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Συμμετοχή Βελγίου σε Ταμείο European Tech Champions Initiative (ETCI) 
 
Το Βέλγιο θα συνεισφέρει 100 εκατ. ευρώ στο Ταμείο European Tech Champions 

Initiative (ETCI), το οποίο θα στηρίξει χρηματοδοτικά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην 
επέκταση εταιρειών τεχνολογίας που ευρίσκονται ήδη σε συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης. 
Απώτερος στόχος είναι η ενδυνάμωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων τεχνολογίας και η προώθηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας στο 
συγκεκριμένο πεδίο. Το Ταμείο διαθέτει 3,75 δις ευρώ και έχει λάβει προς το παρόν 
συνεισφορές από τη Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία και διαχειρίζεται από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από το Δελτίο Τύπου ETCI 
https://www.eif.org/what_we_do/news/2023/launch-of-new-fund-of-funds-to-

support-european-tech-champions.htm 
 
 
Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στο Βέλγιο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΙΒ). 
 
Στα 2,66 δις ευρώ ανήλθαν οι χρηματοδοτήσεις/δανειοδοτήσεις από την ΕΙΒ 

επενδυτικών σχεδίων εντός του Βελγίου. Σημειώνεται ότι η ΕΙΒ συγχρηματοδότησε το 68,5% 
των επενδυτικών σχεδίων βελγικών επιχειρήσεων που αφορούν τη κλιματική προσαρμογή, 
ενώ περισσότερα από 250 εκατ. ευρώ διετέθησαν για συγχρηματοδότηση σχεδίων που 
άπτονται της έρευνας και καινοτομίας, ιδίως στον χώρο των φαρμάκων. Επίσης 
δανειοδοτήσεις ύψους 475 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στον Δήμο Βρυξελλών για την 
βελτίωση των υπηρεσιών μαζικής μεταφοράς, ενώ 1,1 δις ευρώ διετέθησαν για στήριξη της 
Βαλλονίας μετά τις πλημμύρες του 2021 και 2022. 
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Παύση λειτουργίας δεύτερου πυρηνικού αντιδραστήρα. 
 
Στις 31/1/23 τέθηκε με επιτυχία εκτός λειτουργίας και δεύτερος πυρηνικός 

αντιδραστήρας στο Βέλγιο και συγκεκριμένα ο Tihange 2. Έχει προηγηθεί η παύση λειτουργίας 
του αντιδραστήρα Doel 3 στο βόρειο Βέλγιο, μετά από 40 χρόνια λειτουργίας. 

 
Σύμφωνα με σχέδιο που έχει εκπονηθεί πριν από 20 χρόνια, όλοι οι αντιδραστήρες 

πρέπει να παύσουν να λειτουργούν μέχρι το 2025. Πρόσφατα όμως αποφασίσθηκε να 
εξαιρεθούν οι δύο νεώτεροι προκειμένου να γίνει ομαλότερα η ενεργειακή μετάβαση, 
δεδομένης της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία. 

 
Μετά το παύση λειτουργίας των ανωτέρω αντιδραστήρων, το Βέλγιο διαθέτει 5 

ενεργές μονάδες πυρηνικής ενέργειας, οι οποίες παράγουν περίπου το 1/3 της ηλεκτρικής 
ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα. 

 
 
Κίνηση στους εμπορευματικούς λιμένες του Βελγίου 2022.  
 
Σύμφωνα με προσφάτως ανακοινωθέντα στοιχεία η συνολική κίνηση των τεσσάρων 

εμπορευματικών λιμένων του Βελγίου σημείωσε το 2022 ελαφρά κάμψη σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος και ανήλθε σε 321 εκατ. τόνους. 

 
Κατά το 2022 οι λιμένες Αμβέρσας και Zeebrugge συγχωνεύθηκαν στον λιμένα 

Αμβέρσας-Bruge, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος λιμένας της χώρας μέσω του οποίου 
διακινήθηκαν 287 εκατ. τόνοι το παρελθόν έτος, σημειώνοντας μείωση 1% σε σχέση με το 
2021. Μέσω του συγκεκριμένου λιμένος διακινούνται κυρίως containers. 

 
Επίσης το 2017 συγχωνεύθηκαν οι λιμένες Γάνδης και Zeeland Seaports (λιμένες 

Vlissingen και Terneuzen στην Ολλανδία) και δημιούργησαν τον διασυνοριακό λιμένα North 
Sea Port. Ο λιμένας της Γάνδης ονομάζεται έκτοτε North Sea Port Flanders,  η κίνηση του 
οποίου σημείωσε αύξηση 5% σε σχέση με το 2021, με εξειδίκευση σε διακίνηση ξηρών 
φορτίων. 

 
Ο μικρότερος λιμένας του Βελγίου είναι εκείνος της Οστάνδης, ο οποίος έχει αναλάβει 

ουσιαστικά τον ρόλο του κέντρου διανομής για υλικά κατασκευής και συντήρησης αιολικών 
πάρκων. 

 
Διμερές εμπόριο Ελλάδος-Βελγίου 2022 
 
Σύμφωνα με προσφάτως δημοσιοποιηθέντα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η εικόνα 

του διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Βελγίου για το έτος 2022 και σε σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος, έχει ως ακολούθως: 
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 2021 2022 % μεταβολή 

Εισαγωγές από 
Βέλγι  Βέλγιο 

2.082,9 2.420,8 +16,2 

Εξαγωγές προς 
Βέλγι  Βέλγιο 

474,6 694,6 +46,4 

Εμπορικό ισοζύγιο 1.608,3 1.726,2 +7,3 

Εκατ. ευρώ 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 
Επισημαίνεται ότι οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση 46,4%, 

ποσοστό αρκετά υψηλότερο από την συνολική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών για το 2022 
(36,7%), ενώ η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματός μας με το Βέλγιο (7,3%) είναι κατά πολύ 
μικρότερη από εκείνη του συνολικού εμπορικού ελλείμματος της χώρας μας (50,7%). 

 
Η ίδια θετική εικόνα των ελληνικών εξαγωγών προς το Βέλγιο διατηρείται και με την 

εξαίρεση των εξαγωγών πετρελαιοειδών: 
 

 2021 2022 % μεταβολή 

Εξαγωγές προς Βέλγιο 
χωρίς πετρελαιοειδή 

455,6 575,3 +26,3% 

Εκατ. ευρώ 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 

Τονίζεται εν προκειμένω, ότι και με αυτή την ανάλυση ο ρυθμός αύξησης των 
ελληνικών εξαγωγών προς το Βέλγιο (+26,3%) είναι ανώτερος του αντίστοιχου εθνικού μέσου 
όρου για την ίδια χρονική περίοδο (+21,5%). 

 
Τα ανωτέρω καταδεικνύουν τις θετικές προοπτικές και σημαντικά περιθώρια 

βελτίωσης των ελληνικών εξαγωγών προς το Βέλγιο, το οποίο χαρακτηρίζεται από μία κατ’ 
εξοχήν εξωστρεφή οικονομία η οποία χρησιμοποιεί επαρκώς τη κεντρική γεωγραφική θέση 
της χώρας στην ΕΕ, καθώς και ένα αναπτυγμένο και διασυνδεδεμένο δίκτυο υποδομών 
μεταφορών και επιμελητείας (logistics). Επιπλέον δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας 
η έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα της εδώ διαβιούσας ευάριθμης ελληνικής 
κοινότητας, αλλά και οι σημαντικές και αυξημένες τουριστικές ροές από το Βέλγιο προς την 
Ελλάδα (430.000 αφίξεις το 9μηνο 2022, έναντι 297.000 την ίδια περίοδο 2021). 

 
 

Όσον αφορά την ανά προϊόν ανάλυση του διμερούς εμπορίου, αυτή έχει ως ακολούθως: 
 

Α. 10 σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγές στο Βέλγιο ανά 8ψηφιο ΚΣΟ (2022) 
 

ΚΣΟ Περιγραφή Ποσόν % μεταβολή 2022/2021 

‘27132000’ Άσφαλτος από πετρέλαιο 59,2 Το 2021 οι εξαγωγές ήταν 
μηδενικές 

'24011060' Καπνά sun cured ανατολικού τύπου, χωρίς αφαίρεση 
των μίσχων 

40,7 +6,5% 

'99900000' Εμπιστευτικά προϊόντα 31,5 +50,0% 

'72139149' Χονδρόσυρμα θερμής έλασης, από σίδηρο ή μη 24,4 +66,0% 
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κραματοποιημένο χάλυβα, ακανόνιστα περιελιγμένο 

'76071190' Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, χωρίς 
υπόθεμα, που έχουν υποστεί απλή έλαση, με πάχος 
από 0,021 mm 

22,2 +416,3% 

'30049000' Άλλα φάρμακα συσκευασμένα, υπό μορφή δόσεων 22,0 +4,3% 

'74111090' Σωλήνες από καθαρισμένο χαλκό, περιελιγμένοι ή 
αλλιώς λυγισμένοι 

22,0 +141,8%  

'74111010' Σωλήνες από καθαρισμένο χαλκό, ευθείς 21,9 +119,0% 

'27101943' Άλλα λάδια από πετρέλαιο περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,001 % 

21,3 Το 2021 οι εξαγωγές ήταν 
μηδενικές 

'04069032' Φέτα 20,7 +37,1% 

Εκατ. ευρώ 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 

Β. 10 σημαντικότερες εισαγωγές από το Βέλγιο ανά 8ψηφιο ΚΣΟ (2022) 
 

 
Εκατ. ευρώ 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 
 
Πορεία δημόσιου χρέους και πληθωρισμού Βελγίου. 
 
Οικονομικοί αναλυτές εκφράζουν ανησυχία για τη πορεία του δημόσιου χρέους του 

Βελγίου. Σύμφωνα με σενάριο το οποίο βασίζεται στη παραδοχή της συνέχισης της 
εφαρμοζόμενης δημοσιονομικής πολιτικής και το οποίο ενσωματώνει την αύξηση των 
τοκοχρεολυσίων λόγω αύξησης του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
το δημόσιο χρέος της χώρας αναμένεται να κυμανθεί περί το 120% το 2028, έναντι 105% το 

ΚΣΟ Περιγραφή Ποσόν % μεταβολή 2022/2021 

'30049000' Άλλα φάρμακα 211,4 +10,4% 

'30021500' Ανοσολογικά προϊόντα, που παρουσιάζονται με 
μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική 
πώληση 

149,3 -1,7% 

'27101962' Άλλα λάδια από πετρέλαιο περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,1 % 

123,6 +107,4% 

'30024110' Εμβόλια κατά των σχετιζόμενων με το SARS 
κορονοϊών (είδος SARS-CoV) 

78,2 Το 2021 οι εισαγωγές ήταν 
μηδενικές 

'64041100' Υποδήματα αθλητισμού, ό. συμπ. υποδήματα του 
τένις, καλαθόσφαιρας, γυμναστικής, προπόνησης 
κλπ 

45,3 +17,7% 

'87089997' Αλλα μέρη αυτοκινήτων 39,3 +40,4% 

'17019910' Ζάχαρη άσπρη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή 
χρωστικών ουσιών, που περιέχει, σε ξερή 
κατάσταση, >= 99,5% 

35,4 +67,8% 

'29173600' Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του 33,4 +53,2% 

'39011090' Πολυαιθυλένιο πυκνότητας < 0,94, σε αρχικές 
μορφές (εκτός από γραμμικό πολυαιθυλένιο) 

32,7 +46,6% 

'72104900' Άλλα πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο 32,5 +345,2% 
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2022. Πέραν των αυξημένων τοκοχρεολυσίων, άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι το 
κόστος της κοινωνικής πρόνοιας, των συντάξεων και της άμυνας.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος των τοκοχρεολυσίων θα αυξηθεί από 8,3 δις ευρώ το 
2022 σε περίπου 18 δις ευρώ το 2028. 

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρ. Επιτροπή έχει καλέσει το Βέλγιο να προβεί σε διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις στους τομείς της πρόνοιας και του συνταξιοδοτικού ούτως ώστε τα 
δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας να κινηθούν εντός των ορίων που τίθενται από τις σχετικές 
ευρωπαϊκές συνθήκες. 

Επίσης, οικονομικοί κύκλοι επισημαίνουν την ανάγκη να ληφθούν μέτρα προκειμένου 
να συγκρατηθεί η τάση αύξησης του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας, το οποίο 
φέρεται να κυμανθεί μεταξύ 5,4% του ΑΕΠ και 5,7% του ΑΕΠ το 2023, έναντι περίπου 4% το 
2022. 

Άλλη πηγή προβληματισμού αποτελεί η αύξηση του δομικού πληθωρισμού του 
Βελγίου (δείκτης τιμών καταναλωτή αφού εξαιρεθεί η ενέργεια και τα μη μεταποιημένα 
τρόφιμα) από 7,1% τον Δεκέμβριο 2022 σε 8,2% τον Ιανουάριο 2023, ειδικά αν ληφθεί υπ’ 
όψιν το γεγονός ότι ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή έχει παρουσιάσει αποκλιμάκωση 
από 10,2% σε 7,4% κατά την ίδια περίοδο. Σημειώνεται ότι ο δομικός πληθωρισμός της χώρας 
καταγράφει συνεχή αύξηση από τον Μάρτιο του περασμένου έτους. 

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αύξηση του δομικού πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση των τιμών των μη κεφαλαιουχικών αγαθών, των υπηρεσιών και των μεταποιημένων-
επεξεργασμένων τροφίμων. Από την άλλη η κάμψη του γενικού δείκτη αποδίδεται κυρίως στη 
σημαντική υποχώρηση των τιμών της ενέργειας (φυσικό αέριο και ηλεκτρισμός), η οποία 
οφείλεται εν μέρει στον ήπιο χειμώνα. 

 
 

 
 
 

 


