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ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ 

ΒΕΛΓΙΟ 
Η εν γένει εικόνα της χώρας μας στο Βέλγιο είναι αλήθεια ότι έχει 

δεχθεί πλήγματα τα τελευταία χρόνια, στην διάρκεια της οικονομικής 

κρίσης. Παρά το γεγονός ότι το Βέλγιο είναι μία φιλικά διακείμενη στην 

Ελλάδα χώρα, η οποία έχει επανειλημμένα κατά το παρελθόν 

υποστηρίξει τις αποφάσεις για προγράμματα στήριξης και μέτρα 

διάσωσης της ελληνικής οικονομίας που απαιτήθηκαν μετά το ξέσπασμα 

της δημοσιονομικής κρίσης στην χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα οι Βέλγοι 

πολίτες έχουν επαφή με την χώρα μας και εκτιμούν τόσο την πνευματική 

και πολιτιστική της κληρονομιά, όσο και την ποιότητα των αγαθών και 

υπηρεσιών που προσφέρει η σύγχρονη Ελλάδα, η αρνητική δημοσιότητα 

των τελευταίων ετών σε συνδυασμό με τον υπερτονισμό από τα εγχώρια 

μέσα ενημέρωσης της συνεισφοράς του βελγικού κράτους στα 

προγράμματα διάσωσης της ελληνικής οικονομίας, έχουν δημιουργήσει 

σκεπτικισμό στον μέσο Βέλγο πολίτη έναντι της χώρας μας. Ανάλογος 

σκεπτικισμός επικρατεί και μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου του 

Βελγίου, που δεν αμφισβητεί μεν την ποιότητα των αγαθών ή υπηρεσιών 

που παράγονται στην Ελλάδα, ωστόσο έχει μία αντίληψη «αυξημένης 

επικινδυνότητας» της χώρας και της αγοράς, που βαραίνει ακόμη 

περισσότερο αρνητικά –σε συνδυασμό με την άσχημη εικόνα περί 

γραφειοκρατικών διαδικασιών και εμποδίων- στις όποιες αποφάσεις 

συνεργασιών ή επενδυτικών τοποθετήσεων. Κρίνουμε σκόπιμο να 

αναφέρουμε ότι η κεντροδεξιά βελγική ομοσπονδιακή κυβέρνηση που 

προέκυψε από τις εθνικές εκλογές του Μαΐου 2014, έχει συνταχθεί 

περισσότερο με την ομάδα κρατών μελών που τηρούν πιο αδιάλλακτη 

στάση έναντι της Ελλάδας. Η στάση της νυν κεντροδεξιάς βελγικής 

κυβέρνησης έρχεται μάλλον σε αντίθεση με την στάση του απελθόντος 

κυβερνητικού συνασπισμού υπό το γαλλόφωνο σοσιαλιστικό κόμμα του 
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πρώην πρωθυπουργού Di Rupo, που επεδείκνυε περισσότερο 

αλληλέγγυα και ανεκτική στάση έναντι της χώρας μας, στηρίζοντάς την 

κατά κανόνα στο πλαίσιο του μηχανισμού λήψης αποφάσεων της Ε.Ε., 

χωρίς ωστόσο να μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε ως 

αντιστρατευόμενη συστηματικά τα ελληνικά συμφέροντα.   

Σημειώνουμε ότι πολλά ελληνικά προϊόντα, και δη τρόφιμα και 

ποτά, εξαιτίας ακριβώς της επαφής των Βέλγων με την χώρα μας, είναι 

ευρέως αναγνωρίσιμα ως προς την ποιότητά τους. Τα ελληνικά 

καταναλωτικά προϊόντα και δη τα τρόφιμα διατίθενται στο Βέλγιο 

κυρίως μέσω του παραδοσιακού καναλιού διανομής των αγοραστών-

εισαγωγέων ελληνικών τροφίμων και ποτών, οι οποίοι εν συνεχεία 

τροφοδοτούν εστιατόρια, κυρίως ελληνικής κουζίνας. Φυσικά, αρκετά 

ελληνικά προϊόντα έχουν αποκτήσει πρόσβαση και διατίθενται σε 

καταστήματα μεγάλων λιανεμπορικών αλυσίδων, αλλά και αλυσίδων 

καταστημάτων βιολογικών προϊόντων και προϊόντων gourmet, ενώ 

αρκετές μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες διαθέτουν ελληνικά τρόφιμα με 

δική τους ετικέτα (private label). Αρκετές είναι εξάλλου οι περιπτώσεις 

κατάχρησης ελληνικών προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης 

(κυρίως «φέτας», αλλά και ελαιολάδου) από προϊόντα μη ελληνικής 

προέλευσης, τις οποίες το Γραφείο μας καταγγέλλει στις βελγικές αρχές 

με αποτέλεσμα την –προσωρινή έστω- συμμόρφωση των παραβατών με 

την σχετική κοινοτική νομοθεσία.  

Κατά την άποψή μας, τα ελληνικά τρόφιμα θα πρέπει να 

εκμεταλλευθούν την ανοδική καταναλωτική τάση στην βελγική αγορά, 

με προσθήκη και νέων υψηλής ποιότητας προϊόντων που θα πρέπει  

αρχίσουν να γίνονται γνωστά στους Βέλγους καταναλωτές, αρκετοί από 

τους οποίους τα έχουν γευθεί επισκεπτόμενοι την χώρα μας για τις 

διακοπές τους. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στα συσκευασμένα προϊόντα, 
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ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο ανταγωνισμός για είσοδο στις 

μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες είναι εξαιρετικά μεγάλος, καθώς αυτές 

κυριολεκτικά «σφύζουν» από τρόφιμα και ποτά, ενώ και ο παράγοντας 

της τιμής παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο προκειμένου να τοποθετηθεί 

κάποιο προϊόν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και βέβαια υπάρχουν 

πάντοτε και άλλοι παράγοντες που δυσχεραίνουν την πρόσβαση στις 

μεγάλες αλυσίδες, όπως entrance fees, δοκιμαστικές περίοδοι κλπ. Μία 

ενδεχομένως εναλλακτική για ορισμένους Έλληνες εξαγωγείς θα ήταν οι 

εκπτωτικές αλυσίδες (hard discount), και εκεί ωστόσο ο ανταγωνισμός 

είναι βέβαια σημαντικός. Θετικό παράγοντα για την ενίσχυση των 

ελληνικών τροφίμων και ποτών θεωρούμε την κατά το τελευταίο 

διάστημα έντονη δραστηριοποίηση νέων ελληνικών εστιατορίων στο 

Βέλγιο, ορισμένα από τα οποία λειτουργούν και ως εκθετήρια – κέντρα 

λιανικής διάθεσης ελληνικών τροφίμων και ποτών, και στον βαθμό που 

γίνονται γνωστά πέραν του ελληνικού κοινού, μπορούν να βοηθήσουν 

στο να γίνουν τα ελληνικά προϊόντα περισσότερο γνωστά στο βελγικό 

κοινό.    

Σωστό μείγμα καλής τιμής, στοχευμένης διαφήμισης και μικρών 

προωθητικών δράσεων προς το βελγικό καταναλωτικό κοινό, θα 

βοηθήσουν τα ελληνικά καταναλωτικά προϊόντα να εδραιώσουν και 

επεκτείνουν την θέση τους στην βελγική αγορά. Θα πρέπει εξάλλου να 

υλοποιηθούν νέες μέθοδοι προσέγγισης αγοραστών-πελατών και να 

δημιουργηθούν συνέργειες με φορείς προώθησης των εξαγωγών, του 

τουρισμού, του πολιτισμού και της γαστρονομίας. Στόχος μας πρέπει να 

είναι η ανάδειξη των στοιχείων εκείνων που διαφοροποιούν τα ελληνικά 

προϊόντα από εκείνα του ανταγωνισμού, και αυτό μέσω μίας συνεχούς 

παρακολούθησης των τάσεων της αγοράς, συμμετοχών σε εμπορικές 

εκδηλώσεις, επαναλαμβανόμενων εξειδικευμένων παρουσιάσεων σε 

συνεργασία με διαιτολόγους / διατροφολόγους, γενικών παρουσιάσεων 
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προβολής για προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, εκδηλώσεων γαστρονομικής 

προβολής.  

Δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν θα περιελάμβαναν 

προσκλήσεις Βέλγων αγοραστών σε κλαδικές εκθέσεις και εμπορικές 

εκδηλώσεις στην Ελλάδα, οργάνωση εργαστηρίων γαστρονομίας στο 

Βέλγιο, οργάνωση γευσιγνωσιών, συστηματική συμμετοχή Ελλήνων 

παραγωγών-εξαγωγέων σε επιχειρηματικές αποστολές που 

πραγματοποιούνται στο Βέλγιο, μικρές αλλά επαναλαμβανόμενες 

δράσεις αναβάθμισης της εικόνας των ελληνικών προϊόντων με 

δημοσιεύσεις σε περιοδικά, αφίσες και promotion επιλεγμένων 

ελληνικών ετικετών σε μεγάλα σούπερ-μάρκετ, στήριξη των ελληνικών 

τροφίμων και ποτών στα ελληνικά –και κυρίως στα μη ελληνικά και στα 

βελγικά- εστιατόρια. 

 


