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1. Επιχειρηµατική αποστολή ΕΒΕΑ υπό 
τον ΥΦΥΠΕΞ κ. Μάρδα στο Βέλγιο (19 
Απριλίου 2016) 
Στις 19 Απριλίου τρέχοντος έτους 
πραγµατοποιήθηκε η προγραµµατισµένη 
επιχειρηµατική αποστολή του Εµπορικού & 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) 
στο Βέλγιο (Βρυξέλλες), µε επικεφαλής τον 
Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Μάρδα. Πρόκειται 
για την τέταρτη κατά σειρά εµπορική 
επιχειρηµατική αποστολή στο Βέλγιο που 
διοργάνωσε το Γραφείο µας σε συνεργασία 
µε ελληνικούς φορείς κατά την τελευταία 
πενταετία. Οι προηγούµενες, τον ∆εκέµβριο 
2012, τον Ιούνιο 2013 και τον Απρίλιο 2014 
είχαν διοργανωθεί σε συνεργασία µε το 
Enterprise Greece. Στην τωρινή 
επιχειρηµατική αποστολή συµµετείχαν 
τελικώς 9 ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, 
8 εκ των οποίων από τους κλάδους 
τροφίµων και ποτών και µία από τον κλάδο 
προϊόντων αλουµινίου. Οι ακόλουθες 9 
ελληνικές επιχειρήσεις µετείχαν στην 
αποστολή: Ένωση Ελαιουργικών 
Συνεταιρισµών Στυλίδας, Τζιβάνης Βιολογικά 
Κρασιά, ΕΑΣ Λακωνίας, Antigonos General 
Partners, ΒΙΟΚΗΠ, Cretalicious (Cretland), 
∆ελφοί Α.Ε., ETEM A.E., Eva’s Walk PC.      
Η αποστολή κρίνεται εκ του τελικού 
αποτελέσµατός της επιτυχηµένη, καθώς στις 
19 Απριλίου πραγµατοποιήθηκαν στην ειδικά 
διαµορφωµένη αίθουσα του Επιµελητηρίου 
Βρυξελλών 67  προκαθορισµένες 
επιχειρηµατικές συναντήσεις των ελληνικών 
εταιρειών µε 24 βελγικές εισαγωγικές / 
διανεµητικές, ή άλλες επιχειρήσεις. 
Σηµειώνουµε ότι του προγράµµατος 
επιχειρηµατικών συναντήσεων προηγήθηκε –
από τις 9.45- τελετή κήρυξης της έναρξης 
της επιχειρηµατικής αποστολής, µε 
σύντοµους χαιρετισµούς του ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου του Επιµελητηρίου Βρυξελλών κ. 
Willocx, του επικεφαλής της ελληνικής 
αποστολής ΥΦΥΠΕΞ κ. Μάρδα και της 
∆ιευθύντριας ∆ιεθνών Εµπορικών Σχέσεων 
του ΕΒΕΑ κας Φώτη, η οποία ολοκληρώθηκε 
µε την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας 
µεταξύ των Επιµελητηρίων Αθηνών και 
Βρυξελλών. 
Το πρόγραµµα των επιχειρηµατικών 
συναντήσεων διάρκεσε από τις 10.30 το 
πρωί έως τις 5.15 το απόγευµα. Το Γραφείο 

µας συνέδραµε εξάλλου στο κλείσιµο και 
πρόσθετων επιχειρηµατικών συναντήσεων 
ορισµένων ελληνικών επιχειρήσεων που 
µετείχαν στην αποστολή εκτός 
Επιµελητηρίου Βρυξελλών, µεταξύ των 
οποίων η επίσκεψη, συνοδεία του 
προϊσταµένου του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Π. 
Γκάσιου, το πρωινό της 19ης Απριλίου και 
πριν την έναρξη των συναντήσεων στο 
Επιµελητήριο, δύο εταιρειών µελών της 
αποστολής που απασχολούνται στο εµπόριο 
φρούτων και λαχανικών στο Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Εισαγωγής και Μεταπώλησης 
Φρούτων και Λαχανικών (Centre Européen 
de fruits et légumes s.c.r.l.), όπου 
πραγµατοποίησαν συναντήσεις µε την 
διοίκηση καθώς και ορισµένες εισαγωγικές-
χονδρεµπορικές επιχειρήσεις που εδρεύουν 
στο Κέντρο. Επισηµαίνουµε την επιτυχή 
προσέλκυση στις επιχειρηµατικές 
συναντήσεις που έλαβαν χώρα στο 
Επιµελητήριο Βρυξελλών, εκπροσώπων τόσο 
της µεγάλης λιανεµπορικής αλυσίδας 
DELHAIZE αλλά και της εταιρείας διανοµής 
µεσογειακών –και ελληνικών- προϊόντων 
FreshMed (Naia Sprl), όσο και 
σηµαντικότατων βελγικών εταιρειών 
διανοµής σε ειδικότερους κλάδους 
προϊόντων, όπως η Maison Amoroso 
(φρούτα και λαχανικά). Το Γραφείο µας 
παρείχε στις ελληνικές επιχειρήσεις µέλη της 
αποστολής πλήρεις φακέλους µε 
πληροφοριακό υλικό για την οικονοµία και 
την αγορά του Βελγίου, κλαδικές µελέτες και 
στοιχεία Βέλγων εισαγωγέων-διανοµέων. 
Ο προϊστάµενος του Γραφείου Ο.Ε.Υ. 
Βρυξελλών, από την επικοινωνία και τις 
συζητήσεις του µε τα µέλη της αποστολής, 
καθώς και τις εκπροσώπους του ΕΒΕΑ, κ.κ. 
Φώτη και Ζωγράφου, αποκόµισε την 
εντύπωση ότι τα στελέχη των ελληνικών 
εταιρειών έµειναν ικανοποιηµένα από τις 
επαφές που πραγµατοποίησαν στο Βέλγιο, 
µε τα περισσότερα µεταξύ αυτών να 
διαβλέπουν σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης 
συνεργασιών µε βελγικές επιχειρήσεις. Το 
Γραφείο µας φυσικά τέθηκε στην διάθεση 
των ελληνικών εταιρειών για follow-up µε τις 
βελγικές εταιρείες, καθώς και για οργάνωση 
ενδεχόµενων µελλοντικών µεµονωµένων 
επισκέψεων των µελών της αποστολής στο 
Βέλγιο. 
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Οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι η 
επιχειρηµατική αποστολή ολοκληρώθηκε 
επιτυχηµένα, χάρη στην εξαιρετικής 
ποιότητας και έντασης εργασία της οµάδας 
του Γραφείου Ο.Ε.Υ., αποτελούµενης από 
την επιτόπια υπάλληλο κα Γκλαβάκη και δύο 
εξωτερικούς συνεργάτες, υπό τον 
συντονισµό και τις οδηγίες του υπογράφοντα, 
καθώς και την άριστη και άκρως 
εποικοδοµητική συνεργασία µε τα στελέχη 
του ΕΒΕΑ που εργάστηκαν για την 
προετοιµασία και υλοποίηση της αποστολής, 
συγκεκριµένα τις κ.κ. Ε. Φώτη, Μ. 
Ζωγράφου και Τ. Ρέτζεκα. Για την υλοποίηση 
της επιχειρηµατικής αποστολής 
συνεργαστήκαµε επίσης φυσικά µε το 
Επιµελητήριο Βρυξελλών, µε το οποίο 
έχουµε συνεργαστεί εξαιρετικά επιτυχηµένα 
και κατά το παρελθόν.  
Σηµειώνουµε ότι η προετοιµασία της 
επιχειρηµατικής αποστολής αντιµετώπισε 
σηµαντικές αντιξοότητες, οφειλόµενες 
κυρίως στις επιπτώσεις των τροµοκρατικών 
χτυπηµάτων της 22ης Μαρτίου στις 
Βρυξέλλες, που επιδείνωσαν το γενικότερο 
κλίµα αλλά και ειδικότερα το επιχειρηµατικό 
κλίµα στο Βέλγιο, και δευτερευόντως στην 
περίοδο πασχαλινών διακοπών που 
ακολούθησε την εβδοµάδα του καθολικού 
Πάσχα (στις 27 Μαρτίου). Παρά τις ανωτέρω 
αντιξοότητες, οι οποίες δυσκόλεψαν 
σηµαντικά την προετοιµασία της αποστολής, 
ιδιαίτερα κατά τις πρώτες ηµέρες του 
ξεκινήµατός της, η αποστολή ολοκληρώθηκε 
τελικώς µε απόλυτα επιτυχηµένο τρόπο, 
χάρη στην συνεργασία και την αλληλεγγύη 
των υπηρεσιών του ΕΒΕΑ και του Γραφείου 
µας.    
Εν κατακλείδι, θεωρούµε ότι η 
πραγµατοποίηση της επιχειρηµατικής 
αποστολής αποτέλεσε µία συνολικά 
επιτυχηµένη δράση για την προβολή της 
χώρας µας και των εξαιρετικής ποιότητας 
ελληνικών προϊόντων στο Βέλγιο και την 
ανάπτυξη νέων επαφών, ή την ανανέωση 
υφιστάµενων σχέσεων, µεταξύ Ελλήνων 
εξαγωγέων και Βέλγων εµπόρων. Θεωρούµε 
ότι ανάλογες δράσεις θα πρέπει να 
επαναληφθούν στο µέλλον, µε συµπερίληψη 
ενδεχοµένως και άλλων κλάδων, ώστε να 
τονωθεί η ελληνική εξαγωγική παρουσία 
στην µικρή σχετικά αλλά εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα επιχειρηµατικά αγορά του 
Βελγίου.   
                                     
2. Ολοκλήρωση διαδικασίας 
δηµοσιονοµικού ελέγχου Μαρτίου 
Η βελγική οµοσπονδιακή κυβέρνηση, 
αντιθέτως προς τις εκτιµήσεις που υπήρχαν, 
κατόρθωσε τελικά να κλείσει αρκετά 
γρήγορα την φετινή διαδικασία 
δηµοσιονοµικού ελέγχου του Μαρτίου 1 , τα 
αποτελέσµατα της οποίας ανακοινώθηκαν το 
Σάββατο 9 Απριλίου. Η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση αποφάσισε να διατηρήσει 
αµετάβλητο τον στόχο της επίτευξης 
δηµοσιονοµικής εξισορρόπησης το έτος 2018, 
ενώ το συνολικό ύψος των µέτρων 
πρόσθετης δηµοσιονοµικής εξοικονόµησης 
για το τρέχον έτος ανέρχεται σε 1,63 δις. €. 
Πάντως, σύµφωνα µε την αντιπολίτευση, 
αλλά και τον οικονοµικό Τύπο του Βελγίου, 
παρά την εσπευσµένη ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, ο φετινός δηµοσιονοµικός 
έλεγχος του Μαρτίου χαρακτηρίζεται από 
προχειρότητα και βιασύνη, χωρίς να έχει 
ξεκαθαριστεί απόλυτα ποια ακριβώς 
δηµοσιονοµικά µέτρα είναι εκείνα που θα 
ληφθούν, καθώς και σε ποιους τοµείς, 
προκειµένου να επιτευχθεί η εξοικονόµηση, 
ενώ ορισµένες κριτικές εστιάζουν –και πάλι- 
σε υπεραισιόδοξες εκτιµήσεις της 
κυβέρνησης Michel ως προς την εξέλιξη των 
φορολογικών εσόδων φέτος. 
Στις 12 Απριλίου εξάλλου, το Ανώτατο 
Οικονοµικό Συµβούλιο (Conseil Supérieur 
des Finances), το οποίο εποπτεύει την 
υλοποίηση του δηµοσιονοµικού 
προγράµµατος, ανακοίνωσε πως εφ’ όσον το 
Βέλγιο εξακολουθήσει να επιδιώκει τον 
στόχο εξάλειψης του διαρθρωτικού του 
ελλείµµατος το έτος 2018, θα απαιτηθούν 
πρόσθετες δηµοσιονοµικές εξοικονοµήσεις, 
ήτοι µέτρα λιτότητας, συνολικού ύψους 4,1 
δις. € µέχρι το έτος 20182 και 5 δις. € µέχρι 
το έτος 2019, χρονιά κατά την οποία 
ολοκληρώνεται η θητεία της παρούσας 

                                                 
1  Βλ. και προηγούµενες σχετικές αναφορές µας, µε 
πλέον πρόσφατη αυτήν του άρθρου 1 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 121. 
2  Και ύψους πλησίον των 7 δις. € µέχρι το 2018 
σύµφωνα µε το απαισιόδοξο σενάριο του Ανωτάτου 
Οικονοµικού Συµβουλίου. 
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οµοσπονδιακής κυβέρνησης. Σε όρους ΑΕΠ, 
η απαιτούµενη συνολική δηµοσιονοµική 
προσπάθεια της χώρας κατά την διετία 2017-
2018 αντιπροσωπεύει ποσοστό µεταξύ 1,2% 
και 1,7% του βελγικού ΑΕΠ. Σηµειώνουµε 
ότι η βελγική οµοσπονδιακή κυβέρνηση θα 
πρέπει έως το τέλος Απριλίου να διαβιβάσει 
στην Ευρ. Επιτροπή το αναθεωρηµένο 
πρόγραµµα σταθερότητας της βελγικής 
οικονοµίας για την περίοδο 2016-2019.                
 
3. ∆ανεισµός βελγικού κράτους µε 
ευνοϊκά επιτόκια  
Όπως ανακοίνωσε η βελγική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Χρέους (Agence Belge de la 
Dette), στις 12 Απριλίου το βελγικό δηµόσιο 
άντλησε 2,4 δις. € από την διάθεση εντόκων 
γραµµατίων τρίµηνης και δωδεκάµηνης 
διάρκειας, µε µέσα επιτόκια εκ νέου σε 
ιστορικά χαµηλά αρνητικά επίπεδα, της 
τάξεως του -0,463% για τα τρίµηνης και του 
-0,456% για τα δωδεκάµηνης διάρκειας, 
έναντι επιτοκίων -0,45% για τα τρίµηνης 
διάρκειας στις 5 Απριλίου3 και -0,455% για 
τα δωδεκάµηνης διάρκειας στις 8 Μαρτίου. 
Από την διάθεση των τρίµηνης διάρκειας 
εντόκων γραµµατίων αντλήθηκε 1 δις. €, 
ενώ από την διάθεση των δωδεκάµηνης 
διάρκειας 1,4 δις. €.  
Στις 18 Απριλίου, το βελγικό κράτος εξέδωσε 
και διέθεσε οµόλογα πενταετούς, δεκαετούς, 
δεκαπενταετούς και δεκαεννεαετούς 
διάρκειας, από τα οποία άντλησε συνολικά 
3,497 δις. €. Πιο συγκεκριµένα, από τους 
τίτλους πενταετούς διάρκειας άντλησε 965 
εκατ. € σε ιστορικά χαµηλό επίπεδο 
επιτοκίου (-0,214%), από τους δεκαετούς 
διάρκειας άντλησε 1,155 δις. € µε µέσο 
επιτόκιο 0,514%, ενώ από τους τίτλους 
δεκαπενταετούς και δεκαεννεαετούς 
διάρκειας αντλήθηκαν συνολικά 1,377 δις. € 
µε µέσα επιτόκια 0,998% και 1,103% 
αντιστοίχως. Σηµειωτέον ότι το επίπεδο 
απόδοσης των δεκαπενταετών οµολόγων 
υπήρξε επίσης ιστορικά χαµηλό. 
 
 

                                                 
3 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 1 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 121. 

4. Η περιουσιακή θέση των Βέλγων 
2015 ανήλθε σε ιστορικά υψηλά 
επίπεδα  
Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε η 
Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (BNB) στις 
15.4, στην διάρκεια του 4ου τριµήνου του 
2015 η χρηµατοοικονοµική περιουσία των 
Βέλγων αυξήθηκε στο επίπεδο του 1,219 
τρις. €, ήτοι κατά 2,2% ή 26,2 δις. € έναντι 
του επιπέδου του τέλους Σεπτεµβρίου, που 
ανερχόταν στο 1,193 τρις. €.  
Η καθαρή χρηµατοοικονοµική περιουσιακή 
τους θέση ανήλθε εξάλλου στα 960,7 δις. €, 
αυξηµένη κατά 23,6 δις. € (ή 2,5%) έναντι 
του τέλους Σεπτεµβρίου. Όπως διευκρίνισε η 
βελγική Κεντρική Τράπεζα, η άνοδος της 
χρηµατοοικονοµικής περιουσίας των Βέλγων 
οφείλεται κυρίως στην αποκατάσταση της 
πορείας των διεθνών χρηµατιστηρίων και 
στην άνοδο της αξίας των χρηµατιστηριακών 
τίτλων στην διάρκεια του 4ου τριµήνου του 
2015. Στην διάρκεια του εν λόγω τριµήνου, 
οι Βέλγοι πραγµατοποίησαν αύξηση των 
χρηµατοοικονοµικών τους περιουσιακών 
στοιχείων κατά 26,2 δις. €, οφειλόµενη 
κυρίως στην θετική εξέλιξη των 
τοποθετήσεων σε επενδυτικά ταµεία 
(συνολική αύξηση 13,8 δις. €), αλλά και 
στην αύξηση της αξίας των 
χρηµατιστηριακών τίτλων συνολικού ύψους 
5 δις. €.  
Υπήρξε εξάλλου αύξηση των αποταµιευτικών 
καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως  
(συνολικά κατά 2,8 δις. €4), ενώ η αξία των 
κρατικών οµολόγων και λοιπών κρατικών 
τίτλων εις χείρας των Βέλγων επενδυτών 
διατηρήθηκε σταθερή, στα επίπεδα των 66,7 
δις. € στην διάρκεια του 4ου τριµήνου. 
Περαιτέρω, οι χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις των βελγικών νοικοκυριών 
ανήλθαν στα τέλη ∆εκεµβρίου 2015 στο 
ύψος των 258,2 δις. €, αυξηµένες κατά 2,5 
δις. € έναντι του τέλους του 3ου τριµήνου 
του έτους, ως αποτέλεσµα της ανόδου των 
ενυπόθηκων δανείων κατά 3,3 δις. €, στα 
197,9 δις. €, λόγω της σηµειωθείσας ανόδου 
των χορηγηθέντων ενυπόθηκων δανείων.  
Σύµφωνα µε στοιχεία εκτιµήσεων του 
οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικονοµίας, στα 

                                                 
4 Ενώ οι τοποθετήσεις σε καταθέσεις λοιπών ειδών 
κατέγραψαν πτώση κατά 3,5 δις. €. 
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τέλη ∆εκεµβρίου 2015 η ακίνητη 
περιουσιακή θέση των Βέλγων ανερχόταν 
στα 1,194 δις. €, µε αποτέλεσµα η συνολική 
καθαρή περιουσιακή θέση των Βέλγων να 
εκτιµάται στα 2,154 δις. € και η συνολική 
µέση καθαρή περιουσιακή θέση των Βέλγων 
στα 191,9 χιλ. €.                                                      
  
5. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
οικονοµικές και επιχειρηµατικές 
ειδήσεις  
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: Η εβδοµάδα 11-
15 Απριλίου τελείωσε µε τον δείκτη BEL 20 
να ανέρχεται στις 3.458,50 µονάδες, 
σηµειώνοντας εβδοµαδιαία άνοδο της τάξεως 
του 3,11%, µε την µεγαλύτερη άνοδο να 
καταγράφεται από την µετοχή της 
µεταλλουργίας Bekaert (+9,68% στα 37,74 
€) και την µεγαλύτερη πτώση από την 
µετοχή της βιοµηχανίας αναλώσιµων υλικών 
προσωπικής υγιεινής Ontex (-7,18% στα 
27,80 €).     
Κατά το διάστηµα µέσων Μαρτίου – µέσων 
Απριλίου τρέχοντος έτους, οι αξίες των 
µετοχών που απαρτίζουν τον δείκτη BEL 20 
εµφάνισαν µέσο ρυθµό ανόδου της τάξεως 
του 0,9%, µε αξιόλογες ανόδους της αξίας 
των µετοχών των εταιρειών Befimmo (+8%), 
Umicore (+7%) και AB InBev (+7%), ενώ 
πτώση κατέγραψαν κατά το ανωτέρω 
χρονικό διάστηµα οι µετοχές των Ackermans 
& Van Haaren (-7%), Telenet (-7%) και Elia 
(-5%). Σύµφωνα µε τους χρηµατιστηριακούς 
αναλυτές, το δυναµικό ανόδου του δείκτη 
κατά το προσεχές δωδεκάµηνο βρίσκεται στο 
11%, µε σηµαντικές ωστόσο επιµέρους 
διαφοροποιήσεις, δεδοµένου ότι 9 µετοχές 
εµφανίζουν δυναµικό ανόδου για το 
προσεχές δωδεκάµηνο κάτω του 4%, ενώ 8 
µετοχές εµφανίζουν δυναµικό ανόδου άνω 
του 18%.          
Χρηµατοδότηση βαλλονικών επιχειρήσεων 
από την Sogepa το 2015: Σύµφωνα µε 
στοιχεία που δηµοσίευσε στα µέσα Απριλίου 
ο βελγικός οικονοµικός Τύπος, η Sogepa, 
που είναι η επενδυτική Εταιρεία ∆ιαχείρισης 
και Συµµετοχών της περιφέρειας της 
Βαλλονίας (µε λίγα λόγια ο οικονοµικός – 
επενδυτικός βραχίονας της περιφέρειας της 
Βαλλονίας), στην διάρκεια του 2015 διέθεσε 
συνολικά κονδύλια ύψους 251 εκατ. € προς 
όφελος 38 επιχειρήσεων, 23 εκ των οποίων 

αποτελούν συµµετοχές σε νεοσύστατες 
επιχειρήσεις. Σηµειωτέον ότι κατά την διετία 
2013-2014, ο επενδυτικός βραχίονας της 
περιφέρειας της Βαλλονίας είχε διαθέσει 
συνολικά κονδύλια 282,25 εκατ. € προς 
όφελος 63 επιχειρήσεων. Η Sogepa παρέχει 
οικονοµική στήριξη στις επιχειρήσεις της 
Βαλλονίας τόσο δια της χορήγησης δανείων 
µε ευνοϊκούς όρους όσο και δια συµµετοχών 
σε εταιρικά κεφάλαια, ενώ προσφέρει επίσης 
υπηρεσίες ενδιάµεσου management σε 
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε 
αναδιάρθρωση. Συνεργάζεται εξάλλου στενά 
µε τους έτερους 2 οικονοµικούς βραχίονες 
της κυβέρνησης της Βαλλονίας, τις SRIW 
(Περιφερειακή Εταιρεία Επενδύσεων της 
Βαλλονίας) και Sowalfin (Εταιρεία 
Χρηµατοδότησης και Εγγυήσεων προς 
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις της Βαλλονίας). 
Καλές επιδόσεις της βελγικής 
φαρµακοβιοµηχανίας το 2015: Ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε στα µέσα 
Απριλίου στις εξαιρετικές επιδόσεις της 
φαρµακοβιοµηχανίας του Βελγίου, που 
αποτελεί έναν εκ των κλάδων αιχµής της 
βελγικής βιοµηχανικής παραγωγής και των 
εξαγωγών, µε βάση τα στοιχεία της κλαδικής 
οµοσπονδίας (Pharma.be). Το 2015, 
σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα, οι βελγικές 
εξαγωγές φαρµακευτικών προϊόντων 
αυξήθηκαν κατά 3,7% έναντι του 2014 (και 
κατά 12,7% έναντι του 2013) ανερχόµενες 
στα 41,3 δις. €. Οι εξαγωγές φαρµακευτικών 
προϊόντων αντιπροσώπευσαν το 2015 το 
11,4% των συνολικών βελγικών εξαγωγών. 
Το 53,1% των βελγικών εξαγωγών 
φαρµακευτικών κατευθύνεται προς τις χώρες 
µέλη της Ε.Ε., ενώ το 46,9% προς τρίτες 
χώρες, µε το µερίδιο των τελευταίων να 
µεγεθύνεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια. 
Σηµειωτέον ότι πλησίον του 19% των 
βελγικών εξαγωγών φαρµάκων κατευθύνεται 
προς την αγορά των ΗΠΑ. Η προστιθέµενη 
αξία της παραγωγής του κλάδου 
φαρµακοβιοµηχανίας σηµείωσε εξάλλου 
άνοδο της τάξεως του 21,7% το 2015, 
ανερχόµενη σε 11,3 δις. €, 
αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 7,8% επί της 
συνολικής προστιθέµενης αξίας των 
βιοµηχανικών κλάδων του Βελγίου το 2015. 
Επίσης, το 2015 ο κλάδος απασχολούσε 
πλησίον των 35 χιλιάδων εργαζόµενους, ενώ 
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οι δαπάνες σε έρευνα αυξήθηκαν κατά 5,5% 
ανερχόµενες στα 2,6 δις. €.    
Παραίτηση της οµοσπονδιακής Υπουργού 
Μεταφορών, Jacqueline Galant: Στα µέσα 
Απριλίου, η µέχρι τώρα οµοσπονδιακή 
Υπουργός Μεταφορών Jacqueline Galant 
υπέβαλε την παραίτησή της στον 
πρωθυπουργό του Βελγίου Michel, κυρίως 
υπό το βάρος αιτιάσεων περί λανθασµένων 
χειρισµών και σηµαντικών ελλείψεων όσον 
αφορά τα µέτρα ασφάλειας στο αεροδρόµιο 
Βρυξελλών πριν το τροµοκρατικό χτύπηµα 
της 22ης Μαρτίου, αλλά και περί 
λανθασµένων χειρισµών σε σειρά άλλων 
θεµάτων του χαρτοφυλακίου της, µεταξύ 
των οποίων το ζήτηµα διαχείρισης των 
επιπέδων θορύβου του αεροδροµίου 
Βρυξελλών και χάραξης οδών υπερπτήσεων 
της µητροπολιτικής περιοχής των Βρυξελλών 
που να διασφαλίζουν επαρκή προστασία 
στους κατοίκους από τον θόρυβο. Νέος 
Υπουργός Μεταφορών ορίστηκε από την 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση ο François Bellot, 
του γαλλόφωνου φιλελεύθερου κόµµατος 
MR που µετέχει στον κυβερνητικό 
συνασπισµό.                   
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