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1. Καθυστέρηση διαφαίνεται στην 
έναρξη ισχύος της περιόδου 
φορολογικής αµνηστίας 
Σε συνέχεια σχετικού άρθρου µας σε 
προηγούµενο ενηµερωτικό δελτίο 1 , στις 
αρχές ∆εκεµβρίου το Νοµικό Συµβούλιο του 
Κράτους (Conseil d’Etat) γνωµοδότησε εκ 
νέου ότι η νέα περίοδος φορολογικής 
αµνηστίας, την οποία η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση Michel προετοίµαζε για τις αρχές 
του προσεχούς έτους2, θα πρέπει να περάσει 
υποχρεωτικά από διαδικασία διαβούλευσης 
µε, και έγκρισης από, τις τρεις περιφερειακές 
κυβερνήσεις του Βελγίου. Όπως ανέφεραν 
τα σχετικά οικονοµικά δηµοσιεύµατα, η νέα 
εν θέµατι γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβουλίου εξαναγκάζει την οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση να αποσύρει τις σχετικές 
διατάξεις από τον εφαρµοστικό νόµο των 
δηµοσιονοµικών µέτρων στο πλαίσιο του 
προϋπολογισµού του 2016 (Loi Programme), 
ο οποίος αναµένεται να ψηφιστεί έως τα 
τέλη του τρέχοντος έτους.  
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 που 
εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τους, από το 
2014 και έπειτα. Όπως ανέφερε ο 
οικονοµικός Τύπος, η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση είχε προηγουµένως –στα τέλη 
Νοεµβρίου- αποπειραθεί να αποφύγει την 
ανάµειξη των περιφερειών στο ζήτηµα της 
νέας περιόδου φορολογικής αµνηστίας, 
αποσύροντας από το σχετικό νοµοσχέδιο 
διατάξεις που αφορούσαν φοροαποφυγή από 
φόρους κληρονοµιάς, οι οποίοι εµπίπτουν 
σαφώς στο πεδίο αρµοδιότητας των 
περιφερειακών κυβερνήσεων. Σύµφωνα µε 
τον οικονοµικό Τύπο, ήδη η περιφέρεια της  
Βαλλονίας, όπου κυριαρχεί το γαλλόφωνο 

                                                 
1 Βλ. άρθρο 8 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 106. 
2 Βλ. σχετικό άρθρο 3 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 
103. 

σοσιαλιστικό κόµµα που βρίσκεται στην 
αντιπολίτευση στο οµοσπονδιακό επίπεδο, 
έχει εκφράσει στην κυβέρνηση Michel 
συγκεκριµένες ενστάσεις επί της νέας 
περιόδου φορολογικής αµνηστίας, µε στόχο 
να µπορέσει να διαπραγµατευθεί σειρά 
δηµοσιονοµικών ζητηµάτων που εκκρεµούν 
προς διευθέτηση µε το οµοσπονδιακό κράτος. 
Κατόπιν της ανωτέρω γνωµοδότησης του 
Νοµικού Συµβουλίου, το οποίο θεώρησε 
υποχρεωτική την εµπλοκή των 
περιφερειακών κυβερνήσεων στην 
διαδικασία διαβούλευσης για τη νέα περίοδο 
φορολογικής αµνηστίας, η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση είναι αναγκασµένη να υποβάλει 
την σχετική συζήτηση στην προσεχή 
επιτροπή διαβουλεύσεων (Comité de 
Concertation) µεταξύ οµοσπονδιακής και 
περιφερειακών κυβερνήσεων, γεγονός που 
εκτιµάται ότι θα δηµιουργήσει σηµαντική 
καθυστέρηση στην υιοθέτηση της εν θέµατι 
νοµοθεσίας, και συνεπώς απώλειες εσόδων 
για τον κρατικό προϋπολογισµό, της τάξεως 
των 250 εκατ. €3.      
 
2. Ο τραπεζικός όµιλος KBC 
αποπληρώνει τις κρατικές ενισχύσεις 
που είχε λάβει από την περιφέρεια της 
Φλάνδρας 
Σύµφωνα µε οικονοµικά δηµοσιεύµατα των 
µέσων ∆εκεµβρίου, ο µεγάλος φλαµανδικός 
τραπεζικός όµιλος KBC αποπληρώνει µέχρι το 
τέλος του τρέχοντος έτους τα τελευταία 2 
δις. € κρατικών ενισχύσεων που είχε λάβει 
από την περιφέρεια της Φλάνδρας κατά την 
περίοδο της αρχής της οικονοµικής κρίσης, 
προσαυξηµένα κατά 1 δις. €. Σηµειώνουµε 
ότι τα έτη 2008 και 2009, τόσο η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση, όσο και η 
περιφέρεια της Φλάνδρας, είχαν καταβάλει 
ενισχύσεις ύψους 3,5 δις. € εκάστη για την 
διάσωση του οµίλου KBC, ενώ το 
οµοσπονδιακό κράτος είχε επιπλέον παράσχει 
εγγυήσεις ύψους 1,9 δις. € επί του 
χαρτοφυλακίου δοµηµένων οµολόγων της 
τράπεζας. H KBC αποπλήρωσε στα τέλη του 
2012 τις οφειλές της προς το οµοσπονδιακό 

                                                 
3  Σε αυτό το ύψος έχει εκτιµήσει η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση τα ετήσια έσοδα από την εφαρµογή της 
περιόδου φορολογικής αµνηστίας, αρχής γενοµένης 
από το 2016. 
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κράτος, συνολικού ύψους 6,75 δις. €, 
συµπεριλαµβανοµένων τόκων και 
προσαυξήσεων. Σύµφωνα µε τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, µε την αποπληρωµή των 
τελευταίων 2 δις. € προς την περιφέρεια της 
Φλάνδρας, η περιφέρεια έχει συνολικά 
εισπράξει κονδύλια 6,33 δις. € από την KBC. 
Σύµφωνα µε την διοίκηση της KBC, «η 
διαφορά µεταξύ των 7 δις. € που έλαβε ως 
ενισχύσεις από τις κρατικές αρχές και των 13 
δις. € που επέστρεψε σε αυτές, αντανακλά 
το τίµηµα που κατέβαλε ο όµιλος για τον 
χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο που ανέλαβε το 
κράτος προκειµένου να τον στηρίξει».  
Σηµειωτέον ότι το αρχικό χρονοδιάγραµµα 
προέβλεπε την αποπληρωµή του συνόλου 
των ληφθεισών κρατικών ενισχύσεων έως το 
έτος 2020, ωστόσο η KBC κατόρθωσε να 
ολοκληρώσει τις πληρωµές της µία πενταετία 
νωρίτερα, «χωρίς µάλιστα να διαταραχθούν 
τα επίπεδα ρευστότητας του οµίλου, που 
περνούν από το 17% στο 13,6% µετά την 
τελευταία αποπληρωµή, αρκετά υψηλότερα 
από το ελάχιστο απαιτούµενο επίπεδο του 
10,25%». Η διοίκηση της KBC ανακοίνωσε 
ότι, για την οικονοµική χρήση του 2016, θα 
διανείµει µέρισµα στους µετόχους της, 
ύψους 50% των καθαρών της κερδών. 
Με την ευκαιρία αυτή, ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος επισήµανε και πάλι ότι 
από τα κεφάλαια συνολικού ύψους 27,8 δις. 
€ µε τα οποία η βελγική οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση και οι περιφερειακές κυβερνήσεις 
του Βελγίου ενίσχυσαν 4  στην διάρκεια της 
περιόδου 2008-2012 τους συστηµικούς 
τραπεζικούς οµίλους DEXIA, Fortis και KBC, 
καθώς και τον ασφαλιστικό όµιλο Ethias, µε 
σκοπό την αποφυγή της κατάρρευσής τους, 
έχουν µέχρι σήµερα επιστραφεί ενισχύσεις 
συνολικού ύψους 20,4 δις. €.       
   
3. Επέλαση της λιανεµπορικής αλυσίδας 
Albert Heijn προς τις Βρυξέλλες 
Σύµφωνα µε οικονοµικά δηµοσιεύµατα των 
µέσων ∆εκεµβρίου, η ολλανδική εκπτωτική 
λιανεµπορική αλυσίδα Albert Heijn, 
θυγατρική του µεγάλου λιανεµπορικού 
οµίλου Ahold ο οποίος βρίσκεται σε 
διαδικασία συγχώνευσης µε τον βελγικό 

                                                 
4  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 105. 

όµιλο Delhaize, επεκτείνει την παρουσία της 
στο Βέλγιο, πέραν της περιφέρειας της 
Φλάνδρας, όπου διαθέτει 40 καταστήµατα, 
και στις Βρυξέλλες. Συγκεκριµένα, η Albert 
Heijn αναµένεται να ανοίξει τα πρώτα της 
δύο καταστήµατα στην προαστιακή ζώνη 
των Βρυξελλών, στις περιοχές Wemmel και 
Zellik. Κατά τον οικονοµικό Τύπο, η συνέχιση 
της επέκτασης της ολλανδικής εκπτωτικής 
αλυσίδας στην βελγική αγορά, σε µία 
περίοδο κατά την οποία η συγχώνευση-
εξαγορά της Delhaize από την µητρική της 
Albert Heijn, επίσης ολλανδική, Ahold, 
βρίσκεται στο «µικροσκόπιο» των αρχών 
ανταγωνισµού, φαίνεται κατ’ αρχήν 
παράλογη, ή τουλάχιστον µη αναµενόµενη. 
Ωστόσο, όπως σηµείωσε εκπρόσωπος της 
διοίκησης της Delhaize Belgique, «έως ότου 
ολοκληρωθεί η σκοπούµενη συγχώνευση 
µεταξύ Ahold και Delhaize, παραµένουµε 
ανταγωνιστές (µε την Albert Heijn) στην 
βελγική αγορά, και ο καθένας µας υλοποιεί 
την δική του στρατηγική». Σύµφωνα 
εξάλλου µε έγκυρους σχολιαστές του 
κλαδικού Τύπου αλυσίδων διανοµής στο 
Βέλγιο, «η στρατηγική επέκτασης της Albert 
Heijn οφείλεται στο γεγονός ότι µέχρι 
σήµερα κανένα από τα καταστήµατά της 
στην Φλάνδρα δεν είναι κερδοφόρο, και 
εποµένως η αλυσίδα παραµένει 
προσκολληµένη στον στόχο της επέκτασης 
προκειµένου να φθάσει τα 50 καταστήµατα 
στο Βέλγιο, ώστε να επιτύχει το νεκρό 
σηµείο του κύκλου εργασιών της, να 
επωφεληθεί από οικονοµίες κλίµακας και να 
αυξήσει την βαρύτητά της έναντι των 
προµηθευτών της». Κατά τον οικονοµικό 
Τύπο, παραµένει το ερώτηµα τι θα 
απογίνουν τα σχέδια επέκτασης της Albert 
Heijn στο Βέλγιο, ενδεχοµένως και στην 
γαλλόφωνη Βαλλονία, µετά την συγχώνευση 
Ahold-Delhaize. Όπως υπογράµµισε ο 
οικονοµικός Τύπος, η µέχρι τώρα επέκταση 
της εκπτωτικής αλυσίδας στην Φλάνδρα έχει 
προκαλέσει αξιόλογες απώλειες τόσο στην 
ηγέτιδα της βελγικής λιανεµπορικής αγοράς, 
αλυσίδα Colruyt, όσο και στην Delhaize.       
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4. Οικονοµικές επιπτώσεις για το Βέλγιο 
της συµφωνίας για το κλίµα στο Παρίσι 
Σε συνέχεια σχετικών αναφορών µας σε 
προηγούµενα ενηµερωτικά δελτία 5 , ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος ασχολήθηκε στα 
µέσα ∆εκεµβρίου µε τις οικονοµικές 
επιπτώσεις που θα έχει για το Βέλγιο η 
ανάληψη δεσµεύσεων, από κοινού µε τα 
υπόλοιπα µέλη των Ηνωµένων Εθνών, στο 
πλαίσιο της φιλόδοξης συµφωνίας που 
επετεύχθη στις 12 ∆εκεµβρίου στο Παρίσι µε 
στόχο την αναχαίτιση της κλιµατικής 
αλλαγής. Κατά τις εκτιµήσεις του βελγικού 
οικονοµικού Τύπου, το Βέλγιο εισέρχεται 
ακόµη βαθύτερα –όπως και οι υπόλοιπες 
χώρες- σε ένα διεθνές πλαίσιο το οποίο θα 
απαιτεί την επίτευξη ολοένα και υψηλότερων 
στόχων, µε σκοπό τον περιορισµό των 
εκποµπών µε επιπτώσεις θερµοκηπίου, την 
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και 
την συγκράτηση της αύξησης της µέσης 
θερµοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα κάτω 
των 2 βαθµών της κλίµακας Κελσίου σε 
σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990. Ο 
οικονοµικός Τύπος υπενθύµισε ότι το Βέλγιο, 
όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, 
έχουν ήδη δεσµευθεί, σε επίπεδο Ε.Ε., για 
µεγάλες µειώσεις των εκποµπών αερίων 
θερµοκηπίου σε χρονικό ορίζοντα µέχρι το 
2030, αναφέροντας παράλληλα ότι είναι 
πολύ πιθανόν οι δεσµεύσεις αυτές να 
χρειαστεί να αναθεωρηθούν προς τα άνω, 
προκειµένου να ανταποκριθούν στους 
φιλόδοξους στόχους της συµφωνίας του 
Παρισιού. Επίσης, ανέφερε ότι το Βέλγιο, 
όπως και οι λοιπές αναπτυγµένες οικονοµίες, 
έχουν αναλάβει σηµαντικές δεσµεύσεις για 
παροχή βοήθειας προς τις αναπτυσσόµενες 
χώρες, προκειµένου οι τελευταίες να 
αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής και να αναπτυχθούν 
εκπέµποντας ελάχιστα επίπεδα αερίων µε 
επιπτώσεις θερµοκηπίου.  
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις Βέλγων οικονοµικών 
αναλυτών, το ετήσιο –άµεσο και έµµεσο- 
κόστος των δηµοσίων φορέων του Βελγίου, 
από το έτος 2020, για την χρηµατοδότηση 
των στόχων της συµφωνίας –καθώς και 

                                                 
5  Βλ. σχετικές αναφορές µας σε άρθρα 4 και 4 
ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 108 & 109, 
αντιστοίχως. 

προηγούµενων συµφωνιών για το κλίµα, στο 
πλαίσιο των οποίων είχαν επίσης υιοθετηθεί 
φιλόδοξοι στόχοι- θα ανέλθει σε περίπου 350 
εκατ. €, µη συνυπολογιζοµένων 
χρηµατοδοτικών κονδυλίων από τον ιδιωτικό 
τοµέα, ούτε και άλλων χρηµατοδοτήσεων 
που δεν καθορίζονται µε σαφήνεια στις 
συµφωνίες, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα 
ανακύψουν στο µέλλον (µεταξύ των οποίων 
η παροχή βοήθειας και η µεταφορά 
τεχνογνωσίας προς τις αναπτυσσόµενες 
χώρες).              
  
5. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
οικονοµικές και επιχειρηµατικές 
ειδήσεις  
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Η εβδοµάδα 7-11 
∆εκεµβρίου τελείωσε µε τον δείκτη BEL 20 
να κλείνει στις 3.538,54 µονάδες, µε νέα 
µεγάλη εβδοµαδιαία πτώση της τάξεως του 
2,82%, αρνητικά επηρεασµένος, όπως και 
άλλα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια, από τις 
κατώτερες των προσδοκιών ανακοινώσεις 
της ΕΚΤ µία εβδοµάδα νωρίτερα (στις 3.12), 
αναφορικά µε την συνέχιση της επεκτατικής 
νοµισµατικής της πολιτικής. Νέα µεγάλη 
εβδοµαδιαία πτώση σηµείωσε η µετοχή της 
Delta Lloyd (-16,93%), ενώ εκτός δείκτη BEL 
20, η µετοχή του φαρµακευτικού οµίλου 
Fagron σηµείωσε επίσης νέα µεγάλη πτώση 
(-21,6%). Από την άλλη πλευρά, η µετοχή 
της µεταλλουργίας Bekaert υπήρξε η µόνη 
µεταξύ των τίτλων που συνθέτουν τον 
δείκτη BEL 20 που κατέγραψε εβδοµαδιαία 
άνοδο, κατά 1,08%. Εκτός δείκτη BEL, 
σηµαντική εβδοµαδιαία άνοδο σηµείωσαν οι 
µετοχές των βιοτεχνολογικών εταιρειών 
Galapagos (+18,82%) και Celyad (+4,58%).   
Η εβδοµάδα 14-18 ∆εκεµβρίου τελείωσε µε 
αρκετά ισχυρή ανοδική τάση του δείκτη BEL 
20, ο οποίος έκλεισε στις 3.648,77 µονάδες, 
καταγράφοντας εβδοµαδιαία άνοδο της 
τάξεως του 3,11%, θετικά επηρεασµένος 
κυρίως από την άνοδο των µετοχών του 
χρηµατοπιστωτικού κλάδου. Σηµαντικές 
εβδοµαδιαίες ανόδους πραγµατοποίησαν οι 
µετοχές της ασφαλιστικής Ageas (+6,26% 
στα 42,68 €), των τραπεζών KBC (+5,75% 
στα 57,60 €) και Delta Lloyd (+5,76% στα 
4,73 €), του χηµικού κολοσσού Solvay 
(+4,67% στα 96,51 €), του µεγάλου 
τηλεπικοινωνιακού παρόχου Proximus 
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(+4,60% στα 29,65 €) και της 
µεταλλουργίας Bekaert (+4,45% στα 27,48 
€). Εκτός δείκτη BEL 20, αξιόλογες 
εβδοµαδιαίες ανόδους σηµείωσαν οι µετοχές 
της φαρµακευτικής Fagron (+31,97% στα 
7,87 €) και της βιοτεχνολογικής IBA 
(+9,89% στα 33,45 €).  
Κατά το διάστηµα µέσων Νοεµβρίου – 
µέσων ∆εκεµβρίου τρέχοντος έτους, 
σύµφωνα µε τον οικονοµικό Τύπο, οι αξίες 
των µετοχών που απαρτίζουν τον δείκτη BEL 
20 εµφάνισαν µέσο ρυθµό πτώσης της 
τάξεως του 2,8%, κυρίως ως αποτέλεσµα 
της ισχυρότατης πτώσης της µετοχής της 
ολλανδικής τράπεζας Delta Lloyd κατά 37%. 
Μη συνυπολογιζοµένης της πτώσης της Delta 
Lloyd, ο µέσος ρυθµός πτώσης της αξίας των 
µετοχών του δείκτη BEL 20 ανήλθε κατά το 
ανωτέρω διάστηµα σε 1%. Πέντε µετοχές 
που µετέχουν στον BEL 20 σηµείωσαν άνοδο 
πάνω από 2% (συγκεκριµένα, των εταιρειών 
Ageas, Bekaert, Colruyt, Delhaize και 
D’Ieteren), ενώ οκτώ µετοχές κατέγραψαν 
πτώση µεγαλύτερη του 2% (συγκεκριµένα, 
των εταιρειών Ackermans & Van Haaren, 
Befimmo, Proximus, Bpost, Elia, Solvay, 
Telenet και Umicore). Σύµφωνα µε τους 
χρηµατιστηριακούς αναλυτές, το δυναµικό 
ανόδου του δείκτη κατά το προσεχές 
δωδεκάµηνο –µη συνυπολογιζοµένης της 
µετοχής της Delta Lloyd- κινείται στο επίπεδο 
του 8%, έναντι 6,3% στα µέσα Νοεµβρίου.       
Σύµφωνα µε οικονοµικά δηµοσιεύµατα, το 
2015 σηµειώθηκαν 9 συνολικά είσοδοι 
µετοχών εταιρειών στο Χρηµατιστήριο 
Βρυξελλών, που αποτελούν αριθµό ρεκόρ, 
καθώς τόσες αρχικές δηµόσιες προσφορές 
(IPOs) είχαν σηµειωθεί συνολικά σε 
ολόκληρη την προηγούµενη εξαετία. Το 
συνολικό ύψος των φετινών εισαγωγών στο 
Χρηµατιστήριο δεν ήταν ιδιαίτερα µεγάλο, 
ανερχόµενο σε πλησίον του 1 δις. €, 
ισοδύναµο µε δύο περσινές αρχικές δηµόσιες 
µετοχών. Πλέον σηµαντικές φετινές είσοδοι 
στο Χρηµατιστήριο Βρυξελλών υπήρξαν 
εκείνες των βιοτεχνολογικών Bone 
Therapeutics και Biocartis, της 
φαρµακευτικής Mithra και του επενδυτικού 
ταµείου Tinc. 
Υιοθέτηση του νοµοσχεδίου για την 
φορολογική µεταρρύθµιση από το 
οµοσπονδιακό κοινοβούλιο: Στις 18 

∆εκεµβρίου, το βελγικό οµοσπονδιακό 
κοινοβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία το 
κυβερνητικό νοµοσχέδιο για την φορολογική 
µεταρρύθµιση, η οποία στοχεύει στην 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
βελγικής οικονοµίας και στην τόνωση της 
απασχόλησης, καθώς και στην µετατόπιση 
φορολογικού βάρους από τον παραγωγικό 
συντελεστή εργασία στον συντελεστή 
κεφάλαιο. Επίσης στις 18 ∆εκεµβρίου, η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση ενέκρινε επίσηµα 
την ενδοβελγική συµφωνία επί του 
επιµερισµού των στόχων µείωσης των 
εκποµπών αερίων µε επιπτώσεις 
θερµοκηπίου, καθώς και των σχετιζόµενων 
µε αυτές εσόδων, αλλά και των στόχων 
ενεργειακής παραγωγής από ανανεώσιµες 
πηγές για την περίοδο 2013-20206. Σύµφωνα 
µε τον οικονοµικό Τύπο, η ανωτέρω 
συµφωνία µεταξύ της οµοσπονδιακής και 
των περιφερειακών κυβερνήσεων του 
Βελγίου αναµένεται να εγκριθεί επίσηµα στις 
23 ∆εκεµβρίου και από την αρµόδια προς 
τούτο επιτροπή διαβουλεύσεων (Comité de 
Concertation) µεταξύ οµοσπονδιακής και 
περιφερειακών κυβερνήσεων.   
Εντάσεις µεταξύ διοίκησης και εργατικών 
συνδικάτων στους βελγικούς σιδηροδρόµους 
(SNCB): Όπως ανέφερε ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος στα µέσα ∆εκεµβρίου, οι 
προθέσεις της διοίκησης των βελγικών 
σιδηροδρόµων να υιοθετήσει µέτρα 
βελτίωσης της παραγωγικότητας στην 
εταιρεία, έχει προκαλέσει οξείες αντιδράσεις 
από την πλευρά των εργατικών συνδικάτων, 
που έχουν εξαγγείλει διαδοχικές απεργίες 
των σιδηροδροµικών για τον προσεχή 
Ιανουάριο. Η διοίκηση των βελγικών 
σιδηροδρόµων, σύµφωνα µε τα 
δηµοσιεύµατα, έχει σκοπό να περικόψει 
ηµέρες αργίας των σιδηροδροµικών, καθώς 
επίσης να αυξήσει τις πραγµατικές ώρες 
εργασίας, καθώς και να σταµατήσει να 
συνυπολογίζει τους χρόνους καθυστερήσεων 
των συρµών ως εργάσιµους για το 
προσωπικό των σταθµών. Σύµφωνα µε τον 
οικονοµικό Τύπο, τα εργατικά συνδικάτα των 
σιδηροδροµικών προετοιµάζονται για 
δικαστική διαµάχη µε την διοίκηση της 

                                                 
6 Βλ. σχετικό άρθρο 4 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 
109. 
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εταιρείας, καθώς κατά την άποψή τους έχει 
υπάρξει παραβίαση της εργατικής 
νοµοθεσίας. Από την άλλη πλευρά, το 
οµοσπονδιακό κράτος προτίθεται να ορίσει 
διαµεσολαβητή µεταξύ της διοίκησης και των 
συνδικάτων των βελγικών σιδηροδρόµων, µε 
σκοπό την προσπάθεια εξεύρεσης αµοιβαία 
αποδεκτών λύσεων, θέτοντας ως όρο την 
αναστολή των εξαγγελθεισών απεργιακών 
κινητοποιήσεων του Ιανουαρίου.    
Η λιανεµπορική αλυσίδα Colruyt κερδίζει 
πρόσθετο µερίδιο αγοράς: Σύµφωνα µε 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα των µέσων 
∆εκεµβρίου, ο µεγάλος βελγικός 
λιανεµπορικός όµιλος Colruyt, στην διάρκεια 
του δευτέρου εξαµήνου τρέχοντος έτους 
διεύρυνε σηµαντικά το µερίδιό του στην 
βελγική αγορά, από το 31,1% στο 31,6%. Ο 
κύκλος εργασιών της αλυσίδας σηµείωσε 
άνοδο πλησίον του 3%, σε λίγο άνω των 4,5 
δις. €, κυρίως εξαιτίας της ελαφράς ανόδου 
των τιµών, αλλά και της επέκτασης των 
σηµείων πώλησης της αλυσίδας. Η αλυσίδα 
Colruyt πραγµατοποίησε λειτουργικά κέρδη 
της τάξεως των 258,5 εκατ. € (+5,7%) και 
καθαρά κέρδη ύψους 182,5 εκατ. € (+1%). 
Σύµφωνα µε την διοίκηση του οµίλου, η 
βελγική λιανεµπορική αγορά παραµένει 
δύσκολη, εξαιτίας της πίεσης του 
ανταγωνισµού στις τιµές και της σχετικής 
έλλειψης εµπιστοσύνης των καταναλωτών. Η 
διοίκηση της αλυσίδας αναµένει για το 
σύνολο της οικονοµικής χρήσης 2015-2016 
καθαρά κέρδη στα ίδια επίπεδα µε εκείνα της 
προηγούµενης, συγκεκριµένα στα 362,6 εκατ. 
€. Σηµειώνουµε ότι σε συνέχεια των 
ικανοποιητικών ως άνω αποτελεσµάτων του 
λιανεµπορικού οµίλου κατά το δεύτερο 
εξάµηνο τρέχοντος έτους, η τιµή της 
µετοχής της Colruyt κατέγραψε νέο ιστορικά 
υψηλό επίπεδο στο Χρηµατιστήριο 
Βρυξελλών στις 15 ∆εκεµβρίου, κλείνοντας 
στα 48 €.  
Νέες αναφορές του βελγικού Τύπου στο 
ενδιαφέρον της Fluxys για την 
ιδιωτικοποίηση του ∆ΕΣΦΑ: Σύµφωνα µε 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα των µέσων 
∆εκεµβρίου, το έντονο ενδιαφέρον της 
διαχειρίστριας του βελγικού δικτύου φυσικού 
αερίου Fluxys για απόκτηση µεριδίου του 
υπό ιδιωτικοποίηση ελληνικού δικτύου 

αερίου (∆ΕΣΦΑ) 7 , σε κοινοπραξία µε την 
ισπανική οµόλογό της Enagas, θεωρείται 
αρκετά πιθανό να προσελκύσει και 
ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση, συγκεκριµένα 
από το επενδυτικό ταµείο “Marguerite”, το 
οποίο χρηµατοδοτείται από την ΕΤΕπ και 
άλλους δηµόσιους χρηµατοδοτικούς 
οργανισµούς της Ε.Ε. και δραστηριοποιείται 
στους τοµείς ενέργειας, κλιµατικής αλλαγής 
και υποδοµών. Με την ευκαιρία της εν λόγω 
αναφοράς, ο βελγικός οικονοµικός Τύπος 
επισήµανε και πάλι ότι, παρά το γεγονός ότι 
το καναδικό δηµόσιο επενδυτικό ταµείο 
Caisse de Dépôt et Placement du Québec,  
που είναι βασικός µέτοχος της Fluxys, 
αντιτίθεται στην εµπλοκή της βελγικής 
εταιρείας στην ιδιωτικοποίηση του ∆ΕΣΦΑ  
εξαιτίας της παλαιότερης αρνητικής εµπειρίας 
του ταµείου στο αεροδρόµιο Αθηνών, οι δύο 
κύριοι µέτοχοι της Fluxys από βελγικής 
πλευράς, ήτοι η Publigaz, που έχει µετόχους 
τις βελγικές τοπικές αρχές και τις τοπικές 
αναπτυξιακές εταιρείες και η Οµοσπονδιακή 
Εταιρεία Συµµετοχών και Επενδύσεων (SFPI), 
που αποτελεί επενδυτικό βραχίονα του 
βελγικού οµοσπονδιακού κράτους, δείχνουν 
ενεργό και έντονο ενδιαφέρον για απόκτηση 
µεριδίου στο στρατηγικής σηµασίας ελληνικό 
δίκτυο φυσικού αερίου.   
Σκοπούµενη συγχώνευση µεγάλων βελγικών 
οµίλων Tessenderlo και Picanol: Σύµφωνα µε 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα των µέσων 
∆εκεµβρίου, οι µεγάλοι βελγικοί 
επιχειρηµατικοί όµιλοι Tessenderlo 
(βιοµηχανία χηµικών & πλαστικών 
προϊόντων) και Picanol (υφαντικές µηχανές 
και τεχνολογία για τον κλάδο 
κλωστοϋφαντουργίας) πρόκειται να ενώσουν 
τις δυνάµεις τους, θέτοντας τις βιοµηχανικές 
δραστηριότητές τους υπό κοινή διεύθυνση. 
Κατά τα δηµοσιεύµατα, οι δύο όµιλοι, οι 
οποίοι ήδη διαθέτουν κοινό διευθύνοντα 
σύµβουλο (ονόµατι Luc Tack), πρόκειται να 
συγχωνευθούν µέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 
του προσεχούς έτους, δια της απορρόφησης 
των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων της 
Picanol από την Tessenderlo. Θα πρόκειται 
δηλαδή για εξαγορά της Picanol από την 

                                                 
7  Βλ. και προηγούµενες σχετικές αναφορές µας, µε 
πλέον πρόσφατη εκείνην του άρθρου 5 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 109. 
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Tessenderlo. Η τελευταία ετοιµάζεται να 
προβεί σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δια 
της έκδοσης 25,8 εκατ. νέων µετοχών µε 
τιµή 31,5 €, προκειµένου να χρηµατοδοτήσει 
την εξαγορά της Picanol, η αξία της οποίας 
εκτιµάται στα 811,6 εκατ. €. Ο όµιλος που 
θα προκύψει από την συγχώνευση, µε την 
επωνυµία Picanol Tessenderlo Group, 
εκτιµάται ότι θα διαθέτει ετήσιο κύκλο 
εργασιών της τάξεως των 2 δις. €, 
ακαθάριστα λειτουργικά κέρδη 200 εκατ. €, 
θα απασχολεί λίγο πάνω από 7.000 
εργαζόµενους και θα έχει παρουσία σε 
περίπου 100 χώρες. 
Οι µικροµέτοχοι της Arco στρέφονται κατά 
του βελγικού κράτους: Σύµφωνα µε 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα των µέσων 
∆εκεµβρίου, η εταιρεία που εκπροσωπεί τα 
συµφέροντα των µικροµετόχων του οµίλου 
Arco 8 , ήτοι του παλαιού µεγάλου 
φλαµανδικού συνεταιριστικού επενδυτικού 
οµίλου ο οποίος αντιµετωπίζει προβλήµατα 
κατόπιν της αναδιάρθρωσης και µερικής 
εθνικοποίησης του τραπεζικού οµίλου DEXIA  
του οποίου ήταν µέτοχος, πρόκειται να 
στραφεί και κατά του βελγικού δηµοσίου, ως 
υπεύθυνου για οικονοµικές απώλειες στους 
µικροµετόχους. Θυµίζουµε ότι η Arco 
αποτελούσε τον οικονοµικό βραχίονα του 
εργατικού κοινωνικού ταµείου που συνδέεται 
µε το φλαµανδικό χριστιανοδηµοκρατικό 
κόµµα, ACW, ενώ το βελγικό κράτος έχει 
αποφασίσει ήδη από πέρσι ότι το κονδύλι 
των –µερικών- αποζηµιώσεων των 
µικροµετόχων της πρόκειται να επιµεριστεί 
µεταξύ της τράπεζας Belfius, η οποία είναι το 
εθνικοποιηθέν βελγικό κοµµάτι του οµίλου 
DEXIA, και του ανωτέρω κοινωνικού ταµείου. 
Σηµειώνουµε ότι οι περίπου 2.200 
µικροµέτοχοι της Arco έχουν ήδη στραφεί 
εναντίον του οµίλου Arco, των θυγατρικών 
του και της τράπεζας Belfius, ως υπεύθυνων 
για πρόκληση οικονοµικών ζηµιών. Οι 
µικροµέτοχοι αναµένεται να στραφούν πλέον 
και εναντίον του βελγικού δηµοσίου, µε το 
σκεπτικό ότι από το έτος 2008, µε την αρχή 
της οικονοµικής κρίσης και των 

                                                 
8 Βλ. παλαιότερες σχετικές αναφορές µας, µε πλέον 
πρόσφατη εκείνην του άρθρου 2 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 73. Πρόκειται για την εταιρεία 
Deminor. 

προβληµάτων της DEXIA, τους έπεισε, µε 
κενές περιεχοµένου υποσχέσεις, ότι οι 
συµµετοχές τους στην Arco τυγχάνουν 
κρατικής εγγύησης, αποτρέποντάς τους έτσι 
να πωλήσουν τα µερίδιά τους στην εταιρεία. 
Σηµειώνουµε ότι το βελγικό κράτος 
κατοχύρωσε νοµοθετικά το 2011 την 
υπαγωγή των συµµετοχών µικροεπενδυτών 
στην Arco στο ίδιο καθεστώς µε τις 
καταθέσεις, για τις οποίες το δηµόσιο είναι 
εγγυητής µέχρι του ποσού των 100.000 €, 
ωστόσο το 2014 η Ευρ. Επιτροπή έκρινε ότι 
οι παρασχεθείσες βελγικές κρατικές 
εγγυήσεις συνιστούσαν συγκεκαλυµµένες 
κρατικές ενισχύσεις. Κατά τον οικονοµικό 
Τύπο, η απόφαση για δικαστική εµπλοκή και 
του βελγικού δηµοσίου στην υπόθεση της 
Arco κατά την συγκεκριµένη χρονική στιγµή, 
λαµβάνεται µε το σκεπτικό να αποφευχθεί η 
παραγραφή ενδεχόµενων ευθυνών του 
κράτους.    
Βελτίωση της βελγικής ανταγωνιστικότητας: 
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της 
EUROSTAT, τα ωριαία εργατικά κόστη στο 
Βέλγιο κατά την διάρκεια του 3ου τριµήνου 
τρέχοντος έτους, αυξήθηκαν κατά µόλις 
0,1%, έναντι αντίστοιχων αυξήσεων κατά 
1,1% στην ευρωζώνη και κατά 1,8% στο 
σύνολο της Ε.Ε. Από την άλλη πλευρά 
ωστόσο, στοιχεία της EUROSTAT 
επισηµαίνουν ότι στο 3ο τρίµηνο 2015, το 
Βέλγιο κατείχε το υψηλότερο ποσοστό µη 
πληρωθέντων, κενών θέσεων εργασίας στην 
Ευρώπη, της τάξεως του 2,7%, έναντι µέσου 
ποσοστού 1,6% στις χώρες της ευρωζώνης. 
Σύµφωνα µε Βέλγους οικονοµικούς αναλυτές, 
η εν λόγω διαπίστωση αντανακλά από την 
µία πλευρά την σηµερινή ανάκαµψη της 
απασχόλησης στο Βέλγιο, από την άλλη 
ωστόσο το σηµαντικό έλλειµµα προσόντων 
και επαγγελµατικής κατάρτισης που υπάρχει 
στην βελγική αγορά εργασίας, από πλευράς 
αναζητούντων εργασία.             
 
6. Παρατηρήσεις του ∆ΝΤ για την 
βελγική οικονοµία 
Στις 15 ∆εκεµβρίου, το ∆ΝΤ ανακοίνωσε την 
τελευταία του έκθεση για την βελγική 
οικονοµία, επαινώντας από την µία µεριά την 
κυβέρνηση Michel για τις µεταρρυθµιστικές 
προσπάθειες που έχει ξεκινήσει να υλοποιεί 
εδώ και ένα χρόνο, και ιδιαίτερα για την 



 

 8

επιχειρούµενη φορολογική µεταρρύθµιση, 
την συγκράτηση των µισθών µε στόχο την 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την 
αναµόρφωση του συνταξιοδοτικού 
συστήµατος, εφιστώντας ωστόσο από την 
άλλη την προσοχή της βελγικής κυβέρνησης 
στο ύψος του δηµοσίου χρέους, αλλά και 
στα υψηλά ακόµη ποσοστά ανεργίας και 
στην συνακόλουθη ανάγκη µεγαλύτερου 
βαθµού ενσωµάτωσης των µεταναστών στην 
αγορά εργασίας. Το ∆ΝΤ, στην έκθεσή του 
προβλέπει βελγικό ρυθµό ανάπτυξης µεταξύ 
1,25% και 1,5% το 2016, µε ιδιαίτερα 
αυξηµένους κινδύνους να προκύπτουν από 
την επιβράδυνση των αναδυοµένων 
οικονοµιών. Από την άλλη, διαπιστώνει 
εξαιρετικά υψηλό επίπεδο δηµοσίου χρέους 
και παράλληλα κρίνει ότι, παρά την 
επιχειρούµενη δηµοσιονοµική εξυγίανση, ο 
στόχος της κυβέρνησης Michel για 
δηµοσιονοµική εξισορρόπηση έως το έτος 
2018 είναι εξαιρετικά φιλόδοξος, καθώς το 
∆ΝΤ εκτιµά ότι προκειµένου να επιτευχθεί, 
απαιτείται πρόσθετη δηµοσιονοµική 
εξοικονόµηση της τάξεως του 2% του 
βελγικού ΑΕΠ, ήτοι περίπου 8 δις. €, κατά 
την προσεχή τριετία. 
Αναφορικά µε την φορολογική µεταρρύθµιση, 
η οποία σαφώς κινείται προς την σωστή 
κατεύθυνση, σύµφωνα µε το ∆ΝΤ, η βελγική 
κυβέρνηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 
περισσότερο αποτελεσµατική φορολόγηση 
του πλούτου και των εισοδηµάτων 
κεφαλαίου, καθώς και στην φορολόγηση των 
ενοικίων αντί της φορολόγησης των 
συναλλαγών ακινήτων, καθώς επίσης και 
στην αύξηση των «οικολογικών» φόρων, και 
δη της φορολόγησης των εταιρικών 
οχηµάτων9.    
Το ∆ΝΤ συνιστά επίσης τον περαιτέρω 
περιορισµό των κρατικών δαπανών, οι οποίες 
ακόµη σήµερα αντιπροσωπεύουν το 55% 
του βελγικού ΑΕΠ, µειώνοντας τον αριθµό 
των δηµοσίων υπαλλήλων, εκποιώντας 
ακίνητη περιουσία του δηµοσίου, 
εµπλέκοντας περισσότερο τις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές στην διαδικασία 

                                                 
9 Βλ. και σχετικές παρατηρήσεις που έχει διατυπώσει 
ο ΟΟΣΑ σε πρόσφατη έκθεσή του για την βελγική 
οικονοµία, που έχουµε επισηµάνει στο άρθρο 2 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 107. 

δηµοσιονοµικού ελέγχου και 
εξορθολογίζοντας το σύστηµα επιδοτήσεων 
προς τις επιχειρήσεις. 
Τέλος, το ∆ΝΤ συνιστά στο Βέλγιο να 
καταπολεµήσει ριζικά την ανεργία των 
µεταναστών, τα ποσοστά απασχόλησης των 
οποίων βρίσκονται σήµερα σε επίπεδα κάτω 
του 50% -σε σύγκριση µε ποσοστά 
απασχόλησης για τον βελγικό πληθυσµό της 
τάξεως του 80%- µε αποτέλεσµα τα 
υψηλότατα επίπεδα ανεργίας κυρίως στην 
περιφέρεια των Βρυξελλών (πλησίον του 
18%). Κατά το ∆ΝΤ, η επίλυση του εν λόγω 
προβλήµατος περνά µέσα από την 
εκπαίδευση, την επαγγελµατική κατάρτιση 
και µία πολιτική απασχόλησης που δεν θα 
αποκλείει τους µετανάστες από την αγορά 
εργασίας.    
 
7. Εξωτερικό εµπόριο Βελγίου και 
διµερείς εµπορικές σχέσεις Ελλάδος-
Βελγίου κατά το εννεάµηνο και 
δεκάµηνο 2015 (προσωρινά ελληνικά 
στοιχεία δεκαµήνου και βελγικά 
στοιχεία εννεαµήνου) 
Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της 
βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εµπορικό 
ισοζύγιο του Βελγίου κατά το εννεάµηνο 
2015 υπήρξε ελλειµµατικό κατά 2,073 δις. €, 
σηµειώνοντας βελτίωση έναντι του 
εννεαµήνου 2014, όταν είχε ανέλθει σε 
4,597 δις. € (βελτίωση κατά 54,91%). Η 
βελτίωση αυτή του εµπορικού ελλείµµατος 
προήλθε κυρίως από την ισχυρή πτώση των 
εισαγωγών κατά 4,62%, και ιδιαίτερα 
εκείνων από κοινοτικές χώρες, κατά 6,57%, 
στο εννεάµηνο του τρέχοντος έτους. 
Ταυτόχρονα, σηµειώθηκε ελαφρά αύξηση 
των εισαγωγών από τρίτες χώρες, της 
τάξεως του 0,20%, η οποία σε συνδυασµό 
µε την πτώση των βελγικών εξαγωγών προς 
τις εν λόγω χώρες (κατά 6,74%) οδήγησε 
στην διατήρηση της τάσης -παρατηρηθείσας 
και στα στοιχεία εξαµήνου τρέχοντος έτους- 
µετατροπής του παραδοσιακού βελγικού 
εµπορικού πλεονάσµατος έναντι τρίτων 
χωρών (1,85 δις. € το εννεάµηνο 2014) σε 
έλλειµµα 2 δις. € το εννεάµηνο του 2015. 
Από την άλλη πλευρά, οι βελγικές εξαγωγές 
κατά το εννεάµηνο του τρέχοντος έτους 
εµφανίζουν µείωση της τάξεως του 3,36%, 
κυρίως προς τις τρίτες χώρες (-6,74%), αλλά 
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και προς τις κοινοτικές χώρες (κατά 1,87%). 
Αποτελέσµατα αυτών των κινήσεων του 
βελγικού εξωτερικού εµπορίου υπήρξαν αφ’ 
ενός η επίτευξη µικρού ελλείµµατος της 
τάξεως των 64,7 εκατ. € στο εµπόριο µε τις 
κοινοτικές χώρες και αφ’ ετέρου η ως άνω 
περιγραφείσα εµφάνιση εµπορικού 
ελλείµµατος µε τις τρίτες χώρες. Ο όγκος 
του βελγικού εξωτερικού εµπορίου σηµείωσε 
πτώση το εννεάµηνο του 2015 κατά 4% 
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014 
(ανερχόµενος σε 354,44 δις. €, έναντι 369,2 
δις. €).  
Τη µερίδα του λέοντος στις βελγικές 
εξαγωγές κατέχουν το εννεάµηνο του 2015 
οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δεδοµένου ότι το 70,6% των βελγικών 
εξαγωγών κατευθύνθηκε προς αυτές. 
Αντίστοιχα, το 69,8% των βελγικών 
εισαγωγών του εννεαµήνου 2015 προήλθε 
από χώρες της Ε.Ε. Συνολικά το εννεάµηνο 
του 2015 παρατηρούµε ανατροπές στο 
εξωτερικό εµπόριο του Βελγίου, µε αξιόλογες 
µειώσεις τόσο των εισαγωγών όσο και των 
εξαγωγών, σµίκρυνση του συνολικού 
εµπορικού ελλείµµατος και µεταβολές των 
συσχετισµών εισαγωγών και εξαγωγών µε 
τους κοινοτικούς και τους τρίτους 
εµπορικούς εταίρους. Έγκυροι Βέλγοι 
οικονοµικοί αναλυτές σηµειώνουν ότι οι 
εξελίξεις του βελγικού εξωτερικού εµπορίου 
στο εννεάµηνο του 2015 συνδέονται αφ’ 
ενός µε την επιβράδυνση των αναδυόµενων 
οικονοµιών η οποία οδήγησε σε πτώση των 
βελγικών εξαγωγών προς αυτές, και, αφ’ 
ετέρου, µε τις πτωτικές τάσεις στις τιµές των 
καυσίµων και των πρώτων υλών, που 
οδήγησαν σε δραστική µείωση των 
εισαγωγών.         
Σύµφωνα µε τα ελληνικά προσωρινά 
στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι 
ελληνικές εξαγωγές προς Βέλγιο αυξήθηκαν 
το δεκάµηνο του 2015 κατά 12,23% σε 
σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 
2014, ανερχόµενες σε 301,55 εκατ. €, ενώ οι 
ελληνικές εισαγωγές από το Βέλγιο ανήλθαν 
σε 1,2 δις. €, αυξηµένες κατά 8,13% έναντι 
του δεκαµήνου του 2014. Σύµφωνα µε τα 
ελληνικά προσωρινά στατιστικά στοιχεία, το 
Βέλγιο κατατάσσεται 12ο µεταξύ των 
προµηθευτριών χωρών της Ελλάδας κατά το 
δεκάµηνο 2015 µε µερίδιο 3,31% επί των 

συνολικών ελληνικών εισαγωγών, ενώ από 
την άλλη πλευρά κατατάσσεται 17ο µεταξύ 
των αποδεκτών εξαγωγών ελληνικών 
προϊόντων, απορροφώντας ποσοστό 1,4% 
των συνολικών ελληνικών εξαγωγών.  
Με βάση τα βελγικά προσωρινά στατιστικά 
στοιχεία, οι ελληνικές εξαγωγές προς Βέλγιο 
κατά το εννεάµηνο του 2015 εµφανίζονται 
αυξηµένες κατά 4,56% και ανέρχονται σε 
283,60 εκατ. € (έναντι 271,24 εκατ. € το 
εννεάµηνο 2014), ενώ οι εισαγωγές µας από 
το Βέλγιο ανήλθαν σε 1,076 δις. €, 
αυξηµένες κατά 3,07% έναντι του 
αντίστοιχου διαστήµατος του 2014 (που 
είχαν ανέλθει σε 1,044 δις. €). Σηµειωτέον 
ότι η πτώση των µεγεθών του διµερούς 
εµπορίου κατά το τρίτο τρίµηνο του 
τρέχοντος έτους (κατά 25,1% όσον αφορά 
τις ελληνικές εξαγωγές προς Βέλγιο και κατά 
18,9% όσον αφορά τις ελληνικές εισαγωγές 
από Βέλγιο), δεν ανέτρεψαν την συνολικά 
ανοδική τάση στο εννεάµηνο τρέχοντος 
έτους, σύµφωνα µε τα βελγικά στοιχεία.  
 
8. Βελτίωση της βελγικής 
καταναλωτικής εµπιστοσύνης τον 
∆εκέµβριο 
Τα δηµοσιευθέντα στις 18.12 στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (BNB) 
έδειξαν ότι το επίπεδο καταναλωτικής 
εµπιστοσύνης, έπειτα από τις διαδοχικές 
βελτιώσεις που σηµείωσε στο διανυθέν 
διάστηµα από τον περασµένο Σεπτέµβριο, 
φθάνοντας τον µήνα Νοέµβριο στις -4 
µονάδες, τον ∆εκέµβριο βελτιώθηκε 
ελαφρώς περαιτέρω, ανερχόµενο στις -3 
µονάδες.  
Βελτίωση παρατηρήθηκε κυρίως στους 
επιµέρους δείκτες αισιοδοξίας αναφορικά µε 
την γενικότερη µακροοικονοµική κατάσταση 
της χώρας (από τις -2 µονάδες το Νοέµβριο 
στις 0 µονάδες τον ∆εκέµβριο), τις 
προοπτικές διαµόρφωσης της ανεργίας (από 
τις 14 µονάδες το Νοέµβριο στις 13 µονάδες 
τον ∆εκέµβριο) και την ικανότητα των 
βελγικών νοικοκυριών για αποταµίευση (από 
την 1 µονάδα το Νοέµβριο στις 2 µονάδες 
τον ∆εκέµβριο). Ο δείκτης που µετρά την 
εµπιστοσύνη όσον αφορά την οικονοµική 
κατάσταση των βελγικών νοικοκυριών 
παρέµεινε τον ∆εκέµβριο σε σταθερά 
επίπεδα (στις -2 µονάδες).  
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