
 1 

Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Βελγίου 

Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου 

αναπτύσσονται σχετικά ομαλά, σημειώνοντας περίπου σταθερά αυξητική 

πορεία όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές, με εξαίρεση την διετία 2008-

2009, και λιγότερο το 2010, χρονιές κατά τις οποίες το διμερές εμπόριο 

φαίνεται ότι επλήγη από την διεθνή οικονομική κρίση. Σημειώνουμε ότι 

οι ελληνικές εξαγωγές προς το Βέλγιο μειώθηκαν το 2013 κατά 8,3% 

(σύμφωνα με τα ελληνικά στοιχεία) έναντι του 2012. Το 2014, οι 

ελληνικές εξαγωγές προς το Βέλγιο επανέκαμψαν κατά πλησίον του 6%, 

ανερχόμενες σε 317,95 εκατ. €. Το 2015 οι ελληνικές εξαγωγές προς 

Βέλγιο αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 9,26%, φθάνοντας τα 347,38 εκατ. €. 

Οι βελγικές εξαγωγές προς την χώρα μας εμφάνισαν διαχρονικά σταθερή 

μείωση από την αρχή της οικονομικής κρίσης, προφανώς ως αποτέλεσμα 

των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα, της 

επιδείνωσης του επιχειρηματικού κλίματος και της πτώσης της 

κατανάλωσης. Ωστόσο, το 2014 οι βελγικές εξαγωγές προς την Ελλάδα 

ανέκαμψαν ελαφρότατα σύμφωνα με τα ελληνικά στοιχεία κατά πλησίον 

του 1%, ανερχόμενες σε 1,34 δις. €. Το 2015, οι βελγικές εξαγωγές προς 

Ελλάδα αυξήθηκαν ακόμη περαιτέρω κατά 7,58%, φθάνοντας τα 1,44 

δις. €. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου το 2015 ανήλθε σε 1,79 δις. €, 

βελτιωμένος κατά 7,9% έναντι του 2014 (στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ). Το 

εμπορικό έλλειμμα εις βάρος της Ελλάδας εμφανίστηκε το 2015 

αυξημένο κατά 7,05% εξαιτίας της αύξησης των βελγικών εξαγωγών 

προς την χώρα μας, ανερχόμενο σταθερά σε επίπεδα άνω του 1 δις. 

(συγκεκριμένα, στα 1,09 δις. €).   

Τόσο το επίπεδο όσο και η δομή των οικονομικών και εμπορικών 

σχέσεων Ελλάδας-Βελγίου δεν ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες 

δυνατότητες για μία περισσότερο δυναμική και ισόρροπη ανάπτυξη των 
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διμερών συναλλαγών (κυρίως από ελληνικής πλευράς) και αύξηση της 

εκατέρωθεν επενδυτικής δραστηριότητας. Στον τομέα των επενδύσεων, η 

δραστηριοποίηση των βελγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι 

εντονότερη, ενώ η ελληνική επενδυτική παρουσία στο Βέλγιο είναι 

περιορισμένη.  

Σύμφωνα με τα ελληνικά προσωρινά στατιστικά στοιχεία της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι ελληνικές εξαγωγές προς Βέλγιο αυξήθηκαν το 2015 κατά 

9,26% σε σύγκριση με το 2014, ανερχόμενες σε 347,38 εκατ. €, ενώ οι 

ελληνικές εισαγωγές από το Βέλγιο ανήλθαν σε 1,44 δις. €, αυξημένες 

κατά 7,58% έναντι του 2014. Σύμφωνα με τα ελληνικά προσωρινά 

στατιστικά στοιχεία, το Βέλγιο κατατάσσεται 11
ο
 μεταξύ των 

προμηθευτριών χωρών της Ελλάδας κατά το έτος 2015 με μερίδιο 3,3% 

επί των συνολικών ελληνικών εισαγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά 

κατατάσσεται 19
ο
 μεταξύ των αποδεκτών εξαγωγών ελληνικών 

προϊόντων, απορροφώντας ποσοστό 1,34% των συνολικών ελληνικών 

εξαγωγών.  

Με βάση τα βελγικά προσωρινά στατιστικά στοιχεία, οι ελληνικές 

εξαγωγές προς Βέλγιο κατά το 2015 εμφανίζονται αυξημένες κατά 4,89% 

και ανέρχονται σε 376,69 εκατ. € (έναντι 359,14 εκατ. € το 2014), ενώ οι 

εισαγωγές μας από το Βέλγιο ανήλθαν σε 1,486 δις. €, αυξημένες κατά 

7,25% έναντι του 2014 (που είχαν ανέλθει σε 1,38 δις. €). Με βάση τα 

βελγικά στατιστικά στοιχεία, οι ελληνικές εξαγωγές προς Βέλγιο το 2015 

κατέλαβαν μερίδιο 0,16% επί των συνολικών βελγικών εισαγωγών. Η ως 

άνω μικρή αύξηση του μεριδίου των ελληνικών εξαγωγών μπορεί να 

αποδοθεί κυρίως στην μείωση των συνολικών βελγικών εισαγωγών το 

2015, κατά 3,07%.     

Στους κατωτέρω πίνακες, τα διαγράμματα και την ανάλυση 

παρουσιάζουμε την εξέλιξη του διμερούς εμπορίου κατά την τελευταία 
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πενταετία, σύμφωνα με τα ελληνικά και τα βελγικά στατιστικά στοιχεία. 

Τα στοιχεία του 2015 είναι προσωρινά.   

 

Εισαγωγές στο Βέλγιο από την Ελλάδα (Institut des Comptes Nationaux, 

σε εκατ. Ευρώ) 

2011 2012 2013 2014  2015 

 

% μεταβολή 

2014-2015 

333,72 364,13 315,82 359,14 376,69 +4,89% 
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Εξαγωγές από την Ελλάδα στο Βέλγιο (στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ., σε εκατ. 

Ευρώ) 

2011 2012 2013 2014  2015 

 

% μεταβολή 

2014-2015 

305,66 327,15 299,98 317,95 347,38 +9,26% 
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(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

 

Εξαγωγές από το Βέλγιο προς την Ελλάδα (Institut des Comptes 

Nationaux, σε εκατ. Ευρώ) 

2011 2012 2013 2014  2015  

 

% μεταβολή 2014-

2015 

1.604,07 1.307,52 1.241,13 1.385,20 1.485,68 +7,25% 
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Εισαγωγές στην Ελλάδα από το Βέλγιο (στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ., σε εκατ. 

Ευρώ) 

2011 2012  2013 2014 2015  

 

% μεταβολή 

2014-2015 

1.626,35 1.341,42 1.325,07 1.337,86 1.439,21 +7,58% 
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(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

 Σύμφωνα με τα προσωρινά ελληνικά στοιχεία έτους 2015 

κατά τετραψήφιους κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας (που 

αναφέρονται εντός παρενθέσεως), σημαντικότερες κατηγορίες των 

ελληνικών προϊόντων που εξήχθησαν στο Βέλγιο ήταν τα 

εμπιστευτικά προϊόντα (9990, 53,93 εκατ. €, μείωση 20,57% έναντι 

του 2014), τα ακατέργαστα καπνά και απορρίμματα καπνού (2401, 

38,56 εκατ. €, μείωση 11,49%), τα τσιγάρα, πούρα και πουράκια 

(2402, 22,81 εκατ. €, αύξηση 297,11%), τα επιβατικά οχήματα (8703, 

20,36 εκατ. €, αύξηση 47,87%), τα φαρμακευτικά προϊόντα (3004, 

16,37 εκατ. €, αύξηση 4,53%), τα πλαστικά είδη νοικοκυριού (3924, 

15,44 εκατ. €, μείωση 16,21%), οι χαλκοσωλήνες (7411, 13,37 εκατ. 

€, αύξηση 22,76%), τα παρασκευάσματα λαχανικών (2005, 12,08 

εκατ. €, αύξηση 18,03%), οι γυναικείες πλεκτές μπλούζες (6106, 9 

εκατ. €, αύξηση 62,96%), τα αλουμινόχαρτα (7607, 8,06 εκατ. €, 

αύξηση 9,85%) και τα παρασκευάσματα φρούτων (2008, 6,97 εκατ. 

€, αύξηση 24,68%). 

Από πλευράς εισαγωγών από το Βέλγιο, σύμφωνα με τα 

προσωρινά ελληνικά στατιστικά στοιχεία, οι σημαντικότερες 
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τετραψήφιες κατηγορίες βελγικών εξαγωγών προς την χώρα μας το 

2015 περιλαμβάνουν τα φαρμακευτικά προϊόντα (3004, 137,41 εκατ. 

€, μείωση 0,08% έναντι του 2014), το αίμα για διαγνωστικές / 

θεραπευτικές χρήσεις (3002, 104,11 εκατ. €, αύξηση 40,1%), τα 

πετρελαιοειδή (2710, 75,22 εκατ. €, μείωση 10,87%), τα επιβατικά 

οχήματα (8703, 56,64 εκατ. €, αύξηση 4,68%), τα όργανα και 

συσκευές ιατρικής χρήσης (9018, 48,02 εκατ. €, αύξηση 19,42%), τα 

πολυμερή αιθυλενίου (3901, 45,64 εκατ. €, αύξηση 28,47%), τα 

υποδήματα με εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη ή 

δέρμα (6404, 31,57 εκατ. €, αύξηση 25,4%), τα μέρη και εξαρτήματα 

οχημάτων (8708, 28,63 εκατ. €, μείωση 0,06%), τα κλιματιστικά 

μηχανήματα (8415, 24,34 εκατ. €, αύξηση 14,91%), τα υποδήματα με 

άνω μέρος από φυσικό δέρμα (6403, 23,62 εκατ. €, αύξηση 11,66%) 

και τα εντομοκτόνα και παρασιτοκτόνα (3808, 22,86 εκατ. €, αύξηση 

12,11%).    

Σύμφωνα με τα προσωρινά βελγικά στοιχεία, οι κυριότερες 

κατηγορίες ελληνικών προϊόντων που εξήχθησαν στο Βέλγιο κατά 

το 2015 (σε διψήφια κεφάλαια εμπορευματικής κατάταξης 

συνδυασμένης ονοματολογίας), ήταν: προϊόντα καπνού με αξία 

104,09 εκατ. € (κεφάλαιο 24, αύξηση 105,93% έναντι του 2014), 

σίδηρος-χάλυβας με αξία εξαγωγών 45,51 εκατ. € (κεφάλαιο 72, 

μείωση 10,91%), πλαστικά προϊόντα με αξία 28,92 εκατ. € (κεφάλαιο 

39, αύξηση 1,4%), παρασκευασμένα-διατηρημένα τρόφιμα με αξία 

23,44 εκατ. € (κεφάλαιο 20, αύξηση 15,93%), φαρμακευτικά 

προϊόντα με αξία 21,19 εκατ. € (κεφάλαιο 30, αύξηση 41,69%), 

ανόργανα χημικά προϊόντα με αξία 20,7 εκατ. € (κεφάλαιο 28, 

μείωση 16,87%), υλικό & εξοπλισμός μεταφορών με αξία 20,48 εκατ. 

€ (κεφάλαιο 87, αύξηση 48,31%), προϊόντα αλουμινίου με αξία 12,83 
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εκατ. € (κεφάλαιο 76, αύξηση 1,95%), προϊόντα χαλκού με αξία 

11,64 εκατ. € (κεφάλαιο 74, αύξηση 105,86%), πλεκτά προϊόντα 

ένδυσης με αξία 10,53 εκατ. € (κεφάλαιο 61, αύξηση 50,23%), 

μηχανολογικός εξοπλισμός με αξία 10,06 εκατ. € (κεφάλαιο 84, 

αύξηση 7,87%) και γαλακτοκομικά προϊόντα με αξία 8,11 εκατ. € 

(κεφάλαιο 04, αύξηση 28,4%).   

Επίσης σύμφωνα με τα προσωρινά βελγικά στοιχεία, οι κυριότερες 

κατηγορίες βελγικών προϊόντων που εισήχθησαν από την Ελλάδα 

κατά το 2015 (σε διψήφια κεφάλαια εμπορευματικής κατάταξης 

συνδυασμένης ονοματολογίας), ήταν: φαρμακευτικά προϊόντα με 

αξία 265,25 εκατ. € (κεφάλαιο 30, αύξηση 14,48% έναντι του 2014), 

υλικό και εξοπλισμός μεταφορών με αξία 122,22 εκατ. € (κεφάλαιο 

87, αύξηση 9,84%), μηχανολογικός εξοπλισμός με αξία 113,09 εκατ. 

€ (κεφάλαιο 84, αύξηση 1,66%), πλαστικά προϊόντα με αξία 100,85 

εκατ. € (κεφάλαιο 39, αύξηση 25,47%), ορυκτά καύσιμα με αξία 

93,68 εκατ. € (κεφάλαιο 27, μείωση 30,05%), προϊόντα 

υποδηματοποιίας με αξία 83,59 εκατ. € (κεφάλαιο 64, αύξηση 

12,3%), όργανα & συσκευές μέτρησης με αξία 72,37 εκατ. € 

(κεφάλαιο 90, αύξηση 8,66%), οργανικά χημικά προϊόντα με αξία 

60,41 εκατ. € (κεφάλαιο 29, αύξηση 73,99%), πλεκτά προϊόντα 

ένδυσης με αξία 50,44 εκατ. € (κεφάλαιο 61, αύξηση 30,06%) και 

διάφορα χημικά προϊόντα με αξία 39,09 εκατ. € (κεφάλαιο 38, 

αύξηση 1,73%). 


