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            ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
                         ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 
                     Rue des Petits Carmes 6, 1000 Bruxelles 
                    Τηλ. : 00 32 2 545 55 06-7 
                    Φαξ : 00 32 2 545 55 08 
              Email : ecocom-brussels@mfa.gr   
 Βρυξέλλες, 8/06/2018 
 Α.Π.: Φ. 3070/ 362 

 
 
ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
   
ΚΟΙΝ:   - Διπλ. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού  
             - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δ.Ο.Σ. & Α.Σ 
             - Γραφείο κ.  Β’ Γενικού Διευθυντού 
             - B1, Β4, Β8  Διευθύνσεις 
 
Ε.Δ.:    -Πρεσβεία Βρυξελλών 
              
            
 
ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βελγίου-

Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.   
   

                    Σας αποστέλλουμε συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή δελτίο οικονομικών και 
επιχειρηματικών εξελίξεων από το Βέλγιο που συνέταξε το Γραφείο μας για τον μήνα 
Μάιο  2018.  

       
 
 
      Ο Προϊστάμενος 

 
               Αναστάσιος Παπαθωμάς  

                                                             Σύμβουλος Ο.Ε.Υ.  Α΄ 
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                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 
E-mail: info@enterprisegreece.gov.gr    
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ)      
E-mail: pse@otenet.gr   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ)  
E-mail:info@seve.gr    
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
E-mail:info@crete-exporters.com 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) 
E-mail:info@sev.org.gr 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 
E-mail:info@sbbe.gr, secretariat@sbbe.gr 
 
ΠΑΣΕΓΕΣ  
E-mail:info@paseges.gr proedros@paseges.gr    
 
ΠΑΣΕΓΕΣ (Θεσσαλονίκης)   
E-mail:kekpasth@otenet.gr  
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ 
(ΠΕΜΕΤΕ)   
E-mail:info@pemete.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (ΣΕΒΙΤΕΛ)  
E-mail:sevitel@oliveoil.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ-INCOFRUIT HELLAS   
E-mail: incofruit@incofruit.gr   
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) 
E-mail: keeuhcci@otenet.gr     
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
E-mail: info@acci.gr     
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
E-mail: info@acsmi.gr                                       

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
E-mail: root@ebeth.gr  
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
E-mail: info@veth.gov.gr  
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
E-mail: epepthe@otenet.gr   
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
E-mail: evep@pcci.gr  

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
E-mail: info@bep.gr  
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 E-mail: eepir@otenet.gr  
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)  
E-mail: info@sate.gr,   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) 
E-mail: info@steat.gr,   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΗΕ-HELAS)  
E-mail: n.chatziargiriou@dei.com.gr 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
E-mail: hba@hba.gr   
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
E-mail: oee@oe-e.gr  
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
E-mail: administration@esee.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΣΜΑ) 
E-mail: info@sesma.gr  
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) 
E-mail: eede@eede.gr   
 
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
E-mail: info@dde.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΕΒΤ) 
E-mail: sevt@sevt.gr 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ (ΕΔΟΑΟ) 
info@newwinesofgreece.com 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟIΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
keosoe@otenet.gr   
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ  ΠΟΤΩΝ  
seaop@hol.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ (ΣΕΟ) 
seo@wine.org.gr     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ  
efrainein@efrainein.gr,   
 
OINOI ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΒΕ)- ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ του ΑΜΠΕΛΩΝΑ της BOΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΑΣ– ΕΝΟΑΒΕ ΑΕ (ΕΝΟΑΒΕ). 
info@wineroads.gr       
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 
seva@sevt.gr 
 
ΒΕΛΓΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
Vassilis.Akritidis@dwf.law  
 
Newsville Asbl 
support@newsville.be  
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ - ΓΡ. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 
eirini.konstantinidou.uhcci@skynet.be  
 
BUCHEPHALΟS  
info@bucephalos.be      
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Διεύθυνση: Rue des Petits Carmes 6, B-1000, Bruxelles 

Τηλέφωνο: +322-5455506-7, e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ   
MAIOΣ   2018 

 
Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στο Βέλγιο το πρώτο τρίμηνο  του 2018.  

 
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές 

στο Βέλγιο αυξήθηκαν κατά 5,4% στο πρώτο τρίμηνο  (Ιανουάριος-Μάρτιος) του 
τρέχοντος έτους σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.  Πιο συγκεκριμένα, τα 
προσωρινά στοιχεία δείχνουν ότι οι ελληνικές εξαγωγές στο Βέλγιο ανήλθαν σε 
93,1 εκατ. ευρώ έναντι 88,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου 
έτους. Οι εξαγωγές στο Βέλγιο αποτελούν το 1,2% των συνολικών εξαγωγών της 
χώρας μας.   

Μείωση σημείωσαν οι βελγικές εξαγωγές στην Ελλάδα όπου,  σύμφωνα με 
τα δημοσιευμένα προσωρινά στοιχεία του πρώτου τριμήνου 2018, αυτές μειώθηκαν 
σε 398,7 εκατ. ευρώ από 456,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2017 
μειωμένες κατά 12,6%. Έτσι σε σχέση με το  προηγούμενο  τρίμηνο του 2017 
παρατηρείται μια βελτίωση του ισοζυγίου υπέρ της χώρας μας.   

Ελληνική συμμετοχή με Stand στην γιορτή ψωμιού (Fete du Pain) στις 
Βρυξέλλες (5.5.2018).    

 Το Σάββατο 5 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση Fete du Pain 
(γιορτή του ψωμιού) στο Rond Point Schuman στο κέντρο των Βρυξελλών. Η 
ελληνική συμμετοχή περιελάμβανε γευσιγνωσία προϊόντων και προβολή τους στο 
ευρύτερο κοινό με Ελληνικό stand για 6η συνεχή χρονιά. Η συμμετοχή  
διοργανώθηκε από την μη-κυβερνητική οργάνωση  «A Discovering Network asbl». 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι ελληνικές εταιρείες : Aelia, The Greek Artisans, Olive 
Tree με προϊόντα από την Λέσβο, Lesvos Food Festival, Cherry Delicatessen, 
Greekappetite, Terra Greca.  
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Έκθεση αναφορικά με την παραγωγή και την κατανάλωση βιολογικών 
προϊόντων στο Βέλγιο 

Έκθεση  αναφορικά με την παραγωγή και την κατανάλωση βιολογικών προ-
ϊόντων στο Βέλγιο και κυρίως στη Βαλλονία, με τίτλο “Les chiffres du bio 2017” επι-
σημαίνει ότι μόνο  το 5,8 % της συνολικής γεωργικής παραγωγής στη χώρα είναι 
βιολογική.  Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 6,7%, και συμπεραίνει ότι υ-
πάρχουν περιθώρια αύξησης του σχετικού ποσοστού, καθώς επίσης και της κατα-
νάλωσης, δεδομένου ότι τα τελευταία δέκα χρόνια τα νοικοκυριά έχουν διπλασιά-
σει τις δαπάνες τους σε βιολογικά προϊόντα, είτε αυτά είναι τρόφιμα είτε όχι.  H κα-
τά κεφαλήν κατανάλωση βιολογικών προϊόντων στο Βέλγιο είναι της τάξης των 40 
ευρώ ενώ η μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ φθά-
νει τα 60,5 ευρώ.   

Το Βέλγιο συνδέεται με το Ηνωμένο Βασίλειο στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας.  

    
Η Nemo Link, η πρώτη σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Βελγίου και 

Ηνωμένου Βασιλείου, αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί το Φεβρουάριο του 2019. 
Η εταιρεία Maersk, εξειδικευμένη στην τοποθέτηση υποβρυχίων καλωδίων, 
ξεκίνησε την σύνδεση η οποία  θα φθάσει  σε βάθος  πάνω από 60 μέτρα 
υποβρύχια, με  καλώδιο 71 χιλιομέτρων. Η εταιρεία Elia, ο  βελγικός φορέας 
εκμετάλλευσης δικτύου υψηλής τάσης και η βρετανική National Grid, φορέας 
εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου 
συνεργάζονται στη πρώτη ηλεκτρική διασύνδεση. Το συνολικό ποσό της επένδυσης  
φθάνει τα 650 εκατ. ευρώ, από τα οποία η βελγική εταιρεία Elia υποστηρίζει το 
ήμισυ του κόστους. Ο σκοπός αυτού του καλωδίου είναι η αμφίδρομη παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ 1000 MW - το ισοδύναμο ενός πυρηνικού 
αντιδραστήρα- το οποίο  θα επιτρέψει, κάθε φορά που υπάρχει πλεόνασμα 
παραγωγής στην Βρετανία να εξαχθεί στο Βέλγιο, και το αντίστροφο, 
συμβάλλοντας στην ασφάλεια εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας των δύο χωρών. 
Επίσης αναμένονται θετικές επιπτώσεις στις τιμές, καθώς θα δώσει πρόσβαση σε 
άλλες, ενδεχομένως φθηνότερες πηγές ενέργειας. Για τη βιωσιμότητα της 
επένδυσης έχει σχεδιαστεί ένα ειδικό ρυθμιστικό καθεστώς με σύστημα cap & floor  
δηλαδή τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας πρέπει να επιτρέπουν την 
αυτοχρηματοδότηση της επένδυσης.  

 
Έρευνα σχετικά με τις πρακτικές της εταιρείας Deliveroo στο Βέλγιο.  

 
 Η επιθεώρηση εργασίας των Βρυξελλών πραγματοποιεί έρευνα με σκοπό να 



3 
 

εξακριβώσει τις πρακτικές του Deliveroo Belgium εταιρείας παράδοσης τροφίμων 
στο σπίτι, στο θέμα της απασχόλησης των υπαλλήλων της.  Ο φάκελος ανοίγει με 
βάση τις πιθανές παραβάσεις  στο καθεστώς απασχόλησης των συνεργαζόμενων 
μεταφορέων και στην αλλαγή καθεστώτος, από το καθεστώς του υπαλλήλου σε 
εκείνο του παρόχου υπηρεσιών που προέβη η εταιρεία. Εάν οι μεταφορείς 
αναγνωριστούν ως υπάλληλοι, τότε η εταιρεία θα αντιμετωπίσει ποινική δίωξη με 
σημαντικές συνέπειες για το μέλλον της.  Η εταιρεία  Deliveroo Belgium έχει 
περίπου 2.000 αποστολείς. Η θυγατρική της βρετανικής εταιρείας Deliveroo Belgium 
ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 και συνεργάζεται με περισσότερα από 1.000 
εστιατόρια.  
 
Οι βελγικές εξαγωγές απειλούνται από το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου 

 
Σύμφωνα με έκθεση που  συντάχθηκε από την Atradius, έναν από τους 

μεγαλύτερους  οργανισμούς ασφάλισης πιστώσεων στον κόσμο, για το τρέχον έτος, 
η αύξηση των εξαγωγών του Βελγίου αναμένεται να παραμείνει σταθερή στο 4,4% 
έναντι 4,5% το 2017, ενώ για το 2019 αναμένει αύξηση των εξαγωγών κατά 3,7%. Το 
ίδιο ισχύει και για τη ζώνη του ευρώ η αύξηση των εξαγωγών αναμένεται να 
επιβραδυνθεί στο 3,6% το 2019 έναντι 5,3% το 2018. Αυτό οφείλεται στο ενδεχόμενο 
ενός εμπορικού πολέμου αλλά και την άνοδο του ευρώ. 

Στο Βέλγιο, οι περισσότερο εκτεθειμένοι τομείς είναι ο χάλυβας και το 
αλουμίνιο. Ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία, τουλάχιστον προς το παρόν, για την 
αύξηση των εξαγωγικών ασφαλίστρων που θα αυξήσει το κόστος των εξαγωγών.  

Επίσης η Atradius φοβάται τον αντίκτυπο του Brexit σε ορισμένες περιοχές, 
του Βελγίου ιδίως στη Δυτική Φλάνδρα.  Τέλος, η Atradius επισημαίνει ότι μία 
αύξηση των δασμών θα πλήξει τον τομέα των κατασκευών στη χώρα, και ιδιαίτερα 
στα δομικά υλικά, με αποτέλεσμα να προκαλέσει πίεση στα περιθώρια κέρδους, 
την απροθυμία των τραπεζών να χορηγήσουν πιστώσεις, γεγονός που θα πλήξει 
την βελγική οικονομία δεδομένου ότι ο κατασκευαστικός κλάδος  είναι ένας από 
τους πυλώνες της. 

Εμπόδια στην εισαγωγή της τράπεζα Belfius στο Χρηματιστήριο των 
Βρυξελλών.  

Ο κυβερνητικός συνασπισμός, που ανέλαβε την Κυβέρνηση το 2014, εξετάζει 
το ενδεχόμενο πώλησης κρατικών συμμετοχών σε επιχειρήσεις, όπως  τράπεζες οι 
οποίες κρατικοποιήθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής 
κρίσης του 2008. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η τράπεζα Belfius η οποία είχε 
κρατικοποιηθεί στα τέλη του 2011 κοστίζοντας στο βελγικό δημόσιο  4 δις. ευρώ 
προκειμένου να αποκολληθεί και διασωθεί από τον τραπεζικό όμιλο DEXIA ο 
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οποίος κατέρρεε. Η διάθεση των μετοχών της ανακεφαλαιοποιημένης  πλέον 
τράπεζας θα επρόκειτο να γίνει  την άνοιξη του 2018 όπου  αναμενόταν να 
συγκεντρωθούν στα ταμεία του βελγικού δημοσίου,  μεταξύ 7 και 9 δις ευρώ.   

Κατά την διάρκεια της κρίσης ο χρηματοπιστωτικός  συνεταιρισμός  του  
ομίλου  ARCO εντάχθηκε στο βελγικό  σύστημα  εγγυήσεως  των καταθέσεων. Τον 
Νοέμβριο του 2011 το βελγικό κράτος χορήγησε στους, περίπου 800000  ιδιώτες 
μεριδιούχους των τριών χρηματοπιστωτικών συνεταιρισμών του ομίλου ARCO 
(Arcopar,  Arcofin και Arcoplus ) αποζημίωση σύμφωνα με την προστασία που ίσχυε 
για τις αποταμιευτικές καταθέσεις ή για ορισμένα είδη ασφαλίσεων ζωής, ήτοι 
μέχρι του ποσού των 100.000. Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  με απόφαση της το 2016, 
αποφάνθηκε ότι εν προκειμένω χορηγήθηκε παράνομη κρατική ενίσχυση.   

Μία από τις σημαντικότερες δυσκολίες στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης 
της Belfius είναι η αβεβαιότητα της εξέλιξης του ζητήματος των αποζημιώσεων των 
μικρομετόχων της Arco και της συνολικής οικονομικής επιβάρυνσης που θα 
σημάνουν οι αποζημιώσεις αυτές για την τράπεζα.  

Σε πρόσφατη συνέντευξη του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Kris Peeters 
δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει αρχική δημόσια προσφορά του Belfius έως ότου βρεθεί 
λύση για τους μεριδιούχους της Arco.  
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