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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ 
Το επίπεδο των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – 

Βελγίου, καίτοι αρκετά υψηλό και ευρύ από απόψεως συνεργασιών, 

εμφανίζει σοβαρή ανισορροπία όσον αφορά το εμπόριο υπέρ της 

βελγικής πλευράς. Τούτο είναι εν μέρει φυσιολογικό, καθώς το Βέλγιο 

είναι μία μικρή μεν, ανεπτυγμένη δε βιομηχανική χώρα του ευρωπαϊκού 

βορρά, και εξάγει στην χώρα μας προϊόντα αρκετά υψηλής 

προστιθέμενης αξίας. Οι εξαγωγές του Βελγίου προς την Ελλάδα έβαιναν 

μέχρι προ διετίας φθίνουσες εξαιτίας της βαθιάς οικονομικής κρίσης που 

έχει πλήξει την ελληνική αγορά, έχουν ωστόσο πρόσφατα δείξει σημεία 

αξιόλογης ανάκαμψης. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές εξαγωγές 

εξελίσσονται μάλλον ανοδικά συνολικά τα τελευταία χρόνια και 

κυμαίνονται στα επίπεδα των 300 εκατ. € ετησίως.  

Από την μελέτη των γενικών τάσεων που εμφανίζουν οι ελληνικές 

εξαγωγές τα τελευταία χρόνια, θεωρούμε ότι τα ελληνικά νωπά και 

μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα έχουν ιδιαίτερη δυναμική και 

προοπτικές στην αγορά του Βελγίου. Πιο συγκεκριμένα, τα 

παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, 

τα νωπά φρούτα και λαχανικά, τα κρασιά, τα οινοπνευματώδη ποτά και 

οι χυμοί, τα παρασκευάσματα διατροφής και δημητριακών, τα ιχθυηρά, 

τα προϊόντα σοκολατοποιίας, το ελαιόλαδο. Σημαντικές κατηγορίες 

προϊόντων για τις ελληνικές εξαγωγές, και με αξιόλογες προοπτικές στη 

βελγική αγορά είναι επίσης τα δομικά υλικά και τα μεταλλουργικά 

προϊόντα, τα προϊόντα καπνού, οι πλαστικές ύλες και προϊόντα, τα 

χημικά προϊόντα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα καλλυντικά, τα 

προϊόντα αλουμινίου και χαλκού, τα πλεκτά ενδύματα (βλ. 

αναλυτικότερα και παρακάτω). 
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Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στις συνολικές εισαγωγές του 

Βελγίου διαμορφώνεται σε 0,16% το 2015, η διατήρηση ωστόσο ή, 

ακόμη περισσότερο, η επέκταση του υφιστάμενου μεριδίου θα απαιτήσει 

μεγαλύτερη, περισσότερο συντονισμένη και στοχευμένη από πλευράς 

Ελλήνων εξαγωγέων προσπάθεια. Το γεγονός ότι το εμπόριο με τα κράτη 

μέλη της Ε.Ε. είναι απαλλαγμένο από εισαγωγικές διαδικασίες, 

δασμολογικά, μη δασμολογικά και άλλα τεχνικά εμπόδια, κάνει πολλούς 

να θεωρούν ότι το ενδοκοινοτικό εμπόριο κινείται περίπου αυτόματα. 

Τούτο σαφώς δεν αληθεύει, διότι οι αναπτυγμένες και οργανωμένες 

αγορές της Δ. Ευρώπης, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, απαιτούν συνεπή 

και συνεχή παρουσία, αφοσίωση στην επίτευξη της στοχευμένης 

προσπάθειας και αφιέρωση πόρων προκειμένου να τοποθετηθούν 

κατάλληλα τα εξαγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες. Η επίτευξη οικονομιών 

κλίμακας, η προσήλωση στην τήρηση διαδικασιών και προδιαγραφών 

και ο έντονος ανταγωνισμός είναι το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει τις 

δυτικοευρωπαϊκές αγορές και βέβαια το Βέλγιο. Ιδιαίτερα υπό τις 

σημερινές συνθήκες, η εξωστρέφεια αποτελεί μονόδρομο επιβίωσης για 

τις ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται στο Γραφείο μας από τον μεγάλο αριθμό αιτημάτων που 

δέχεται καθημερινά από εξαγωγικές ή εν δυνάμει εξαγωγικές 

επιχειρήσεις.  

Σημειώνουμε ότι το Βέλγιο έχουν την τελευταία πενταετία 

επισκεφθεί τέσσερις επιτυχημένες εμπορικές επιχειρηματικές αποστολές, 

Δεκέμβριο του 2012, τον Ιούνιο του 2013 και τον Μάρτιο του 2014 σε 

συνεργασία με το Enterprise Greece, καθώς και τον Απρίλιο του 2016, σε 

συνεργασία με το ΕΒΕΑ. Οι συμμετέχουσες ελληνικές επιχειρήσεις, από 

10 στις δύο πρώτες αποστολές και 12 στην τρίτη και 9 στην τέταρτη, 

προήλθαν κατά κύριο λόγο από τους κλάδους τροφίμων και ποτών, 

υπήρξαν ωστόσο και εκπρόσωποι άλλων κλάδων παραγωγής (υλικών 
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συσκευασίας, τεχνολογίας πληροφορικής, προϊόντων αλουμινίου). 

Επίσης, τον Φεβρουαρίου 2014 το Γραφείο μας διοργάνωσε στο 

Επιμελητήριο Βρυξελλών ημερίδα δικτύωσης μεταξύ ελληνικών και 

βελγικών φορέων και επιχειρήσεων κλάδων υψηλής τεχνολογίας, στην 

οποία μετείχαν 8 εκπρόσωποι επιστημονικών / ερευνητικών φορέων και 

τεχνολογικών επιχειρήσεων από ελληνικής πλευράς. 

    

Από την λεπτομερή μελέτη των τάσεων που εμφανίζουν οι 

ελληνικές εξαγωγές την τελευταία εξαετία με βάση τα βελγικά 

στατιστικά στοιχεία, θεωρούμε ότι τα ελληνικά νωπά και μεταποιημένα 

αγροτικά προϊόντα, τα τρόφιμα και ποτά, έχουν ιδιαίτερη δυναμική και 

προοπτικές στην αγορά του Βελγίου, καθώς το βελγικό καταναλωτικό 

κοινό είναι αρκετά εξοικειωμένο με την εικόνα τους, τις γευστικές τους 

ιδιότητες και την ποιότητά τους, κυρίως εξαιτίας του ισχυρού βελγικού 

τουριστικού ρεύματος προς την χώρα μας, αλλά και της έντονης 

παρουσίας ελληνικού ομογενειακού στοιχείου στο Βέλγιο. Αξιοσημείωτο 

είναι ότι η μεγαλύτερη κατηγορία των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων 

και ποτών, τα παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών (κεφάλαιο 20 του 

δασμολογίου), που παλαιότερα είχε ακολουθήσει πτωτική πορεία, το 

2014 σημείωσε αύξηση 16% ανερχόμενη στα 20,22 εκατ. €, ενώ το 2015 

κατέγραψε εκ νέου σημαντικότατη αύξηση της τάξεως του 15,9%, 

ανερχόμενη στα 23,44 εκατ. € και κατέστη τέταρτη κατηγορία των 

ελληνικών εξαγωγών προς Βέλγιο. Από τις υπόλοιπες κατηγορίες 

τροφίμων και ποτών, σε αξιόλογα επίπεδα κινούνται κατά την υπό 

εξέταση περίοδο τα γαλακτοκομικά προϊόντα (με σταθερά αυξητική τάση 

σχεδόν ολόκληρη την τελευταία εξαετία και αξία εξαγωγών το 2015 στα 

8,11 εκατ. €, με αύξηση 28,4%), τα νωπά φρούτα (που το 2014 είχαν 

εμφανίσει αισθητή μείωση κατά 38,7% στα 4,39 εκατ. €, ενώ το 2015 

κατέγραψαν αύξηση 19,1% φθάνοντας τα 5,23 εκατ. €), τα ποτά (που ενώ 
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το 2014 είχαν σημειώσει εντυπωσιακή αύξηση 21,9% φθάνοντας τα 3,34 

εκατ. €, το 2015 παρουσίασαν μείωση κατά 19,7%, ανερχόμενα στα 2,69 

εκατ. €). Η κατηγορία των ζωικών και φυτικών λιπών και ελαίων (που 

περιλαμβάνει το ελαιόλαδο) κινείται σταθερά σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, 

το 2013 είχε σημειώσει ισχυρή άνοδο έναντι του 2012 με εξαγωγές 2,57 

εκατ. €, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά μετά το 2009 το κατώφλι των 2 

εκατ. €, το 2014 υπέστη μείωση της τάξεως του 14,5%, στα 2,19 εκατ. €, 

ενώ το 2015 κατέγραψε εκ νέου άνοδο κατά 17%, φθάνοντας και πάλι τα 

2,57 εκατ. €. Ακολουθούν από απόψεως σημαντικότητας ελληνικών 

εξαγωγών τα παρασκευάσματα διατροφής (πτώση το 2015 κατά 22,2%, 

στα 2,37  εκατ. €), τα παρασκευάσματα δημητριακών (με εξαγωγές 2015 

στα 1,56 εκατ. € και μείωση 7,7%) και τα ιχθυηρά (με εξαγωγές το 2015 

στα 1,45 εκατ. € και μείωση 1,6%).  

Όσον αφορά τα τρόφιμα και ποτά, θα πρέπει να στοχεύσουμε σε 

αύξηση του μεριδίου μας σε προϊόντα συστατικά του καλαθιού 

μεσογειακής διατροφής, όπως των κρασιών, του ελαιολάδου και των 

ελιών, των τυριών και γαλακτοκομικών, καθώς και των βιολογικών 

προϊόντων. Ιδιαίτερα η αγορά των τελευταίων γνωρίζει, όπως και σε 

άλλες προηγμένες δυτικές αγορές, ραγδαία ανάπτυξη και παρουσιάζει 

σημαντικές ευκαιρίες για σοβαρούς παραγωγούς – εξαγωγείς 

πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων.  

Σημαντικές για τις ελληνικές εξαγωγές, και με αξιόλογες 

προοπτικές στη βελγική αγορά –με βάση τα βελγικά στατιστικά στοιχεία- 

είναι επίσης οι εξής κατηγορίες προϊόντων: τα προϊόντα καπνού (και πάλι 

πρώτη κατηγορία στις εξαγωγές μας το 2015 με 104,09 εκατ. € και 

εκρηκτική αύξηση 105,9%), ακολουθούμενα από τον σίδηρο και χάλυβα, 

οι εξαγωγές των οποίων αφού διακυμάνθηκαν σημαντικά κατά την 

τετραετία 2011-2014, ανερχόμενες το 2014 στα 51,08 εκατ. € (αύξηση 

72,4%), το 2015 μειώθηκαν κατά 10,9% και ανήλθαν στα 45,51 εκατ. €. 
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Στην τρίτη θέση των ελληνικών εξαγωγών προς Βέλγιο παρέμειναν το 

2015 οι πλαστικές ύλες και προϊόντα (με 28,92 εκατ. € και άνοδο 1,4%), 

ενώ στην πέμπτη θέση ανέβηκαν τα φαρμακευτικά προϊόντα, με αξία 

21,19 εκατ. € και άνοδο της τάξεως του 41,7%. Πιο κάτω ακολουθούν τα 

ανόργανα χημικά (που αν και μειώθηκαν κατά 16,9% το 2015, 

παρέμειναν σε επίπεδα άνω των 20 εκατ. €, και συγκεκριμένα στα 20,7 

εκατ. €), ο εξοπλισμός χερσαίων μεταφορών με αξία 20,48 εκατ. € 

(αύξηση 48,3%), τα προϊόντα αλουμινίου με αξία 12,83 εκατ. € και μικρή 

άνοδο της τάξεως του 1,9%, τα προϊόντα χαλκού (με εξαγωγές 11,64 

εκατ. € και υπερδιπλασιασμό της αξίας σε σύγκριση με το 2014), καθώς 

και τα πλεκτά ενδύματα, με εξαγωγές το 2015 στα 10,53 εκατ. € και 

εκρηκτική αύξηση της τάξεως του 50,2% έναντι του 2014. Άλλες 

κατηγορίες που έδειξαν δυναμική το 2015 περιέλαβαν τον μηχανολογικό 

εξοπλισμό με αξία 10,06 εκατ. € (αύξηση 7,9%), τα υποδήματα και 

αξεσουάρ με αξία 3,5 εκατ. € (αύξηση 47,2%), τα διάφορα προϊόντα 

χημικών βιομηχανιών με αξία 3,08 εκατ. € (αύξηση 32,5%) και τα 

λιπάσματα με αξία 2,96 εκατ. € (αύξηση 51,2%). Μειώσεις στην διάρκεια 

του 2015 υπέστησαν οι ακόλουθες σημαντικές κατηγορίες εξαγόμενων 

ελληνικών προϊόντων προς Βέλγιο: τα πολύτιμα μέταλλα, οι λίθοι και 

κοσμήματα με αξία 5,15 εκατ. € (μείωση 26,6%), ο ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός με αξία 2,55 εκατ. € (μείωση 36%), τα όργανα και συσκευές 

μέτρησης και ακρίβειας με αξία 2,38 εκατ. € (μείωση 10,8%), τα ορυκτά 

πετρώματα που μειώθηκαν το 2015 κατά 38,6% στα 2,35 εκατ. €., τα 

χαλυβουργικά προϊόντα με αξία 2,16 εκατ. € (μείωση 24,5%), τα 

σαπούνια και είδη καθαρισμού με αξία 1,93 εκατ. € (μείωση 16,3%), τα 

αιθέρια έλαια, προϊόντα αρωματοποιίας και καλλυντικά (που το 2014 

είχαν σημειώσει εκρηκτική άνοδο φθάνοντας τα 23,61 εκατ. €, ωστόσο 

το 2015 μειώθηκαν κατά 93,7% φθάνοντας τα 1,48 εκατ. €), και τα 

οργανικά χημικά προϊόντα, οι εξαγωγές των οποίων μειώθηκαν κατά 
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69,9%, ανερχόμενες στα 1,37 εκατ. € το 2015.  

Από πλευράς επενδύσεων, 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 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. Περαιτέρω, το Βέλγιο μπορεί να 

αποτελέσει στόχο στις εισερχόμενες επενδύσεις ειδικότερα στην αγορά 

εξοχικής κατοικίας, καθώς η χώρα μας αποτελεί κύριο τουριστικό 

προορισμό για τους Βέλγους τουρίστες, αλλά και δεδομένου ότι στο 

Βέλγιο διαβιούν περίπου 30 χιλιάδες ομογενείς πρώτης και δεύτερης 

γενιάς. 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. 

Το τρίπτυχο μικρών και στοχευμένων επιχειρηματικών 

αποστολών, συμμετοχών σε επιλεγμένες σημαντικές εμπορικές εκθέσεις 

στο Βέλγιο και οργάνωσης ημερίδων ή και ατομικών προγραμμάτων με 

σκοπό την δικτύωση ελληνικών με βελγικούς φορείς και επιχειρήσεις, 

είναι η καλύτερη στρατηγική για προσέγγιση της βελγικής αγοράς και 
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ενδεχόμενη προσέλκυση βελγικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Οι 

διακρατικές σχέσεις και επαφές, καίτοι φιλικές και χρήσιμες σε υψηλό 

επίπεδο (λ.χ. δια της στήριξης ελληνικών θέσεων στα ευρωπαϊκά ή άλλα 

διεθνή όργανα), στο κομμάτι της περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών 

οικονομικών και εμπορικών σχέσεων λίγα επιπλέον πράγματα μπορούν 

να προσφέρουν. Το διμερές συμβατικό πλαίσιο είναι αρκετά εκτεταμένο, 

ενώ παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος των διμερών σχέσεων ρυθμίζεται 

με βάση το κοινοτικό κεκτημένο. 

Σημειώνουμε τέλος τις δυνατότητες και προοπτικές που υπάρχουν 

για ανάπτυξη επενδυτικών ή άλλων συνεργασιών μεταξύ ελληνικών 

εταιρειών των κλάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υψηλής 

τεχνολογίας & καινοτομίας και αντίστοιχων βελγικών, οι οποίες 

διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και διεθνή πείρα. Τέτοιες συνεργασίες 

μπορούν να  οδηγήσουν σε εκατέρωθεν επενδύσεις, αλλά και σε 

επανεξαγωγές προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας σε γεωγραφικές 

περιοχές και χώρες όπου η θέση εκάστης χώρας είναι δεσπόζουσα λόγω 

γεωγραφικών και πολιτιστικών γειτνιάσεων. 

Το Βέλγιο, χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι αποτελεί πρώτης 

προτεραιότητας και ενδιαφέροντος αγορά – στόχο για τα ελληνικά 

προϊόντα και τις υπηρεσίες, είναι ωστόσο μία σχετικά μικρή αλλά 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και δυνητικά προσοδοφόρος αγορά, καθώς το 

μέσο εισοδηματικό επίπεδο και η καταναλωτική δαπάνη βρίσκονται σε 

υψηλό επίπεδο, ενώ το βελγικό αγοραστικό κοινό, καίτοι έντονα 

προσανατολισμένο στην συμφέρουσα τιμή ως κριτήριο επιλογής, δείχνει 

έντονο και αυξανόμενο ενδιαφέρον και για την ποιότητα και την 

διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών, έναντι εκείνων του 

ανταγωνισμού.   

 

 


