις, ακολουθώντας τα 
κυριότερα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, 
εξαιτίας των διαδοχικών αιφνιδιαστικών 
υποτιµήσεων του κινεζικού νοµίσµατος 
(yuan) στις 11, 12 και 13 Αυγούστου. Στις 
12 Αυγούστου µάλιστα, το Χρηµατιστήριο 
Βρυξελλών πραγµατοποίησε την χειρότερη 
επίδοσή του από την αρχή της φετινής 
χρονιάς, καθώς ο δείκτης BEL 20 σηµείωσε 
ηµερήσια πτώση της τάξεως του 3,03% και 
έκλεισε στις 3.637,13 µονάδες, µε όλες τις 
µετοχές που τον απαρτίζουν να κλείνουν 
πτωτικά (πλην της µετοχής των βελγικών 
ταχυδροµείων), και µε ισχυρές πτώσεις των 
µετοχών των Delta Lloyd (-8,17%), KBC     
(-4,53%), Delhaize (-3,27%), AB InBev      
(-3,25%) και Ageas (-2,74%). Πάντως, στις 
13 Αυγούστου το Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
όπως και τα υπόλοιπα µεγάλα διεθνή 
χρηµατιστήρια, κινήθηκαν σε περισσότερο 
αισιόδοξα επίπεδα κατόπιν των 
καθησυχασµών της κινεζικής κεντρικής 
τράπεζας αναφορικά µε τις υποτιµήσεις του 
yuan. Ο δείκτης BEL 20 σηµείωσε ελαφρά 
ηµερήσια άνοδο της τάξεως του 0,97%, 
ανερχόµενος στις 3.672,35 µονάδες. Η 
εβδοµάδα 10-14 Αυγούστου ολοκληρώθηκε 
µε τον δείκτη BEL 20 να κλείνει τελικά στις 
3.648,08 µονάδες, εµφανίζοντας 
εβδοµαδιαία πτώση της τάξεως του 3,92%, 
σαφώς επηρεασµένος από τις πτωτικές 
τάσεις στην διάρκεια της εβδοµάδας, όπως 
τις περιγράψαµε ανωτέρω.  
Στις 19 Αυγούστου ο δείκτης έπεσε κάτω 
από τις 3.600 µονάδες, κλείνοντας στις 
3.597,43 µονάδες (ηµερήσια πτώση 1,61%), 
µε σηµαντικές πτώσεις των µετοχών των 
εταιρειών Solvay (-2,89% στα 111 €) και 
UCB (-2,18% στα 70,39 €). Ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος υπογράµµισε ιδιαίτερα 
την εξαιρετική άνοδο το τελευταίο διάστηµα 

                                                                           
θυγατρικής της, Delta Lloyd Bank Belgique, στον 
κινεζικό όµιλο Anbang Insurance Group, έναντι 
ποσού 206 εκατ. €. Βλ. σχετική υποσηµείωση 21 σε 
άρθρο 6 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 96.   
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της αξίας της µετοχής της βελγικής 
µπισκοτοποιίας Lotus Bakeries –εκτός δείκτη 
BEL 20- σε επίπεδα ρεκόρ, άνω των 1.500 € 
(στα 1.515 € την Τετάρτη 19.8). 
Κατά το διάστηµα µέσων Ιουλίου – µέσων 
Αυγούστου τρέχοντος έτους, σύµφωνα µε 
τον οικονοµικό Τύπο, οι αξίες των µετοχών 
που απαρτίζουν τον δείκτη BEL 20 
εµφάνισαν µέσο ρυθµό πτώσεως της τάξεως 
του 2,1%. Τις µεγαλύτερες µηνιαίες πτώσεις 
εµφάνισαν οι µετοχές των εταιρειών Delta 
Lloyd (-27%) και Umicore (-13%), ενώ από 
την άλλη πλευρά, εταιρείες των οποίων οι 
µετοχές παρουσίασαν αξιόλογη ανοδική  
πορεία υπήρξαν οι Telenet, D’Ieteren, Ageas, 
Bekaert και Colruyt. Σύµφωνα µε τους 
χρηµατιστηριακούς αναλυτές, το δυναµικό 
ανόδου του δείκτη κατά το προσεχές 
δωδεκάµηνο κινείται στο 7%7 (έναντι 3,7% 
στα µέσα Ιουλίου).             
   
4. Σκέψεις βελγικής κυβέρνησης περί 
αποσύνδεσης της µισθολογικής 
εξέλιξης από την αρχαιότητα   
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στα µέσα Αυγούστου σε εκπεφρασµένη 
πρόθεση του εκ των συµµετεχόντων στην 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση συνασπισµού 
φλαµανδικού φιλελεύθερου κόµµατος 
OpenVld να καταθέσει αµέσως µετά την λήξη 
της περιόδου θερινών διακοπών των 
νοµοθετικών σωµάτων πρόταση νόµου 
αναφορικά µε µεταρρυθµίσεις στον τρόπο 
διαµόρφωσης των µισθών, µε σκοπό την 
αποσύνδεση της εξέλιξής τους από την 
ηλικία και την αρχαιότητα των εργαζοµένων. 
Κεντρικός στόχος της νοµοθετικής αυτής 
πρωτοβουλίας είναι, σύµφωνα µε τα 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα, να εµποδιστούν οι 
κοινωνικοί εταίροι να συνάπτουν συλλογικές 
συµβάσεις στις οποίες µοναδικό κριτήριο για 
την µισθολογική εξέλιξη αποτελούν τα έτη 
υπηρεσίας. 
Κατά τον οικονοµικό Τύπο, η πρωτοβουλία 
αυτή του OpenVld έχει πολιτικά ερείσµατα, 
καθώς «η αναµόρφωση των µισθών κατά 
τρόπο ώστε να συνδέονται περισσότερο µε 

                                                 
7  Και πλησίον του 5,5% εάν αφαιρεθεί από τους 
υπολογισµούς η µετοχή της τράπεζας Delta Lloyd, 
που όπως έχουµε επισηµάνει παρουσιάζει τελευταία 
ισχυρότατες πτωτικές τάσεις. 

τις ικανότητες και την παραγωγικότητα των 
εργαζόµενων και λιγότερο µε την ηλικία και 
τα έτη υπηρεσίας» περιλαµβάνεται µεταξύ 
των πολιτικών επί των οποίων ο 
κυβερνητικός συνασπισµός κατά τον 
σχηµατισµό του είχε συµφωνήσει να δώσει 
προτεραιότητα. Το πρόβληµα προκύπτει 
ωστόσο, σύµφωνα µε τον Τύπο, από το 
γεγονός ότι ο καθ’ ύλη αρµόδιος Υπουργός 
Οικονοµίας και Απασχόλησης Kris Peeters –
του φλαµανδικού χριστιανοδηµοκρατικού 
κόµµατος, CD&V- προετοιµάζει σειρά µέτρων 
κινήτρων και ενθάρρυνσης της απασχόλησης 
για τους άνω των 45 ετών, µε στόχο να 
βοηθηθεί η κεντρική πολιτική της 
κυβέρνησης Michel για επιµήκυνση του 
χρόνου εργασίας πριν την συνταξιοδότηση 
και συνακόλουθα αύξηση των ηλικιακών 
ορίων συνταξιοδότησης. 
Σύµφωνα µε Βέλγους οικονοµικούς αναλυτές, 
η πρόταση του φλαµανδικού φιλελεύθερου 
κόµµατος κινείται πάντως προς την σωστή 
κατεύθυνση, καθώς αφ’ ενός το Βέλγιο 
συγκαταλέγεται µεταξύ των ευρωπαϊκών 
χωρών µε τον υψηλότερο βαθµό σύνδεσης 
επιπέδου µισθού και ετών υπηρεσίας, ενώ 
αφ’ ετέρου είναι µεταξύ των χωρών µε τα 
χαµηλότερα ποσοστά προσλήψεων ατόµων 
άνω των 50 ετών, εν µέρει εξαιτίας των 
υψηλών αµοιβών που συνδέονται µε την 
αρχαιότητα των εργαζοµένων και 
λειτουργούν ως αντικίνητρο για τις 
προσλήψεις.  
Συνεπώς, µε αυτό το σκεπτικό, η 
αποσύνδεση της µισθολογικής εξέλιξης από 
τα έτη υπηρεσίας µπορεί να συνδυαστεί µε 
τα σχεδιαζόµενα µέτρα της κυβέρνησης για 
επιµήκυνση του χρόνου υπηρεσίας και 
µείωση του χρόνου ηµερήσιας απασχόλησης 
των ηλικιωµένων εργαζοµένων, και εν τέλει 
να ενθαρρύνει τις προσλήψεις ατόµων που 
ανήκουν σε γηραιότερες ηλικιακές οµάδες. 
Εξυπακούεται ότι οι πρώτες αντιδράσεις των 
βελγικών εργατικών συνδικάτων, όλων των 
πολιτικών αποχρώσεων, υπήρξαν έντονα 
αρνητικές στην ειδησεογραφία περί σκέψεων 
αποσύνδεσης των µισθών από την 
αρχαιότητα των εργαζοµένων. 
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5. Βελγική επιχειρηµατική αποστολή 
στην Κούβα   
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στα µέσα Αυγούστου στην συντονισµένη 
από τις υπηρεσίες εξωστρέφειας των τριών 
περιφερειών του Βελγίου (AWEX για την 
Βαλλονία, Flanders Investment & Trade για 
την Φλάνδρα και Brussels Invest & Export 
για τις Βρυξέλλες) προγραµµατιζόµενη 
βελγική διερευνητική επιχειρηµατική 
αποστολή στην Κούβα, κατά το διάστηµα 25 
µε 30 Αυγούστου. Η αποστολή θα 
διοργανωθεί κατόπιν πρωτοβουλίας του 
µεικτού εµπορικού επιµελητηρίου Βελγίου-
Λουξεµβούργου µε τις χώρες ΑΚΕ, και θα 
απαρτίζεται από περίπου 20 επιχειρήσεις. 
Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται τα ονόµατα 
των εταιρειών Proximus (ο µεγάλος 
τηλεπικοινωνιακός πάροχος του Βελγίου), De 
Nul και Deme (µεγάλοι κατασκευαστικοί 
όµιλοι, ειδικευµένοι στα έργα λιµενικής 
εκβάθυνσης). Οι κλάδοι που θα 
εκπροσωπηθούν στην αποστολή 
περιλαµβάνουν τις κατασκευές υποδοµών, τα 
τρόφιµα και την ασφάλεια τροφίµων, το 
λογισµικό, τις τηλεπικοινωνίες κ.α. Η 
αποστολή θα µεταβεί αρχικά στην Αβάνα, 
όπου θα πραγµατοποιηθούν επιχειρηµατικές 
συναντήσεις µε κουβανικούς φορείς και 
εταιρείες, ενώ στην συνέχεια θα µεταβεί 
στην ειδική αναπτυξιακή ζώνη στο λιµάνι του 
Mariel. 
Σύµφωνα µε τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα 
που βασίζονται σε δηλώσεις των 
εκπροσώπων των βελγικών φορέων 
εξωστρέφειας, ο βελγικός επιχειρηµατικός 
κόσµος επιθυµεί να θέσει γρήγορα τις βάσεις 
για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών και 
επενδυτικών συνεργασιών µε την Κούβα, 
καθώς και για την µεταφορά τεχνογνωσίας, 
κατόπιν της πρόσφατης αποκατάστασης των 
διπλωµατικών της σχέσεων µε τις ΗΠΑ, που 
θα οδηγήσει στην άρση του αµερικανικού 
εµπάργκο στην κουβανική οικονοµία. 
Σύµφωνα µε τον οικονοµικό Τύπο, οι βελγο-
κουβανικές εµπορικές συναλλαγές ανήλθαν 
σε µόλις 93 εκατ. € το 2014, ωστόσο οι 
βελγικές εξαγωγές προς την Κούβα έχουν 
αυξηθεί κατά 300% την τελευταία εξαετία. 
Οι βελγικές εξαγωγές συνίστανται κυρίως σε 
τρόφιµα και ποτά, µεταλλουργικά προϊόντα, 
µηχανολογικό εξοπλισµό, χηµικά προϊόντα 

και φαρµακευτικά. Η µεγάλη βελγο-
βραζιλιανών συµφερόντων ζυθοποιία AB 
InBev κατέχει µερίδιο 85% της κουβανικής 
αγοράς µπύρας.  
Όπως σηµείωσε ο οικονοµικός Τύπος, η 
προγραµµατισµένη επιχειρηµατική αποστολή 
αποτελεί την αρχή σειράς εµπορικών 
δράσεων των βελγικών φορέων 
επιχειρηµατικής εξωστρέφειας µε στόχο την 
εδραίωση των βελγικών επιχειρήσεων στην 
κουβανική αγορά. 
 
6. Σε πτώση η καθαρή δηµιουργία νέων 
επιχειρήσεων στο Βέλγιο το 2014   
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στα µέσα Αυγούστου σε πρόσφατη έρευνα 
της εταιρείας εµπορικών πληροφοριών 
Graydon, σύµφωνα µε την οποία στην 
διάρκεια του 2014 δηµιουργήθηκαν στο 
Βέλγιο 81.660 νέες επιχειρήσεις, έναντι 
78.928 παύσεων λειτουργίας επιχειρήσεων, 
γεγονός που σηµαίνει ότι ο καθαρός αριθµός 
νεοδηµιουργηθεισών επιχειρήσεων ανήλθε 
σε µόλις 2.732. Ο αριθµός αυτός, που 
προκύπτει ως η διαφορά µεταξύ των 
συστάσεων νέων εταιρειών και των 
πτωχεύσεων ή παύσεων λειτουργίας άλλων, 
εµφανίζεται ελαφρά µειωµένος, κατά 0,3% 
σε σύγκριση µε το 2013, ωστόσο πρόκειται 
για τον χαµηλότερο καθαρό αριθµό 
νεοδηµιουργηθεισών επιχειρήσεων της 
τελευταίας δεκαετίας. Επιπλέον, η έρευνα 
της Graydon δείχνει ότι εάν ληφθούν υπόψη 
µόνον οι κύριες νοµικές µορφές 
επιχειρήσεων (Α.Ε., ΕΠΕ, ετερόρρυθµη) που 
δραστηριοποιούνται στο Βέλγιο, η διαφορά 
µεταξύ νεοδηµιουργηθεισών εταιρειών και 
εταιρειών που έπαυσαν να λειτουργούν είναι 
για πρώτη φορά αρνητική, της τάξεως των 
1.875 επιχειρήσεων. Η τάση αυτή 
συνεχίζεται κατά την Graydon και στην 
διάρκεια του τρέχοντος έτους, καθώς στο 
πρώτο τρίµηνο η καθαρή δηµιουργία νέων 
επιχειρήσεων υποχώρησε ελαφρά σε 
σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 
2014. 
Σύµφωνα µε τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, 
κυρίαρχο ρόλο στην µείωση της καθαρής 
δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων και στην 
αύξηση των εκκαθαρίσεων εταιρειών κατά 
39,5% το 2014 έχει διαδραµατίσει η αύξηση 
του φορολογικού συντελεστή για τα 



 

 6

µερίσµατα εκκαθάρισης (“bonis de 
liquidation”), που ανακοινώθηκε το 2013 και 
ξεκίνησε να εφαρµόζεται από 1.10.2014 8 . 
Κατά την Graydon ωστόσο, η αύξηση της 
φορολόγησης των µερισµάτων εκκαθάρισης 
–που οδήγησε στην διάλυση περίπου 10.000 
βελγικών επιχειρήσεων, κυρίως αδρανών και 
βασικά στους κλάδους ελευθερίων 
επαγγελµάτων και υπηρεσιών, κατά την 
διετία 2013-2014- απλώς επέτεινε την 
υφιστάµενη ανησυχητική τάση που ξεκίνησε 
από τα τέλη του 2011 µε αρχές του 2012, 
και συνίσταται στην σταδιακή µείωση του 
καθαρού αριθµού νεοϊδρυόµενων εταιρειών. 
Σύµφωνα µε την Graydon, χωρίς τον υψηλό 
αριθµό εκκαθαρίσεων εταιρειών κατά την εν 
λόγω διετία, θα είχαµε φθάσει στο ίδιο 
αρνητικό αποτέλεσµα του 2014, πιθανότατα 
το έτος 2016. 
Ο οικονοµικός Τύπος διευκρίνισε πως στους 
σχετικούς υπολογισµούς της η Graydon 
λαµβάνει υπόψη τους αριθµούς µόνον των 
πραγµατικών εταιρειών, και όχι των νοµικών 
προσώπων κάθε µορφής που είναι ενεργά 
στο Βέλγιο. Σύµφωνα µε την Graydon, ο 
υπολογισµός των συστάσεων νέων εταιρειών 
µε βάση τα κάθε λογής νοµικά πρόσωπα –
που στις αρχές του 2015 ανέρχονταν σε 
1,358 εκατ. σύµφωνα µε την οµοσπονδιακή 
Βάση ∆εδοµένων Επιχειρήσεων (Banque 
Carrefour des Entreprises) του Υπουργείου 
Οικονοµίας- κινείται σε –απατηλά- 
ικανοποιητικά επίπεδα, της τάξεως πλησίον 
του 6% ετησίως. Αντιθέτως, η έρευνα της 
Graydon εστίασε σε ένα σύνολο 771.091 
πραγµατικών βελγικών επιχειρήσεων στις 
αρχές του τρέχοντος έτους.                
 
7. Στρατηγικό ενεργειακό απόθεµα του 
Βελγίου   
Σύµφωνα µε πρόσφατα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, το στρατηγικό ενεργειακό 
απόθεµα ασφαλείας του Βελγίου για τον 
προσεχή χειµώνα συµπληρώνεται σταδιακά, 
καθώς έχουν µέχρι στιγµής ληφθεί 
προσφορές συνολικής ισχύος 805 MW, εκ 
των οποίων λίγο άνω των 300 MW 
προέρχονται από εξοικονοµήσεις κατά την 

                                                 
8  Βλ. και παλαιότερες σχετικές αναφορές µας, και 
κυρίως αυτήν του άρθρου 5 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ 
αριθ. 70.  

διαχείριση της ζήτησης (κατανάλωσης). 
Σηµειώνουµε ότι η απαιτούµενη συνολική 
ισχύς του στρατηγικού αποθέµατος 
προκειµένου να µην υπάρξουν προβλήµατα 
στην ηλεκτροδότηση της χώρας τον 
προσεχή χειµώνα ανέρχεται σε 3.500 MW 
κατά τον Elia, τον διαχειριστή του βελγικού 
ηλεκτρικού δικτύου, εκ των οποίων τα 2.150 
MW έχουν ήδη εξασφαλισθεί: τα 800 MW 
µέσω διατήρησης (µη παύσης λειτουργίας) 
υφιστάµενων ηλεκτροπαραγωγικών 
εγκαταστάσεων, τα 750 MW από την 
παλαιότερα επιτευχθείσα τριετή παράταση 
της λειτουργίας των θερµοηλεκτρικών 
σταθµών στις περιοχές Vilvorde και Seraing, 
και ακόµη 600 MW µέσω σχεδιαζόµενων 
µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας και 
ευελιξίας της προσφοράς στις περιόδους 
αιχµής της κατανάλωσης. Στα τέλη Ιουνίου, 
το οµοσπονδιακό Υπουργείο Ενέργειας είχε 
εκτιµήσει σε 1.350 MW το ενεργειακό κενό 
που θα έπρεπε να καλυφθεί προκειµένου να 
χτιστεί επαρκές στρατηγικό ενεργειακό 
αποθεµατικό εν όψει του προσεχούς 
χειµώνα9. 
Οι ως άνω πρόσθετες προσφορές συνολικής 
ισχύος 805 MW, που έρχονται να καλύψουν 
µέρος του ανωτέρω ενεργειακού κενού, 
προέρχονται κυρίως από µεγάλους 
βιοµηχανικούς χρήστες ενέργειας10, οι οποίοι 
προσφέρονται να αναστέλλουν –εφ’ όσον 
χρειαστεί και έναντι αντιτίµου- παραγωγικές 
τους λειτουργίες προκειµένου να 
εξισορροπούνται η προσφορά µε την ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους µεγάλης 
αιχµής της κατανάλωσης και ελλείψεων από 
την πλευρά της προσφοράς. Όπως 
προαναφέραµε, ισχύς λίγο άνω των 300 MW 
αναµένεται να εξασφαλισθεί από ανάλογα 
µέτρα εξοικονόµησης της κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύµατος από µικρότερους 
καταναλωτές, έναντι αποζηµίωσης. 
Σηµειωτέον ότι οι προσφορές για τον 
σχηµατισµό του στρατηγικού ενεργειακού 
αποθεµατικού και το ύψος των σχετικών µε 
αυτές αποζηµιώσεων τυγχάνουν εξέτασης 

                                                 
9 Βλ. και σχετική πρόσφατη αναφορά µας σε άρθρο 3 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 96. 
10  Αλλά και από µικροµεσαίες παραγωγικές 
επιχειρήσεις. 
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και έγκρισης από την βελγική ρυθµιστική 
αρχής ενέργειας (CREG). 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
επίσης και σε πρόσθετες πρόσφατες 
προσφορές των ενεργειακών παρόχων 
Electrabel και EDF Luminus, συνολικής 
ισχύος 448 MW, που θα προέλθει από την 
χρονική µετάθεση της παύσης λειτουργίας 3 
ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων. Οι νέες 
αυτές προσφορές προς συµπλήρωση του 
στρατηγικού ενεργειακού αποθέµατος 
αξιολογούνται προς το παρόν από την CREG. 
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1. ∆ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου, οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµικών (SPF 
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2. Βελγική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Χρέους (Agence Belge de la Dette), δηµοσιεύµατα βελγικού 

οικονοµικού Τύπου 
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