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1. Περιορισµός του µισθολογικού 
µειονεκτήµατος του Βελγίου 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Κεντρικού 
Οικονοµικού Συµβουλίου του Βελγίου 
(Conseil Central de l’Economie), το 
µισθολογικό µειονέκτηµα του Βελγίου έναντι 
των 3 γειτονικών ανταγωνιστριών του 
χωρών (Γερµανίας, Γαλλίας και Ολλανδίας) 
στα τέλη του τρέχοντος έτους έχει 
περιοριστεί στο 1,5% κατά µέσο όρο, έναντι 
2,9% στα τέλη του 2014 και 4,2% στα τέλη 
του 2013 1 . Κατά το Συµβούλιο, στην 
διάρκεια του τελευταίου δωδεκαµήνου οι 
µισθοί στο Βέλγιο έχουν αυξηθεί κατά µόλις 
0,3%, έναντι µέσης αύξησης της τάξεως του 
1,7% στις 3 γειτονικές του χώρες. Το 
Συµβούλιο προβλέπει µάλιστα ότι στα τέλη 
του προσεχούς έτους, το µέσο επίπεδο 
µισθών στο Βέλγιο θα είναι κατώτερο κατά 
0,3% του αντίστοιχου µέσου επιπέδου των 
γειτονικών χωρών, και εποµένως το 
µισθολογικό µειονέκτηµα της χώρας, που 
την καθιστά λιγότερο ανταγωνιστική, θα έχει 
απαλειφθεί, τουλάχιστον έναντι των 3 
γειτονικών της χωρών. Το Συµβούλιο 
επισηµαίνει ότι η µείωση του µισθολογικού 
µειονεκτήµατος του Βελγίου είναι το 
αποτέλεσµα των πολιτικών παγώµατος του 
επιπέδου των µισθών, που είχαν ξεκινήσει 
ήδη από την εποχή της κυβέρνησης Di Rupo, 
και συνεχίζονται µε εντατικό µάλιστα τρόπο 
από την τρέχουσα κυβέρνηση Michel, 
συνδυασµένων µε τις προγραµµατισµένες 
µειώσεις των επιπέδων των εργοδοτικών 
εισφορών και την αναβολή της αυτόµατης 
τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των µισθών 
και των επιδοµάτων. 
Όπως σηµείωσε ο βελγικός οικονοµικός 
Τύπος, υπήρξαν διαφοροποιήσεις όσον 
αφορά υποδοχή των ως άνω εκτιµήσεων του 
Οικονοµικού Συµβουλίου από την πλευρά 
των εργατικών συνδικάτων και από την 
πλευρά της εργοδοσίας, µε τα µεν πρώτα να 
ισχυρίζονται ότι είναι καιρός πλέον να 
σταµατήσει η υλοποίηση πολιτικών που 
πλήττουν τα διαθέσιµα εισοδήµατα και την 
αγοραστική δύναµη των πολιτών, την δε 
δεύτερη να διατείνεται ότι το πραγµατικό 

                                                 
1 Βλ. και σχετική αναφορά µας για τα ωριαία εργατικά 
κόστη στο Βέλγιο, στο άρθρο 5 ενηµερωτικού δελτίου 
υπ’ αριθ. 110.  

τρέχον µέγεθος του µισθολογικού 
µειονεκτήµατος του Βελγίου ανέρχεται στο 
14,2%, θεωρώντας αρκετά υποεκτιµηµένα 
τα νούµερα που παρουσίασε το Συµβούλιο. 
Ο κύριος εκπρόσωπος της εργοδοσίας, η FEB 
(η βελγική Οµοσπονδία Βιοµηχανιών & 
Επιχειρήσεων) υποστηρίζει ότι η συνέχιση 
των πολιτικών περιορισµού του επιπέδου 
των µισθών και διαρθρωτικής αύξησης της 
ανταγωνιστικότητας αποτελεί µονόδροµο 
προκειµένου το Βέλγιο να σταµατήσει να 
χάνει µερίδια της διεθνούς αγοράς, αλλά και 
επενδυτικές ροές που σήµερα κατευθύνονται 
σε χώρες που παρουσιάζουν ευνοϊκότερες 
ανταγωνιστικές συνθήκες.            
 
2. Κονδύλια 9,2 δις. € για την άµυνα 
δεσµεύει η οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
Σύµφωνα µε οικονοµικά δηµοσιεύµατα του 
τέλους ∆εκεµβρίου, η βελγική οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση κατέληξε σε συµφωνία, στις 
21.12, αναφορικά µε την δέσµευση 
κονδυλίων ύψους 9,2 δις. € για επενδύσεις 
στον τοµέα της εθνικής άµυνας, σε χρονικό 
ορίζοντα µέχρι το έτος 2030. Τα εν λόγω 
κονδύλια θα κατευθυνθούν κυρίως σε 
αγορές αµυντικού εξοπλισµού, µε την 
ανανέωση του στόλου των µαχητικών 
αεροσκαφών F-16 που διαθέτει η βελγική 
αεροπορία να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή 
των προτεραιοτήτων. Η οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση συµφώνησε να αντικατασταθούν 
τα πεπαλαιωµένα αεροσκάφη F-16 της 
βελγικής αεροπορίας από 34 καινούρια, 
χωρίς ωστόσο να υπάρχει προς το παρόν 
σκέψη σχετικά µε συγκεκριµένα µοντέλα 
αεροσκαφών που θα αγοραστούν. Σύµφωνα 
µε τον βελγικό οικονοµικό Τύπο, πέραν των 
µαχητικών αεροσκαφών, ο βελγικός στρατός 
αναµένεται να προβεί και σε αγορές 
φρεγατών, καθώς και πρόσθετου σύγχρονου 
αµυντικού υλικού. Σύµφωνα µε τους 
στόχους του στρατηγικού επενδυτικού 
προγράµµατος της οµοσπονδιακής 
κυβέρνησης για την άµυνα, η ανανέωση του 
στρατιωτικού εξοπλισµού και η προµήθεια 
νέων, σύγχρονων συστηµάτων, εκτιµάται ότι 
θα οδηγήσει στην µείωση των 
απασχολούµενων στον κλάδο της εθνικής 
άµυνας στα επίπεδα των 25.000 µέχρι το 
έτος 2030, από 32.000 στρατιωτικούς που 
είναι ενεργοί σήµερα. Κατά τον 
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οµοσπονδιακό Υπουργό Άµυνας, Steven 
Vandeput, «το πραγµατικά δύσκολο κοµµάτι 
της δουλειάς των υπηρεσιών της άµυνας 
αρχίζει τώρα, µετά την απόφαση της 
κυβέρνησης για την δέσµευση επενδυτικών 
κονδυλίων, ενώ οι αποφάσεις αναφορικά µε 
την επιλογή συγκεκριµένου εξοπλισµού θα 
συνδεθούν µε τον στόχο της µεγιστοποίησης 
των οικονοµικών οφελών που θα αποκοµίσει 
από τις εν λόγω αγορές το Βέλγιο». Κατά τον 
οµοσπονδιακό πρωθυπουργό Michel, «το 
χρονοδιάγραµµα των παραγγελιών του νέου 
στρατιωτικού εξοπλισµού θα υπερβεί κατά 
πάσα πιθανότητα την θητεία της παρούσας 
κυβέρνησης, ενώ η προµήθεια νέου 
εξοπλισµού θα καταστήσει την χώρα 
περισσότερο αξιόπιστο αµυντικό εταίρο στο 
πλαίσιο της βορειοατλαντικής συµµαχίας 
(NATO)».                
   
3. Βελτίωση της επιχειρηµατικής 
εµπιστοσύνης στο Βέλγιο τον 
∆εκέµβριο 
Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του 
Βελγίου (BNB) σχετικά µε το κλίµα 
επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης που 
δηµοσιεύθηκαν στις 22.12, έδειξαν 
σηµαντική βελτίωση της επιχειρηµατικής 
εµπιστοσύνης για τον µήνα ∆εκέµβριο, στις  
-1,4 µονάδες, έναντι -3,9 µονάδων το 
Νοέµβριο και -4 µονάδων τον Οκτώβριο, και 
έπειτα από την σοβαρή διολίσθηση του 
επιπέδου επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης κατά 
το τρίµηνο Ιουλίου- Σεπτεµβρίου. Η αισθητή 
βελτίωση της επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης 
οφείλεται στην καλυτέρευση των 
προοπτικών εξέλιξης της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας σε όλους τους κλάδους 
δραστηριότητας. Πιο συγκεκριµένα, στον 
κλάδο της µεταποίησης η επιχειρηµατική 
εµπιστοσύνη εµφάνισε βελτίωση, περνώντας 
από τις -6,3 µονάδες το Νοέµβριο στις -3,7 
µονάδες τον ∆εκέµβριο, στον κλάδο 
υπηρεσιών πέρασε από τις 11 µονάδες το 
Νοέµβριο στις 12,9 µονάδες τον ∆εκέµβριο, 
στις κατασκευές από τις -7,3 µονάδες το 
Νοέµβριο στις -4,7 µονάδες τον ∆εκέµβριο, 
και τέλος στο εµπόριο παρουσίασε αξιόλογη 
βελτίωση –έπειτα από την επιδείνωση του 
Νοεµβρίου- από τις -8 µονάδες στις -4,8 
µονάδες τον ∆εκέµβριο. 

Όπως σηµείωσε η Κεντρική Τράπεζα, η 
συνολική συνθετική καµπύλη της 
οικονοµικής συγκυρίας ενισχύθηκε κατά τον 
µήνα ∆εκέµβριο και ανήλθε στις 0,5 µονάδες, 
έναντι 0,0 µονάδων το Νοέµβριο και -0,5 
µονάδων τον Οκτώβριο, 0,0 µονάδων τον 
Σεπτέµβριο , 0,7 µονάδων τον Αύγουστο και 
0,9 µονάδων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.     
   
4. Συµφωνία για περιορισµένη στήριξη 
στους Βέλγους χοιροτρόφους  
Σύµφωνα µε οικονοµικά δηµοσιεύµατα του 
τέλους ∆εκεµβρίου, στις 22 ∆εκεµβρίου 
επήλθε συµφωνία µεταξύ των εκπροσώπων 
της εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας του 
χοιρινού κρέατος, ήτοι του βελγικού κλάδου 
χοιροτρόφων και των µεγάλων επιχειρήσεων 
του λιανεµπορίου 2 , δια της οποίας 
συστήνεται άµεσα ειδικό ταµείο ενίσχυσης 
των πρώτων, ύψους 15 εκατ. €, εκ των 
οποίων τα 10 εκατ. € θα απολαµβάνουν της 
εγγύησης των µεγάλων εταιρειών διανοµής.  
Η χρηµατοδότηση του εν λόγω ειδικού 
ταµείου θα πραγµατοποιηθεί από την 
παρακράτηση 15 λεπτών σε κάθε κιλό νωπού 
χοιρινού κρέατος που θα διατίθεται στην 
βελγική αγορά, σε µέγιστο χρονικό ορίζοντα 
12 µηνών. Η παρακράτηση αυτή θα 
κατευθύνεται προς ενίσχυση των 
χοιροτρόφων, ενώ, όπως διευκρινίστηκε, δεν 
αφορά τις επιχειρήσεις κατεργασίας και 
µεταποίησης του χοιρινού κρέατος. 
Προκειµένου το ταµείο να λειτουργήσει 
άµεσα, προβλέπεται µάλιστα η 
προκαταβολική χρηµατοδότησή του από τον 
κλάδο επιχειρήσεων µεγάλης διανοµής, µε 
κονδύλι ελαχίστου ύψους 7,5 εκατ. €. Η νέα 
συµφωνία, η οποία έρχεται να 
αντικαταστήσει την προηγούµενη, του 
τέλους Αυγούστου – αρχών Σεπτεµβρίου 
τρέχοντος έτους, θα υποβληθεί για έγκριση 
από τις αρµόδιες αρχές ανταγωνισµού, 
προκειµένου να τεθεί σε εφαρµογή κατά το 
νέο έτος.  
Ωστόσο, σύµφωνα µε τους εκπροσώπους 
των Βέλγων αγροτών, πρόκειται για 
σηµαντικά χειρότερη συµφωνία, καθώς τότε 

                                                 
2  Βλ. και προηγούµενες σχετικές αναφορές µας, µε 
πλέον πρόσφατες εκείνες των άρθρων 1 και 4 
ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 100 και 101, 
αντιστοίχως.  
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είχαν προβλεφθεί κονδύλια ενισχύσεων της 
τάξεως των 24 εκατ. € για την παραγωγή 
χοιρινού κρέατος εντός εξαµήνου (συν 6 
εκατ. € που είχαν συµφωνηθεί 
συµπληρωµατικά) 3 , ενώ εξάλλου στην 
τωρινή συµφωνία δεν προβλέπεται η 
ενεργοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών στην 
λειτουργία της αγοράς του χοιρινού κρέατος. 
Όπως σχολίασε σχετικά ο οικονοµικός Τύπος, 
η συµφωνία µεταξύ των εκπροσώπων της 
εφοδιαστικής αλυσίδας ουσιαστικά «πέρασε» 
-έπειτα από σηµαντικές διαφωνίες που είχαν 
προκύψει στις εν θέµατι διαβουλεύσεις το 
διάστηµα που προηγήθηκε- ως µέσον 
αρχικής ανακούφισης των Βέλγων αγροτών, 
µε την ελπίδα ότι στο άµεσο µέλλον θα 
εγκαθιδρυθεί ένα περισσότερο µελετηµένο 
και αποτελεσµατικό σύστηµα στήριξης του 
κλάδου χοιροτροφίας. 
Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία 
του οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικονοµίας 
(SPF Economie) που δηµοσίευσε ο βελγικός 
οικονοµικός Τύπος, το τρέχον έτος υπήρξε 
το χειρότερο για τον κλάδο χοιρινού κρέατος 
από το 2010, δεδοµένου ότι ο ετήσιος µέρος 
όρος τιµών σηµείωσε πτώση κατά 12%, ενώ 
η παραγωγή αυξήθηκε κατά µόλις 2%. 
Σύµφωνα µε τους εκπροσώπους του κλάδου, 
την ευθύνη για την εν λόγω κατάσταση 
φέρει η εξέλιξη της ευρωπαϊκής κοινής 
αγροτικής πολιτικής, που τείνει να 
αποστερήσει την ευρωπαϊκή παραγωγή 
αγροτικών προϊόντων από ελάχιστες 
εγγυηµένες τιµές, αφήνοντας τους 
Ευρωπαίους –και τους Βέλγους- παραγωγούς 
εκτεθειµένους στις διακυµάνσεις της αγοράς 
και στον διεθνή ανταγωνισµό.                            
  
5. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, 
οικονοµικές και επιχειρηµατικές 
ειδήσεις  
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών: 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 

                                                 
3  Βλ. σχετική επισήµανσή µας σε άρθρο 1 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 100. 

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 
(+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 €). Η «σύντοµη» 
εβδοµάδα 21-24 ∆εκεµβρίου έκλεισε µε τον 
δείκτη BEL 20 στις 3.691,71 µονάδες, ήτοι 
αυξηµένο κατά 1,18% σε εβδοµαδιαία βάση.   
Στις 21 ∆εκεµβρίου, η µετοχή της µεγάλης 
ναυτιλιακής εταιρείας CMB µε έδρα την 
Αµβέρσα, πραγµατοποίησε την τελευταία της 
εµφάνιση στην πλατφόρµα συναλλαγών του 
Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών, έπειτα από 104 
χρόνια που ήταν εισηγµένη. Θυµίζουµε ότι ο 
ιδιοκτήτης της CMB, επιχειρηµατίας Marc 
Saverys, είχε ήδη από τον Σεπτέµβριο 
τρέχοντος έτους γνωστοποιήσει ότι επιθυµεί 
την αποχώρηση του οµίλου από το 
χρηµατιστήριο, προσφέροντας 16,20 € ανά 
µετοχή, προκειµένου να αποκτήσει το 
µερίδιο του κεφαλαίου που δεν κατείχε4, µε 
αποτέλεσµα, έπειτα από δυο γύρους 
διάθεσης µετοχών η εταιρεία χαρτοφυλακίου 
Saverco (συµφερόντων του Saverys) να 
φθάσει µερίδιο 95,66% του κεφαλαίου της 
CMB και να καταθέσει προσφορά εξαγοράς 
για το υπόλοιπο κεφάλαιο, που οδήγησε 
στην υποχρεωτική έξοδο της εταιρείας από 
το Χρηµατιστήριο.  
Σύµφωνα µε οικονοµικά δηµοσιεύµατα του 
τέλους ∆εκεµβρίου, το 2015 σηµειώθηκαν 8 
συνολικά είσοδοι µετοχών εταιρειών στο 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών (EURONEXT 
Brussels) 5 , έναντι 5 αρχικών δηµόσιων 
προσφορών (IPOs) που είχαν σηµειωθεί το 
2014. Το συνολικό ύψος των 
κεφαλαιοποιήσεων των εταιρειών που 
εισήχθησαν φέτος στο Χρηµατιστήριο 
                                                 
4 Βλ. και σχετική πρόσφατη αναφορά µας σε άρθρο 4 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 108. 
5 Και όχι 9, µε βάση προηγούµενα σχετικά 
δηµοσιεύµατα, όπως είχαµε αναφέρει στο άρθρο 5 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 110.   
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Βρυξελλών πλησίασε το 1 δις. €, µε την 
βιοτεχνολογική Biocartis να αποτελεί την 
πλέον σηµαντική κεφαλαιοποίηση, ύψους 
517,7 εκατ. €, ενώ οι υπόλοιπες φετινές 
είσοδοι στο Χρηµατιστήριο Βρυξελλών 
υπήρξαν εκείνες των βιοτεχνολογικών Bone 
Therapeutics, Kiadis και Curetis 6 , της 
φαρµακευτικής Mithra, του επενδυτικού 
ταµείου Tinc, της βιοµηχανίας κακάο KKO 
International και της εταιρείας υπηρεσιών 
φοιτητικής στέγασης Xior. Από τις φετινές 
αρχικές δηµόσιες προσφορές (IPOs) στο 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών αντλήθηκαν 
συνολικά κεφάλαια ύψους 483 εκατ. €, µε 
πλέον σηµαντική είσοδο εκείνην του 
επενδυτικού ταµείου TINC, που άντλησε 110 
εκατ. €. Σύµφωνα µε τον οικονοµικό Τύπο, η 
άνοδος των εισαγωγών εταιρειών στο 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών φέτος, συνέβη σε 
αντίθεση µε το παρατηρηθέν πτωτικό ρεύµα 
σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, καίτοι τα 
αντληθέντα από τις αρχικές δηµόσιες 
προσφορές κεφάλαια εµφανίζονται µειωµένα 
στο βελγικό χρηµατιστήριο το 2015 (έναντι 
κεφαλαίων 1,4 δις. € που είχαν αντληθεί το 
2014), αυτά εµφανίζονται ιδιαίτερα 
ενισχυµένα όσον αφορά τις εταιρείες 
χαµηλότερου επιπέδου κεφαλαιοποίησης, 
κάτω του 1 δις. € (στην πλατφόρµα 
EnterNext). Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
οικονοµικού Τύπου, το εξαιρετικά χαµηλό 
επίπεδο των επιτοκίων φέτος επηρέασε 
αρνητικά τις εκδόσεις οµολογιακού 
δανεισµού από τις επιχειρήσεις, 
περιορίζοντας τα αντληθέντα κεφάλαια στα 
3,6 δις. €, έναντι κεφαλαίων 4,5 δις. € το 
2014. Επίσης, τα συνολικά αντληθέντα 
κεφάλαια από εισαγωγές µετοχών και 
αυξήσεις µετοχικών κεφαλαίων στο 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών φέτος ανήλθαν 
στα 3,4 δις. €, επίπεδο που δύσκολα 
συναντά κανείς από την εποχή του 2007, 
πριν το ξεκίνηµα της διεθνούς οικονοµικής 
κρίσης, όπως σηµείωσε η διοίκηση του 
Χρηµατιστηρίου. Από την άλλη πλευρά, δύο 
µόνον εταιρείες αποχώρησαν από το 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών φέτος: η 
                                                 
6  Σηµειώνουµε ότι οι βιοτεχνολογικές Kiadis και 
Curetis επέλεξαν ως κύρια χρηµαταγορά τους το 
Χρηµατιστήριο του Άµστερνταµ, πραγµατοποίησαν 
ωστόσο και παράλληλη εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο 
Βρυξελλών.   

ναυτιλιακή CMB (βλ. και ανωτέρω υπό παρόν 
άρθρο) και η εταιρεία τεχνολογίας 
πληροφορικής Vision IT (στην πλατφόρµα 
Alternext), µη επαληθεύοντας 
προηγούµενους φόβους για µαζικές 
αποχωρήσεις επιχειρήσεων από το 
Χρηµατιστήριο φέτος7.  
Σηµειώνουµε τέλος ότι, σύµφωνα µε 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα ακριβώς πριν τα 
Χριστούγεννα, η φλαµανδική βιοτεχνολογική 
εταιρεία TiGenix, η οποία είναι εισηγµένη στο 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών από το έτος 2007, 
έχει ανακοινώσει -και προβεί στις σχετικές 
διαδικασίες προς τις αµερικανικές αρχές- την 
είσοδό της στην αµερικανική 
χρηµατιστηριακή πλατφόρµα Nasdaq, µε 
στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 57,5 
εκατ. δολ., ακολουθώντας το πρότυπο δύο 
ακόµη βελγικών βιοτεχνολογικών εταιρειών, 
των Galapagos και Celyad, οι οποίες 
προέβησαν σε ανάλογη κίνηση νωρίτερα 
στην διάρκεια του τρέχοντος έτους (η πρώτη 
τον Μάιο, η δεύτερη στα τέλη Ιουνίου) 8 . 
Κατά τα δηµοσιεύµατα, µε την ανακοίνωση 
των προθέσεων της TiGenix, η µετοχή της 
σηµείωσε ηµερήσια άνοδο πάνω από 7% στο 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών στις 23 
∆εκεµβρίου.           
Συµφωνία των κοινωνικών εταίρων για τη 
νυχτερινή εργασία στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού εµπορίου: Στις 21 ∆εκεµβρίου, 
οι κοινωνικοί εταίροι του Βελγίου (ήτοι, οι 
εκπρόσωποι της εργοδοσίας, των εργατικών 
συνδικάτων και της  κυβέρνησης) κατέληξαν 
σε συµφωνία αναφορικά µε το καθεστώς της 
νυχτερινής εργασίας στις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού εµπορίου, στους κλάδους 
εµπορίου και διανοµής. Η συµφωνία των 
κοινωνικών εταίρων ανοίγει τον δρόµο στις 
επιχειρήσεις για να απασχολούν 
εργαζόµενους στην διάρκεια της νύχτας 
στους συγκεκριµένους τοµείς, 
δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και 
απαλείφοντας το ανταγωνιστικό µειονέκτηµα 
του βελγικού κλάδου ηλεκτρονικού εµπορίου 
έναντι των αντίστοιχων κλάδων στις 
                                                 
7  Βλ. και παλαιότερες σχετικές αναφορές µας, και 
κυρίως αυτήν του άρθρου 4 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ 
αριθ. 101. 
8 Βλ. παλαιότερες σχετικές αναφορές µας κυρίως σε 
άρθρα 6 και 6 ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 92 και 
95, αντιστοίχως. 
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γειτονικές χώρες 9 . Σύµφωνα µε τους 
κλαδικούς εκπροσώπους, ο κλάδος του 
ηλεκτρονικού εµπορίου στο Βέλγιο 
παρουσιάζει µεν µεγέθυνση (14% το 2015, 
έναντι 15% το 2014 και 17% το 2013), αυτή 
ωστόσο παραµένει περιορισµένη σε 
σύγκριση µε τις γειτονικές του Βελγίου 
χώρες, εξαιτίας της µέχρι σήµερα µη 
δυνατότητας νυχτερινής απασχόλησης στους 
κλάδους εµπορίου και διανοµής. Όπως 
ανέφεραν συγκεκριµένα οι εκπρόσωποι του 
βελγικού κλάδου ηλεκτρονικού εµπορίου, µε 
το σηµερινό καθεστώς είναι πρακτικά σχεδόν  
αδύνατο να διεκπεραιωθούν αυθηµερόν 
ηλεκτρονικές παραγγελίες στο Βέλγιο, 
γεγονός που προκαλεί «αιµορραγία» 
πελατών, επιχειρήσεων και εργατικού 
δυναµικού προς γειτονικές ανταγωνιστικές 
χώρες, που διαθέτουν περισσότερο φιλικά 
προς τις ειδικές απαιτήσεις του ηλεκτρονικού 
εµπορίου νοµοθετικά πλαίσια. Σύµφωνα µε 
κλαδικά στατιστικά στοιχεία, σήµερα το ένα 
τρίτο των Βέλγων καταναλωτών 
πραγµατοποιεί τις online αγορές του από 
διαδικτυακούς τόπους στο εξωτερικό, κάτι 
που ελπίζεται ότι θα αλλάξει µε το νέο 
πλαίσιο βάσει της συµφωνίας των 
κοινωνικών εταίρων.                
Κυβερνητική απόφαση αναφορικά µε το 
σύστηµα «έξυπνων» ταµειακών µηχανών 
στα καταστήµατα µαζικής εστίασης: Στις 22 
∆εκεµβρίου, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
κατέληξε σε απόφαση αναφορικά µε τις 
εφαρµοστικές λεπτοµέρειες της εισαγωγής 
του νέου συστήµατος «έξυπνων» ταµειακών 
µηχανών στους χώρους µαζικής εστίασης 
κατά το προσεχές έτος 10 . Σηµειώνουµε ότι 
κατά το προηγούµενο διάστηµα είχε 
προηγηθεί αρκετά έντονη συζήτηση στο 
Βέλγιο αναφορικά µε την εισαγωγή του νέου 
συστήµατος –το οποίο είχε συλληφθεί την 
εποχή της κυβέρνησης Di Rupo- καθώς 
προβλεπόταν η υπαγωγή σε αυτό εκείνων 
των καταστηµάτων στα οποία οι εισπράξεις 
από κατανάλωση γευµάτων ανέρχεται σε 
άνω του 10% του κύκλου εργασιών τους. 
Την δυσκολία επακριβούς προσδιορισµού 

                                                 
9  Βλ. σχετικές αναφορές µας σε άρθρο 4 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 95.  
10  Βλ. και προηγούµενη σχετική αναφορά µας σε 
άρθρο 2 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 100. 

των καταστηµάτων που θα υποχρεούνταν να 
υπαχθούν στο νέο σύστηµα µε βάση το 
ανωτέρω κριτήριο, αλλά και την διακριτική 
µεταχείριση µεταξύ καταστηµάτων που το 
κριτήριο αυτό θα εισήγαγε, είχε επισηµάνει 
σχετικά πρόσφατα –τον περασµένο 
Οκτώβριο- το Νοµικό Συµβούλιο του 
Κράτους (Conseil d’Etat), µε αποτέλεσµα 
βασικοί εταίροι του κυβερνητικού σχήµατος, 
και κυρίως το φλαµανδικό συντηρητικό 
κόµµα N-VA, να αξιώνουν την κατάργηση 
του εν λόγω κριτηρίου. Τελικά, η απόφαση 
της οµοσπονδιακής κυβέρνησης 
προσανατολίστηκε στην υιοθέτηση ορίου της 
τάξεως των 25.000 €, δηλαδή τα 
καταστήµατα εκείνα των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών από γεύµατα ξεπερνά τα 
25.000 €, υποχρεούνται να υπαχθούν στο 
σύστηµα των «έξυπνων» ταµειακών 
µηχανών, µε εξαίρεση τα ξενοδοχεία, τα 
εστιατόρια που λειτουργούν στο πλαίσιο 
επιχειρήσεων, καθώς και τις υπηρεσίες 
µαζικής εστίασης που παρέχονται σε 
περιστασιακή, µη συστηµατική βάση. Η 
κυβέρνηση επέµεινε στην εισαγωγή του νέου 
συστήµατος από 1.1.2016, χορηγώντας 
ωστόσο µεταβατική προθεσµία σε χώρους 
µαζικής εστίασης που µε βάση το σηµερινό 
πλαίσιο δεν θα υπάγονταν στο νέο σύστηµα 
(αλλά τώρα θα πρέπει να υπαχθούν), ώστε 
να είναι έτοιµοι να το λειτουργήσουν από 
τον Ιανουάριο του 2017. Επίσης, για τις 
επιχειρήσεις εκείνες που ήδη έχουν 
προµηθευτεί τις εν λόγω ταµειακές µηχανές 
αλλά µε βάση τα νέα δεδοµένα δεν 
υπάγονται στο σύστηµα, θα εξετασθεί 
µηχανισµός απόσυρσης των µηχανών και 
αποζηµίωσης των επιχειρήσεων.   
Μετριασµός των αντιδράσεων των εργατικών 
συνδικάτων στους βελγικούς σιδηροδρόµους 
(SNCB): Σε συνέχεια σχετικής αναφοράς µας 
σε αµέσως προηγούµενο ενηµερωτικό 
δελτίο 11 , σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του 
οικονοµικού Τύπου στα τέλη ∆εκεµβρίου, τα 
εργατικά συνδικάτα των βελγικών 
σιδηροδρόµων φαίνεται να 
προσανατολίζονται προς µετακύλιση 
ορισµένων ηµεροµηνιών (21-23.1) για τις 
οποίες έχουν προαναγγείλει απεργίες στην 
διάρκεια του προσεχούς Ιανουαρίου, σε 

                                                 
11 Βλ. άρθρο 5 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 110. 
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µεταγενέστερη περίοδο, ώστε να µην 
δηµιουργηθούν αρνητικές επιπτώσεις στην 
εξεταστική περίοδο των βελγικών 
πανεπιστηµίων που θα λάβει χώρα στην 
διάρκεια του εν λόγω µήνα. Τα συνδικάτα, 
διατηρώντας πάντοτε ενεργή την εξαγγελία 
τους για απεργιακές κινητοποιήσεις τον 
Ιανουάριο, φαίνεται ωστόσο να αφήνουν 
ανοικτό το ενδεχόµενο αναστολής αυτών, 
εφ’ όσον υπάρξει εποικοδοµητικός διάλογος 
µε την διοίκηση των σιδηροδρόµων επί του 
ζητήµατος των µέτρων βελτίωσης της 
παραγωγικότητας που προτίθεται να 
υιοθετήσει η εταιρεία. Θυµίζουµε ότι το 
οµοσπονδιακό κράτος έχει προτείνει 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. Επί της εν λόγω πρότασης 
αναµένεται η απάντηση των εργατικών 
συνδικάτων των σιδηροδροµικών. 
Επανέναρξη λειτουργίας πυρηνικών σταθµών 
στο Βέλγιο: Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, η 
βελγική αρχή ελέγχου πυρηνικής ενέργειας 
(AFCN) ενέκρινε την επανέναρξη της 
λειτουργίας των πυρηνικών αντιδραστήρων 
Doel 1 και 2, η ζωή των οποίων πολύ 
πρόσφατα παρατάθηκε οριστικά από την 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση, σε συµφωνία µε 
την Electrabel, κατά µία δεκαετία, έως το 
έτος 2025 12 . Στις 24 ∆εκεµβρίου 
επανεκκίνησε η λειτουργία του πυρηνικού 
σταθµού Doel 2, ενώ η επαναλειτουργία του 
σταθµού Doel 1 είναι προγραµµατισµένη για 
τις 31 ∆εκεµβρίου. Από την άλλη πλευρά, η 
επαναλειτουργία δύο άλλων αντιδραστήρων, 
των Doel 3 και Tihange 2, η οποία είχε 
εγκριθεί στα µέσα Νοεµβρίου από την 
AFCN 13 , φαίνεται να παρουσιάζει 
προβλήµατα. Συγκεκριµένα, αφού οι δύο εν 
λόγω πυρηνικοί σταθµοί 
επανενεργοποιήθηκαν –έπειτα από 21 µήνες 
αδρανοποίησης εξαιτίας τεχνικών 
προβληµάτων- ο µεν πρώτος στις 21 

                                                 
12  Βλ. σχετική επισήµανσή µας σε άρθρο 4 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 108.  
13 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 3 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 107. 

∆εκεµβρίου, ο δε δεύτερος στις 14 
∆εκεµβρίου, ο πρώτος παρουσίασε εκ νέου 
τεχνικό πρόβληµα απώλειας ύδατος στις 25 
∆εκεµβρίου και τέθηκε και πάλι σε αδράνεια, 
κατά πάσα πιθανότητα µέχρι τις 6 
Ιανουαρίου. Σύµφωνα µε τον βελγικό 
οικονοµικό Τύπο, η επανεκκίνηση του 
αντιδραστήρα Tihange 2 στις 14 ∆εκεµβρίου 
προκάλεσε οξεία αντίδραση Γερµανών 
οικολόγων, οι οποίοι χαρακτήρισαν την 
σχετική απόφαση ανεύθυνη και επικίνδυνη, 
δεδοµένων των τεχνικών προβληµάτων και 
των προβληµάτων ασφάλειας που 
παρουσίαζε ο αντιδραστήρας και τα οποία 
κατά την άποψή τους δεν έχουν επιλυθεί. Ο 
βελγικός Τύπος ανέφερε εξάλλου ότι, και ο 
πυρηνικός σταθµός Tihange 1, η λειτουργία 
του οποίου έχει παραταθεί κατά µία δεκαετία 
ήδη από την προηγούµενη κυβέρνηση Di 
Rupo, µέχρι το έτος 202514, εµφάνισε στις 
18 ∆εκεµβρίου τεχνικό πρόβληµα που 
οδήγησε στην διακοπή της λειτουργίας του 
για µία εβδοµάδα, προκαλώντας επίσης 
έντονες αντιδράσεις των Γερµανών 
οικολόγων, οι οποίοι παραπονούνται για την 
εµµονή του Βελγίου να χρησιµοποιεί τους 
πεπαλαιωµένους πυρηνικούς του 
αντιδραστήρες.       
Σταθεροποίηση του πληθωρισµού τον 
∆εκέµβριο: Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα 
στοιχεία του οµοσπονδιακού Υπουργείου 
Οικονοµίας, ο δείκτης τιµών καταναλωτή στο 
Βέλγιο έφθασε τον ∆εκέµβριο το 1,50% 
έναντι 1,52% το Νοέµβριο τρέχοντος έτους. 
∆ιανοµή µερισµάτων από την βελγική 
τράπεζα BNP Paribas Fortis στην γαλλική 
µητρική της: Σε συνέχεια επισηµάνσεών µας 
σε προηγούµενο ενηµερωτικό δελτίο 15 , η 
γενική συνέλευση της βελγικής τράπεζας 
BNP Paribas Fortis ενέκρινε πριν τα 
Χριστούγεννα την διανοµή ειδικού εκτάκτου 
µερίσµατος ύψους 2 δις. € στον γαλλικό 
µητρικό της τραπεζικό όµιλο, BNP Paribas, 
και µάλιστα επιπροσθέτως του τακτικού 
µερίσµατος, ύψους 1,25 δις. €, του οποίου 
θα απολαύσει ο γαλλικός τραπεζικός όµιλος. 
Η διανοµή συνολικού ποσού µερίσµατος 

                                                 
14 Βλ. παλαιότερες σχετικές αναφορές µας, µε πλέον 
πρόσφατη εκείνην του άρθρου 1 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 95. 
15 Βλ. άρθρο 5 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 109.  



 

 8

ύψους 3,25 δις. € στον γαλλικό µητρικό 
όµιλο της BNP Paribas Fortis, σε συνδυασµό 
µε την εξαγγελία προγράµµατος µείωσης 
προσωπικού της βελγικής τράπεζας σε 
χρονικό ορίζοντα µέχρι το έτος 2018, έχει 
προκαλέσει την οργή των εργατικών 
συνδικάτων.   
 

         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών σας εύχεται Χρόνια Πολλά και ένα ευτυχισµένο και 

δηµιουργικό Νέο Έτος 2016!!!!!  
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