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ΘΕΜΑ: Θέση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στο Βέλγιο 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Από την 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 2012 σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο με ύψος 

εξαγωγών στα 18,31 εκατ. €, το 2013 διατηρήθηκε σε σταθερά υψηλά επίπεδα, με εξαγωγές 17,43 

εκατ. € και το 2014 σημείωσε εκ νέου αύξηση 16,8% ανερχόμενη στα 20,34 εκατ. €. 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 2014 στα 6,35 εκατ. €, με αύξηση 19,7%), τα φρούτα (που το 2013 

είχαν σημειώσει επανάκαμψη με αξία εξαγωγών 7,16 εκατ. €, ωστόσο το 2014 μειώθηκαν αισθητά 

κατά 38,3% στα 4,42 εκατ. €), τα ποτά (που το 2013 είχαν φθάσει τα 2,74 εκατ. € και το 2014 

σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση 23,8% φθάνοντας τα 3,4 εκατ. €), τα παρασκευάσματα διατροφής 

(άνοδος το 2014 29%, στα 3,06  εκατ. €), τα παρασκευάσματα δημητριακών (με εξαγωγές 2014 στα 

1,7 εκατ. € και αύξηση 13,9%), τα ιχθυηρά (με εξαγωγές το 2014 στα 1,49 εκατ. € και αύξηση 

7,7%), τα προϊόντα σοκολατοποιίας (που εμφάνιζαν τα προηγούμενα χρόνια σταθερά αυξητικές 

τάσεις, ωστόσο το 2014 μειώθηκαν κατά 19,3% με εξαγωγές 1,33 εκατ. €). Η κατηγορία των 

φυτικών 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. € και υπερβαίνοντας για 

πρώτη φορά μετά το 2009 το κατώφλι των 2 εκατ. €, ωστόσο το 2014 υπέστη μείωση της τάξεως 

του 14,1%, στα 2,21 εκατ. €. Μείωση υπέστησαν το 2014 οι εξαγωγές μας λαχανικών, της τάξεως 

του 35,5%, στα 2 εκατ. €, έναντι ωστόσο ασυνήθιστα υψηλού επιπέδου εξαγωγών το 2013 (στα 

3,11 εκατ. €). Άνοδο τέλος της τάξεως του 144,9% σημείωσαν το 2014 οι εξαγωγές μας 

δημητριακών, στα 1,1 εκατ. €, ωστόσο πρόκειται για κατηγορία με ισχυρές διακυμάνσεις από χρόνο 

σε χρόνο.     

Το Βέλγιο είναι μία ανοικτή για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, ιδιαίτερα οργανωμένη, σχετικά 

μικρή αλλά αρκετά ώριμη και μεσαίου προς ανώτερου επιπέδου αγοραστικής δύναμης, υψηλού 

επιπέδου απαιτήσεων ως προς την ποιότητα και την τιμή και υψηλής awareness ως προς την υγιεινή 

διατροφή. Η βελγική αγορά τροφίμων και ποτών σφύζει από ποικιλία προϊόντων εγχώριας και 
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εισαγόμενης προέλευσης και επομένως τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα αντιμετωπίζουν έντονο 

ανταγωνισμό, ωστόσο θεωρούμε ότι υφίσταται χώρος για την τοποθέτηση νέων, ποιοτικών, 

καινοτόμων, κατάλληλα πιστοποιημένων και σε λογικό επίπεδο τιμών προϊόντων. Από την άλλη 

πλευρά, είναι μία αγορά αρκετά πιστή στις καταναλωτικές της συνήθειες και, καθώς τούτο ισχύει 

και για τους Βέλγους εμπόρους, οι οποίοι χωρίς να είναι κλειστοί σε νέες συνεργασίες 

χρησιμοποιούν συνήθως παραδοσιακούς και δοκιμασμένους προμηθευτές, δημιουργεί ορισμένες 

πρόσθετες δυσκολίες στους Έλληνες εξαγωγείς.       

Η παρούσα μελέτη συνοδεύεται από στατιστικό παράρτημα που περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία  

αναφορικά με την θέση των ελληνικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στην βελγική αγορά και 

την εικόνα του ανταγωνισμού στις βελγικές εισαγωγές. Επισημαίνουμε ότι ολόκληρη η ανάλυσή 

μας και το στατιστικό παράρτημα βασίζονται στα βελγικά στατιστικά στοιχεία (ήτοι τα στοιχεία 

εξωτερικού εμπορίου της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, Banque Nationale de la Belgique, 

Institut des Comptes Nationaux).   

 

Α. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

Το Βέλγιο, χώρα καθαρά εισαγωγική σε ελαιόλαδο, καλύπτει τις ανάγκες της εσωτερικής ζήτησης 

με εισαγωγές κυρίως από την Ισπανία και την Ιταλία και σε μικρότερο βαθμό από την Γαλλία, την 

Ελλάδα και την Τυνησία. Παρά το γεγονός ότι το ελληνικό ελαιόλαδο αναγνωρίζεται για την 

ανώτερη ποιότητά του και την υψηλή διατροφική αξία του, και παρ’ όλη τη σχετικά ανταγωνιστική 

τιμή του, παραδοσιακά ο Βέλγος καταναλωτής προτιμά τα ιταλικά και τα ισπανικά ελαιόλαδα, με 

τα οποία είναι περισσότερο εξοικειωμένος. Στην μεγαλύτερη κατηγορία των βελγικών εισαγωγών 

ελαιολάδου, το «λοιπό παρθένο ελαιόλαδο», με συνολική αξία εισαγωγών το 2014 στα 47,58 εκατ. 

€ και συνολική ποσότητα εισαγωγών 15,71 χιλ. τόνους, η Ισπανία κατείχε σε ποσότητες κυρίαρχο 

μερίδιο 44,91%, ακολουθούμενη από τις Ιταλία με μερίδιο 28,7%, Γαλλία με μερίδιο 9,25%, 

Τυνησία με μερίδιο 5,17%, Πορτογαλία με μερίδιο 4,28%, Ολλανδία με μερίδιο 3,04% και Ελλάδα 

με μερίδιο 2,1% (μείωση της αξίας κατά 11,38% σε σύγκριση με το 2013). 

Στην αμέσως επόμενη σημαντική κατηγορία των βελγικών εισαγωγών, τα «λοιπά ελαιόλαδα», με 

συνολικές εισαγωγές το 2014 στα 13,12 εκατ. € και στους 3,03 χιλ. τόνους, η Γαλλία κατείχε 

κυρίαρχο μερίδιο σε ποσότητες με 27,05%, ακολουθούμενη από την Ισπανία με μερίδιο 25,17%, 

την χώρα μας με μερίδιο 16,88% (πολύ μικρή αξία εξαγωγών ωστόσο), την Ιταλία με μερίδιο 

16,61% και την Ολλανδία με μερίδιο 8,09%. Το 2014, η χώρα μας εξήγε –πέραν της κύριας 

κατηγορίας του «λοιπού παρθένου ελαιολάδου», «παρθένο φωτιστικό ελαιόλαδο» (εξαγωγές 92,25 

χιλ. €, μερίδιο 6,58% σε ποσότητες), «λοιπά ελαιόλαδα» όπως προαναφέραμε (εξαγωγές 171,2 χιλ. 

€, μερίδιο 16,88% σε ποσότητες) και «λοιπά ραφιναρισμένα ελαιόλαδα» (εξαγωγές 91,67 χιλ. €, 

μερίδιο 5,95% σε ποσότητες). 

Σημειώνουμε ότι συνολικά οι ελληνικές εξαγωγές στην κατηγορία των ελαίων (που περιλαμβάνει 

το ελαιόλαδο) κινούνται σταθερά σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, το 2013 είχαν σημειώσει ισχυρή 

άνοδο έναντι του 2012 με εξαγωγές 2,57 εκατ. € και υπερβαίνοντας για πρώτη φορά μετά το 2009 

το κατώφλι των 2 εκατ. €, ωστόσο το 2014 υπέστησαν μείωση της τάξεως του 14%, στα 2,21 εκατ. 

€. 

Το ελληνικό ελαιόλαδο διοχετεύεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, στην ελληνική ομογένεια και 

τα ελληνικά εστιατόρια του Βελγίου, βασικά μέσω του δικτύου των εισαγωγέων και διανομέων 

ελληνικών τροφίμων. Πάντως, έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια μια ελάχιστη αύξηση 

κατανάλωσης ελληνικού ελαιολάδου από μέρους βελγικών νοικοκυριών, ενώ πέραν του «ελληνικού 

δικτύου διανομής» ορισμένες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται με αρκετή 

επιτυχία στις βελγικές αλυσίδες διανομής και λιανεμπορίου. Το 60% της διανομής του ελαιολάδου 

(του οποίου, το 85% αντιστοιχεί σε Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο) γίνεται μέσω των μεγάλων 

αλυσίδων ειδών διατροφής (Carrefour-GB, Delhaize και Colruyt) και μέσω των καταστημάτων hard 

discount με κυριότερους εκπρόσωπους τα Aldi και Lidl.  

Τα ελληνικά ελαιόλαδα διατίθενται κυρίως στα μεγάλα σουπερμάρκετ (Carrefour, Delhaize), σε 

κάποια soft discount καταστήματα (Colruyt) και στους εισαγωγείς ελληνικών τροφίμων. Ένα μέρος 
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των παραπάνω σουπερμάρκετ (Delhaize, Colruyt και Makro) εισάγουν μεγάλες ποσότητες 

ελληνικού ελαιολάδου απευθείας από Ελλάδα καθώς σε κάποια άλλα (Cora και Match) διακινείται 

το ελληνικό ελαιόλαδο μέσω των εισαγωγέων ελληνικών προϊόντων.  

 

Β. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ 

Στην βασική κατηγορία ελιών που εξάγει η χώρα μας στο Βέλγιο, τις διατηρημένες σε άλμη, η αξία 

των εξαγωγών μας το 2014 ανήλθε σε 9,87 εκατ. € (αύξηση 12,27% έναντι του 2013) που 

αντιστοιχεί –σε ποσότητες- σε μερίδιο 23,19% των συνολικών βελγικών εισαγωγών (ύψους 38,74 

εκατ. € σε αξίες και 17,74 χιλ. τόνους). Οι κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας στη 

βελγική αγορά των επιτραπέζιων ελιών σε άλμη είναι πρωταρχικά το Μαρόκο με μερίδιο σε 

ποσότητες 43,67% το 2014, η Ισπανία με μερίδιο 13,85% και η ανερχόμενη Τουρκία με μερίδιο 

12,26%. Ακολουθούν οι Ολλανδία με μερίδιο 2,35%, Γερμανία με μερίδιο 0,89%, Ιταλία με μερίδιο 

0,81% και Γαλλία με μερίδιο 0,71%).  

Όσον αφορά τις ελιές που είναι διατηρημένες σε ξύδι / οξικό οξύ, η χώρα μας κατέχει πολύ μικρό 

μερίδιο των βελγικών εισαγωγών το 2014 (μόλις 0,05% σε ποσότητες), ενώ τα μεγαλύτερα μερίδια 

σε ποσότητες κατέχουν η Γερμανία (20,64%), η Τουρκία (16,36%), το Μαρόκο (μερίδιο 13,8%) και 

η Ισπανία (13,45%).  

Οι επιτραπέζιες ελιές που εισάγονται από τις ανταγωνίστριες χώρες στο Βέλγιο διαφοροποιούνται 

σημαντικά τόσο ως προς τις ποικιλίες και την ποιότητα, όσο και ως προς την τιμή τους. 

Συγκεκριμένα, οι ελιές από τις εν λόγω χώρες είναι αφαλατισμένες, ήτοι έχουν υποστεί ειδική 

επεξεργασία ώστε να μην είναι αλμυρές. Επιπλέον, είναι πολύ πιο λεπτές και μικρές από τις 

ελληνικές επιτραπέζιες ελιές με αποτέλεσμα να είναι και πιο φθηνές (περισσότερα κομμάτια ανά 

κιλό).  

Οι επιτραπέζιες ελιές ελληνικής προέλευσης είναι κατά ποσοστό πλησίον του 60% πράσινες ελιές 

(είτε ολόκληρες είτε εκπυρηνωμένες και γεμιστές με αμύγδαλο, φέτα ή κόκκινη πιπεριά) και κατά 

ποσοστό περίπου 40% ελιές καλαμών και μαύρες ελιές. 

 

Γ. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΥΡΙΑ 

Οι ελληνικές εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων (κεφάλαιο 04 του δασμολογίου) κινούνται σε 

αρκετά αξιόλογα επίπεδα, με σταθερά αυξητική τάση σχεδόν ολόκληρη την τελευταία εξαετία και 

αξία εξαγωγών το 2014 στα 6,35 εκατ. €, με αύξηση 19,7% έναντι του 2013. Η αξία των ελληνικών 

εξαγωγών του κεφαλαίου 04 το 2013 είχε ανέλθει σε 5,31 εκατ. €, το 2012 σε 5,34 εκατ. € το 2011 

σε 5,86 εκατ. €, το 2010 σε 4,91 εκατ. € και το 2009 σε 4,82 εκατ. €.  

1. ΤΥΡΙΑ: Το διμερές εμπόριο τυριού μεταξύ της χώρας μας και του Βελγίου είναι σταθερά 

ελλειμματικό για τα ελληνικά τυριά, με βάση τα βελγικά στατιστικά εισαγωγών. Το 2014 οι 

ελληνικές εξαγωγές τυριών στο Βέλγιο ανήλθαν σε 4,9 εκατ. €. Τα ελληνικά τυριά κατέχουν 

συνολικά μερίδιο σε αξίες της τάξεως του 0,41% στις βελγικές εισαγωγές του 2014, με κύριο 

εξαγόμενο προϊόν την φέτα, οι εξαγωγές της οποίας ανήλθαν σε 2,55 εκατ. €, αυξημένες κατά 

31,46% έναντι του 2013 και καταλαμβάνοντας –σε ποσότητες- μερίδιο 23,64% στις βελγικές 

εισαγωγές, έναντι 1,94 εκατ. € το 2013, 2,25 εκατ. € το 2012, 2,55 εκατ. € το 2011, 2,43 εκατ. € το 

2010, 2,54 εκατ. € το 2009 και 2,14 εκατ. € το 2008.  

Γενικότερα, παρατηρούμε ότι οι ελληνικές εξαγωγές τυριών προς το Βέλγιο, οι οποίες κατά την υπό 

εξέταση εξαετία ακολούθησαν κατά την μεν πρώτη τετραετία σταθερά ανοδική πορεία έχοντας 

ξεπεράσει το 2011 τα 4 εκατ. €, ωστόσο τα έτη 2012 και 2013 μειώθηκαν, απαρτίζονται βασικά από 

την φέτα (52,08% των συνολικών εξαγωγών το 2014), με δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία την 

τελευταία πενταετία τα νωπά μη ωριμασμένα τυριά με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά >40% 

(38,28% των συνολικών εξαγωγών το 2014). Ακολουθούν με σαφώς μικρότερες αξίες, σε 

συστηματική ωστόσο βάση, οι εξαγωγές κεφαλογραβιέρας και κασεριού, καθώς και άλλων τυριών 
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με έως και αμελητέες αξίες εξαγωγών, αλλά και κατηγοριών που εμφανίζονται δυναμικά αλλά 

ευκαιριακά και έπειτα «σβήνουν» από τα στατιστικά στοιχεία. 

Η ελληνική φέτα κατείχε το 2014 –όπως προαναφέραμε- μερίδιο σε ποσότητες της τάξεως του 

23,64% στις βελγικές εισαγωγές συνολικού ύψους 9,45 εκατ. € και 1,65 χιλ. τόνων, με το 

μεγαλύτερο μερίδιο σε ποσότητες να κατέχει η Γερμανία (39,04%) και μικρότερα οι Γαλλία 

(22,42%) και Δανία (10,08%). Η ελληνική κεφαλογραβιέρα και το κασέρι κατέχουν μερίδιο 51,51% 

επί συνολικών ποσοτήτων βελγικών εισαγωγών μόλις 22,88 τόνων το 2014, ενώ ακολουθούν με 

μικρότερα μερίδια οι Ολλανδία (24,69%) και Γαλλία (23,8%). Μερίδιο σε ποσότητες της τάξεως 

του 3,22% είχε το 2014 η χώρα μας στις βελγικές εισαγωγές νωπών μη ωριμασμένων τυριών 

περιεκτικότητας σε λιπαρά άνω του 40% -πρόκειται για κατηγορία που εμφανίζεται σταθερά την 

τελευταία εξαετία ως δεύτερη στις εξαγωγές μας τυριών προς Βέλγιο, πλησιάζοντας μάλιστα 

αρκετά τελευταία τις εξαγωγές φέτας- με βασικούς ανταγωνιστές την Γαλλία (50,57%), την Ιταλία 

(16,55%), την Γερμανία (12,31%) και την Ολλανδία (8,96%). Πολύ μικρό μερίδιο των βελγικών 

εισαγωγών του 2014 είχε η κατηγορία των τριμμένων ή σε σκόνη τυριών (0,03%). 

Τα ελληνικά τυριά 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. Ελληνικά τυριά, κυρίως φέτα, διατίθενται σε ορισμένα 

καταστήματα μεγάλης επιφάνειας, ενώ οι περισσότερες μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες διαθέτουν 

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

κατάχρησης της προστατευόμενης ονομασίας «φέτα» 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. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι 

έχουμε εντοπίσει περιπτώσεις όπου εξάγεται ελληνική φέτα χύδην σε κάποια άλλη κοινοτική χώρα, 

συσκευάζεται εκεί με ελλιπή σήμανση περί ελληνικής ΠΟΠ και διατίθεται –και στην βελγική 

αγορά- με ετικέτες που ουδεμία σχέση έχουν με το περιεχόμενο, ελληνικής προέλευσης προϊόν.  

2. ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ: Αρκετά αξιόλογες και ανερχόμενες τα τελευταία χρόνια είναι και οι εξαγωγές 

ελληνικών γιαουρτιών στο Βέλγιο, οι οποίες το 2014 ξεπέρασαν σε αξίες το 1 εκατ. €. Τα ελληνικά 

στραγγιστά γιαούρτια στο Βέλγιο εντοπίζονται κυρίως στους εισαγωγείς και χονδρεμπόρους 

ελληνικών τροφίμων, καθώς επίσης και σε άλλους χονδρεμπόρους που δραστηριοποιούνται στην 

κατηγορία του ethnic food. Ωστόσο, ορισμένα ελληνικά στραγγιστά γιαούρτια, όπως τα προϊόντα 

ΦΑΓΕ Total (πλήρες, 0% και με μέλι) και πολύ πρόσφατα ΟΛΥΜΠΟΣ (χωρίς λακτόζη) πωλούνται 

σε μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες (Delhaize και Cora αντίστοιχα). Στην βελγική αγορά του 

στραγγιστού γιαουρτιού και ιδιαίτερα στα μεγάλα καταστήματα κυριαρχούν τα προϊόντα 

«ελληνικού τύπου» των DANONE και NESTLE, αλλά και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που 

διαθέτουν οι μεγάλες αλυσίδες. Γενικότερα, στην βελγική αγορά γιαουρτιού κυριαρχούν ως κύριες 

προμηθεύτριες χώρες οι Γαλλία και Γερμανία, και κατά δεύτερο λόγο η Ολλανδία, ενώ τα μερίδια 

των ελληνικών εξαγωγών γιαουρτιών βρίσκονται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα, κάτω του 1% των 

βελγικών εισαγωγών. Η συνηθέστερη συσκευασία στα μεγάλα καταστήματα του Βελγίου είναι τα 

κεσεδάκια 125 γραμμαρίων, τα οποία διατίθενται σε πακέτα που περιλαμβάνουν 4 κεσεδάκια (ήτοι 

συνολικά 500 γραμμάρια). Εξυπακούεται ότι σε μικρότερα καταστήματα και χονδρεμπόρους που 

δραστηριοποιούνται στο ethnic food –και στα ελληνικά τρόφιμα-, εντοπίζει κανείς και μεγαλύτερες 

συσκευασίες στραγγιστών γιαουρτιών (λ.χ. κεσεδάκια 200 και 500 γραμμαρίων), και ελληνικών 

γιαουρτιών (όπως Δωδώνη) σε ελαφρώς υψηλότερες τιμές. 

Οι ελληνικές εξαγωγές γιαουρτιών επικεντρώνονται στα στραγγιστά με προσθήκη ζάχαρης και 

γεύσεων, περιεκτικότητας σε λιπαρά κάτω του 3% (δασμολογικός κωδικός 04031091), με αξία 

εξαγωγών το 2014 στα 707,84 χιλ. € (αύξηση 13,54% έναντι του 2013), καθώς και στα γιαούρτια 

χωρίς προσθήκη ζάχαρης και γεύσεων, περιεκτικότητας σε λιπαρά κάτω του 3% (δασμολογικός 

κωδικός 04031011), με αξία εξαγωγών το 2014 στα 216,34 χιλ. €.  
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Δ. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ  

1. ΦΡΟΥΤΑ 

Οι βελγικές εισαγωγές νωπών φρούτων ανέρχονται σταθερά σε πάνω από 2 εκατ. τόνους ετησίως 

την τελευταία δεκαετία, υπερβαίνοντας σε ορισμένες χρονιές και τους 2,5 εκατ. τόνους και 

πλησιάζοντας τους 3 εκατ. τόνους. Είναι γεγονός πάντως ότι κατά τις χρονιές που ακολούθησαν την 

οικονομική κρίση του 2008, οι εισαγόμενες ποσότητες εμφανίζουν συνολικά πτωτική τάση, 

ανερχόμενες σε 2,38 εκατ. τόνους το 2013. Το 2014 οι βελγικές εισαγωγές φρούτων (δασμολογικό 

κεφάλαιο 08, που περιλαμβάνει και διατηρημένα φρούτα) ανήλθαν σε αξίες σε €2,9 δις., αυξημένες 

κατά 2,94% έναντι του 2013. Από πλευράς κυρίων προμηθευτών της βελγικής αγοράς φρούτων το 

2014 παρατηρούμε ότι ισχυροί Ευρωπαίοι προμηθευτές όπως οι Ολλανδία, Ισπανία και Γαλλία 

έχουν διασπάσει την πρωτοκαθεδρία των χωρών προέλευσης τροπικών φρούτων (Κολομβία-

€376,45 εκατ., Κόστα Ρίκα-€266,81 εκατ., Ισημερινός-€221,68 εκατ.) και καταλαμβάνουν την 

δεύτερη, τρίτη και έκτη θέση αντίστοιχα στις βελγικές εισαγωγές (Ολλανδία-€340,39 εκατ., 

Ισπανία-€269,92 εκατ., Γαλλία-€184,7 εκατ.), ενώ στην έβδομη θέση βρίσκεται η Ν. Ζηλανδία με 

€152,01 εκατ. και ακολουθεί η Γερμανία με €132,13 εκατ. Σημειωτέον ότι σημαντικό μέρος των 

βελγικών εισαγωγών φρούτων και λαχανικών που προέρχονται από την Ολλανδία, αλλά και από 

την Γερμανία, αφορά επανεξαγωγές προϊόντων προέλευσης άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων και 

αρκετών ελληνικών. Όπως μας επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, σημαντικές ποσότητες 

ελληνικών φρούτων μπαίνουν στο Βέλγιο κυρίως από την Γερμανία και την Ολλανδία, χωρίς να 

έχουμε ωστόσο στην διάθεσή μας ακριβή στοιχεία για το ύψος αυτών.  

Η χώρα μας το 2014 με βάση τα βελγικά στατιστικά στοιχεία εμφανίζεται να έχει πραγματοποιήσει 

εξαγωγές €4,42 εκατ., εμφανίζοντας μείωση κατά 38,3% έναντι του 2013 (αξία εξαγωγών στα 7,16 

εκατ. €. Κύρια ελληνικά προϊόντα που εξήχθησαν το 2014 με βάση τα βελγικά στατιστικά ήταν 

λοιπά κατεψυγμένα φρούτα (€1,67 εκατ.), επιτραπέζια σταφύλια (€1,22 εκατ.), κατεψυγμένα 

κεράσια (€386,94 χιλ.), ακτινίδια (€301,26 χιλ.), λοιπά νωπά σταφύλια (€279,19 χιλ.), καρπούζια 

(€278,14 χιλ.). Οι ελληνικές εξαγωγές φρούτων προς το Βέλγιο αποτελούνται παραδοσιακά –

ιδιαίτερα όσον αφορά τα νωπά φρούτα- από το τρίπτυχο σταφυλιών, καρπουζιών και ακτινιδίων, 

ενώ απουσιάζουν παντελώς οι εξαγωγές ελληνικών εσπεριδοειδών, καθώς και ροδάκινων. 

Ορισμένα, μάλλον λιγοστά και μη ευρέως αντιληπτά στην αγορά, κλασικά ελληνικά φρούτα, όπως 

τα αμέσως προαναφερθέντα, επανεξάγονται στο Βέλγιο από τις γειτονικές Γερμανία και Ολλανδία.      

2. ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Οι βελγικές εισαγωγές νωπών λαχανικών ανέρχονται σε επίπεδα που κυμαίνονται περί τους 1 εκατ. 

τόνους ετησίως την τελευταία δεκαετία, ανερχόμενες το 2013 στους 1,09 εκατ. τόνους. Το 2014 οι 

βελγικές εισαγωγές λαχανικών (δασμολογικό κεφάλαιο 07, που περιλαμβάνει και διατηρημένα 

λαχανικά) ανήλθαν σε αξίες σε €1,48 δις. μειωμένες κατά 7,86% έναντι του 2013. Συνολικά πάντως 

κατά την τελευταία δεκαετία εμφανίζεται αυξητική τάση των εισαγωγών. Από πλευράς κυρίων 

προμηθευτών της βελγικής αγοράς λαχανικών το 2014 παρατηρούμε ότι προηγούνται πάντοτε οι 

μεγάλοι Ευρωπαίοι προμηθευτές και επανεξαγωγείς (Ολλανδία-€499,02 εκατ., Γαλλία-€417,16 

εκατ., Ισπανία-€158,01 εκατ., Γερμανία-€88,43 εκατ., Πορτογαλία-€39,17 εκατ., Πολωνία-€32,18 

εκατ., Ιταλία-€22,40 εκατ., Βρετανία-€13,35 εκατ.) και έπονται σημαντικοί προμηθευτές εκτός 

Ευρώπης (Κίνα-€28,61 εκατ., Ινδία-€14,57 εκατ., Καναδάς-€14,34 εκατ., Αίγυπτος-€12 εκατ., 

ΗΠΑ-€11,54 εκατ., Ισραήλ-€10,04 εκατ., Αιθιοπία-€6,27 εκατ.). Η χώρα μας το 2014 με βάση τα 

βελγικά στατιστικά στοιχεία εμφανίζεται να έχει πραγματοποιήσει εξαγωγές €2 εκατ., 

σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 35,51% έναντι του 2013, έτος στο οποίο είχε σημειωθεί 

ωστόσο ασυνήθιστα μεγάλη άνοδος των ελληνικών εξαγωγών λαχανικών. Κύρια ελληνικά 

προϊόντα που εξήχθησαν το 2014 με βάση τα βελγικά στατιστικά ήταν ελιές μη βρώσιμες 

προσωρινά διατηρημένες (€1,55 εκατ.), νωπά και κατεψυγμένα σπαράγγια (€125,85 χιλ.), μη 

βρώσιμα διατηρημένα λαχανικά (€81,47 χιλ.), γλυκές πιπεριές (€73,18 χιλ.), ελιές κατεψυγμένες 

(€71,18 χιλ.), κοκκινογούλια, ραπανάκια και βρώσιμες ρίζες κατάλληλες για σαλάτες (€23,66 χιλ.).   
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Από τη μελέτη των στοιχείων, αλλά και την προσωπική εμπειρική μαρτυρία, διαπιστώνουμε πολύ 

μικρή παρουσία ελληνικών φρούτων και λαχανικών στην αγορά του Βελγίου, η οποία φαίνεται 

«παραμελημένη» για τις ελληνικές εξαγωγές φρούτων και λαχανικών. Οι όποιες σχετικά αξιόλογες 

ποσότητες ελληνικών φρούτων και λαχανικών που φθάνουν στην αγορά του Βελγίου –ορισμένες 

από την Ολλανδία αλλά και την Γερμανία- αφορούν πολύ συγκεκριμένα προϊόντα, λ.χ. καρπούζια, 

ακτινίδια, σταφύλια, και φαίνεται μάλλον να συμπληρώνουν κενά στην εδώ προσφορά, παρά να 

αποτελούν συστηματικές εξαγωγές. Αποτέλεσμα είναι οι εδώ αλυσίδες του λιανεμπορίου να 

κατακλύζονται από ομοειδή προϊόντα ανταγωνιστριών μεσογειακών χωρών, λ.χ. Ισπανίας, 

ορισμένα από τα οποία και σε ορισμένες περιόδους του έτους είναι εμφανώς χαμηλότερης 

ποιότητας από τα ελληνικά. 

Ο μέσος Βέλγος καταναλωτής, καίτοι σαφώς προσανατολισμένος στην τιμή ως κριτήριο για τις 

αγοραστικές του επιλογές, έχει ωστόσο καλή εικόνα αναφορικά με την υψηλή ποιότητα και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών φρούτων και λαχανικών –και τροφίμων εν γένει- εξαιτίας 

και της επαφής του με την Ελλάδα (ύπαρξη εξαιρετικά ισχυρού τουριστικού ρεύματος από το 

Βέλγιο προς τη χώρα μας). Αποτέλεσμα είναι να διερωτάται συχνά γιατί δεν υπάρχουν νωπά 

ελληνικά προϊόντα στην αγορά. Χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η βελγική είναι μια 

σχετικά μικρή αγορά με διόδους πρόσβασης από γειτονικές χώρες, λ.χ. Ολλανδία, Γερμανία, είναι 

ωστόσο μία καλά οργανωμένη αγορά, με καταναλωτές μέσου προς υψηλού εισοδηματικού 

επιπέδου και συνείδηση περί υγιεινών διατροφικών συνηθειών, στην οποία υπάρχουν ενδεχομένως 

σημαντικές προοπτικές καλύτερης και απευθείας πρόσβασης σε αυτήν, ιδιαίτερα μέσω του δικτύου 

των μεγάλων αλυσίδων του λιανεμπορίου.       

 

Ε. ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ, ΙΧΘΥΗΡΑ   

 Οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές ιχθυηρών προς το Βέλγιο το 2013 ανήλθαν σε 1,38 

εκατ. €, απαρτιζόμενες κυρίως από 6 βασικές κατηγορίες προϊόντων: την τσιπούρα, με 

αξία εξαγωγών 526,15 χιλ. € (μερίδιο 38,1% επί των ελληνικών εξαγωγών και 22,1% 

επί των βελγικών εισαγωγών), το λαβράκι, με αξία εξαγωγών 485,08 χιλ. € (μερίδιο 

35,1% επί των ελληνικών εξαγωγών και 8,7% επί των βελγικών εισαγωγών), τις 

κατεψυγμένες σουπιές, με αξία εξαγωγών 85,41 χιλ. € (μερίδιο 6,2% επί των 

ελληνικών εξαγωγών και 21,64% επί των βελγικών εισαγωγών), τα σολομοειδή (νωπά 

ή διατηρημένα με απλή ψύξη), με αξία εξαγωγών 52,35 χιλ. € (μερίδιο 3,8% επί των 

ελληνικών εξαγωγών και 6,7% επί των βελγικών εισαγωγών), τα κατεψυγμένα και 

καπνιστά καβούρια, με αξία εξαγωγών 46,86 χιλ. € (μερίδιο 3,4% επί των ελληνικών 

εξαγωγών και 12,5% επί των βελγικών εισαγωγών), και τα λοιπά νωπά ή διατηρημένα 

με απλή ψύξη ψάρια, με αξία εξαγωγών 33,62 χιλ. € (μερίδιο 2,4% επί των ελληνικών 

εξαγωγών και 0,9% επί των βελγικών εισαγωγών). Μικρότερες ελληνικές εξαγωγές 

σημειώθηκαν σε προϊόντα όπως νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη λαβράκι πλην 

ευρωπαϊκού (26,79 χιλ. €), νωποί ή διατηρημένοι με απλή ψύξη τόνοι (23,53 χιλ. €), 

κατεψυγμένα φιλέτα ψαριών (22,53 χιλ. €), αυγοτάραχα καπνιστά ή σε άλμη (22,48 χιλ. 

€), τσιπούρα τύπου “dentex dentex” ή “pagellus” (13,76 χιλ. €), κατεψυγμένες γαρίδες 

(12,93 χιλ. €). 

Πέραν των αριθμών που καταγράφονται στα βελγικά στατιστικά στοιχεία ως εισαγωγές 

από την Ελλάδα, σημαντικές ποσότητες ελληνικών εξαγωγών ψαριών και ιχθυηρών 

φθάνουν στην βελγική αγορά προερχόμενες από άλλες κοινοτικές χώρες, κυρίως δε την 

γειτονική του Βελγίου Γαλλία, ως επανεξαγωγές. 

 Υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι σύμφωνα με τα βελγικά στατιστικά στοιχεία, το 2013 

εμφανίζεται ταυτόχρονα αξιόλογη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς Βέλγιο 

τόσο τσιπούρας, της τάξεως του 47,8% (από 355,89 χιλ. € σε 526,15 χιλ. €), όσο και 

λαβρακιού, της τάξεως του 42,8% (από 339,63 χιλ. € σε 485,08 χιλ. €). Επίσης 

εμφανίζονται ελληνικές εξαγωγές στις κατηγορίες τσιπούρας ανοικτής θάλασσας ειδών 
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“dentex dentex” ή “pagellus” (ύψους 13,76 χιλ. €) και μη ευρωπαϊκού λαβρακιού 

(ύψους 26,79 χιλ. €).       

 Για το 2014, τα στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας αναφέρουν ελληνικές 

εξαγωγές ιχθυηρών αξίας 1,49 εκατ. €, ήτοι αυξημένες κατά 7,74% έναντι του 2013. 

Για τις δύο βασικές κατηγορίες ενδιαφέροντος για τα ελληνικά ιχθυηρά, οι εξαγωγές 

μας τσιπούρας το 2014 εμφανίζονται αυξημένες κατά 3,49%, ανερχόμενες στα 544,53 

χιλ. €, ενώ εκείνες λαβρακιού επίσης αυξημένες κατά 4,27%, ανερχόμενες στα 505,82 

χιλ. €. Η αύξηση των εξαγωγών μας των δύο εν λόγω κατηγοριών υπήρξε το 2014 

μέτρια σε σύγκριση με το άλμα τους που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2012 και 2013. 

Σημειώνουμε ότι το μερίδιο των ελληνικών ιχθυηρών στις συνολικές βελγικές 

εισαγωγές ανήλθε σε 0,10% το 2014.     

 Ο ανταγωνισμός των ελληνικών προϊόντων στις βελγικές εισαγωγές το 2013 

αναλύεται ως εξής: στην τσιπούρα, κυρίαρχη προμηθεύτρια χώρα είναι η Γαλλία με 

εξαγωγές 873,36 χιλ. € και μερίδιο 36,77% της αγοράς, ακολουθούμενη από την 

Ολλανδία (574,06 χιλ. € και 24,17%), την χώρα μας με εξαγωγές 526,15 χιλ. € και 

μερίδιο 22,15% και την Ισπανία (296,41 χιλ. € και 12,48%). Στο λαβράκι, μακράν 

κυρίαρχος της βελγικής αγοράς είναι η Ολλανδία με εξαγωγές 2,97 εκατ. € και μερίδιο 

53,38%, ακολουθούμενη από την Γαλλία (1,51 εκατ. € και 27,11%), την χώρα μας με 

εξαγωγές 485,08 χιλ. € και μερίδιο 8,71%, την Ισπανία (284,47 χιλ. € και 5,11%) και το 

Ην. Βασίλειο (279 χιλ. € και 5,01%). Στις άλλες σημαντικές το 2013 για τις ελληνικές 

εξαγωγές ιχθυηρών κατηγορίες, στις κατεψυγμένες σουπιές κυρίαρχος των βελγικών 

εισαγωγών είναι το Βιετνάμ με μερίδιο 34,19% (435,55 χιλ. €), ενώ ακολουθούν η Κίνα 

με μερίδιο 21,05% (268,24 χιλ. €), η Ινδία με μερίδιο 16,65% (212,18 χιλ. €) και η 

χώρα μας με μερίδιο 6,70% (85,41 χιλ. €). Στα σολομοειδή (νωπά ή διατηρημένα με 

απλή ψύξη), κυριαρχεί η Σουηδία με μερίδιο 43,37% (1,49 εκατ. €), ακολουθούμενη 

από τις Ολλανδία με μερίδιο 24,70% (847,44 χιλ. €), Ην. Βασίλειο (μερίδιο 14,71% και 

504,88 χιλ. €) και Γαλλία (μερίδιο 7,64% και 262,03 χιλ. €), ενώ η χώρα μας ακολουθεί 

αρκετά πιο πίσω με μερίδιο 1,53% (52,35 χιλ. €). Στα κατεψυγμένα και καπνιστά 

καβούρια κυριαρχεί η Ολλανδία (μερίδιο 30,62% και 114,73 χιλ. €), ακολουθούμενη 

από την Γαλλία (μερίδιο 24,42% και 91,53 χιλ. €), την Δανία (μερίδιο 16,96% και 63,55 

χιλ. €) και την χώρα μας (μερίδιο 12,50% και 46,86 χιλ. €). Τέλος, στα λοιπά νωπά ή 

διατηρημένα με απλή ψύξη ψάρια κυριαρχεί η Γαλλία (μερίδιο 38,12% και 1,44 εκατ. 

€), ακολουθούμενη από την Ολλανδία (μερίδιο 18,39% και 695,64 χιλ. €), την Ισπανία 

(μερίδιο 10,91% και 412,94 χιλ. €), την Ισλανδία (μερίδιο 8,17% και 309,23 χιλ. €) και 

την Γερμανία (μερίδιο 7,40% και 279,83 χιλ. €), ενώ η χώρα μας ακολουθεί πιο πίσω με 

μερίδιο 0,89% και 33,62 χιλ. €.  

 Στο στατιστικό παράρτημα περιλαμβάνεται πίνακας που απεικονίζει τις ποσότητες (σε 

κιλά) των ελληνικών ιχθυηρών που εξήχθησαν το 2013 και το μερίδιό τους επί των 

συνολικά εισαχθεισών ποσοτήτων στο Βέλγιο, καθώς επίσης και την σύγκριση 

μεταξύ των μέσων τιμών των εισαχθέντων από Ελλάδα ιχθυηρών και των μέσων 

τιμών των συνολικών βελγικών εισαγωγών στα αντίστοιχα προϊόντα. Παρατηρούμε 

ότι οι κύριες εξαγωγές μας (τσιπούρα, 110 τόνοι και λαβράκι, 85,3 τόνοι) είναι 

εξαιρετικά ανταγωνιστικές με μέσες τιμές 4,79 € / κιλό στην τσιπούρα (έναντι 5,34 € / 

κιλό του ανταγωνισμού) και 5,69 € / κιλό στο λαβράκι (έναντι 8,03 € του 

ανταγωνισμού). Επίσης ανταγωνιστικές φαίνονται οι τιμές του 2013 των ελληνικών 

ιχθυηρών όσον αφορά τα σολομοειδή (5,37 € έναντι 5,99 €), το μη ευρωπαϊκό λαβράκι 

(3,86 € έναντι 6,39 €), τα μη αλλού καταχωρημένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

ψάρια (5,05 € έναντι 7,47 €) και τα κατεψυγμένα και καπνιστά καβούρια (5,19 € έναντι 

6,09 €).       

 Όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές ιχθυηρών το 2014, οι εξαγωγές μας τσιπούρας 

εμφανίζονται αυξημένες κατά 3,49%, ανερχόμενες στα 544,53 χιλ. € με μερίδιο 19,19% 
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και βασικούς ανταγωνιστές την Ολλανδία (μερίδιο 36,89%), την Γαλλία (μερίδιο 

32,79%) και την Ισπανία (μερίδιο 9,78%), ενώ εκείνες λαβρακιού επίσης αυξημένες 

κατά 4,27%, ανερχόμενες στα 505,82 χιλ. € με μερίδιο 8,65% και βασικούς 

ανταγωνιστές την Ολλανδία (μερίδιο 53,75%), την Γαλλία (μερίδιο 21,59%), το Ην. 

Βασίλειο (μερίδιο 7,74%) και την Ισπανία (μερίδιο 6,71%). Άλλες αξιόλογες 

κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών το 2014 υπήρξαν οι κατεψυγμένες σουπιές (στα 96,07 

χιλ. €) με μερίδιο 7,42% και κύριους ανταγωνιστές το Βιετνάμ (45,93%), την Κίνα 

(14,26%) και την Ινδία (10,20%), τα νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη σολομοειδή 

(στα 83,69 χιλ. €) με μερίδιο 2,55% και κύριους ανταγωνιστές την Σουηδία (44,97%), 

την Ολλανδία (23%), το Ην. Βασίλειο (12,06%) και την Γαλλία (10,37%), τα φιλέτα 

σολομού (στα 78,29 χιλ. €) με μερίδιο 0,09% και κύριους ανταγωνιστές την Γαλλία 

(53,37%), την Σουηδία (12,95%) και το Ην. Βασίλειο (12,20%), η τσιπούρα dentex 

dentex ή pagellus (στα 37,59 χιλ. €) με μερίδιο 7,55% και ανταγωνιστές την Ισπανία 

(50,13%) και την Γαλλία (33,70%), καθώς και τα λοιπά νωπά ή διατηρημένα με απλή 

ψύξη ψάρια (στα 32,07 χιλ. €) με μερίδιο 0,84% και κύριους ανταγωνιστές την Γαλλία 

(37,72%), την Ολλανδία (18,35%) και την Ισλανδία (7,89%).                   

 Στο στατιστικό παράρτημα περιλαμβάνεται πίνακας που απεικονίζει τις ποσότητες (σε 

κιλά) των ελληνικών ιχθυηρών που εξήχθησαν το 2014 και το μερίδιό τους επί των 

συνολικά εισαχθεισών ποσοτήτων στο Βέλγιο, καθώς επίσης και την σύγκριση 

μεταξύ των μέσων τιμών των εισαχθέντων από Ελλάδα ιχθυηρών και μέσων τιμών 

των συνολικών βελγικών εισαγωγών στα αντίστοιχα προϊόντα, παρατηρούμε ότι οι 

κύριες εξαγωγές μας (τσιπούρα, 108,7 τόνοι και λαβράκι, 84,8 τόνοι), καίτοι λίγο 

ακριβότερες από το 2013, παραμένουν εξαιρετικά ανταγωνιστικές με μέσες τιμές 5,01 € 

/ κιλό στην τσιπούρα (έναντι 5,73 € / κιλό του ανταγωνισμού) και 5,96 € / κιλό στο 

λαβράκι (έναντι 7,94 € του ανταγωνισμού). Επίσης ανταγωνιστικές φαίνονται οι τιμές 

του 2014 των ελληνικών ιχθυηρών όσον αφορά τα μη αλλού καταχωρημένα, νωπά ή 

διατηρημένα με απλή ψύξη ψάρια (5,51 € έναντι 7,09 €), τα φιλέτα σολομού (6,49 € 

έναντι 8,97 €), τα αποξηραμένα ή σε άλμη φιλέτα ψαριών (3,82 € έναντι 4,77 €), τα 

κατεψυγμένα και καπνιστά καβούρια (4,53 € έναντι 12,95 €).     

 Διαπιστώσεις για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών ιχθυηρών στην βελγική 

αγορά: Οι ελληνικές εξαγωγές ιχθυηρών στο Βέλγιο, όπως καταγράφονται στα βελγικά 

στατιστικά στοιχεία, εμφανίζουν ελαφρές αυξητικές τάσεις, αλλά πάντοτε σε σχετικά 

χαμηλά επίπεδα λίγο άνω του 1 εκατ. € κατά την τελευταία πενταετία. Προηγουμένως, 

κατά την περίοδο 2007-2010 οι εξαγωγές μας ιχθυηρών προς Βέλγιο είχαν ακολουθήσει 

κατακόρυφα πτωτική πορεία, και μάλιστα σε επίπεδα κάτω του 1 εκατ. €, έκτοτε 

ωστόσο φάνηκαν να επανακάμπτουν. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές μας ιχθυηρών 

προς Βέλγιο, οι οποίες είχαν φθάσει ακόμη και τα 1,44 εκατ. € το 2007, στη συνέχεια 

ακολούθησαν πτωτική πορεία στα 1,37 εκατ. € το 2008, στα 1,12 εκατ. € το 2009 και 

στις 801,63 χιλ. € το 2010. Το 2011 αυξήθηκαν στα 1,09 εκατ. € και το 2012 ακόμη 

περισσότερο, στα 1,4 εκατ. €. Το 2013 ανήλθαν σε 1,38 εκατ. €, παρουσιάζοντας 

ελαφρότατη μείωση της τάξεως του 1% έναντι του 2012. Τα στοιχεία της βελγικής 

στατιστικής υπηρεσίας για το 2014 αναφέρουν βελγικές εισαγωγές ιχθυηρών από την 

Ελλάδα στα 1,49 εκατ. €, που σημαίνει αύξηση της αξίας τους κατά 7,74% έναντι του 

2013, και επάνοδό τους πάνω από τα επίπεδα του 2007. Υπογραμμίζουμε ότι σημαντικό 

υπήρξε το άλμα στις εξαγωγές μας ιχθυηρών το 2013, οφειλόμενο εν πολλοίς στην 

σημαντικότατη αύξηση των εξαγωγών μας τσιπούρας και λαβρακιού. Με την 

γενικότερη ανάκαμψη της βελγικής αγοράς ιχθυηρών και ιδιαίτερα νωπών ψαριών, 

φαίνεται να ανακάμπτουν κάπως και οι ελληνικές εξαγωγές, σταθεροποιούμενες σε 

αξίες άνω του 1 εκατ. € ετησίως και πλησιάζοντας πολύ το 1,5 εκατ. €. 

Θεωρούμε ότι τα ελληνικά ιχθυηρά, και προ πάντων τα νωπά προϊόντα της ελληνικής 

ιχθυοκαλλιέργειας, που αποτελούν κορυφαία κατηγορία μεταξύ των ελληνικών 
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εξαγωγών, με αξιόλογη και επιτυχή παρουσία σε σημαντικές ξένες και «δύσκολες» 

αγορές, μπορούν να έχουν ιδιαίτερη θέση και στη βελγική αγορά, δεδομένου ότι το 

βελγικό καταναλωτικό κοινό διαθέτει τόσο υψηλό επίπεδο awareness σχετικά με την 

υγιεινή διατροφή, όσο και μεσαίο προς υψηλό εισοδηματικό επίπεδο και διαθέσιμο 

εισόδημα προς αγορά προϊόντων υγιεινής διατροφής, όπως είναι τα νωπά ψάρια. 

Επίσης, εξαιτίας του μεγάλου τουριστικού ρεύματος από το Βέλγιο προς την χώρα μας, 

ο μέσος Βέλγος έχει ξεκάθαρη και καλή εικόνα για την ελληνική κουζίνα, τους μεζέδες, 

και ιδιαίτερα τα ψάρια και τα θαλασσινά που απολαμβάνει κατά κανόνα στην περίοδο 

των διακοπών του στην Ελλάδα. 

Σημειωτέον ότι τα ελληνικά νωπά ιχθυηρά απαντώνται σε συστηματική βάση στα 

ανάλογα τμήματα των περισσοτέρων μεγάλων αλυσίδων του λιανεμπορίου, με το 

προϊόν που έχει την μεγαλύτερη παρουσία να είναι η τσιπούρα. 

   
 

ΣΤ. ΚΡΑΣΙ 

Η βελγική αγορά κρασιών τροφοδοτείται κυρίως από εισαγωγές. Η ποσότητα κρασιού που 

εισάγεται ετησίως στη βελγική αγορά προσεγγίζει τα 4,28 εκατ. hl (εκατόλιτρα). Οι εισαγωγές 

αυτές αντιστοιχούν σε περίπου 350 εκατ. Φιάλες, ενώ επισημαίνουμε ότι το Βέλγιο κατατάσσεται 

13
η
 χώρα παγκοσμίως σε κατανάλωση κρασιού με 296 εκατομμύρια λίτρα το 2013, αλλά και 7

ος
  

μεγαλύτερος εισαγωγέας παγκοσμίως, απορροφώντας μερίδιο 3,84% των παγκοσμίων εισαγωγών 

κρασιού. 

Η αξία των εισαγωγών αφρωδών και κανονικών οίνων στο Βέλγιο το 2014 ανήλθε σε 1,007 δις. €. 

Το εν λόγω επίπεδο εισαγωγών και κατανάλωσης παραμένει περίπου σταθερό την τελευταία 

τριετία, πλησίον του 1 δις. €, ωστόσο παρουσιάζει σημαντικές τοπικές διαφοροποιήσεις. Στην 

περιοχή της Φλάνδρας κυριαρχεί ανοδική τάση (η κατανάλωση διπλασιάστηκε τα τελευταία είκοσι 

χρόνια), ενώ η Βαλλονία είναι παραδοσιακός καταναλωτής οίνου, και κυρίως γαλλικού οίνου. 

Οι τέσσερεις σημαντικότερες χώρες-εξαγωγείς καταλαμβάνουν λίγο παραπάνω από το 80% της 

αγοράς σε όρους αξίας εισαγωγών του 2014: Γαλλία (57,29% και 577 εκατ. €), Ισπανία (10,84% 

και 109,15 εκατ. €), Ιταλία (7,57% και 81,55 εκατ. €) και Πορτογαλία (4,61% και 46,41 εκατ. €) 

Ακολουθούν οι Γερμανία (4,32% και 43,51 εκατ. €), Ολλανδία (2,88% και 29,03 εκατ. €), Χιλή 

(2,65% και 26,73 εκατ. €), Ην. Βασίλειο (2,3% και 23,22 εκατ. €), Ν. Αφρική (2,02% και 20,33 

εκατ. €), Αργεντινή (0,85% και 8,58 εκατ. €), Αυστραλία (0,74% και 7,5 εκατ. €), και ΗΠΑ (0,74% 

και 7,49 εκατ. €). Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών κρασιών στις συνολικές βελγικές εισαγωγές 

(σε αξίες) το 2014 ανήλθε σε μόλις 0,26%. Οι ελληνικές εξαγωγές κρασιών εμφανίζονται το 2014 

αυξημένες κατά 23,01% έναντι του 2013, ανερχόμενες σε 2,66 εκατ. €. Κύριες κατηγορίες των 

ελληνικών εξαγόμενων κρασιών αποτέλεσαν το 2014 τα κρασιά ΠΓΕ (δασμολογικός κωδικός 

22042180) με αξία 1,39 εκατ. € και τα κρασιά ΠΟΠ (δασμολογικός κωδικός 22042178), με αξία 

514,24 χιλ. €. Στο στατιστικό παράρτημα παρουσιάζονται αναλυτικά οι κύριες κατηγορίες 

ελληνικών κρασιών που εξάγονται στο Βέλγιο, καθώς και η εικόνα του ανταγωνισμού.   

Τα γαλλικά κρασιά κυριαρχούν στην αγορά του Βελγίου, κυρίως στον τομέα των κόκκινων 

κρασιών και των ποιοτικών κρασιών. Η Γαλλία παραμένει σημείο αναφοράς για τον Βέλγο 

καταναλωτή (ο οποίος θεωρεί ξένα όσα κρασιά δεν προέρχονται από την Γαλλία). Διαχρονικά 

ωστόσο, σημειώνεται τάση μείωσης εισαγωγών από την Γαλλία προς όφελος ευρωπαϊκών κρασιών 

(Ισπανία, Ιταλία) καθώς και κρασιών από τον «Νέο Κόσμο» (των οποίων η κατανάλωση αυξήθηκε 

σημαντικά με την ανάπτυξη της κατανάλωσης στην Φλάνδρα). Οι αλλαγές στην καταναλωτική 

συμπεριφορά, η δυναμική είσοδος του Φλαμανδού καταναλωτή στην αγορά και η υψηλή 

ελαστικότητα της ζήτησης εξηγούν το ενδιαφέρον του Βέλγου καταναλωτή για τα «νέα» κρασιά. 

Από πλευράς ελληνικών εξαγωγών, παρατηρείται μία συνεχής αύξηση των εξαγωγών ελληνικών 

κρασιών προς το Βέλγιο, ωστόσο οι ποσότητες και οι αξίες τους παραμένουν σχετικά μικρές. 
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Επίσης, παρατηρείται συνεχής βελτίωση της ποιότητας των εισαγόμενων εδώ ελληνικών κρασιών, 

ωστόσο τα ελληνικά κρασιά πάσχουν από ανεπαρκή εικόνα που έχουν στους Βέλγους 

καταναλωτές. Η παρουσία των ελληνικών κρασιών περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο ελληνικό 

δίκτυο διανομής και στα ελληνικά εστιατόρια, μικρή μερίδα τους ωστόσο τοποθετείται σε ράφια 

μεγάλων λιανεμπορικών αλυσίδων.   

Οι Βέλγοι λάτρεις και γνώστες του οίνου προτιμούν τα ελληνικά κρασιά που έχουν παραχθεί από 

γηγενείς ποικιλίες, με ελκυστικές συσκευασίες και προ πάντων σε ελκυστική τιμή. Οι Βέλγοι 

έμποροι και καταναλωτές έχουν γενικά θετικές εντυπώσεις ως προς την ποιότητα και την 

αυθεντικότητα των γηγενών ποικιλιών, ωστόσο διατυπώνουν αρνητικές εντυπώσεις ως προς την 

διαφήμιση, την πληροφόρηση που παρέχεται στις ετικέτες, την σταθερότητα της ποιότητας και το 

επίπεδο τιμών.  Το βασικό πρόβλημα των ελληνικών κρασιών στην αγορά του Βελγίου είναι ότι 

τοποθετούνται στην κατηγορία των σχετικά ακριβών κρασιών (άνω των 10 €), με αποτέλεσμα να 

ανταγωνίζονται κρασιά περισσότερο γνωστών προελεύσεων, και συνεπώς περισσότερο ελκυστικών 

στον μέσο Βέλγο καταναλωτή. 

Το Βέλγιο είναι μια δυναμική αγορά για τα κρασιά και πρέπει να αποτελεί αγορά-στόχο επειδή 

στερείται ουσιαστικής εθνικής παραγωγής οίνου με αποτέλεσμα η ζήτηση να καλύπτεται κυρίως 

από εισαγωγές. Ο μέσος Βέλγος καταναλωτής καταναλώνει σημαντικές ποσότητες κρασιού κατ’ 

έτος. Το ελληνικό κρασί κατέχει ένα μικρό μερίδιο της βελγικής αγοράς. Με τις κατάλληλες 

δράσεις το μερίδιο αυτό θα μπορούσε τουλάχιστον να διπλασιαστεί. Η πλειοψηφία των εισαγωγέων 

ελληνικού κρασιού είναι Έλληνες δεύτερης γενιάς, ενώ κυρίως στόχος τους είναι ο τομέας της 

ελληνικής μαζικής εστίασης. Σε μη ελληνικά εστιατόρια, η παρουσία ελληνικών κρασιών είναι 

εξαιρετικά χαμηλή. Η παρουσία ελληνικών κρασιών είναι χαμηλή και στις μεγάλες εταιρείες 

διανομής. Ο Φλαμανδός καταναλωτής, παραδοσιακός καταναλωτής μπύρας,  έχοντας πρόσφατα 

αλλάξει τις καταναλωτικές του προτιμήσεις υπέρ του κρασιού, αποτελεί σημαντικό στόχο για την 

αύξηση του μεριδίου ελληνικών κρασιών στο Βέλγιο.   

 

 

Ζ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Παρά την έλλειψη επακριβών στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τις εισαγωγές γενικότερα, αλλά 

και ειδικότερα ελληνικών βιολογικών τροφίμων στην βελγική αγορά, από την προσωπική 

παρατήρηση της αγοράς και τις επαφές με τους εκπροσώπους της προκύπτει ότι η παρουσία των 

ελληνικών προϊόντων είναι μικρή και περιορίζεται κυρίως στα κανάλια διανομής ελληνικού 

ενδιαφέροντος, με ορισμένες ωστόσο εξαιρέσεις ελληνικών βιολογικών προϊόντων που έχουν 

εισχωρήσει σε σημαντικά βελγικά κανάλια διανομής (λ.χ. αλυσίδα Bio-Planet). Ορισμένοι από τους 

μεγάλους εδώ εισαγωγείς και χονδρεμπόρους ελληνικών τροφίμων και ποτών έχουν συμπεριλάβει 

στο φάσμα των προσφερόμενων ελληνικών προϊόντων τους λιγοστά βιολογικά τρόφιμα ελληνικής 

προέλευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στο ελαιόλαδο, τις επιτραπέζιες ελιές, το μέλι και τα προϊόντα 

αρτοποιίας. Επίσης, διατίθενται ορισμένες ετικέτες ελληνικών κρασιών από σταφύλια βιολογικής 

καλλιέργειας, περιοριζόμενες ωστόσο βασικά στο ελληνικό κύκλωμα διανομής. Παράλληλα, 

υπάρχουν ορισμένοι νέοι, πρόσφατα δραστηριοποιούμενοι μικροί σε μέγεθος εισαγωγείς ελληνικών 

τροφίμων και ποτών, οι οποίοι επενδύουν στην αντιπροσώπευση ελληνικών βιολογικών τροφίμων 

και κρασιών στην βελγική αγορά, με προσθήκη και άλλων προϊόντων, όπως ζυμαρικών, σαλτσών, 

βοτάνων και μπαχαρικών. Η πλειονότητα των εισαγωγέων αυτών βρίσκεται σε αρχικά στάδια 

εγκατάστασης στην αγορά του Βελγίου και πραγματοποιούν κυρίως απ’ ευθείας λιανικές πωλήσεις, 

διερευνούν ωστόσο δυνατότητες επέκτασης των συνεργασιών τους με βελγικά κανάλια διανομής. 

Επίσης προσπάθειες καταβάλλουν αρκετοί Έλληνες εξαγωγείς για άνοιγμα βελγικών καναλιών 

διανομής και τοποθέτηση ελληνικών βιολογικών τροφίμων και ποτών στην βελγική αγορά, 

ορισμένοι με επιτυχή αποτελέσματα, σε μικρή ωστόσο προς το παρόν κλίμακα. Το Γραφείο μας 

προσανατολίζει τους Έλληνες εξαγωγείς που του απευθύνονται σε Βέλγους εμπόρους βιολογικών 

προϊόντων, ενώ εξάλλου προσκαλεί τακτικά τους τελευταίους σε διάφορες εκδηλώσεις προώθησης 
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ελληνικών τροφίμων και ποτών, όπως λ.χ. στο πλαίσιο ελληνικών επιχειρηματικών αποστολών που 

έχουν επισκεφθεί το Βέλγιο, ο βαθμός ανταπόκρισής τους είναι ωστόσο προς το παρόν αρκετά 

χαμηλός και εστιάζουν αρκετά έντονα στον παράγοντα της τιμής των προσφερόμενων ελληνικών 

προϊόντων.    

Θεωρούμε ότι η αγορά των βιολογικών τροφίμων και ποτών γνωρίζει, όπως και σε άλλες 

προηγμένες δυτικές αγορές, ραγδαία ανάπτυξη και παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για σοβαρούς 

και συνεπείς Έλληνες παραγωγούς – εξαγωγείς πιστοποιημένων βιολογικών αγροτικών προϊόντων. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί από πλευράς Ελλήνων εξαγωγέων στην ανάπτυξη και 

εκμετάλλευση καθαρά βελγικών καναλιών διανομής και διάθεσης βιολογικών προϊόντων. 

 

 

       

        Ο Προϊστάμενος 

 

        Παντελής Γκάσιος  

                 Σύμβουλος Ο.Ε.Υ.  Α' 

 


