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1. ∆ιαχρονική µείωση της 
σηµαντικότητας της ακίνητης 
περιουσίας επί της συνολικής 
περιουσίας των Βέλγων 
Σύµφωνα µε έρευνα επί της περιουσιακής 
θέσης των βελγικών νοικοκυριών που 
διεξάγει σε ετήσια βάση η τράπεζα ING, το 
µερίδιο της ακίνητης περιουσίας ως ποσοστό 
επί του συνόλου της περιουσίας των 
βελγικών νοικοκυριών έχει υποστεί µείωση 
τα τελευταία χρόνια, από τα επίπεδα πλησίον 
του 52% το 2008, στα επίπεδα του 49,6% 
στα τέλη του 2014. Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της έρευνας, στα τέλη του 
παρελθόντος έτους, το µέσο βελγικό 
νοικοκυριό διέθετε χρηµατοοικονοµική 
περιουσία της τάξεως των 246,4 χιλ. € και 
ακίνητη περιουσία της τάξεως των 243 χιλ. €. 
Κατά την ING, η πτωτική εν λόγω πορεία 
του µεριδίου της ακίνητης περιουσίας το 
2014 οφείλεται αφ’ ενός στην εξαιρετικά 
«φτωχή» άνοδο των αξιών των ακινήτων 
(κατά 0,8%) και αφ’ ετέρου στην σηµαντική 
ενίσχυση των στοιχείων που συνθέτουν την 
χρηµατοοικονοµική περιουσία των Βέλγων. Η 
ING, ανατρέχοντας σε παλαιότερα στοιχεία, 
επισηµαίνει ότι στα τέλη της δεκαετίας του 
1990, πριν την µεγάλη άνοδο των τιµών των 
ακινήτων, η µέση έκθεση των βελγικών 
νοικοκυριών σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 
αντιστοιχούσε µόλις στο 37% της συνολικής 
περιουσιακής τους θέσης. Εκτίµηση της ING 
είναι ότι υψηλά ποσοστά έκθεσης σε ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία όπως και σε 
αποταµιευτικές καταθέσεις συνιστούν 
σηµάδια µίας γηράσκουσας και συντηρητικής 
οικονοµίας, που δίνει λιγότερο χώρο σε 
περισσότερο επικίνδυνες και αποδοτικές 
επενδυτικές τοποθετήσεις. 
Η τράπεζα διαπιστώνει επίσης ότι οι 
αποταµιευτικές καταθέσεις των βελγικών 
νοικοκυριών εξακολουθούν να αυξάνονται, 
µε ολοένα χαµηλότερους ωστόσο ρυθµούς 
το 2014 και στο πρώτο τρίµηνο του 
τρέχοντος έτους, όταν το µερίδιό τους επί 
της χρηµατοοικονοµικής περιουσίας των 
Βέλγων έπεσε στο 22%. Η εν λόγω τάση 
δικαιολογείται αφ’ ενός από την 
παρατηρούµενη ελαφρά και σταδιακή 
οικονοµική ανάκαµψη και αφ’ ετέρου από τις 
εξαιρετικά χαµηλές αποδόσεις των 
αποταµιευτικών λογαριασµών. Η ING 

σηµειώνει ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι οι 
κλασικοί αποταµιευτικοί λογαριασµοί έχουν 
πλέον ελάχιστες αποδόσεις, παρατηρείται µία 
άνοδος των καταθέσεων σε λογαριασµούς 
όψεως (+30%), που αντιπροσώπευαν 
ποσοστό ρεκόρ 8%1 της χρηµατοοικονοµικής 
περιουσίας των Βέλγων το 2014.   
Το 2014 και το πρώτο τρίµηνο του 2015, το 
25% του χαρτοφυλακίου των βελγικών 
νοικοκυριών αποτελείτο από καθαρά 
επενδυτικές τοποθετήσεις (λ.χ. σε αµοιβαία 
κεφάλαια), σε σχετικά σταθερά επίπεδα σε 
σύγκριση µε το 2013.            
 
2. Σταθερή η καταναλωτική 
εµπιστοσύνη στο Βέλγιο τον Αύγουστο 
Τα δηµοσιευθέντα στις 20.8 στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (BNB) 
έδειξαν ότι το επίπεδο καταναλωτικής 
εµπιστοσύνης, έπειτα από την 
σηµαντικότατή του άνοδο τον Μάιο και τον 
Ιούνιο (που έφθασε τις -2 µονάδες) και την 
πτώση του τον Ιούλιο στις -6 µονάδες, τον 
Αύγουστο διατηρήθηκε σταθερό,  
ανερχόµενο και πάλι στις -6 µονάδες. 
Σηµαντική χειροτέρευση παρατηρήθηκε 
ωστόσο τον Αύγουστο στους επιµέρους 
δείκτες αισιοδοξίας αναφορικά µε την 
οικονοµική κατάσταση των βελγικών 
νοικοκυριών (ο σχετικός δείκτης πέρασε από 
την -1 µονάδα τον Ιούλιο, και αφού είχε 
προηγουµένως παραµείνει σταθερός επί 4 
µήνες, στις -6 µονάδες τον Αύγουστο), 
καθώς και µε την γενικότερη 
µακροοικονοµική κατάσταση της χώρας (από 
την -1 µονάδα τον Ιούλιο, και τις 8 µονάδες 
τον Ιούνιο, στις -4 µονάδες τον Αύγουστο). 
Οι Βέλγοι φάνηκαν περισσότερο αισιόδοξοι 
όσον αφορά την ικανότητα των βελγικών 
νοικοκυριών προς αποταµίευση (από την -1 
µονάδα τον Ιούλιο στις 0 µονάδες τον 
Αύγουστο), καθώς και τις προοπτικές 
διαµόρφωσης της ανεργίας (από τις 19 
µονάδες τον Ιούλιο στις 13 µονάδες τον 
Αύγουστο). 
Κατά την Κεντρική Τράπεζα, το υψηλότερο 
επίπεδο απαισιοδοξίας όσον αφορά την 
οικονοµική κατάσταση των νοικοκυριών 

                                                 
1  ∆ηλαδή, ιστορικά υψηλό επίπεδο για τους 
λογαριασµούς όψεως ως ποσοστό επί της συνολικής 
χρηµατοοικονοµικής περιουσίας των Βέλγων. 
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αλλά και την γενικότερη µακροοικονοµική 
κατάσταση της χώρας τον Αύγουστο, 
οφείλεται κυρίως στην ανακοίνωση από την 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση στα τέλη Ιουλίου 
–στο πλαίσιο της διαδικασίας περιοδικού  
δηµοσιονοµικού ελέγχου- πρόσθετων 
δηµοσιονοµικών µέτρων που πρόκειται να 
ληφθούν2.                 
 
3. Σηµαντική πτώση της 
επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης στο 
Βέλγιο τον Αύγουστο 
Τα στοιχεία σχετικά µε το κλίµα 
επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης της Κεντρικής 
Τράπεζας (BNB) που δηµοσιεύθηκαν στις 25 
Αυγούστου, έδειξαν σοβαρή διολίσθηση του 
επιπέδου επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης τον 
µήνα Αύγουστο στις -5,1 µονάδες, έπειτα 
από 5 συνεχόµενους µήνες ανόδου µέχρι τον 
Ιούλιο και ελαφρά πτώση κατά τον εν λόγω 
µήνα στις -4,1 µονάδες. Η επιδείνωση της 
επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης οφείλεται 
κυρίως σε µία αισθητή χειροτέρευση των 
προσδοκιών για την εξέλιξη της ζήτησης, της 
απασχόλησης και των επιπέδων των 
αποθεµάτων στον κλάδο της µεταποίησης, 
όπου ο σχετικός δείκτης πέρασε από τις -5,2 
µονάδες τον Ιούλιο στις -8 µονάδες τον 
Αύγουστο. Επιδείνωση –ελαφρότερη 
ωστόσο- σηµείωσε το επιχειρηµατικό κλίµα 
στον κλάδο του εµπορίου, περνώντας από 
τις -6,7 µονάδες τον Ιούλιο στις -8 µονάδες 
τον Αύγουστο, εξαιτίας απαισιόδοξων 
εκτιµήσεων αναφορικά µε την απασχόληση 
και την εξέλιξη του αριθµού παραγγελιών 
των εµπορικών επιχειρήσεων προς τους  
προµηθευτές τους. Από την άλλη πλευρά, ο 
κλάδος επιχειρηµατικών υπηρεσιών, του 
οποίου ο δείκτης εµπιστοσύνης είχε 
χειροτερεύσει κατά 5,9 µονάδες τον Ιούλιο, 
πέρασε τον Αύγουστο από τις 7,2 στις 11,8 
µονάδες. Τέλος, στον κλάδο κατασκευών ο 
δείκτης βελτιώθηκε περαιτέρω, από τις -9,8 
µονάδες τον Ιούλιο στις -8,3 µονάδες τον 
Αύγουστο. 
Όπως σηµείωσε η Κεντρική Τράπεζα, η 
συνολική συνθετική καµπύλη της 
οικονοµικής συγκυρίας εµφάνισε τον 
Αύγουστο ελαφρά διολίσθηση στις 0,7 
µονάδες, έναντι 0,9 µονάδων τον Ιούνιο και 
                                                 
2 Βλ. και άρθρο 7 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 96. 

τον Ιούλιο, 1,0 µονάδας τον Μάιο, 0,1 
µονάδων τον Απρίλιο, -0,7 µονάδων τον 
Μάρτιο, -0,3 µονάδων τον Φεβρουάριο και 
0,0 µονάδων τον Ιανουάριο.  
Η πτώση του επιπέδου επιχειρηµατικής 
εµπιστοσύνης για δεύτερο συνεχόµενο µήνα, 
έπειτα από 5 προηγούµενους µήνες 
διαδοχικής βελτίωσής του µέχρι τον Ιούνιο3, 
αντιµετωπίστηκε µε σκεπτικισµό από 
ορισµένους Βέλγους οικονοµικούς αναλυτές, 
οι οποίοι –χωρίς να θεωρούν ότι αποτελεί 
προς το παρόν ιδιαίτερα ανησυχητική 
εξέλιξη- διερωτήθηκαν µήπως αυτή σηµαίνει 
πως οι προοπτικές περαιτέρω µεγέθυνσης 
της βελγικής οικονοµίας είναι περιορισµένες. 
Οι εν λόγω οικονοµικοί αναλυτές έθεσαν το 
ερώτηµα εάν ο σχετικά χαµηλός βελγικός 
ρυθµός ανάπτυξης (που για φέτος εκτιµάται 
σε µεταξύ 1,2% και 1,6%)4, είναι επαρκής 
για να αντιµετωπίσει η βελγική οικονοµία 
τους κινδύνους από µία ενδεχόµενη ισχυρή 
επιβράδυνση της ανάπτυξης της κινεζικής 
οικονοµίας, η οποία –εάν συµβεί- θα επιφέρει 
σηµαντικές αναταράξεις και δυσµενείς 
επιπτώσεις στην παγκόσµια και την ελαφρώς 
ανακάµπτουσα ευρωπαϊκή οικονοµία.      
 
4. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών 
Η εβδοµάδα 17-21 Αυγούστου 
ολοκληρώθηκε µε τον δείκτη BEL 20 να 
σηµειώνει εξαιρετικά µεγάλη εβδοµαδιαία 
πτώση της τάξεως του 5,78% και να κλείνει 
στις 3.437,23 µονάδες, επανερχόµενος στα 
χαµηλά επίπεδα των αρχών Ιουλίου 5  και 
ακολουθώντας την ευρεία πτωτική τάση των 

                                                 
3 Βλ. και σχετικό άρθρο 9 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ 
αριθ. 96. 
4  Όπως και ανάλογοι ή και χαµηλότεροι ρυθµοί 
ανάπτυξης στην ευρωζώνη, οι οποίοι αρκούν –στην 
περίπτωση που είναι θετικοί- απλώς για µία 
σταθεροποίηση του επιπέδου ανεργίας, ενώ κρίνονται 
ανεπαρκείς για να σηµατοδοτήσουν µία πραγµατική 
οικονοµική ανάκαµψη και ισχυροποίηση των 
εγχώριων αγορών των ευρωπαϊκών κρατών. Η 
εκτίµηση της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου για 
τον φετινό ρυθµό ανάπτυξης τον τοποθετεί στο 1,2%.   
5 Στις 7 Ιουλίου, υπό το βάρος των διαπραγµατεύσεων 
µεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των δανειστών 
της, ο δείκτης του βελγικού χρηµατιστηρίου είχε 
πέσει κάτω από το επίπεδο των 3.500 µονάδων, 
κλείνοντας στις 3.480,86 µονάδες. Βλ. σχετική 
επισήµανσή µας σε άρθρο 6 ενηµερωτικού δελτίου 
υπ’ αριθ. 96. 
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διεθνών χρηµατιστηρίων, οφειλόµενη κατά 
το µεγαλύτερο µέρος της σε επιδείνωση της 
ψυχολογίας των αγορών εξαιτίας των 
εντεινόµενων ανησυχιών των επενδυτών για 
µία ενδεχόµενη -  διαφαινόµενη επιβράδυνση 
της κινεζικής οικονοµίας. Τις µεγαλύτερες 
εβδοµαδιαίες πτώσεις µεταξύ των µετοχών 
του BEL 20 σηµείωσαν εκείνες της χηµικής 
βιοµηχανίας Solvay (-10%) και της 
ολλανδικής τράπεζας Delta Lloyd (-9%) 6 . 
Σηµειωτέον ότι στις 21 Αυγούστου ο τίτλος 
της µεγάλης ζυθοποιίας AB InBev έπεσε 
κάτω από το κατώφλι των 100 € στα 96,47 € 
(ηµερήσια πτώση 3,72%). Σηµειωτέον ότι η 
µετοχή της AB InBev είχε υπερβεί το 
κατώφλι των 100 € στα µέσα Ιανουαρίου 
τρέχοντος έτους7, φθάνοντας το υψηλότερο 
επίπεδό της στις 20 Ιουλίου, στα 118,80 € 
(έκτοτε έχει απολέσει πλησίον του 19% της 
αξίας της). 
Ο οικονοµικός Τύπος σχολίασε στις 21 
Αυγούστου την σηµαντική ηµερήσια άνοδο 
κατά 3% την προηγουµένη της µετοχής του 
λιανεµπορικού οµίλου Delhaize, κατόπιν της 
δηµοσίευσης εξαιρετικά ικανοποιητικών 
τριµηνιαίων οικονοµικών αποτελεσµάτων 
από τον ολλανδικό λιανεµπορικό όµιλο Ahold 
(µε τον οποίο η Delhaize βρίσκεται σε 
διαδικασία συγχώνευσης) 8 . Η µετοχή της 
Delhaize έκλεισε στις 20.8 στα 82,07 €. 
Σηµειώνουµε ότι ο όµιλος Ahold κατέγραψε 
αύξηση των καθαρών του κερδών στο 
δεύτερο τρίµηνο του τρέχοντος έτους κατά 
32,7% στα 195 εκατ. € και επίσης αύξηση 
του κύκλου εργασιών του κατά 17,1% στα 
8,69 δις. €, κυρίως εξαιτίας της ευνοϊκής 
εξέλιξης της ισοτιµίας του ευρώ προς το 
δολλάριο 9 . Κατά τον οικονοµικό Τύπο, 
επαληθεύονται κατ’ αυτόν τον τρόπο οι 
χρηµατιστηριακοί αναλυτές που 
                                                 
6 Η τελευταία συνέχισε την καθοδική της πορεία το 
τελευταίο διάστηµα. Βλ. και σχετικές επισηµάνσεις 
µας για την πορεία της µετοχής της Delta Lloyd σε 
άρθρο 3 και υποσηµείωση 6 ενηµερωτικού δελτίου 
υπ’ αριθ. 98. 
7  Βλ. σχετική επισήµανσή µας σε άρθρο 9 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 80. 
8 Βλ. προηγούµενες σχετικές αναφορές µας σε άρθρα 
4, 6, 1, 6 και 2 ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 91, 
92, 93, 94 και 96, αντιστοίχως. 
9 Σηµειωτέον ότι τόσο η Ahold, όσο και η Delhaize, 
πραγµατοποιούν το σηµαντικότερο µέρος των 
πωλήσεών τους στην αγορά των ΗΠΑ. 

υποστηρίζουν ότι, µετά την συγχώνευση-
εξαγορά της Delhaize από την Ahold, αρκεί 
κανείς να παρατηρεί την εξέλιξη των 
οικονοµικών µεγεθών και της µετοχής της 
τελευταίας, προκειµένου να προβλέπει την 
εξέλιξη της χρηµατιστηριακής αξίας της 
πρώτης. Η συγχώνευση Ahold-Delhaize 
αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 
µέχρι τα µέσα του 2016.    
Σύµφωνα εξάλλου µε στοιχεία που 
δηµοσίευσε ο βελγικός οικονοµικός Τύπος10, 
αυξάνεται τους τελευταίους µήνες η 
ελκυστικότητα των µετοχών 
βιοτεχνολογικών εταιρειών που είναι 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Βρυξελλών 
στους Βέλγους επενδυτές. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία, κατά το πρώτο επτάµηνο του 2015, 
οι συναλλαγές µετοχών βιοτεχνολογικών 
εταιρειών αντιπροσώπευσαν το 24% των 
συνολικών συναλλαγών µετοχών στο 
βελγικό χρηµατιστήριο. Οι προτιµήσεις των 
επενδυτών όσον αφορά τις 
χρηµατιστηριακές συναλλαγές 
βιοτεχνολογικών τίτλων επικεντρώνονται 
στις µετοχές των εταιρειών Ablynx, 
Thrombogenics 11 , MDXHealth, Tigenix, 
Celyad (πρώην Cardio3 BioSciences), 
Biocartis και Bone Therapeutics. Τα στοιχεία 
επισηµαίνουν επίσης ότι οι Βέλγοι επενδυτές 
τοποθετούνται και σε µετοχές 
βιοτεχνολογικών εταιρειών στα γειτονικά 
χρηµατιστήρια του Παρισιού και του 
Άµστερνταµ. Το συνδυασµένο µερίδιο των 
συναλλαγών σε µετοχές βιοτεχνολογικών 
εταιρειών επί του συνόλου των συναλλαγών 

                                                 
10 Και τα οποία προέρχονται από σχετική έρευνα της –
µε ισχυρή παρουσία στο Βέλγιο- ολλανδικής 
διαδικτυακής επενδυτικής τράπεζας και 
χρηµατιστηριακής εταιρείας BinckBank.    
11 Η αξία της µετοχής της Thrombogenics έχει πάντως 
από τις αρχές του 2015 ακολουθήσει εξαιρετικά 
πτωτική πορεία κατά 52% και βρίσκεται πολύ µακριά 
από την ιστορικά υψηλή τιµή της των 47,17 € τον 
Ιανουάριο 2013 (σήµερα βρίσκεται µόλις λίγο κάτω 
από τα 3 €). Βασική αιτία για τις απώλειες της 
µετοχής της Thrombogenics θεωρείται η αποτυχία 
τοποθέτησης του ισχυρού φαρµακευτικού της 
προϊόντος, Jetrea, στην αγορά των ΗΠΑ. 
Σηµειώνουµε ότι η µετοχή της Thrombogenics είχε 
εισέλθει στον δείκτη BEL 20 τον Μάρτιο 2013, 
εξήλθε από τον δείκτη τον Μάρτιο 2014, ενώ από τον 
Ιούνιο τρέχοντος έτους συµπεριλαµβάνεται στους 
τίτλους χαµηλής κεφαλαιοποίησης (Bel Small).  
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σε µετοχές και στα τρία ως άνω 
χρηµατιστήρια (Βρυξελλών, Παρισιού και 
Άµστερνταµ) ανέρχεται στο 23%. Ωστόσο, 
όπως επισήµανε ο οικονοµικός Τύπος, η 
χρηµατιστηριακή κεφαλαιοποίηση των 
βιοτεχνολογικών εταιρειών παραµένει ακόµη 
σε σχετικά χαµηλά επίπεδα και στα τρία 
χρηµατιστήρια, και συγκεκριµένα στο 6% 
της συνολικής κεφαλαιοποίησης στο 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, στο 10% στο 
Χρηµατιστήριο Παρισιού και πλησίον του 1% 
στο Χρηµατιστήριο Άµστερνταµ. 
Την 24η Αυγούστου, ηµέρα κατά την οποία 
σηµειώθηκαν συντονισµένες πτώσεις σε όλα 
τα διεθνή χρηµατιστήρια εξαιτίας των φόβων 
σχετικά µε επερχόµενη κρίση της κινεζικής 
οικονοµίας, ο δείκτης BEL 20 του 
Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών πραγµατοποίησε 
ηµερήσια κάθοδο της τάξεως του 4,99%, 
κλείνοντας στις 3.265,59 µονάδες12, έχοντας 
εξ ολοκλήρου χάσει, σύµφωνα µε τον 
βελγικό οικονοµικό Τύπο, τα κέρδη που είχε 
συσσωρεύσει από τις αρχές του τρέχοντος 
έτους 13 . Η εβδοµάδα 24-28 Αυγούστου 
τελείωσε βρίσκοντας τον δείκτη BEL 20 να 
κλείνει τελικά στις 3.461,33 µονάδες, 
έχοντας επανακτήσει τις µεγάλες απώλειές 
του στις αρχές της εβδοµάδας και σηµειώσει 
µικρή εβδοµαδιαία άνοδο της τάξεως του 
0,7%. Τις καλύτερες εβδοµαδιαίες επιδόσεις 
στο πλαίσιο του δείκτη σηµείωσαν οι µετοχές 
των εταιρειών KBC (+3,56% στα 59,01 €), 
Elia (+2,68% στα 37,41 €), Telenet 
(+1,81% στα 50,54 €) και AB InBev 
(+1,37% στα 97,79 €). Τις χειρότερες 
εβδοµαδιαίες επιδόσεις εντός του δείκτη BEL 

                                                 
12 Σηµειωτέον ότι στην διάρκεια της συνεδρίασης της 
24ης Αυγούστου, ο δείκτης BEL 20 έφθασε ακόµη και 
σε απώλειες της τάξεως του 7,6%, πέφτοντας στις 
3.175,25 µονάδες, ενώ στην συνέχεια απόσβεσε 
µερικώς τις απώλειές του.  
13 Πάντως, την εποµένη, 25 Αυγούστου, σε αρµονία 
µε τα υπόλοιπα µεγάλα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια και 
κατόπιν της µείωσης των επιτοκίων και των 
επιτυχηµένων δράσεων εξισορροπητικής 
νοµισµατικής πολιτικής από την κινεζική Κεντρική 
Τράπεζα, ο δείκτης BEL 20 του βελγικού 
χρηµατιστηρίου ανέκαµψε στις 3.392,12 µονάδες, 
σηµειώνοντας ηµερήσια άνοδο 3,87% και ανακτώντας 
µέρος των απωλειών που είχε καταγράψει στις 24 
Αυγούστου. Στις 27 Αυγούστου, ο δείκτης κατέγραψε 
νέα ηµερήσια άνοδο 2,91% και ανήλθε στα επίπεδα 
των 3.443,67 µονάδων. 

20 πραγµατοποίησαν οι µετοχές των 
εταιρειών Delta Lloyd (-7,68% στα 9,56 €), 
Befimmo (-2,56% στα 55,21 €) και Ageas   
(-1,77% στα 35,87 €).                              
   
5. Αύξηση των τιµών των ενεργειακών 
προϊόντων στο Βέλγιο από την εποχή 
της απελευθέρωσης του ενεργειακού 
τοµέα  
Σύµφωνα µε στοιχεία έρευνας της βελγικής 
ρυθµιστικής αρχής ενέργειας (CREG) που 
δηµοσιεύτηκε στις 20 Αυγούστου, από το 
2007 –έτος κατά το οποίο απελευθερώθηκε 
η αγορά ενέργειας στο Βέλγιο- µέχρι τα τέλη 
του 2014, η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας 
για τους ιδιώτες καταναλωτές έχει αυξηθεί 
κατά 20,78%, ενώ η τιµή του φυσικού 
αερίου κατά 27,9%. Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της έρευνας, οι µεγαλύτερες 
κατά µέσο όρο αυξήσεις στις τιµές της 
ηλεκτρικής ενέργειας έχουν σηµειωθεί στην 
περιφέρεια της Φλάνδρας (+38,02 € ανά 
MWh), ενώ ακολουθούν η περιφέρεια της 
Βαλλονίας (+32,59 € ανά MWh) και οι 
Βρυξέλλες (+15,05 € ανά MWh), 
λαµβανοµένου υπόψη ότι το µέσο βελγικό 
νοικοκυριό καταναλώνει 3,5 MWh ετησίως. 
Σύµφωνα µε την έρευνα της CREG, η 
διαχρονική αύξηση της τιµής της ηλεκτρικής 
ενέργειας οφείλεται βασικά στην ανοδική 
εξέλιξη των εγχώριων ταριφών διανοµής του 
ηλεκτρικού ρεύµατος, στις επιβαρύνσεις των 
τιµολογίων µε το κόστος επιδότησης των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της 
ενεργειακής συµπαραγωγής (cogénération), 
καθώς και στην αύξηση των ενεργειακών 
εισφορών προς το κράτος. Όσον αφορά το 
φυσικό αέριο, στην περίοδο 2007-2014 η 
τιµή του αυξήθηκε για τους  ιδιώτες 
καταναλωτές κατά 33,89% στην Βαλλονία, 
κατά 25,74% στην Φλάνδρα και κατά 
22,75% στις Βρυξέλλες. Και εδώ, η 
διαχρονική αύξηση της τιµής εξηγείται µε 
βάση την γενικότερη αυξητική τάση των 
τιµών της ενέργειας κατά την υπό εξέταση 
περίοδο, καθώς επίσης την αντίστοιχη 
αυξητική τάση στις εγχώριες ταρίφες 
διανοµής και στις ενεργειακές εισφορές προς 
το κράτος. 
Όσον αφορά τους επαγγελµατικούς χρήστες 
ενεργειακών προϊόντων, η έρευνα της CREG 
διαπιστώνει περισσότερο διαφοροποιηµένα 
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αποτελέσµατα. Έτσι, για έναν βιοµηχανικό 
χρήστη ηλεκτρικής ενέργειας χαµηλής τάσης 
η αύξηση της τιµής στην περίοδο 2007-2014 
ανέρχεται σε 25,46%, ενώ για τους χρήστες 
υψηλής τάσης ανέρχεται σε µόλις 3,31%. Σε 
επίπεδο περιφερειών, οι τιµές της ηλεκτρικής 
ενέργειας για τους βιοµηχανικούς χρήστες 
µειώθηκαν κατά 11,79 € στην Φλάνδρα και 
κατά 7 σεντς ανά MWh στις Βρυξέλλες, ενώ 
αυξήθηκαν κατά 19,52 € ανά MWh στην 
Βαλλονία. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, η 
τελική τιµή που χρεώνεται στα τιµολόγια 
µίας µικροµεσαίας επιχείρησης έχει αυξηθεί 
στην περίοδο 2007-2014 κατά 19,78% κατά 
µέσο όρο. 
 
6. ∆ηµοσιεύµατα περί ενδιαφέροντος 
ενίσχυσης της βελγικής συµµετοχής 
στον αγωγό φυσικού αερίου 
Interconnector (UK)   
Σύµφωνα µε πληροφορίες που δηµοσίευσε ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος στα τέλη 
Αυγούστου, η διαχειρίστρια του βελγικού 
δικτύου φυσικού αερίου Fluxys, σε συνέχεια 
προηγούµενης ανάλογης κίνησής της το έτος 
2012 14 , ενδιαφέρεται να επεκτείνει την 
συµµετοχή της –και µάλιστα να αποκτήσει 
πλειοψηφικό µερίδιο- στον υποθαλάσσιο 
αγωγό Interconnector (UK), ο οποίος συνδέει 
την Βρετανία (Bacton) µε τις εγκαταστάσεις 
του λιµένος του Zeebrugge στο Βέλγιο 
(σηµειωτέον ότι το εν λόγω λιµάνι αποτελεί 
την βασική πύλη εφοδιασµού του βελγικού 
δικτύου φυσικού αερίου). Η Fluxys διαθέτει 
σήµερα άµεση συµµετοχή της τάξεως του 
25% στον αγωγό Interconnector (UK) µέσω 
της ολλανδικής θυγατρικής της εταιρείας 
Fluxys Europe, ενώ διατηρεί συµµετοχές 
κατά 50% σε δύο εταιρείες χαρτοφυλακίου 
που συµµετέχουν στον αγωγό µε συνολικό 
µερίδιο 31,5%, τις Gasbridge 1 και 2 (σε 
κοινοπραξία µε την ιταλική οµόλογο της 
Fluxys, Snam), καθώς επίσης και σε δύο 
εταιρείες που σχετίζονται µε την διαχείριση 
του αγωγού, τις Interconnector Zeebrugge 
Terminal (εταιρεία διαχείρισης των 
εγκαταστάσεων συµπίεσης του αερίου που 
φθάνει από τον αγωγό και µεταφόρτωσής 
του στο βελγικό δίκτυο φυσικού αερίου) και 

                                                 
14  Βλ. παλαιότερη αναφορά µας σε άρθρο 12 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 6. 

Huberator (εταιρεία διαχείρισης του 
διαµετακοµιστικού κόµβου του λιµένα 
Zeebrugge). Η συνολική συνδυασµένη 
συµµετοχή της Fluxys στον αγωγό ανέρχεται, 
σύµφωνα µε τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα, 
στο επίπεδο του 40,75%. 
Πρόθεση της Fluxys, πάντοτε σύµφωνα µε 
τον οικονοµικό Τύπο, είναι να αυξήσει την 
συµµετοχή της στον αγωγό, καθιστώντας 
την µάλιστα πλειοψηφική, φθάνοντας στο 
επίπεδο του 50,75%. Τα δηµοσιεύµατα 
ανέφεραν ότι η διαχειρίστρια του βελγικού 
δικτύου φυσικού αερίου έχει ειδοποιήσει 
σχετικά τις εγχώριες αρχές ανταγωνισµού 
στις 18 Αυγούστου, εκτιµώντας επίσης ότι 
είναι αρκετά πιθανό οι σχετικές εγκρίσεις να 
δοθούν γρήγορα, καθώς η εν λόγω επέκταση 
του µεριδίου της Fluxys δεν αναµένεται να 
έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κατάσταση 
του ανταγωνισµού στην βελγική αγορά.  
Ο οικονοµικός Τύπος ανέφερε πως στον 
αγωγό που συνδέει το βρετανικό µε το 
βελγικό δίκτυο φυσικού αερίου συµµετέχουν 
επίσης το καναδικό δηµόσιο επενδυτικό 
ταµείο Caisse de Dépôt et Placement du 
Quebec (κατά 23,5% απ’ ευθείας και κατά 
10% µέσω της θυγατρικής του CDP Groupe 
Infrastructures), καθώς και ο ρωσικός 
ενεργειακός κολοσσός Gazprom (κατά 10%). 
Τα βελγικά δηµοσιεύµατα εκτίµησαν µάλιστα 
ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η αύξηση 
της συµµετοχής της Fluxys να λάβει χώρα 
δια της απόκτησης µέρους της συµµετοχής 
του ως άνω καναδικού επενδυτικού ταµείου, 
το οποίο αποτελεί επίσης εκ των βασικών 
µετόχων της Fluxys (κατέχοντας µερίδιο 
20%).  
Η διοίκηση της βελγικής εταιρείας, όπως 
επισήµαναν τα δηµοσιεύµατα, δεν σχολίασε 
στην παρούσα φάση το φηµολογούµενο 
έντονο ενδιαφέρον της επέκτασης της 
συµµετοχής της στον Interconnector (UK), 
επιβεβαίωσε ωστόσο ότι µία τέτοια επέκταση 
βρίσκεται πάντοτε µέσα στα σχέδια 
ανάπτυξης της Fluxys, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της ενίσχυσης των συµµετοχών 
της και του ελέγχου της επί υποδοµών 
φυσικού αερίου οι οποίες σχετίζονται µε το 
Βέλγιο.   
Σηµειωτέον ότι η διαχειρίστρια εταιρεία του 
αγωγού Interconnector (UK) υπάγεται στο 
βρετανικό δίκαιο, ενώ ο αγωγός διατρέχει 
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απόσταση 235 χλµ. κάτω από την Βόρεια 
Θάλασσα, επιτρέποντας την µεταφορά 
φυσικού αερίου από την Βρετανία προς την 
ηπειρωτική Ευρώπη και αντίστροφα. Η 
ετήσια µεταφορική δυναµικότητα του 
αγωγού ανέρχεται σε 25,5 δις. κ.µ. µε 
κατεύθυνση από τις εγκαταστάσεις του 
Zeebrugge προς την Βρετανία και σε 20 δις. 
κ.µ. στην αντίθετη κατεύθυνση. Το 2014, η 
διαχειρίστρια του αγωγού εταιρεία εµφάνισε 
καθαρά κέρδη ύψους 121,9 εκατ. €, ενώ 
διαθέτει ύψος ιδίων κεφαλαίων της τάξεως 
των 64,6 εκατ. €.   
 
7. ∆ηµοσιεύµατα περί βελγικού 
εναλλακτικού σχεδίου για εξαγορά 
µεριδίου του ∆ΕΣΦΑ   
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε, 
έπειτα από αρκετούς µήνες, στα τέλη 
Αυγούστου, σε εξέταση από βελγικής 
πλευράς εναλλακτικού σχεδίου επένδυσης 
της Fluxys στο ελληνικό δίκτυο φυσικού 
αερίου 15 . Τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα 
αναφέρθηκαν στο «πάγωµα» από τις αρχές 
του έτους του σχεδίου απ’ ευθείας 
επένδυσης της Fluxys στο ελληνικό δίκτυο 
φυσικού αερίου, ωστόσο, προσέθεσαν ότι 
εξετάζεται εναλλακτικό σενάριο 
πραγµατοποίησης της επένδυσης έµµεσα, και 
συγκεκριµένα δια της Οµοσπονδιακής 
Εταιρείας Συµµετοχών και Επενδύσεων 
(Société Fédérale de Participations et 
d’Investissement – SFPI), η οποία είναι  
µέτοχος της Fluxys 16  και αποτελεί τον 
χρηµατοοικονοµικό και επενδυτικό βραχίονα 
του βελγικού κράτους. Ο βελγικός Τύπος 
τοποθέτησε την ενδεχόµενη 
χρηµατοοικονοµική συµµετοχή της SFPI στο 
κεφάλαιο του ∆ΕΣΦΑ σε περίπου 30 εκατ. € 
(µερίδιο πλησίον του 5%), υπονοώντας ότι 
θα απαιτηθούν και πρόσθετα επενδυτικά 
κεφάλαια προκειµένου το ύψος της 
συνδυασµένης ευρωπαϊκής συµµετοχής στον 
∆ΕΣΦΑ να φθάσει το επιθυµητό 17%. Ο 
οικονοµικός Τύπος επισήµανε ότι κατόπιν 
αντιρρήσεων της Ευρ. Επιτροπής σε 
συµφωνία του 2013 για εκχώρηση µεριδίου 

                                                 
15 Βλ. προηγούµενες σχετικές αναφορές µας σε άρθρα 
6, 6 και 10 ενηµερωτικών δελτίων υπ’ αριθ. 77, 81 και 
82, αντιστοίχως. 
16 Μετέχει κατά 2,1% στο κεφάλαιο της Fluxys. 

66% του κεφαλαίου του ∆ΕΣΦΑ στην 
αζερική SOCAR, εξετάζονται τρόποι να 
µειωθεί η αζερική συµµετοχή (στο 49%) και 
να αυξηθεί η συµµετοχή Ευρωπαίων εταίρων 
(στο 17%) στο υπό ιδιωτικοποίηση ελληνικό 
δίκτυο φυσικού αερίου. Σύµφωνα µε τα 
βελγικά δηµοσιεύµατα, η ενδεχόµενη 
εµπλοκή της Fluxys θα περιοριστεί σε 
βιοµηχανική και διαχειριστική συνεργασία µε 
τον ∆ΕΣΦΑ. Ως πιθανοί συνεταίροι της SFPI 
στην προσπάθεια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
συµµετοχής στον ∆ΕΣΦΑ αναφέρονται 
οµόλογοι της Fluxys στον ευρωπαϊκό κλάδο 
φυσικού αερίου, όπως οι ιταλικές Snam και 
Infrastrutture Transporto Gas, η ισπανική 
Enagas, η ολλανδική Gasunie και η 
ρουµανική Transgaz. Ο βελγικός οικονοµικός 
Τύπος χαρακτήρισε ως απόλυτα λογική την 
βελγική παρουσία στο ελληνικό δίκτυο 
φυσικού αερίου, καθώς η Fluxys κατέχει 
µερίδιο 19% του αγωγού φυσικού αερίου 
TAP που θα διατρέξει το ελληνικό έδαφος.           
 
8. Περαιτέρω πτώση της ανεργίας στο 
Βέλγιο τον Ιούλιο 2015    
Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιεύθηκαν 
στις 25 Αυγούστου από το ONEM (το Εθνικό 
Γραφείο Απασχόλησης -  Office National de 
l’Emploi), κατά τον µήνα Ιούλιο ο αριθµός 
των ανέργων που λαµβάνουν επίδοµα 
ανεργίας και αναζητούν εργασία σηµείωσε 
πτώση –για 11ο συνεχόµενο µήνα- της 
τάξεως του 10,6% έναντι του αντίστοιχου 
µήνα του 2014, ανέρχεται δε σε 392.880 
άτοµα. Η µεγαλύτερη πτώση του αριθµού 
των ανέργων παρατηρήθηκε στην Βαλλονία 
(-13,8%) και στις Βρυξέλλες (-13,7%), ενώ 
στην Φλάνδρα αυτή ανήλθε σε -5,6%. Τα 
επίπεδα ανεργίας των νέων (κάτω των 25 
ετών), των ενδιάµεσων ηλικιών (25-49 ετών) 
και των ηλικιών άνω των 50 ετών (µέχρι τα 
58 έτη) σηµείωσαν πτώση κατά 22%, 14% 
και 6,8% αντίστοιχα, ενώ αντιθέτως 
αυξήθηκε σηµαντικά, κατά 41,2% το επίπεδο 
ανεργίας των ηλικιωµένων (59-64 ετών). Ο 
αριθµός των ανέργων για διάστηµα 
µικρότερου του έτους υποχώρησε κατά 
11,7%, εκείνων για διάστηµα µεταξύ 1 και 2 
ετών κατά 16%, ενώ των µακροχρόνια 
ανέργων κατά 7,6%. Η προσωρινή ανεργία 
µειώθηκε συνολικά κατά 13,3% τον Ιούλιο 
2015 σε ετήσια βάση. Κατά τα στοιχεία του 
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ONEM, τον Ιούλιο τρέχοντος έτους, το 
34,7% των ανέργων που λαµβάνουν επίδοµα 
βρίσκονταν σε καθεστώς ανεργίας για 
διάστηµα µικρότερο του έτους, το 18,1% για 
διάστηµα µεταξύ 1 και 2 ετών, και το 47,2% 
για διάστηµα άνω των 2 ετών.   
  
9. Βελγική τεχνική βοήθεια στην 
Ελλάδα προς πάταξη της 
φοροαποφυγής    
∆ηµοσιεύµατα του βελγικού οικονοµικού 
Τύπου στα τέλη Αυγούστου αναφέρθηκαν σε 
παροχή τεχνικής βοήθειας από την Ειδική 
Φορολογική Επιθεώρηση του βελγικού 
οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικονοµικών 
(“Inspection Spéciale des Impôts”) στις 
ελληνικές φορολογικές αρχές, µε σκοπό την 
έγκαιρη ανίχνευση της οργανωµένης απάτης 
µε σκοπό την φοροαποφυγή στην απόδοση 
του ΦΠΑ. Σύµφωνα µε τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, η βελγική υπηρεσία έχει 
προχωρήσει σε εγκατάσταση ειδικού 
πληροφοριακού συστήµατος ανίχνευσης της 
φορολογικής απάτης ΦΠΑ στην Ελλάδα, 
όπου εκτιµάται ότι τα διαφεύγοντα 
φορολογικά έσοδα του κράτους από την 
φορολογική απάτη στον ΦΠΑ υπερβαίνουν 
το 1 δις. € ετησίως. Η διαδικασία µεταφοράς 
της σχετικής βελγικής τεχνογνωσίας στις 
ελληνικές φορολογικές αρχές έχει ξεκινήσει 
από το 2013, και περιλαµβάνει επίσης την 
εγκατάσταση ειδικού λογισµικού βελγικής 
κατασκευής 17 . Τα βελγικά δηµοσιεύµατα 
χαρακτήρισαν άψογη την εν θέµατι 
συνεργασία των βελγικών µε τις ελληνικές 
φορολογικές αρχές, στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής υπηρεσίας πάταξης της 
φοροαποφυγής, Eurofisc, καθώς και του 
σχετικού ευρωπαϊκού προγράµµατος Fiscalis 
2020. Η διµερής φορολογική συνεργασία και 
τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατά της 
πρόκειται να αξιολογηθούν, σύµφωνα µε τα 
οικονοµικά δηµοσιεύµατα, τον Μάρτιο του 
προσεχούς έτους. 
Οι σύγχρονες τεχνικές µέθοδοι που έχει 
αναπτύξει τα τελευταία χρόνια το βελγικό 
Υπουργείο Οικονοµικών έχουν επιτρέψει τον 
περιορισµό των απωλειών εσόδων από την 

                                                 
17  Με το όνοµα: “Soft Network Analyses”, που 
κατασκευάζεται από την εταιρεία SAS Belgium στην 
πόλη Tervuren.    

φορολογική απάτη στον ΦΠΑ στο Βέλγιο, 
από τα επίπεδα του 1,1 δις. € την περίοδο 
2000-2001 σε µόλις 40 εκατ. € το 2014. Οι 
εν λόγω τεχνικές µέθοδοι προβαίνουν σε 
διασταυρώσεις στοιχείων και ανιχνεύουν 
συνδέσµους µεταξύ επιχειρήσεων σε 
ολόκληρο τον χώρο της Ε.Ε. µε βάση τους 
αριθµούς φορολογικού τους µητρώου και 
εντοπίζουν σχήµατα “carrousel” που 
στοχεύουν στην οργανωµένη εξαπάτηση των 
αρχών µε σκοπό την φοροαποφυγή και την 
παράνοµη κάρπωση επιστροφών του ΦΠΑ. 
Μάλιστα, τα οικονοµικά δηµοσιεύµατα 
ανέφεραν πως στην διάρκεια διαφορετικών 
αποστολών τους στην Αθήνα στο πλαίσιο 
της διαδικασίας µεταφοράς τεχνογνωσίας 
προς τις ελληνικές αρχές, εµπειρογνώµονες 
του βελγικού Υπουργείου Οικονοµικών 
εντόπισαν πληθώρα περιπτώσεων 
οργανωµένης φορολογικής απάτης, στις 
οποίες εµπλέκονταν περίπου 70 συνολικά 
ελληνικές επιχειρήσεις. Πάντως, όπως 
επισήµανε η βελγική υπηρεσία, στο 50% των 
περιπτώσεων, η οργανωµένη φορολογική 
απάτη δεν έχει την βάση της στην Ελλάδα, 
αλλά µάλλον πρόκειται για διεθνή 
κυκλώµατα, στα οποία εµπλέκονται και 
ελληνικές εταιρείες. Οι κλάδοι εµπορίου 
προϊόντων όπου επικεντρώνεται η 
οργανωµένη φοροαποφυγή ΦΠΑ των 
διεθνών κυκλωµάτων περιλαµβάνουν µεταξύ 
άλλων τα ηλεκτρονικά είδη, τα κινητά 
τηλέφωνα και τα πολυτελή αυτοκίνητα.  
Τα βελγικά δηµοσιεύµατα µνηµόνευσαν 
επίσης ότι η ελληνική πλευρά έχει ήδη 
προχωρήσει στην προετοιµασία και ψήφιση 
του νοµοθετικού πλαισίου που έχει εισάγει 
την λειτουργία νέας, αυτοτελούς 
επιχειρησιακής µονάδας στο ελληνικό 
Υπουργείο Οικονοµικών µε στόχο την πάταξη 
της οργανωµένης φοροαποφυγής (ΥΕ∆∆Ε), 
στο πλαίσιο του πακέτου µεταρρυθµίσεων 
των προγραµµάτων στήριξης της ελληνικής 
οικονοµίας.  
Ο οικονοµικός Τύπος ανέφερε πως η χρήση 
του καινοτόµου πληροφοριακού συστήµατος 
του βελγικού Υπουργείου Οικονοµικών 
αναµένεται σύντοµα να επεκταθεί και σε 
άλλες µορφές φορολογικής απάτης (λ.χ. 
στην φορολογία εισοδήµατος φυσικών 
προσώπων, στην φοροαποφυγή µέσω 
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offshore εταιρειών εγκατεστηµένων σε 
φορολογικούς παραδείσους κ.α.).    
 
10. Μακροπρόθεσµος δανεισµός 
βελγικού κράτους     
Ο οικονοµικός Τύπος ανέφερε πως στις 26 
Αυγούστου το βελγικό δηµόσιο προχώρησε 
στην έκδοση –για πρώτη φορά- οµολόγων 
εκατονταετούς διάρκειας, ύψους 50 εκατ. €, 
µε την εξαιρετικά χαµηλή ετήσια απόδοση 
της τάξεως του 2,5%, που αντικατοπτρίζει, 
σύµφωνα µε την βελγική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Χρέους (Agence Belge de la 
Dette) το υψηλό επίπεδο φερεγγυότητας του 
βελγικού κράτους. Την έκδοση του 
εκατονταετούς βελγικού οµολόγου 
διαχειρίζεται η µεγάλη διεθνής επενδυτική 
τράπεζα Goldman Sachs. 
Σηµειώνουµε ότι η ονοµαστική απόδοση των 
οµολόγων δεκαετούς διάρκειας που θα 
διατεθούν κατά την περίοδο 26.8-3.9, στο 
πλαίσιο της τρίτης φετινής προσπάθειας 
εσωτερικού οµολογιακού δανεισµού του 
βελγικού δηµοσίου18, καθορίστηκε στις 24.8 
στο 0,90% (έναντι 0,80% τον περασµένο 
Ιούνιο).  
Σηµειώνουµε τέλος ότι το επιτόκιο των 
βελγικών δεκαετών οµολόγων, έπειτα από 
την πρόσφατη πτωτική του πορεία λίγο πριν 
τα µέσα Αυγούστου, έχει επανέλθει στα τέλη 
Αυγούστου σε επίπεδα σταθερά άνω του 1% 
(συγκεκριµένα στο 1,12% στις 25.8 και στο 
1,103% στις 27.8).  
      
11. Λοιπές οικονοµικές ειδήσεις     
Απόφαση οµοσπονδιακής κυβέρνησης για 
συνυπολογισµό της αύξησης στον ΦΠΑ 
ηλεκτρικής ενέργειας στον δείκτη τιµών 
καταναλωτή: Όπως επισηµάνθηκε από τον 
βελγικό οικονοµικό Τύπο στα τέλη 
Αυγούστου, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση 
αποφάσισε ότι η αύξηση –από 1.9.2015- του 
συντελεστή ΦΠΑ στην κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας, από 6% σε 21% 19 , 
αναµένεται να συνυπολογισθεί τελικά στην 
κατάρτιση του δείκτη τιµών καταναλωτή. Το 
γεγονός αυτό, σύµφωνα µε τις κυβερνητικές 

                                                 
18  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 2 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 98. 
19 Βλ. προηγούµενη σχετική αναφορά µας σε άρθρο 7 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 96.  

πηγές, πρόκειται να επιφέρει γρηγορότερα 
απ’ ότι αρχικά αναµενόταν την υπέρβαση 
του κατωφλίου τιµών που θα πυροδοτήσει 
την αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή 
των µισθών, συντάξεων και κοινωνικών 
επιδοµάτων20. Σύµφωνα εξάλλου µε στοιχεία 
του οµοσπονδιακού Υπουργείου Οικονοµίας, 
ο δείκτης τιµών καταναλωτή στο Βέλγιο ήδη 
έφθασε τον Αύγουστο το υψηλότερο 
επίπεδό του από τον Μάρτιο τρέχοντος 
έτους, ανεβαίνοντας στο 0,91% έναντι 
0,46% τον Ιούλιο. 
Προσδιορισµός φορολογικών παραδείσων 
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
φόρου διαφάνειας: Η βελγική επίσηµη 
εφηµερίδα δηµοσίευσε στις 28 Αυγούστου 
το βασιλικό διάταγµα που θέτει σε εφαρµογή 
το νέο φορολογικό καθεστώς για τα 
εισοδήµατα Βέλγων υπηκόων που 
προέρχονται από νοµικά πρόσωπα 
εγκατεστηµένα σε φορολογικούς 
παραδείσους 21  (φόρος διαφάνειας, ή “taxe 
Caïman”, όπως αναφέρεται σε αυτόν ο 
οικονοµικός Τύπος).  Η βελγική κυβέρνηση 
αναµένεται να φορολογήσει τα εν λόγω 
εισοδήµατα στο εξωτερικό ακριβώς ως να 
ήταν εισοδήµατα στο Βέλγιο, ήτοι µε 
συντελεστή 15% τα έσοδα από τόκους και 
µε συντελεστή 25% τα έσοδα από 
µερίσµατα. Η βελγική κυβέρνηση υπολογίζει 
ότι τα φορολογικά έσοδα από την εισαγωγή 
του νέου ως άνω καθεστώτος θα αυξηθούν 
στα επίπεδα των 460 εκατ. € για την διετία 
2015-2016. Μεταξύ των φορολογικών 
παραδείσων που απαριθµούνται στο βασιλικό 
διάταγµα περιλαµβάνονται οι Σεϋχέλλες, οι 
Βερµούδες, το Βανουάτου, οι Παρθένες 
Νήσοι, τα νησιά Caïman, αλλά και 
εισοδήµατα από νοµικά πρόσωπα ορισµένων 
τύπων εγκατεστηµένων στο Λουξεµβούργο, 
την Ελβετία, το Μονακό, καθώς και σε 
ορισµένες αµερικανικές πολιτείες.  
  

                                                 
20  Βλ. και παλαιότερες σχετικές αναφορές µας µε 
πλέον πρόσφατη εκείνην του άρθρου 4 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 91. 
21 Βλ. προηγούµενη σχετική πρόσφατη αναφορά µας 
σε άρθρο 7 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 96. 
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