
 

 

 
Σελίδα 1 από 4 

 

 

                         
            ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

                         ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

                     Rue des Petits Carmes 6, 1000 Bruxelles 
                    Τηλ. : 00 32 2 545 55 06-7 

             Email : ecocom-brussels@mfa.gr   
 Βρυξέλλες, 7/4/2022 
 Α.Π.: Φ. 3070/ 231 

 
 
 
ΠΡΟΣ :  ΠΙΝΑΚΑ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
   
 
ΚΟΙΝ:   - Διπλ. Γραφ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη  
             - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δ.Ο.Σ. & Εξωστρέφειας  
             - Γραφείο κ  Β’  Γεν.   Δ/ντριας  
             - Β1, Β3 Δ/νσεις 
 
Ε.Δ.:    -Πρεσβεία Βρυξελλών 
              
            
 
 
ΘΕΜΑ: Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βέλγιο-Μάρτιος 

2022  
   

                    Σας αποστέλλουμε συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή δελτίο οικονομικών και 
επιχειρηματικών εξελίξεων από το Βέλγιο που συνέταξε το Γραφείο μας για τον μήνα 
Μάρτιο 2022.     

 

 

      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@eg.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 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (OAEΠ) 
E-mail: oaep@oaep.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) 
E-mail:info@sev.org.gr 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 
E-mail:info@sbbe.gr, secretariat@sbbe.gr 
 
ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS 
E-mail: ekt@ekt.gr  
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) 
E-mail: keeuhcci@uhc.gr 
    
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ - ΓΡ. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 
eirini.konstantinidou.uhcci@skynet.be  
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
E-mail: info@acci.gr     

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
E-mail: root@ebeth.gr  
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

E-mail: evep@pcci.gr  

 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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info@veth.gov.gr 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
E-mail: Syndesmos.ep.el@gmail.com  
 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
info@bep.gr 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) 
E-mail: gramproedrou@gnto.gr   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
E-mail: hba@hba.gr   
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
E-mail: oee@oe-e.gr   
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
E-mail: info@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 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΤΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ) 
seletrope@gmail.com  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ (ΠΕΜΕΤΕ)   
E-mail:info@pemete.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
(ΣΕΒΙΤΕΛ)  
E-mail:sevitel@oliveoil.gr  
 
ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ (ΕΔΟΑΟ) 
E-mail: info@newwinesofgreece.com 
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ (ΣΕΟ) 
E-mail: seo@wine.org.gr     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ  
E-mail: efrainein@efrainein.gr,   
 
OINOI ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΒΕ) 
E-mail: info@wineroads.gr          
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 
E-mail: seva@sevt.gr 
 
ΒΕΛΓΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
E-mail: nk@jurispectrum.com  
 
Newsville Asbl 
E-mail: support@newsville.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 

ΒΕΛΓΙΟ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 

 

Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Salon de Vacances στις Βρυξέλλες (24-

27 Μαρτίου 2022) 

Η ετήσια έκθεση Salon de Vacances  πραγματοποιήθηκε μετά από δύο 

έτη στις Βρυξέλλες μεταξύ 24-27 Μαρτίου 2022. Σε κλίμα αισιοδοξίας μετά 

την χαλάρωση την υγειονομικών μέτρων η ελληνική συμμετοχή  οργανώθηκε 

από  το Γραφείο ΕΟΤ Κάτω Χωρών που εδρεύει στο Άμστερνταμ.  

Η Ελλάδα είχε δυναμική παρουσία στην έκθεση με περίπτερο 200 τ.μ. 

και με συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκθετών από περιφέρειες όπως  

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ιόνια Νησιά, Κεντρικής Μακεδονίας, 

Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, και τουριστικές επιχειρήσεις μεταξύ άλλων και ο 

όμιλος Grecotel.  

Την Πέμπτη 24 Μαρτίου μετά την επίσημη έναρξη της έκθεσης  

πραγματοποιήθηκε ειδική παρουσίαση για το COSTA NAVARINO  ως 

τιμώμενου προορισμού, για το έτος 2022, με σκοπό και την προβολή της νέας 

απευθείας  πτήσης Βρυξέλλες – Καλαμάτα από τον Απρίλιο του 2022 της 

AEGEAN. 

Η Ελλάδα είναι ο δεύτερος δημοφιλέστερος προορισμός για τους 

βέλγους που ταξιδεύουν με αεροπλάνο για τις καλοκαιρινές διακοπές τους, 

σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο μεγαλύτερων αεροδρομίων του Βελγίου.  
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Εκδήλωση γευσιγνωσίας ελληνικών οίνων στις Βρυξέλλες 

(30.3.2022).  

               

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 εκδήλωση με σκοπό 

την προβολή των ελληνικών οίνων στο Cercle Royal Gaulois Artistique et 

Litteraire στις Βρυξέλλες.  

Tο Cercle Royal Gaulois Artistique et Littéraire  ιδρύθηκε το 1871 ως 

τόπος συνάντησης διακεκριμένων μελών της κοινωνίας, ενώ σήμερα έχει 

περίπου 1300 μέλη ανάμεσα τους πολιτικούς, καθηγητές πανεπιστημίου, 

διπλωμάτες, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και διοργανώνει σε εβδομαδιαία βάση 

συναυλίες, εκθέσεις, γεύματα και συνέδρια στα οποία παρουσιάζονται 

σύγχρονα κοινωνικά, πολιτιστικά θέματα καθώς και όλες οι μορφές τέχνης, 

συμπεριλαμβανομένης της μαγειρικής.  

Η εν λόγω εκδήλωση  περιελάμβανε δείπνο με γευσιγνωσία ελληνικών 

οίνων από την Σαντορίνη και την Νεμέα όπου παρουσίασε ο διακεκριμένος 

Sommelier κ. Κοκκαλάς ενώ ό Chef του Cercle Royal Gaulois παρουσίασε 

πιάτα με έμπνευση από την ελληνική γαστρονομία. Στο δείπνο συμμετείχαν 

πάνω από 60 μέλη από όλους τους επαγγελματικούς χώρους πολλοί από 

αυτούς γνώστες και θαυμαστές της χώρας μας και του πολιτισμού μας.  

Στην εκδήλωση ο Πρέσβης κ. Καλαμβρέζος ευχαρίστησε το Cercle 

Royal και τους συντελεστές για την εκδήλωση και την προβολή της χώρας μας 

στο μέλη. Κατά την διάρκεια του γεύματος ο Sommelier κ. Κοκκαλάς έκανε 

περιγραφή των ελληνικών οίνων που και των ποικιλιών ενώ έδωσε 

πληροφορίες για τις συγκεκριμένες  ποικιλίες πού οι καλεσμένοι είχαν την 

ευκαιρία να δοκιμάσουν κατά την διάρκεια του δείπνου.  

Οι οίνοι ήταν χορηγία της ελληνικών συμφερόντων εταιρείας Στροφιλιά 

που εκτός από εισαγωγέας οίνων διαθέτει εστιατόριο και κατάστημα λιανικής 

στις Βρυξέλλες. To Γραφείο ΟΕΥ εκτός από πληροφοριακό υλικό για τους 

ελληνικούς οίνους που παρείχε και διανεμήθηκε στους παρευρισκόμενους, 

συνέβαλε και στην διαμόρφωση του προγράμματος της εκδήλωσης.  
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Οι βελγικές εταιρείες στη Ρωσία και εφαρμογή των κυρώσεων.  

Οι περισσότερες από τις περίπου 250 βελγικές επιχειρήσεις με 

εγκαταστάσεις στη Ρωσία δεν έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. Πολλές από τις 

εταιρείες που επέλεξαν να μείνουν στη Ρωσία ανέφεραν λόγους αλληλεγγύης 

με τους Ρώσους συναδέλφους και πελάτες τους. Το 2021, οι βελγικές εταιρείες 

επένδυσαν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στη Ρωσία. Το ίδιο έτος, 1556 βελγικές 

επιχειρήσεις εξήγαγαν συνολικά 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ αγαθών στη Ρωσία. 

Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες απλώς δεν μπορούν να συνεχίσουν τη 

δραστηριότητά τους στη Ρωσία, όπως για παράδειγμα, ο βελγικός όμιλος 

αρτοποιίας La Lorraine όπου αναγκάστηκε να σταματήσει την κατασκευή ενός 

νέου εργοστασίου, καθώς το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ρωσικό 

Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων με ενίσχυση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ.  

Το Βέλγιο ανακοίνωσε την Τετάρτη μια σειρά μέτρων που στοχεύουν 

να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τη 

σύγκρουση και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν.  

Από την έναρξη της εφαρμογής των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της 

Ρωσίας, το Βέλγιο έχει μπλοκάρει συναλλαγές αξίας 196,4 δισεκατομμυρίων 

ευρώ και έχει παγώσει 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ ρωσικά περιουσιακά στοιχεία 

στη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία του Βέλγου Υπουργού Οικονομικών Vincent 

Van Peteghem. Τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία συνδέονται με 877 

άτομα και 62 οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ατομικών 

κυρώσεων, ενώ οι μπλοκαρισμένες συναλλαγές είναι αποτέλεσμα περιορισμών 

που επιβλήθηκαν από την ΕΕ, όπως η απαγόρευση που επιβλήθηκε σε πολλές 

ρωσικές τράπεζες να έχουν πρόσβαση στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Τα 

βελγικά τελωνεία έχουν επίσης ελέγξει, από την επιβολή των κυρώσεων, 

23.191 εμπορευματοκιβώτια σε βελγικά λιμάνια και σε τρία από αυτά 

εντοπίστηκαν είδη πολυτελείας, στα οποία έχει απαγορευθεί η εξαγωγή από τη 

Ρωσία. Στην Αμβέρσα, εκκρεμούν ακόμη έλεγχοι για 1.400 

εμπορευματοκιβώτια και στο Zeebrugge 1.100, ενώ έχουν ακινητοποιηθεί 12 

πολυτελή αυτοκίνητα. 

 

Η περίπτωση των ρωσικών διαμαντιών.  

 

Ενόψει της διαμόρφωσης του 5ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ, 

αναμένεται  διαβούλευση ομοσπονδιακών κυβερνητικών στελεχών με 

εκπροσώπους των ομόσπονδων φορέων. Όπως σημειώνεται, οι πράσινοι και 

το φλαμανδόφωνο σοσιαλιστικό κόμμα Vooruit υποστηρίζουν το πλήρες 
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μποϊκοτάζ των ρωσικών διαμαντιών ωστόσο αναμένεται να αντιμετωπίσει την 

άρνηση του επικεφαλής της φλαμανδικής κυβέρνησης Jan Jambon. Το 

ερώτημα είναι εάν ο τομέας των διαμαντιών θα συμπεριληφθεί  στο 

ευρωπαϊκό πακέτο κυρώσεων.  

 

Αντιμέτωποι με αυξανόμενες τιμές  πρώτων υλών,  έλλειψη 

ορισμένων προϊόντων οι Βέλγοι παραγωγοί τροφίμων.    

Η Φλαμανδική Ομοσπονδία Αρτοποιών έχει ήδη αναφέρει αύξηση κατά 

0,30 ευρώ στο ψωμί, όπου η γαλλόφωνη αντίστοιχή της προβλέπει τιμή στο 

ψωμί στα 3 ευρώ. Οι κατασκευαστές λιπών και μαργαρινών για τη βιομηχανία 

τροφίμων βλέπουν τα αποθέματα ηλιέλαιου να εξαφανίζονται μέρα με τη μέρα 

και τις τιμές των υποκατάστατων να αυξάνονται Ο Frédéric Delooze, 

υπεύθυνος επικοινωνίας, της ένωσης τους αναφέρει αυξήσεις τιμών κατά 40 

έως 50% στον ηλίανθο και 30% σε διάστημα λίγων εβδομάδων για τον 

ελαιοκράμβη, που θεωρείται εναλλακτικό προϊόν. Περίπου το 80% της 

παγκόσμιας παραγωγής ηλίανθου προέρχεται από την Ουκρανία και τη Ρωσία.  

Στον τομέα των γαλακτοκομικών, στην ατζέντα είναι και οι αυξήσεις 

τιμών. για το ομώνυμο ειδικό του βουτύρου της Βαλλονίας, αναφέρει αύξηση 

20 λεπτών ανά κιλό βουτύρου τις τελευταίες 15 ημέρες. Ο πόλεμος στην 

Ουκρανία, ωστόσο, είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Η αύξηση 

εξηγείται από μια συγκομιδή το 2021 που είναι πολύ χαμηλή σε θρεπτική αξία 

και είναι δύσκολο να αντισταθμιστεί με συμπληρώματα διατροφής, δεδομένης 

της αύξησης των τιμών των δημητριακών. Καθώς πλησιάζει το Πάσχα, η 

παραγωγή βουτύρου γνωρίζει μεγάλη ζήτηση από εργοστάσια μπισκότων και 

άλλες, αλλά εκτός από το Βέλγιο, μειώσεις όγκου καταγράφονται και στην 

Ολλανδία (για λόγους ρύπανσης του εδάφους) και στη Γερμανία (για θέμα 

καλής διαβίωσης των ζώων). Αρτοποιίας, γαλακτοκομίας ή λαδιού, κανείς δεν 

γνωρίζει αυτή τη στιγμή πότε θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση.  

Ο οικονομικός δείκτης της φλαμανδικής γεωργίας και οπωροκηπευτικών 

μειώθηκε απότομα την άνοιξη του 2022, σύμφωνα με το φλαμανδικό κέντρο 

γεωργίας και οπωροκηπευτικών (VILT). «Οι αγρότες ανησυχούν πολύ για το 

αυξανόμενο κόστος κυρίως ζωοτροφών, λιπασμάτων και ενέργειας λόγω του 

πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε η Υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων Hilde 

Crevits. «Η κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές στρεβλώσεις της 

αγοράς σε γεωργικά και τρόφιμα. Ο αυξανόμενος πληθωρισμός και η απώλεια 

της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών είναι επίσης ανησυχητικές». 

Έρευνα αποκαλύπτει βαθιά απαισιοδοξία για το μέλλον.  Πτώση κατέγραψαν 

και τα βοοειδή γαλακτοπαραγωγής και η κτηνοτροφία. Ενώ ο τομέας της 
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χοιροτροφίας αυξάνεται κάπως, γενικά όμως παραμένει σε πολύ χαμηλό 

επίπεδο.  

 

Το Βέλγιο προετοιμάζει σχέδιο για ελλείψεις φυσικού αερίου  

Η βελγική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενημέρωσε για τα σχέδια έκτακτης 

ανάγκης σε περίπτωση έλλειψης φυσικού αερίου.  

Το σχέδιο προβλέπει ένα σύστημα προετοιμασίας τριών σταδίων, 

συμπεριλαμβανομένης μιας φάσης προειδοποίησης, φάσης συναγερμού και 

φάσης έκτακτης ανάγκης. Η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης θα 

προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε πιθανή διακοπή της 

παροχής φυσικού αερίου που μπορεί να συμβεί στο πλαίσιο του πολέμου της 

Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Το έγγραφο, το οποίο εκδόθηκε από την 

Υπηρεσία Δημόσιων  Οικονομικών (FPS Economy), αναφέρει ότι, προς το 

παρόν, δεν υπάρχει έκτακτη ανάγκη στον ενεργειακό εφοδιασμό στο Βέλγιο, 

προσθέτοντας ότι οι παραδόσεις φυσικού αερίου από τη Ρωσία ήταν μέχρι 

στιγμής σταθερές και οι συμβάσεις έχουν τηρηθεί .  

Η έκθεση σημειώνει επίσης ότι το Βέλγιο εισάγει περισσότερο φυσικό 

αέριο από τη Ρωσία από ό,τι το 2021. Το Βέλγιο έχει πολλές επιλογές για λήψη 

φυσικού αερίου από το εξωτερικό. Συνδέεται μέσω αγωγών φυσικού αερίου 

με τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Γαλλία και τη Μεγάλη 

Βρετανία. Το Βέλγιο διαθέτει επίσης έναν τερματικό σταθμό LNG στο 

Zeebrugge, ο οποίος του επιτρέπει να λαμβάνει υγροποιημένο αέριο από όλο 

τον κόσμο, ειδικά από το Κατάρ. Το Βέλγιο βρίσκεται σε μοναδική θέση όσον 

αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό. Η χώρα δεν εξαρτάται τόσο από τις 

ρωσικές εισαγωγές ενέργειας όσο η γειτονική Γερμανία, η οποία εισάγει 

περίπου το 30% του φυσικού της αερίου από τη Ρωσία.  

Η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου εκτιμά ότι οι εισαγωγές ρωσικού 

φυσικού αερίου αντιπροσωπεύουν μόλις το 3-6% της κατανάλωσης στο 

Βέλγιο. Παρά την προνομιακή θέση του Βελγίου, η κυβέρνηση έχει εκπονήσει  

ένα σχέδιο έκτακτης παροχής αερίου, σε περίπτωση που υπάρξουν σοβαρές 

διαταραχές στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Τα νέα σχέδια βασίζονται σε ένα 

πλαίσιο που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2020, σύμφωνα με το νόμο 

του 2017 για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο.  

Η πρώτη φάση «έγκαιρης προειδοποίησης» ξεκινά μια εντατική 

παρακολούθηση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Η δεύτερη φάση 

«συναγερμού», προβλέπει αυξημένη αξιοποίηση των αποθεμάτων φυσικού 

αερίου και εισαγωγή LNG από το εξωτερικό μέσω του τερματικού σταθμού 
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στο Zeebrugge. Το Βέλγιο ήδη εισάγει μεγάλο μέρος του φυσικού αερίου του 

σε υγρή μορφή από το εξωτερικό. Η κίνηση θα οδηγήσει το Βέλγιο να 

απομακρυνθεί από το να βασίζεται στην υποδομή φυσικού αερίου της 

Ευρώπης. Η τρίτη φάση «έκτακτης ανάγκης» θα περιλαμβάνει τον περιορισμό 

του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και την αποσύνδεση 

ορισμένων πελατών από την παροχή ενέργειας. Αυτό είναι ένα μέτρο που θα 

λαμβανόταν μόνο στις σοβαρότερες καταστάσεις.  

Το φυσικό αέριο συνεχίζει να φθάνει στη χώρα, αν και σε υψηλές τιμές, 

και η Gazprom δεν έχει ακόμη επιστρέψει στις συμβάσεις πολλών 

δισεκατομμυρίων δολαρίων με δυτικούς πελάτες. Ωστόσο, η κυβέρνηση θα 

ζητήσει από τους πολίτες της να μειώσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου 

οικειοθελώς. Ένα νέο κυβερνητικό σχέδιο, θα καλεί τους Βέλγους να 

χρησιμοποιούν την ενέργεια με φειδώ, μειώνοντας τη χρήση αερίου και 

καυσίμων. Στόχος της εκστρατείας, είναι να κάνει τους Βέλγους να 

συνειδητοποιήσουν ότι χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια, βοηθούν έμμεσα 

την Ουκρανία. Η κυβέρνηση θα προβάλει σύντομες διαφημίσεις διάρκειας 30 

δευτερολέπτων στο ραδιόφωνο, καθώς και μια νέα ιστοσελίδα που θα 

συνοδεύει την εκστρατεία. Η ιδέα της εκστρατείας θα ήταν να ενημερώσει 

τους Βέλγους ότι «κάθε λίγο μετράει» και ότι οι συλλογικές προσπάθειές τους 

αθροίζονται.  

 

Ο βελγικός ναυτιλιακός όμιλος Euronav πρόκειται να συγχωνευθεί με 

την Νορβηγική  Frontline.  

Ο βελγικός όμιλος Euronav, ο οποίος ειδικεύεται στη θαλάσσια μεταφορά 

προϊόντων πετρελαίου, πρόκειται να συγχωνευθεί με τον Νορβηγό 

ανταγωνιστή του Frontline. Αυτό δεν αποτελεί πραγματικά έκπληξη, καθώς 

αυτό το σενάριο είχε ήδη αναφερθεί στα τέλη του περασμένου έτους.   

Η εν λόγω συγχώνευση θα δημιουργήσει τον παγκόσμιο ηγέτη στον 

τομέα με έναν στόλο 69 supertankers, 57 Suezmax και 20 άλλα πλοία. Ο 

όμιλος, του οποίου θα ηγείται ο σημερινός διευθύνων σύμβουλος της 

Euronav, Hugo De Stoop, θα πάρει το όνομα Frontline και θα έχει 

κεφαλαιοποίηση 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Συγκεκριμένα, η φιλική 

συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί μέσω ανταλλαγής μετοχών. Για κάθε μετοχή 

της Euronav, θα συνεισφέρονται 1,45 μετοχές Frontline. Στο τέλος, εάν 

ολοκληρωθεί η επιχείρηση, οι μέτοχοι του βελγικού ομίλου θα κατέχουν το 

59% της συγχωνευμένης εταιρείας και αυτοί της Frontline το 41%. Η 

συμφωνία αποτιμά τις μετοχές της Euronav στα 12,5 ευρώ, ένα premium 18% 
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σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Τετάρτης. Η Euronav θα διανείμει 

μέρισμα 12 λεπτών πριν από το τέλος της συναλλαγής.  

Οι εξαγωγές από τη Φλάνδρα έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2021,  

Οι εξαγωγές από τη Φλάνδρα έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2021, λόγω 

της οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημία του 2020 και της παραγωγής 

εμβολίων Covid-19 στην περιοχή. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της 

Flanders Investment & Trade, οι φλαμανδικές εταιρείες εξήγαγαν αγαθά αξίας 

380,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση από το 2020 κατά  

27,6% και 17% περισσότερο από το 2019 – λίγο πριν από την άφιξη της 

πανδημίας Covid-19. Οι εξαγωγές το 2021 ξεπέρασαν ακόμη και το 

προηγούμενο ποσό ρεκόρ του 2018 κατά 16%.  

Αυτή η άνοδος προήλθε εν μέρει από την οικονομική ανάκαμψη μετά το 

2020 - όταν χτύπησε για πρώτη φορά η κρίση του κορωνοϊού - η οποία 

οδήγησε τόσο στη ζήτηση όσο και στις τιμές πολλών προϊόντων. Ο κεντρικός 

ρόλος της Φλάνδρας στην παραγωγή και την παγκόσμια διανομή των 

εμβολίων Covid-19 είχε επίσης σημαντική επίδραση. Οι εξαγωγές 

φαρμακευτικών, χημικών και ορυκτών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 42,4% το 

2021, ενώ μόνο τα εμβόλια αντιπροσώπευαν αύξηση των εξαγωγών κατά 25,3 

δισ. ευρώ. Ακόμη και χωρίς αυτές τις εξαγωγές, οι συνολικές εξαγωγές της 

Φλάνδρας θα είχαν αυξηθεί κατά 19,4%.  

Εν τω μεταξύ, ως αποτέλεσμα του Brexit και της μείωσης των εξαγωγών 

στο Ηνωμένο Βασίλειο (-2,6%), η αύξηση των εξαγωγών για την 

αυτοκινητοβιομηχανία αυξήθηκε μόνο κατά 1,9%. Αυτό καθιστά το Ηνωμένο 

Βασίλειο μία από τις λίγες πτώσεις μεταξύ των κορυφαίων προορισμών για τις 

φλαμανδικές εξαγωγές. Η αύξηση των εξαγωγών της περιοχής ξεπέρασε τον 

συνολικό ευρωπαϊκό μέσο όρο (+18,9%) και αυξήθηκε ταχύτερα από την 

Περιφέρεια της Βαλλονίας (+19,7%) και την Περιφέρεια της Πρωτεύουσας 

των Βρυξελλών (+2,7%). Πέρυσι, η Φλάνδρα αντιπροσώπευε λίγο λιγότερο 

από το 82% των βελγικών εξαγωγών. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν το 

γεγονός ότι η Φλάνδρα επωφελείται από την ανοδική τάση του παγκόσμιου 

εμπορίου, το οποίο, με κύκλο εργασιών 28,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων 

(25,8 τρισεκατομμύρια ευρώ) σε ανταλλασσόμενα αγαθά και υπηρεσίες, 

σημείωσε επίσης ρεκόρ το 2021. Από τις συνολικές εξαγωγές, το 64,5% 

κατευθύνθηκε σε κράτη μέλη της ΕΕ, το 11,1% σε ευρωπαϊκές χώρες εκτός 

ΕΕ και το 24,4% στον υπόλοιπο κόσμο.  

Το 2022, ο γεωπολιτικός και οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου στην 

Ουκρανία απειλεί να διαταράξει τη βελτίωση του παγκόσμιου εμπορίου. 

Σύμφωνα με το Flanders Investment & Trade, τα πρώτα στοιχεία για τον 
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αντίκτυπο στις φλαμανδικές εξαγωγές και εισαγωγές αναμένονται τον Μάιο 

του τρέχοντος έτους. «Το πώς θα εξελιχθούν οι φλαμανδικές εξαγωγές και 

εισαγωγές το 2022 είναι εξαιρετικά αβέβαιο λόγω του παγκόσμιου αντίκτυπου 

του πολέμου στην Ουκρανία. Το διεθνές εμπόριο θα χρειαστεί χρόνο για να 

φτάσει σε νέες ισορροπίες. Η ανθεκτικότητα, η τεχνολογική καινοτομία, η 

διαφοροποίηση της αγοράς και η διασπορά των κινδύνων θα γίνουν πιο 

σημαντικά την επόμενη περίοδο», δήλωσε η Claire Tillekaerts, Διευθύνουσα 

Σύμβουλος της Flanders Investment & Trade.  

Οι  μισθοί στο Βέλγιο  

Οι ακαθάριστοι μισθοί στο Βέλγιο αυξήθηκαν κατά 5,5% μεταξύ 2021 και 

2022. Το μισθολογικό κόστος αυξήθηκε επίσης αυτή την περίοδο, κατά 6,7% 

για τους μισθωτούς και 2% για τους εργαζόμενους. Η διαφορά στις αμοιβές 

των φύλων στο Βέλγιο μειώθηκε στο μισό από το 2010, αλλά αυξάνεται με 

την ηλικία.  Ωστόσο, ο πληθωρισμός συνεχίζει να αυξάνεται μαζί με τους 

μισθούς. Ο βελγικός πληθωρισμός ξεπέρασε το 8% στα τέλη Φεβρουαρίου, με 

τον πληθωρισμό της ενέργειας να αποτελεί την πλειοψηφία.  

 


