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Διμερές εμπόριο Ελλάδος – Βελγίου 2021 

 

Οι ελληνικές εξαγωγές στο Βέλγιο σημείωσαν αύξηση κατά 20,4% μετά από 

μία πτώση το 2020 ενώ επανήλθαν στα επίπεδα του 2019. Το Βέλγιο παραμένει ο 

19ος εξαγωγικός προορισμός για τα ελληνικά προϊόντα ενώ απορροφά το 1,2% των 

ελληνικών εξαγωγών το 2021 σε σχέση με το 1,3% το 2020. Οι εισαγωγές από το 

Βέλγιο σημείωσαν επίσης σημαντική άνοδο της τάξης του 27% με σημαντική άνοδο 

σε κάποιες κατηγορίες  προϊόντων. Το Βέλγιο παραμένει 9ος προμηθευτής της 

Ελλάδας καλύπτοντας το 3,2% των ελληνικών εισαγωγών.    

 

Οι ελληνικές εξαγωγές στο Βέλγιο την τελευταία πενταετία αυξήθηκαν με 

εξαίρεση το 2020 όπου λόγω της πανδημίας επλήγησαν γενικότερα οι εμπορικές 

συναλλαγές. Ο όγκος εμπορίου των δύο χωρών το 2021 έφτασε τα 2,5 δις περίπου 

από λίγο πάνω από 2 δις το 2017.  

 
Πίνακας  : Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας –Βελγίου 2017-2021 (εκατ. ευρώ)   

 2017 2018 2019 2020 2021 

Εξαγωγές αγαθών 

(αξία)  

391,5 419 479,6 385,1 463,9 

Εισαγωγές αγαθών 

(αξία) 

1.720 1704,8 1669,7 1588,3 2021,8 

Εμπορικό ισοζύγιο 

(αξία) 

-1.328 -1.284,9 -1190,1 -1203,2 -1557,9 

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ  
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Ανάλογα  με το έτος παρουσιάζονται κάποιες διακυμάνσεις. Τα καπνά και 

προϊόντα καπνού, τα εμπιστευτικά  προϊόντα, οι πλαστικές ύλες,  ο ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός, τα παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών αποτελούν σημαντικές  

κατηγορίες εξαγώγιμων προϊόντων. Παράλληλα τα προϊόντα καπνού ενώ συνεχίζουν 

να αποτελούν σημαντική κατηγορία προϊόντων για τις ελληνικές εξαγωγές δείχνουν 

πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια.  

 

Πίνακας : Ελληνικές εξαγωγές στο Βέλγιο – μεγάλες κατηγορίες (χιλ. ευρώ)  

CN2  
 

2020 

 

2021 

 

Μεταβολή 

  Αξία 
% στο 

σύνολο 
Αξία 

% στο 

σύνολο 
% 

24 
Καπνά & προϊόντα 

καπνού 
49.535 12.7 42.283 9 -14,2 

39 Πλαστικές ύλες 34.198 8.8 39.011 8.4 14,7 

85 
Ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός 
19.056 4.9 35.761 7.5 84,2 

20 
Παρ/τα φρούτων & 

λαχανικών 
37.056 9.6 34.223 7.3 -8,8 

61 Πλεκτά ενδύματα 24.027 6.2 27.938 5.8 12,5 

76 
Αργίλιο και 

τεχνουργήματα 
21.823 5.4 25.755 5.3 19 

4 
Γαλακτοκομικά 

προϊόντα 
14.824 3.6 24.145 5.1 71,4 

30 Φαρμακευτικά 17.037 4.4 22.960 4.7 29,4 

74 
Χαλκός & 

τεχνουργήματα 
14.210 3.6 21.477 4.5 50 

99 Εμπιστευτικά 31.991 8 21.010 4.5 -32 

27 Ορυκτά καύσιμα  12.997 3.1 19.020 4.1 58,3 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ  

 

To 2021 ήταν μια χρονιά που η οικονομική δραστηριότητα ομαλοποιήθηκε 

ιδιαίτερα προς το τέλος. Παρατηρείται έτσι μια αύξηση σε προϊόντα όπως 
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ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, όπου μέρος του περιλαμβάνει καλώδια όπου γίνεται 

σημαντικές εξαγωγές από Ελλάδα καθώς και προϊόντα χαλκού.  Σημαντική αύξηση 

σημείωσαν τα γαλακτοκομικά με κυριότερη υποκατηγορία τα τυριά (φέτα) και το 

πηγμένο γάλα.  

 

Πίνακας: Ελληνικές εξαγωγές στo Βέλγιο 2021  – 10 κυριότερα προϊόντα 

(τετραψήφια κατάταξη)  

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ 

(χιλ. 

ευρώ) 

2401’ Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. 

Απορρίμματα καπνού 

41.606 

7411’ Σωλήνες από χαλκό 21.196 

3004’ Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 

3006)  

22.147 

99SS’ Λοιπά προϊόντα 21.010 

3924’ Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη 

υγιεινής και καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες  

18.022 

2710’ Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από 

ακατέργαστα λάδια).  

17.318 

0406’ Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 

 

16.413 

2005’ Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 

κατεψυγμένα  

16.384 

7213’ Χοντρόσυρμα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, 

ακανόνιστα περιελιγμένο 

 

14.677 

7604’ Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α. 12.590 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ  

Στις κατηγορίες προϊόντων που εισάγονται στην Ελλάδα από το Βέλγιο σύμφωνα με 

τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, βασικές κατηγορίες αποτελούν τα φάρμακα, τα προϊόντα χημικών 

βιομηχανιών και μηχανήματα.  
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Η μεγαλύτερη αύξηση το 2021 παρατηρήθηκε στα ορυκτά καύσιμα και τα  ανόργανα 

χημικά προϊόντα.  Το 2021 το εμπόριο καυσίμων και από πλευράς Βελγίου αλλά και από 

πλευράς εξαγωγών της Ελλάδας προς το Βέλγιο, παρουσίασε σημαντική άνοδο. Επίσης άνοδο 

σημείωσαν οι εισαγωγές οχημάτων.  

 

Πίνακας : Ελληνικές εισαγωγές από το Βέλγιο – οι 10 μεγαλύτερες  

κατηγορίες (χιλ. ευρώ) 

  2020 2021 Μεταβολή 

  Αξία 
% στο 

σύνολο 
Αξία 

% στο 

σύνολο 
% 

30 Φαρμακευτικά 404.349 25,4 428.241 21,1 5,9 

84 Μηχανολογικός εξοπλισμός 151.711 9,5 193.848 9,5 27,8 

39 Πλαστικές ύλες 139.973 8,7 163.274 8 17,2 

 90 
Όργανα και συσκευές 

οπτικών  

  96.663 6 104.729 5,1 
8,3 

87 Οχήματα 84.176 5,2 118.969 5,8 40,4 

64 Υποδήματα 82.765 5,1 99.529 4,8 20,7 

29 Ανόργανα χημικά προϊόντα  38.375 2,3 84.324 4,1 121 

27 Ορυκτά καύσιμα  25.075 1,5 77.016 3,8 208 

38 
Διάφορα προϊόντα χημικών 

βιομηχανιών  

53.596 3,3 60.624 2,9 
13,2 

61 Πλεκτά ενδύματα 46.208 2,8 58.664 2,8 26 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ  

Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τα κυριότερα προϊόντα 

που εισάγει η Ελλάδα από το Βέλγιο αφορούν φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό  και 

στην συνέχεια οχήματα και  μέρη οχημάτων. Μία σημαντική κατηγορία επίσης είναι 

τα υποδήματα καθώς και συσκευές.  
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Πίνακας 12:  Ελληνικές εισαγωγές από το Βέλγιο  2021 – κυριότερα 

προϊόντα (τετραψήφια κατάταξη) 

 

 

CN4 

 

                            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΑΞΙΑ 

(χιλ. ευρώ) 

 

3004’ 

Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) 

που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, 

παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς,  

 

219.585 

 

3002’ 

Αίμα ανθρώπου. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, 

προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις.  

 

198.660 

2710’ 
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από 

ακατέργαστα λάδια). 
76.814 

 

9018’ 

Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή 

κτηνιατρική χρήση, ό. συμπ. οι σπινθηρογράφοι και άλλες συσκευές 

ηλεκτροθεραπείας 

 

66.714 

3901’ Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 59.471 

 

6404’ 

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, 

πλαστική ύλη ή δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το άνω μέρος 

από υφαντικές ύλες (εκτός των υποδημάτων που έχουν το 

χαρακτήρα παιχνιδιών) 

 

45.435 

 

8708’ 

Μέρη και εξαρτήματα για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά 

αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα και αυτοκίνητα οχήματα 

ειδικών χρήσεων των κλάσεων 8701 έως 8705 

 

49.854 

 

8703’ 

Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα 

κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (εκτός από τα αστικά λεωφορεία 

της κλάσης 8702),  

 

48.084 

 

3808’ 

Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, 

ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των 

φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα 

 

31.926 

4011’ Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ     34.496 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ  
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Συνοψίζοντας το διμερές εμπόριο δείχνει τάση αύξησης την τελευταία 

πενταετία, τα βασικά εξαγώγιμα προϊόντα παραμένουν ίδια. Το 2021 σημαντική 

αύξηση σημείωσαν κάποιες κατηγορίες  και ιδιαίτερα τα καύσιμα.  Από την ελληνική 

πλευρά αύξηση σημείωσαν κάποια βιομηχανικά προϊόντα.  

Οι χώρες αυξάνουν συνεχώς τον όγκο εμπορίου και τις εμπορικές – 

οικονομικές σχέσεις μεταξύ τους αλλά οι δυνατότητες αύξησης των εξαγωγών από 

την πλευρά μας παραμένουν πολύ μεγάλες.     

 


