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Het nationale herstel- en veerkrachtplan,  

het meerjarig financieel kader en 

NextGeneration EU in Griekenland 

De langetermijnbegroting van de EU, in combinatie met NextGenerationEU, zal het grootste 

stimuleringspakket zijn dat ooit uit de EU-begroting is gefinancierd. Een totaal van 1.8 miljard euro 

zal helpen bij de wederopbouw van een Europa na de globale coronaviruspandemie. 

Het ontwerp van het Griekse Nationale Herstel- en Veerkrachtplan bevat vier hoofdcomponenten voor 

de strategie van het land, namelijk: groene transitie, digitale transitie, werkgelegenheid, vaardigheden 

en sociale samenhang, en privé-investering en economische en institutionele transformatie. 

Daaronder zijn achttien prioritaire gebieden aangewezen om duurzame en inclusieve groei te 

bevorderen, met de nadruk op groene transitie en digitalisering van het openbaar bestuur en 

de economie. 

1. Introductie 

De langetermijnbegroting van de EU, in combinatie met NextGenerationEU, zal het grootste 

stimuleringspakket zijn dat ooit uit de EU-begroting is gefinancierd. Een totaal van 1,8 biljoen euro zal 

helpen bij de wederopbouw van een Europa na de coronaviruspandemie. Het wordt een groener, 

digitaler en veerkrachtiger Europa. NextGenerationEU is een tijdelijk herstelinstrument van 750 miljard 

euro om de economische en sociale schade, als gevolg van de coronaviruspandemie te helpen 

herstellen. 

De nieuwe langetermijnbegroting zal de flexibiliteitsmechanismen versterken om te garanderen dat 

het in staat is om in onvoorziene behoeften te voorzien. Het is niet alleen een budget dat past bij 

de realiteit van vandaag, maar ook bij de onzekerheden van morgen. 

Het ontwerp van het Griekse Nationale Herstel- en Veerkrachtplan bevat volgende hoofdcomponenten 

voor de strategie van het land, namelijk: groene transitie, digitale transitie, werkgelegenheid, 

vaardigheden en sociale samenhang, en privé-investeringen en economische en institutionele 

transformatie. Daaronder zijn achttien prioritaire gebieden aangewezen om duurzame en inclusieve 

groei te bevorderen, met de nadruk op groene transitie en digitalisering van het openbaar bestuur en 

de economie. 
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Het belangrijkste doel van Griekenland zal zijn "het dichten van de kloof tussen grote investeringen, 

productie en werkgelegenheid, kenmerkend voor de prestaties van de Griekse economie van 

het afgelopen decennium, die nog verslechterde als gevolg van de huidige pandemie”. 

2. Huidige situatie in Griekenland 

De Griekse economie is zwaar getroffen door de globale coronaviruspandemie in 2020, ondanks 

een relatief beperkt aantal besmettingen en lage sterftecijfers in vergelijking met het grootste deel van 

Europa. Dit was voornamelijk te wijten aan de sterke afhankelijkheid van Griekenland van toerisme. 

Het Griekse bbp kromp in 2020 met 9,5% en zal naar verwachting in 2021 met 4,1% herstellen en in 

2022 verder herstellen met 5,6% afhankelijk van het wereldwijde economische herstel en 

de hervatting van het internationale reizen. 

Tijdens de coronaviruspandemie heeft de Griekse economie wel blijk gegeven van een sterke 

veerkracht, terwijl de beheersing en preventie van regionale uitbraken op een ordelijke en 

wetenschappelijke manier werden beheerd. 

Ook, de prestaties van Griekenland op het gebied van digitale transformatie zijn verbeterd, maar 

blijven nog onder het EU-gemiddelde. Zowel de publieke sector als de privésector spelen een sleutelrol 

bij het upgraden en exploiteren van verdere digitale infrastructuur en technologie. 

De coronaviruspandemie veroorzaakte ook aanzienlijke economische uitdagingen, en benadrukte ook 

het belang van digitale infrastructuur voor een veerkrachtig herstel. Het land heeft aanzienlijke 

vooruitgang geboekt, maar er is nog potentieel bij het verder bevorderen van de digitale transformatie. 

https://www.schumanassociates.com/newsroom/recovery-and-resilience-facility-greece#:~:text=The%20Greek%20Recovery%20and%20Resilience%20Plan.%20Greece%20published,in%20grants%20from%20the%20Recovery%20and%20Resilience%20Facility.
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3. Wat na de globale coronaviruspandemie? 

Over het algemeen hoopt Griekenland de energietransitie te versnellen door de connectiviteit tussen 

de eilanden tot stand te brengen, slimme energiemeters te installeren en gebouwen te upgraden. 

Het land is van plan om stedelijke hervormingen door te voeren om het grondgebruik beter te beheren 

en irrigatiewerken uit te voeren via publiek-private partnerschappen. Griekenland is ook van plan om 

initiatieven te nemen op het gebied van herbebossing en bescherming van de biodiversiteit, maar 

het nationale plan bevat hier nog weinig details over. 

Wat de digitalisering betreft, wil Griekenland optische vezels vooraf in gebouwen installeren en 

de overgang tussen huishoudens en bedrijven vergemakkelijken. Griekse snelwegen zullen naar 

verwachting worden uitgerust met 5G-netwerken, terwijl cloud- en digitale diensten een prioriteit 

zullen zijn voor de publieke sector, zoals het al in gebruik zijnde systeem ‘Unified Social Security Fund’ 

(EFKA) en later ‘e-justitice’ en ‘smart cities’. 

Op het gebied van werkgelegenheid en sociale cohesie verwijst het nationale plan naar een actief en 

passief arbeidsmarktbeleid. Een prioriteit van de regering is het realiseren van een nieuwe 

pensioenhervorming die hogere aanvullende pensioenen van circa 25-30% mogelijk maakt. Jongeren 

die zich aansluiten bij het Griekse sociale zekerheidsfonds zullen automatisch deelnemen aan 

de nieuwe regeling. Volgens gegevens van EFKA heeft de coronaviruspandemie geleid tot 

een vermindering van de inkomsten uit de sociale zekerheid met 1 miljard euro, die grotendeels werd 

gedekt door Europese fondsen (900 miljoen euro). 

Tenslotte, zullen particuliere investeringen de strijd tegen belastingontduiking en de versterking van 

‘smart industry’ aanpakken. Het beheer van niet-renderende blootstellingen en leningen in 

de banksector zal ook worden gekoppeld aan particuliere investeringen. Griekse banken hebben niet 

alleen te maken met de bestaande problemen die de voorbije jaren zijn aangepakt, maar ook met het 

feit dat er nauwelijks leningen worden verstrekt vanwege de verstoring van de economische activiteit 

tijdens de coronaviruspandemie. 

4. Uitdagingen 

De uitvoering van een breed scala aan acties is een uitdaging voor zowel de Europese Commissie als 

Griekenland. Griekenland zal in de periode 2021-2027 meer dan 50 miljard euro aan subsidies moeten 

beheren en absorberen, zowel uit het nieuwe herstelinstrument als uit de huidige en toekomstige 

structuurfondsen. Een efficiënt beheer van de fondsen vereist een visionaire centrale planning, 

aangestuurd vanuit het kantoor van de premier en ter plaatse, een systeem voor beheer en controle 

van de fondsen, met diensten die onafhankelijk zijn van de zware procedures van het openbaar 

bestuur. 

In deze nieuwe context van het herstel van het land moet niet alleen bijzondere nadruk worden gelegd 

op horizontale maatregelen, maar ook op ruimtelijke eenheden, op regio's en steden, waar de gewone 

burger de positieve resultaten van de nieuwe maatregelen en acties kan zien. 
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5. Opportuniteiten 

Griekenland heeft een rijke cultuur, een charmant landschap en is een bekende toeristische 

bestemming. Hoewel Griekenland heel wat opportuniteiten te bieden heeft na het vervolledigen van 

de vier hoofdcomponenten die eerder zijn vermeld, en na de realisatie van het Hellinikon Project, 

blijven volgende drie gebieden geweldige kansen bieden voor investeringen in een post-COVID-19 

Griekenland. 

Ten eerste, is de toeristische - en vrijetijdssector een bijzonder lichtpuntje voor investeringen. Een van 

de grootste angsten was dat de Griekse toeristische industrie zou instorten als gevolg van 

de pandemie. Het herstel van Griekenland van de schuldencrisis werd aangedreven door een toename 

van investeringen in luxe hotels en vrijetijdsresorts - en het lijkt erop dat het vertrouwen in 

de langetermijnvooruitzichten van de toeristische sector is teruggekeerd. 

Ten tweede blijft onroerend goed, dat nauw verband houdt met toerisme, een groeigebied. 

Griekenland is nu een van de populairste zoekbestemmingen in Europa, wat zeker de aandacht trekt 

van internationale vastgoedinvesteerders. 

Tenslotte, bieden projecten van de overheid en de publieke sector nog meer kansen alsook de inzet 

voor privaat-publieke partnerschappen (PPP) om de openbare infrastructuur van het land te helpen 

versterken. Het industriële conglomeraat Mytilineos bereidt zich voor om terug te keren naar zijn 

Griekse wortels om via een aantal PPS-projecten (Publiek-private samenwerking) te investeren in 

infrastructuur. Een dergelijke houding zal bedrijven uit andere landen, voornamelijk onze Vlaamse 

bedrijven, aanmoedigen om Griekenland te zien als een aantrekkelijke nieuwe markt voor dergelijke 

programma's. 

6. Conclusie 

De implementatie van het Nationale Herstel- en Veerkracht Plan, het Meerjarig Financieel Kader, en 

de NextGeneration EU zullen meerdere positieve effecten hebben op de Griekse economie. Een post-

COVID-19 Griekenland biedt dus tal van opportuniteiten aan Vlaamse bedrijven om hun diensten, 

producten, en technologieën te introduceren en dus deel te nemen aan het herstel van het land. 

7. Nuttige websites en bronnen 

Recovery Plan For Europe 

The Economic Context Of Greece 

Greece RRP 

Recovery And Resilience Facility: Greece 

IOBE On Digital Transformation 

EIPA Paper 

How Greece Can Recover From COVID-19 

Greek Economy Outlook for 2021 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/greece/economical-context
http://www.opengov.gr/minfin/wp-content/uploads/downloads/2020/11/Greece-RRP-EN-1.pdf
https://www.schumanassociates.com/newsroom/recovery-and-resilience-facility-greece#:~:text=The%20Greek%20Recovery%20and%20Resilience%20Plan.%20Greece%20published,in%20grants%20from%20the%20Recovery%20and%20Resilience%20Facility.
http://iobe.gr/EC_Conference2020/Factsheet_Digital%20Transformation_Greece%20July%202020.pdf
https://www.eipa.eu/wp-content/uploads/2021/02/EIPA_Paper_Recovery-and-Resilience-Plans-for-the-Next-Generation-EU_Digitaal.pdf
https://www.cer.eu/sites/default/files/pbrief_2030_greece_9.2.21.pdf
https://china-cee.eu/2021/01/27/greece-economy-briefing-greek-economy-outlook-for-2021/

