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Άμεσες ξένες επενδύσεις, εκατέρωθεν επενδύσεις  

Το Βέλγιο διατηρεί υψηλή θέση στην κατάταξη των χωρών υποδοχής άμεσων 

ξένων επενδύσεων και τούτο αναμφίβολα οφείλεται στην υψηλή προστασία που 

παρέχεται στους ξένους επενδυτές από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Αν και οι 

ονομαστικοί φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρήσεις είναι αρκετά υψηλοί, η 

βελγική νομοθεσία παρέχει σειρά κινήτρων, μεταξύ των οποίων το καθεστώς των 

πλασματικών τόκων, που παραδοσιακά έχουν προσελκύσει μεγάλους διεθνείς 

επενδυτές και πολυεθνικές επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στο Βέλγιο. Παράλληλα, 

εφαρμόζεται σειρά φοροαπαλλαγών και μειωμένων φορολογικών συντελεστών με 

σκοπό την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με στοιχεία έγκυρων ερευνών, το 20% περίπου των 100 

μεγαλυτέρων πολυεθνικών εταιρειών κάνουν χρήση των προνομιακών φορολογικών 

καθεστώτων που ισχύουν στο Βέλγιο, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τα ποσά 

που πληρώνουν ετησίως σε φορολογία. Οι πολυεθνικές αυτές εκμεταλλεύονται 

ιδιαίτερα το καθεστώς των πλασματικών τόκων, εγκαθιδρύοντας θυγατρικές 

επιχειρήσεις στο Βέλγιο, τροποποιώντας μάλιστα αρκετά συχνά τις εσωτερικές τους 

δομές, ή αυξάνοντας σημαντικά τα ίδια κεφάλαιά τους, προκειμένου να 

μεγιστοποιήσουν την ωφέλειά τους από τις φορολογικές εκπτώσεις. Οι πλασματικοί 

τόκοι είναι ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις που 

είναι εγκατεστημένες στο Βέλγιο, και συνίσταται σε φορολογική έκπτωση για 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από ίδια κεφάλαια. Το όλο σύστημα είναι 

δομημένο ώστε να ευνοεί τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου που είναι 

τοποθετημένα στη χώρα.  

Αρκετοί είναι οι πολιτικοί παράγοντες στο Βέλγιο που εκφράζονται υπέρ της 

αναθεώρησης του συστήματος των πλασματικών τόκων, με το σκεπτικό ότι αυτό 

ευνοεί περισσότερο τις μεγάλες επιχειρήσεις παρά τις μικρομεσαίες, και προτείνουν 

να αντικατασταθεί από δραστική μείωση του συντελεστή φορολόγησης των 

επιχειρήσεων. Πέραν των πλασματικών τόκων, πολλές πολυεθνικές εκμεταλλεύονται 

το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στις εταιρείες holding, ή ευνοϊκά 

φορολογικά καθεστώτα που προκύπτουν από διμερείς φορολογικές συμφωνίες του 

Βελγίου. Σύμφωνα με έρευνες, αρκετές μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις και επενδυτικά 

funds που δεν έχουν ουσιαστική παρουσία στο Βέλγιο χρησιμοποιούν μικρά γραφεία 

αντιπροσωπείας για να προβαίνουν σε αγορές και να εξοικονομούν ποσά από 

φορολογικές απαλλαγές που οι αγορές αυτές συνεπάγονται.   

Αρκετή συζήτηση διεξάγεται το τελευταίο διάστημα αναφορικά με το μέλλον 

του Βελγίου ως προορισμού ξένων επενδύσεων, καθώς διαπιστώνεται μία φθίνουσα 

ανταγωνιστικότητα της βελγικής οικονομίας κυρίως λόγω υψηλού εργατικού και 

ενεργειακού κόστους, αλλά και η ύπαρξη πολυνομίας και συχνών μεταβολών στο 
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θεσμικό πλαίσιο των επενδύσεων, που προβληματίζουν τους μεγάλους ξένους 

επενδυτές. Η νέα κεντροδεξιά ομοσπονδιακή κυβέρνηση Michel έχει κεντρικό στόχο 

την αναστροφή της αρνητικής πορείας της ανταγωνιστικότητας της βελγικής 

οικονομίας, δια της υιοθέτησης μέτρων για την μείωση των εργοδοτικών εισφορών 

και γενικότερα ελάφρυνσης του μισθολογικού κόστους, αλλά και ορισμένων 

σημαντικών πρόσθετων φορολογικών ελαφρύνσεων για τις επιχειρήσεις.  

Σημειώνουμε επίσης ότι ορισμένοι διεθνείς επενδυτές, ιδιαίτερα Αμερικανοί 

αλλά και από άλλες τρίτες χώρες, διακατέχονται επιπλέον από σχετική αβεβαιότητα 

αναφορικά με το πολιτικό περιβάλλον της χώρας και τις εξελίξεις που σχετίζονται με 

το μέλλον της ως ομοσπονδιακού κράτους, σε μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό 

ορίζοντα. 
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ΑΞΕ: Το Βέλγιο ως χώρα προέλευσης άμεσων επενδύσεων 

 

 ΠΗΓΕΣ: Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

Σημείωση: Το θετικό πρόσημο σημαίνει επένδυση και το αρνητικό αποεπένδυση.  

 

 

 

Ροές βελγικών άμεσων 

επενδύσεων προς το 

εξωτερικό ανά χώρα 

(σε εκατ. ευρώ) 

 

 

 

2008 

 

 

 

2009 

 

 

 

2010 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

Σύνολο 11.803 754 -6.276 33.357 26.450 13.512 5.607 

Γερμανία -896 -811 125 1.445 147 183 2.094 

Ισπανία 3.812 -322 -706 -4.927 -88 -62 353 

Φινλανδία 702 -690 1 -128 -485 503 -34 

Γαλλία -376 5.003 -12.012 -8.050 2.630 -8.798 884 

Ιταλία 354 2.423 2.018 -128 2.142 -1.183 1.254 

Λουξεμβούργο -7.459 3.101 19.545 21.447 3.048 5.419 8.232 

Νορβηγία 192 -2.278 61 -378 132 -68 330 

Ολλανδία -345 2.155 -19.486 7.188 2.061 2.548 4.923 

Ην. Βασίλειο 2.363 -1.020 1.369 16.998 11.020 -1.674 -5.163 

Σουηδία 812 -208 -215 265 57 2.077 -2.057 

Ελβετία 2.697 92 408 20 -.2023 88 -267 

ΗΠΑ -39 1.165 -2.754 4.074 6.650 11.135 -4.510 

Βραζιλία 20 64 193 338 320 125 -2 

Ιαπωνία -977 131 -405 -209 138 111 372 

Κίνα -23 3 -36 400 49 -561 -530 

Χονγκ Κονγκ 1.991 -1.071 -150 -4.721 213 590 -745 

Ροές βελγικών άμεσων 

επενδύσεων προς το 

εξωτερικό ανά 

γεωγραφική ζώνη 

(σε εκατ. ευρώ) 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

2014 

Σύνολο 11.803 754 -6.276 33.357 26.450 13.512 5.607 

ΕΥΡΩΠΗ 11.169 -409 -4.896 31.984 18.224 441 10.979 

Ε.Ε. (28 κ-μ) 7.597 1.493 -6.236 31.705 22.586 399 10.685 

Λοιπές χώρες Ευρώπης 3.572 -1.902 1.340 279 -4.362 42 294 

ΑΦΡΙΚΗ 49 111 -387 1.462 93 155 -36 

Β. Αφρική 15 26 814 82 0 -31 -47 

Λοιπές χώρες Αφρικής 34 85 -1.201 1.379 94 187 12 

ΑΜΕΡΙΚΗ -172 1.604 -1.414 4.330 7.995 11.372 -4.742 

Β. & Κ. Αμερική -212 1.498 -1.798 3.748 7.236 11.241 -4.865 

Ν. Αμερική 40 106 385 582 759 131 123 

ΑΣΙΑ 978 -595 436 -3.748 972 1.308 -851 

Εγγύς & Μ. Ανατολή -237 180 279 -29 1 -96 -77 

Λοιπές χώρες Ασίας 1.214 -775 157 -3.719 971 1.404 -773 

ΩΚΕΑΝΙΑ -220 43 -16 -670 -835 235 255 

Ευρωζώνη -11 10.842 -8.710 13.907 10.089 -345 17.849 
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 ΠΗΓΕΣ: Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

Σημείωση: Το θετικό πρόσημο σημαίνει επένδυση και το αρνητικό αποεπένδυση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stock βελγικών άμεσων επενδύσεων στο εξωτερικό ανά χώρα 

(σε εκατ. ευρώ) 
 

2012 

 

2013 

Σύνολο 334.825 349.105 

Γερμανία 8.690 7.572 

Ισπανία 3.236 2.744 

Φινλανδία -193 310 

Γαλλία 39.463 34.104 

Ιταλία 11.470 9.734 

Λουξεμβούργο 96.947 105.923 

Νορβηγία 453 281 

Ολλανδία 86.416 78.901 

Ην. Βασίλειο 20.326 23.661 

Σουηδία 760 2.931 

Ελβετία 1.674 1.732 

ΗΠΑ 18.341 11.135 

Βραζιλία 1.710 1.687 

Ιαπωνία 702 673 

Κίνα 1.327 3.988 

Χονγκ Κονγκ 2.779 3.867 
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ΑΞΕ: Το Βέλγιο ως χώρα υποδοχής άμεσων επενδύσεων 

 

ΠΗΓΕΣ: Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 
 Σημείωση: Το θετικό πρόσημο σημαίνει επένδυση και το αρνητικό αποεπένδυση.  

 

 

 

Ροές ξένων άμεσων 

επενδύσεων στο Βέλγιο 

ανά χώρα προέλευσης 

(σε εκατ. ευρώ) 

 

 

 

2008 

 

 

 

2009 

 

 

 

2010 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

Σύνολο -9.460 43.883 32.641 56.295 7.245 17.621 -4.561 

Γερμανία -2.174 1.360 1.486 6.165 -2.153 -4.668 -1.152 

Ισπανία -2.191 2.848 1.534 2.015 1.296 3.057 -998 

Φινλανδία 3.242 -80 2.470 143 -11.856 1.247 -1.763 

Γαλλία 13.282 11.942 8.892 6.032 6.977 11.522 -5.752 

Ιταλία -564 2.283 923 -1.080 -797 -363 1.884 

Λουξεμβούργο -1.953 9.958 6.538 58.512 -8.473 -34.088 3.969 

Νορβηγία 5.210 5.479 -5.592 2.429 -742 -4.298 -3.411 

Ολλανδία 4.931 14.238 24.275 -7.176 10.104 17.520 -15.589 

Ην. Βασίλειο -3.232 2.747 1.016 2.279 -3.433 -8.716 4.217 

Σουηδία -3.644 -782 1.927 4.598 7.388 5.259 130 

Ελβετία 82 -2.689 227 -726 3.598 -211 5.134 

ΗΠΑ 892 -4.708 -23.522 -16.657 1.240 22.779 8.075 

Βραζιλία -314 -541 3.876 4.432 280 -1.326 -1.388 

Ιαπωνία 2.425 909 659 -1.037 -879 -456 368 

Κίνα 210 74 -691 347 188 -436 -767 

Χονγκ Κονγκ 444 -74 838 823 1.652 429 573 

Ροές ξένων άμεσων 

επενδύσεων στο Βέλγιο 

ανά γεωγραφική ζώνη 

προέλευσης 

(σε εκατ. ευρώ) 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

2014 

Σύνολο -9.460 43.883 32.641 56.295 7.245 17.621 -4.561 

ΕΥΡΩΠΗ 3.728 45.842 48.770 70.768 5.039 -7.640 -11.238 

Ε.Ε. (28 κ-μ) -912 41.703 54.284 67.301 2.075 -2.666 -13.365 

Λοιπές χώρες Ευρώπης 4.640 4.139 -5.514 3.467 2.964 -4.974 2.127 

ΑΦΡΙΚΗ -30 -1.660 500 837 552 -191 -774 

Β. Αφρική -52 -14 97 108 -74 -13 20 

Λοιπές χώρες Αφρικής 22 -1.646 402 729 626 -178 -795 

ΑΜΕΡΙΚΗ -12.623 -1.752 -12.740 -15.519 1.613 20.011 6.763 

Β. & Κ. Αμερική -11.666 -1.515 -16.728 -20.342 1.441 22.013 8.545 

Ν. Αμερική -958 -238 3.988 4.822 173 -2.003 -1.782 

ΑΣΙΑ 503 2.020 -127 810 27 -125 1.149 

Εγγύς & Μ. Ανατολή 200 217 -150 22 -94 -172 -172 

Λοιπές χώρες Ασίας 303 1.803 24 788 121 46 1.321 

ΩΚΕΑΝΙΑ -1.037 -566 -3.762 -600 13 5.568 -460 

Ευρωζώνη 7.982 45.717 45.627 59.121 96 1.999 -18.458 
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ΠΗΓΕΣ: Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 
Σημείωση: Το θετικό πρόσημο σημαίνει επένδυση και το αρνητικό αποεπένδυση.  

 

 

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω πίνακες, οι βελγικές επενδύσεις στο 

εξωτερικό είναι τοποθετημένες κυρίως στο Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Γαλλία, 

το Ην. Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ιταλία και την Γερμανία, με το μεγαλύτερο μέρος τους 

να κατευθύνεται στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, την μεταποίηση και την αγορά 

ακινήτων και σχετικές με αυτήν υπηρεσίες. Σημειώνουμε ότι τα στοιχεία που 

αναφέρουμε σχετικά με κλάδους στους οποίους επικεντρώνονται οι βελγικές 

επενδύσεις στο εξωτερικό είναι του 2011, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες πιο 

πρόσφατες στατιστικές.  

Από την άλλη πλευρά, τα ξένα επενδυτικά κεφάλαια που είναι τοποθετημένα 

στο Βέλγιο προέρχονται κυρίως από το Λουξεμβούργο, την Γαλλία, την Ολλανδία, 

την Ελβετία και την Ιαπωνία, με τον κύριο όγκο τους να κατευθύνεται στην αγορά 

ακινήτων και σχετικές με αυτήν υπηρεσίες, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, την 

μεταποίηση και το εμπόριο. Σημειώνουμε ότι τα στοιχεία που αναφέρουμε σχετικά με 

κλάδους στους οποίους επικεντρώνονται οι ξένες επενδύσεις στο Βέλγιο είναι του 

2011, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες πιο πρόσφατες στατιστικές. 

Όσον αφορά την διμερή ροή επενδύσεων μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου, 

διαπιστώνουμε ότι αν και υπάρχει δραστηριοποίηση και από τις δύο πλευρές, σαφώς 

δε εντονότερη από βελγικής πλευράς, εν τούτοις στο μεγαλύτερο μέρος της αφορά τις 

υπηρεσίες και το εμπόριο και λιγότερο τις παραγωγικές επενδύσεις (υπάρχουν λίγες 

Stock ξένων άμεσων επενδύσεων στο Βέλγιο ανά χώρα προέλευσης 

(σε εκατ. ευρώ) 
 

2012 

 

2013 

Σύνολο 396.540 408.686 

Γερμανία 5.651 124 

Ισπανία -3.706 -2.122 

Φινλανδία 5.984 7.293 

Γαλλία 117.470 124.367 

Ιταλία 1.992 227 

Λουξεμβούργο 176.110 148.676 

Νορβηγία 3.616 3.137 

Ολλανδία 98.009 111.755 

Ην. Βασίλειο 5.854 -4.797 

Σουηδία 5.496 10.556 

Ελβετία 9.963 12.922 

ΗΠΑ -40.938 -22.582 

Βραζιλία 7.091 6.037 

Ιαπωνία 9.356 11.011 

Κίνα -637 -1.059 

Χονγκ Κονγκ 6.416 6.442 
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από βελγικής πλευράς). Ζητούμενο για εμάς είναι η προσέλκυση πρόσθετων 

βελγικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε κλάδους όπου μπορούν να γίνουν 

συμπράξεις (όπως υψηλών τεχνολογιών, καινοτομίας, τηλεπικοινωνιών, 

πληροφορικής, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικών τεχνολογιών, 

βιοτεχνολογίας, νανοτεχνολογίας κ.α.), αλλά και σε παραδοσιακά ισχυρούς κλάδους 

της ελληνικής οικονομίας όπως ο τουρισμός και η βιομηχανία τροφίμων και ποτών. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα επενδυτικά funds που υπάρχουν στο Βέλγιο, 

καθώς και οι επιχειρήσεις venture capital, ορισμένες από τις οποίες βλέπουν με κατ’ 

αρχήν ενδιαφέρον την ελληνική αγορά. Ωστόσο, οι περισσότεροι μεγάλοι βελγικοί 

επιχειρηματικοί όμιλοι προσανατολίζουν σήμερα το ενδιαφέρον τους περισσότερο 

προς τις αναδυόμενες αγορές της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Enterprise Greece (2012), υπάρχουν 8 

καταγεγραμμένες ελληνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στο Βέλγιο, στους τομείς 

τεχνολογίας πληροφορικής, ανάπτυξης λογισμικού, τηλεπικοινωνιών, 

συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, 

εμπορίου πετρελαιοειδών / εφοδιασμού πλοίων, καθώς και εμπορίου άλλων 

προϊόντων.   

Σημαντική παρουσία στο Βέλγιο έχει η Intrasoft International S.A. στον τομέα 

παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. Η εταιρεία Intrasoft International (με έδρα το 

Λουξεμβούργο και γραφείο στις Βρυξέλλες) απασχολεί περί τα 150 άτομα και είναι 

από τους βασικούς πάροχους υπηρεσιών πληροφορικής δημοσίων υπηρεσιών του 

Βελγίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της μεγαλύτερης εταιρείας 

τηλεπικοινωνιών του Βελγίου (Βelgacom), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων κοινοτικών υπηρεσιών και οργάνων. 

Στον ίδιο κλάδο απασχολούνται εξάλλου και άλλες ελληνικές εταιρείες, σε διάφορα 

έργα και παροχή υπηρεσιών προς ευρωπαϊκές αλλά και βελγικές υπηρεσίες. 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η εξαγορά, τον Οκτώβριο του 2007, από την ελληνικών 

συμφερόντων εταιρία Aegean Marine Petroleum της βελγικής εταιρίας Bunkers at 

Sea, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της προμήθειας & εφοδιασμού 

ναυτιλιακών καυσίμων.  

Σημαντικό αναμφισβήτητα γεγονός υπήρξε η είσοδος της μετοχής του 

ελληνικού μεταλλουργικού ομίλου Βιοχάλκο στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών 

(EURONEXT Brussels) το Νοέμβριο του 2013. Τα βελγικά μέσα ενημέρωσης 

έδωσαν έμφαση  στην απόφαση της ελληνικής μεταλλουργίας Βιοχάλκο να μεταφέρει 

την έδρα της στις Βρυξέλλες, χάριν ευνοϊκότερων προοπτικών χρηματοδότησης και 

με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της, την αμεσότερη πρόσβασή της 

στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και τη δημιουργία ενός βραχίονα 

χρηματοοικονομικής στήριξης των θυγατρικών της εταιρειών. Σημειώνουμε ότι 

παράλληλα με την είσοδο της Βιοχάλκο στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών έλαβαν χώρα 
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δύο εταιρικές συγχωνεύσεις, η πρώτη μεταξύ των βελγικών επιχειρήσεων Cofidin 

(όμιλος συμμετοχών που κατείχε το 13,3% του μετοχικού κεφαλαίου της Βιοχάλκο) 

και Viohalco S.A. (θυγατρική εταιρεία συμμετοχών του ομίλου Βιοχάλκο στο 

Βέλγιο), η δε δεύτερη μεταξύ του εταιρικού σχήματος που προέκυψε και απορρόφησε 

τελικά τον ελληνικό όμιλο Βιοχάλκο. Η είσοδος της Βιοχάλκο στο Χρηματιστήριο 

Βρυξελλών έλαβε χώρα στις 22 Νοεμβρίου 2013. Ο οικονομικός Τύπος του Βελγίου 

έδωσε αρκετή βαρύτητα στο γεγονός ότι ένας πολύ μεγάλος ελληνικός όμιλος αφήνει 

την Ελλάδα που βιώνει βαθιά οικονομική ύφεση, για το Βέλγιο, το οποίο προσφέρει 

ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, 

ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο έλεγχος του νέου επιχειρηματικού σχήματος παρέμεινε 

σε ελληνικά χέρια.     

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της ελληνικής ομογένειας του Βελγίου 

επικεντρώνονται κυρίως στο εμπόριο και τις υπηρεσίες. Η πλειονότητα των 

ελληνόκτητων εταιρειών στο Βέλγιο είναι σχετικά μικρού μεγέθους, με 

δραστηριότητες στο χώρο των εισαγωγών και του εμπορίου τροφίμων και ποτών, της 

μαζικής εστίασης, των γουναρικών, των ηλεκτρονικών, των αυτοκινήτων, του 

τουρισμού, των κατασκευών, της τροφοδοσίας πλοίων. Υπάρχουν εξάλλου ορισμένες 

επιχειρήσεις Ελλήνων ομογενών με παραγωγή στους κλάδους τροφίμων, ειδών 

ζαχαροπλαστικής και σοκολατοποιίας, μεταλλικών και δομικών υλικών και 

εξοπλισμού εστίασης. Σημειωτέον ότι μία εκ των μεγαλυτέρων βιομηχανιών 

σοκολάτας του Βελγίου με σημαντικότατη διεθνή παρουσία, η Leonidas, μπορεί να 

θεωρηθεί -υπό την ευρεία έννοια- ελληνικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Τα 

τελευταία χρόνια ορισμένες ελληνικές επιχειρήσεις ή και ιδιώτες από την Ελλάδα 

έχουν ξεκινήσει να δραστηριοποιούνται στην βελγική αγορά στον κλάδο του 

λιανεμπορίου, όπως για παράδειγμα η εταιρεία φυσικών καλλυντικών Korres που 

διαθέτει κατάστημα σε κεντρικό σημείο των Βρυξελλών, η στρωματοποιία και 

εταιρεία ειδών επίπλωσης και σπιτιού COCO-MAT με κατάστημα στην Αμβέρσα, η 

μεγάλη ελληνική βιομηχανία ειδών επίπλωσης γραφείων Δρομέας, αλλά και αλυσίδες 

λιανεμπορίου τροφίμων, όπως λ.χ. η Chillbox που διαθέτει κατάστημα παγωμένου 

γιαουρτιού στο κέντρο των Βρυξελλών, καθώς και μικρότερα καταστήματα 

λιανεμπορικής διάθεσης προϊόντων, κυρίως τροφίμων, τα οποία συνδυάζουν την 

παροχή υπηρεσιών εστίασης με την πώληση υψηλής ποιότητας ελληνικών 

γαστρονομικών προϊόντων.  

Υπάρχει επίσης αξιόλογος αριθμός Ελλήνων και Ελλήνων ομογενών οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται στο Βέλγιο ως στελέχη βελγικών επιχειρήσεων και οργανισμών, 

καθώς και ευρωπαϊκών υπηρεσιών ή διεθνών οργανισμών. Σημειώνουμε ότι στο 

Βέλγιο δραστηριοποιούνται αρκετά έντονα δύο επιχειρηματικοί σύνδεσμοι ελληνικού 

ενδιαφέροντος, το Βελγο-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Bucephalos 

Business Association, η πλειονότητα των μελών των οποίων είναι Έλληνες ομογενείς 



 9 

επιχειρηματίες και στελέχη βελγικών επιχειρήσεων. Σημειώνουμε ότι στην διάρκεια 

του 2014 ξεκίνησε να δραστηριοποιείται εδώ και ο νεοσυσταθείς φορέας Ελλήνων 

στελεχών επιχειρήσεων που εργάζονται στο Βέλγιο, με την επωνυμία «ΑΡΓΩ Δίκτυο 

Ελλήνων Βελγίου», ο οποίος πραγματοποιεί σε σχεδόν μηνιαία βάση εκδηλώσεις 

δικτύωσης με αρκετά σημαντικούς προσκεκλημένους ομιλητές ελληνικού 

ενδιαφέροντος. Επίσης, εδώ και διετία δραστηριοποιείται η ελληνικών συμφερόντων 

εθελοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση “A Discovering Network”, η οποία δρα με 

σκοπό να δημιουργήσει συνεκτικό δίκτυο προώθησης και βελτίωσης της 

αναγνωρισιμότητας των ελληνικών προϊόντων στο Βέλγιο.   

Η επενδυτική παρουσία του Βελγίου στην Ελλάδα είναι κάπως εντονότερη, 

αλλά συνολικά σχετικά περιορισμένη. Η πλειονότητα των 25 περίπου βελγικών 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας εκπροσωπείται από επιτόπια 

γραφεία πωλήσεων / αντιπροσωπειών (κυρίως στον τομέα φαρμακευτικών 

προϊόντων). Σημαντικές επενδυτικές παρουσίες βελγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

είναι η εξαγορά της δεύτερης μεγαλύτερης ελληνικής λιανεμπορικής  αλυσίδας 

τροφίμων ΑΒ Βασιλόπουλος από τον βελγικό όμιλο DELHAIZE το 1992, που 

σήμανε την εντυπωσιακή επέκταση τα τελευταία χρόνια των καταστημάτων ΑΒ σε 

ολόκληρη την Ελλάδα (σημειωτέον ότι το 2012 ο όμιλος DELHAIZE συμμετείχε με 

150 εκατ. € στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΒ, ενώ επίσης προχώρησε σε 

επένδυση για δημιουργία κέντρου logistics, και στα τέλη του 2013 προχώρησε σε 

επένδυση στην περιοχή Γέρακα της Αττικής για την δημιουργία κέντρου ανάπτυξης 

τεχνολογίας πληροφορικής και λογισμικού για λιανεμπορικές εφαρμογές), καθώς και 

αυτές της βιομηχανίας πλαστικών Resilux (διαθέτει στην Πάτρα εργοστάσιο 

παραγωγής πλαστικών υλικών συσκευασίας τύπου PET), της βιομηχανίας σοκολάτας, 

ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής PURATOS (στα Οινόφυτα), της Brown 

Holdings S.A. στην Θήβα με μονάδα παραγωγής πλαστικών και χάρτινων υλικών 

συσκευασίας (ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.). Βελγικές επενδύσεις υπάρχουν ακόμη στους κλάδους 

κατασκευών, εξορύξεων, τηλεπικοινωνιών, υπηρεσιών logistics, καθώς και εμπορίου 

διαφόρων προϊόντων (ειδών διατροφής, ποτών, αγροτικών προϊόντων, ενδυμάτων, 

κλωστοϋφαντουργικών, μηχανολογικού εξοπλισμού, μεταφορικού εξοπλισμού, 

ελαστικών, συστημάτων κλιματισμού, δομικών υλικών, ιατρικών και εργαστηριακών 

ειδών, ειδών σπιτιού, προϊόντων ξύλου / χαρτιού, φαρμακευτικών και χημικών 

προϊόντων – μεταξύ των οποίων το γραφείο της χημικής βιομηχανίας SOLVAY στην 

Αθήνα, καλλυντικών και απορρυπαντικών, επίπλων και φωτιστικών). Ως σημαντικές 

εισροές βελγικών επενδύσεων στην Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη έχουν καταγραφεί 

από το Enterprise Greece –πέραν των προαναφερθεισών του ομίλου DELHAIZE- η 

συμμετοχή με 175 εκατ. € της βελγικής JC General Services CVBA στην αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου της Johnson & Johnson Hellas S.A., η συμμετοχή της ιδίας ως 

άνω βελγικής εταιρείας με 41 εκατ. € στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Janssen-
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Cilag Pharmaceuticals (στα τέλη του 2012), καθώς και η επένδυση της μεγάλης 

βελγικής διανεμητικής εταιρείας στον κλάδο φρούτων και λαχανικών Univeg σε 

δημιουργία γραφείου πωλήσεων και προμηθειών (sourcing) στην Ελλάδα (τον 

Μάρτιο 2013). Σύμφωνα με στοιχεία του Enterprise Greece (έτους 2013), υπάρχουν 

24 επιχειρήσεις στην Ελλάδα με αξιόλογη βελγική συμμετοχή στο μετοχικό τους 

κεφάλαιο.  

Επενδυτικό ενδιαφέρον για την χώρα μας έχει τα τελευταία χρόνια επιδείξει η 

διαχειρίστρια εταιρεία του βελγικού δικτύου φυσικού αερίου, Fluxys, η οποία είναι 

μέτοχος του αγωγού TAP με μερίδιο 19% και προτίθεται να επενδύσει σε έργα 

κατασκευής του ελληνικού τμήματος του αγωγού, ενώ έχει επιδείξει ενδιαφέρον και 

για συμμετοχή στην διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ελληνικού δικτύου φυσικού 

αερίου (ΔΕΣΦΑ). Επίσης, η διαχειρίστρια εταιρεία του βελγικού ηλεκτρικού δικτύου, 

Elia, είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και συμμετείχε στην διαδικασία ιδιωτικοποίησης 

του ελληνικού δικτύου υψηλής τάσης (ΑΔΜΗΕ). Ωστόσο, από τις αρχές τρέχοντος 

έτους φαίνεται ότι υπήρξε πάγωμα του επενδυτικού ενδιαφέροντος του Elia για 

συμμετοχή στις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ, κατόπιν της ανακοίνωσης 

της ελληνικής κυβέρνησης για αναστολή των ιδιωτικοποιήσεων.  

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το 

απόθεμα άμεσων βελγικών επενδύσεων στην Ελλάδα το 2013 ανερχόταν σε 963 

εκατ. €, έναντι 148,9 εκατ. € το 2012, 372,8 εκατ. € το 2011, 553,1 εκατ. € το 2010, 

158,5 εκατ. € το 2009 και 138,1 εκατ. € το 2008. 

Κατωτέρω παραθέτουμε στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος σχετικά με τις 

ροές κεφαλαίων μεταξύ Βελγίου και Ελλάδας στην περίοδο 2010-2014. 
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ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΛΓΙΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ 

Έτος 2014 2013 2012 2011 2010 

Σε εκατ. Ευρώ -27,9 -31,2 195,2 -50,1 -73,9 

      

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΛΓΙΟ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ 

Έτος 2014 2013 2012 2011 2010 

Σε εκατ. Ευρώ 35,7 8,1 396,8 59,3 231,2 

      

ΚΑΘΑΡΕΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΒΕΛΓΙΟ 

Έτος 2014 2013 2012 2011 2010 

Σε εκατ. Ευρώ -1,3 3,5 0,2 -3,8 -39,5 

      

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΒΕΛΓΙΟ 

Έτος 2014 2013 2012 2011 2010 

Σε εκατ. Ευρώ -1,5 -0,5 -0,7 -4,5 -40,8 

Πηγή: Τράπεζα Της Ελλάδος, στοιχεία 2015 

 

Σημειώσεις: 

Όσον αφορά τις βελγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, το αρνητικό πρόσημο προέρχεται είτε από 

εξόφληση δανείων που είχαν χορηγηθεί σε θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα από τις μητρικές τους, 

είτε από επενδύσεις τους με έδρα την Ελλάδα στο εξωτερικό, είτε από αρνητικά επανεπενδυθέντα 

κέρδη, είτε από αποεπένδυση (εκροή) μεγαλύτερη της επένδυσης (εισροή).  

Όσον αφορά τις ελληνικές επενδύσεις στο Βέλγιο, το αρνητικό πρόσημο σημαίνει αύξησή τους, 

ενώ το θετικό πρόσημο σημαίνει μείωσή τους. Τα στοιχεία των άμεσων ξένων επενδύσεων 

περιλαμβάνουν επανεπενδυθέντα κέρδη.  
  


