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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ  
 

  

Η Βελγική οικονομία  με κύρια πλεονεκτήματα την θέση της χώρας, τις σύγχρονες υπο-
δομές, την διαφοροποιημένη παραγωγική βάση, είναι μία από τις πλέον εξωστρεφείς οικονομίες 
στην Ευρώπη.   

Οι εξαγωγές του Βελγίου καλύπτουν 60-65% του ΑΕΠ διαχρονικά,  ενώ και οι συνολικές 
εισαγωγές κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα  σε σχέση με το ΑΕΠ. Οι βιομηχανίες της χώρας συγκε-
ντρώνονται κυρίως στην Φλαμανδική περιοχή (βόρεια), η οποία είναι και η πλέον πυκνοκατοικη-
μένη. Οι βιομηχανικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν εργοστάσια συναρμολόγησης οχημάτων, 
μεταλλουργίες, μονάδες παραγωγής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και επιστημονικών ορ-
γάνων, εργοστάσια μεταποίησης τροφίμων και ποτών καθώς και μονάδες παραγωγής χημικών 
προϊόντων. 

 
Πίνακας 1: Εξωτερικό εμπόριο Βελγίου 2014-2018 (εκατ. ευρώ) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Εξαγωγές αγαθών (αξία) 240.228,4 235.084 249.879 270.040 293.871 

Εισαγωγές αγαθών (αξία) 247.052 237.113,7 254.289 277.295 297.838 

Εμπορικό ισοζύγιο (αξία) -6.823,9 -2.029,7 -4.410 -4.082 -3.967 

Εξαγωγές υπηρεσιών (αξία) 94.159 101.571 102.393 105.73 104.949 

Εισαγωγές υπηρεσιών (αξία) 88.781 96.170 97.900 103.061 109.735 

Ισοζύγιο υπηρεσιών (αξία) +5.380 +5.401 +4.494 +2.011 -4.768 
Πηγές: Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

Οι εισαγωγές το 2018 αυξήθηκαν κατά 8,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος,  
ενώ οι περισσότερες  κατηγορίες  παρουσίασαν αυξητική πορεία. Γενικά η εικόνα των 
Βελγικών εξαγωγών είναι ανοδική την περίοδο 2012-2018 με εξαίρεση το έτος 2015.   

Tο εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου το 2018 παρουσιάζεται αρνητικό με μικρό έλ-
λειμμα της τάξης των 3,96 δις ευρώ,  ελαφρά βελτιωμένο σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος που το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε  4,1 δις ευρώ.  Οι εξαγωγές το  2018 ανήλθαν 
σε 293 δις ευρώ ενώ οι εισαγωγές, σε  297 δις ευρώ. 
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Στο τομέα των υπηρεσιών το εξαγωγικό  πλεόνασμα δείχνει να αντιστρέφεται 
σε έλλειμμα το 2018. Από την αρχή της δεκαετίας το πλεόνασμα στις υπηρεσίες σταδια-
κά μειώνεται με αποτέλεσμα να αντιστρέφεται σε ελλειμματικό για πρώτη φορά το 
2018.    

Οι ισχυροί εξαγωγικοί κλάδοι της βελγικής βιομηχανίας είναι η χημική βιομηχανία, 
ο τομέας  των μεταφορών, η βιομηχανία βασικών μετάλλων και μεταποιημένων μεταλ-
λικών προϊόντων οι πλαστικές  ύλες και παράγωγα τους, η κατεργασία πολύτιμων και 
ημιπολύτιμων λίθων με κυριότερο κλάδο την κατεργασία διαμαντιών και η φαρμακοβιο-
μηχανία. Παράλληλα σημαντική είναι η εξαγωγική  βιομηχανία τροφίμων και ποτών που 
ανάμεσα σε άλλα σημαντική εξαγωγική επίδοση έχουν κάποια κατεψυγμένα λαχανικά, 
κρέατα (κυρίως βοδινά) και οι μπύρες.  

 
Πίνακας 2: Εξαγωγές αγαθών -  κυριότεροι  κλάδοι 2017-2018 (εκατ. ευρώ) 

 2017 2018 Μεταβολή 
στην αξία 

 Αξία %  Αξία % % 

Προϊόντα χημικών και συναφών βιομηχα-
νιών  

62.569 23,19 73.709 25,08 17,8 

Εξοπλισμός μεταφορών  32.284 11,97 33.027 11,22 2,3 

Μηχανήματα, ηλεκτρικός εξοπλισμός και 
τα μέρη τους.  

28.379 10,52 30.726 10,45 8,27 

Ορυκτά προϊόντα 22.871 8,48 26.515 9,02 15,93 

Μέταλλα & τεχνουργήματα  23.744 8,80 26.129 8,89 9,5 

Πλαστικές ύλες 22.188 8,22 24.296 8,26 10,04 

Πολύτιμη ή ημιπολύτιμη πέτρα/ πολύτιμα 
μέταλλα  

17.103 6,34 15.711 5,34 -8,13 

Τρόφιμα, ποτά, καπνός 16.583 6,15 17.505 5,95 5,55 

Οπτικά όργανα, φωτογραφικά,  όργανα 
ακρίβειας/μέτρησης/ελέγχου, χειρουργικά 

και ιατρικά όργανα  
8.323 

 

3,09 

 

8.454 

 

2,87 

 

1,57 

 

Ζώντα ζώα και προϊόντα  7668  7.899 2,68 3,01 
Πηγές: Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

Οι Βελγικές εξαγωγές απειλούνται από το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου 
αλλά και την άνοδο του ευρώ,  οι περισσότερο εκτεθειμένοι τομείς είναι ο χάλυβας και 
το αλουμίνιο, ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία, για την αύξηση των εξαγωγικών ασφαλί-
στρων που θα αυξήσει το κόστος των εξαγωγών. Επίσης μία αύξηση των δασμών θα 
πλήξει τον τομέα των κατασκευών στη χώρα, και ιδιαίτερα στα δομικά υλικά, με αποτέ-
λεσμα να προκαλέσει πίεση στα περιθώρια κέρδους, την απροθυμία των τραπεζών να 
χορηγήσουν πιστώσεις, γεγονός που θα πλήξει την βελγική οικονομία δεδομένου ότι ο 
κατασκευαστικός κλάδος  είναι ένας από τους πυλώνες της. 
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Επίσης σημαντική μεταβλητή είναι η έκβαση των διαπραγματεύσεων για το Brexit 
ιδίως για ορισμένες περιοχές, του Βελγίου όπως η  Δυτική Φλάνδρα.   

Στις εισαγωγές σημαντική είναι η χημική βιομηχανία όπως και ο εξοπλισμός μετα-
φορών με βάση τα οχήματα. Επισημαίνουμε ότι στο Βέλγιο υπάρχουν εργοστάσια μεγά-
λων αυτοκινητοβιομηχανιών όπως η Volvo  και η Audi. 

Οι εισαγωγές ορυκτών καυσίμων σημείωσαν σημαντική άνοδο το 2018 εν μέρει 
λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων αλλά και την διακοπή λειτουργίας των δύο 
πυρηνικών εργοστασίων που διαθέτει το Βέλγιο  με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι εισαγω-
γές ορυκτών για να αντικαταστήσουν την ενεργειακή έλλειψη τους χειμερινούς μήνες.    

Παράλληλα η Αμβέρσα είναι στην πρώτη θέση στον κόσμο, στο εμπόριο διαμα-
ντιών, παρόλο που το 2017 εισήχθη ένας επιπλέον φόρος ο «φόρος καρατίων» όπως 
ονομάζεται, ο οποίος δυσκολεύει την θέση της Αμβέρσας στο εμπόριο διαμαντιών, ένα-
ντι  των ανταγωνιστών το Ντουμπάι και το Τελ Αβίβ, μεταξύ άλλων.  

 

Πίνακας 3: Εισαγωγές αγαθών Βελγίου 2017-2018 (εκατ. ευρώ) 

  2017 2018 Μεταβολή 
στην αξία 

 Αξία % στο 
σύνολο 

Αξία % στο 
σύνολο 

% 

Προϊόντα χημικών και συναφών βιο-
μηχανιών  

55.162 20,14 64.151 21,5 16,29 

Ορυκτά Προϊόντα 37.099 13,54 46.838 15,7 26,25 

Μηχανήματα, ηλεκτρικός εξοπλισμός 
και τα μέρη τους.  

35.994 13,14 37.086 12,45 3,03 

Εξοπλισμός μεταφορών  35.438 12,94 36.066 12,1 1,77 

Μέταλλα & τεχνουργήματα 20.763 7,58 22.603 7,5 8,86 

Πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους  
15.002 5,48 14.968 5,02 -0,22 

Πλαστικές ύλες 14.931 5,45 14.578 4,89 -2,36 

Τρόφιμα, Ποτά, Καπνός 11.804 4,31 12.145 4,02 2,88 

Φυτικά Προϊόντα 8.580 3,13 8.480 2,84 -1,16 

Οπτικά όργανα, φωτογραφικά, όργα-
να ακρίβειας/μέτρησης/ελέγχου, χει-

ρουργικά και ιατρικά όργανα  
8.306 

 
  3.03 

 
8.475 

 
2,84 

 
1,79 

Πηγή: Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

Αναμφισβήτητα ο κυριότεροι εμπορικοί εταίροι του Βελγίου είναι οι χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαχρονικά το ποσοστό  εξαγωγών και εισαγωγών από  και προς 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ξεπερνά το 70% του συνόλου των συναλλαγών.    

Η Ελλάδα διαχρονικά κατέχει μερίδιο κάτω από 1% των βελγικών εξαγωγών.   
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Πίνακας 4: Οι 10 Σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών Βελγίου  και η θέση 

της Ελλάδας 2018  (εκατ. ευρώ)   

 Χώρα Αξία εξαγωγών 
2018  

% στο σύνολο 

1 ΓΕΡΜΑΝΙΑ  52.105 17,7 

2 ΓΑΛΛΙΑ  40.240 13,69 

3 ΟΛΛΑΝΔΙΑ  33.618 11,43 

4 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ  13.401 4,56 

5 ΗΠΑ  17.330 5,89 

6 ΙΤΑΛΙΑ  11.368 3,86 

7 ΙΝΔΙΑ  7.664 2,6 

8 ΙΣΠΑΝΙΑ  7.825 2,66 

9 ΚΙΝΑ  6.044 2,05 

10 ΠΟΛΩΝΙΑ  6.467 2,2 

11 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ  5.733 1,95 

    

26 ΕΛΛΑΔΑ 1,704 0,58 
Πηγές: Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

Παράλληλα και σε ότι αφορά τις εισαγωγές επίσης το μεγαλύτερο μέρος αυτών 
προέρχεται από τις γειτονικές χώρες (Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία) όπου καλύπτουν το 
45% των εισαγωγών προϊόντων.   

 
Πίνακας 5:  Οι 10 σημαντικότεροι προμηθευτές Βελγίου και η θέση της Ελλά-

δας  2018 (εκατ. ευρώ)   

 Χώρα Αξία εισαγωγών 
2018  

% στο σύνολο 

1  ΟΛΛΑΝΔΙΑ  62.086 20,84 

2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ  40.998 13,7 

3 ΓΑΛΛΙΑ  30.614 10,2 

4 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ  19.751 6,5 

5 ΗΠΑ  16.523 5,54 

6 ΙΡΛΑΝΔΙΑ  15.928 5,34 

7  ΙΤΑΛΙΑ  13.576 4,55 

8 ΚΙΝΑ  7.779 2,6 

9 ΙΑΠΩΝΙΑ 7.495 2,5 

10 ΙΣΠΑΝΙΑ  6.489 2,17 

    

36 ΕΛΛΑΔΑ  419,9 0,14 
Πηγή: Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux & ΕΛΣΤΑΤ 
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Το μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα παρουσιάζει το εμπόριο με την Γαλλία που 
φθάνει περίπου τα 10 δις ευρώ το 2018,  ενώ με το Ηνωμένο Βασίλειο το έλλειμμα υπο-
λογίζεται περίπου σε 6,2 δις ευρώ το 2018. Οι βελγικές εξαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο 
αφορούν κυρίως μεταφορικά μέσα, η εικόνα του εμπορίου άλλαξε λόγω απαγόρευσης 
εισαγωγών οχημάτων Diesel στο Ηνωμένο Βασίλειο με αποτέλεσμα την μείωση των 
Βελγικών εξαγωγών οχημάτων δεν συνδέεται με το Brexit.  

Στην Γαλλία, οι βελγικές εξαγωγές είναι περισσότερο  διαφοροποιημένες και αφο-
ρούν μεταφορικά μέσα, χημικά, μέταλλα και τεχνουργήματα από μέταλλο, ορυκτά.  

Το μεγαλύτερο έλλειμμα παρουσιάζεται με την Ολλανδία και οφείλεται, σε μεγάλο 
βαθμό, στην μεταφορά πετρελαιοειδών από το λιμάνι του Ρότερνταμ.  

Το δεύτερο δε μεγαλύτερο σε μέγεθος έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου εμφανί-
ζεται με την Ιρλανδία, της τάξης των 12,8 δις ευρώ, λόγω της μεγάλης αύξησης των ει-
σαγωγών φαρμάκων από την χώρα που καλύπτουν το 90% του συνόλου των βελγικών 
εισαγωγών. Οι εξαγωγές του Βελγίου προς την Ιρλανδία ανήλθαν σε 1,55 δις το 2017 
και 1,8 δις το 2018 ενώ οι εισαγωγές  από το 2016 και μετά παρουσίασαν αλματώδη ά-
νοδο αποκλειστικά λόγω της εισαγωγής φαρμάκων από την χώρα.  

Συνοψίζοντας το εξωτερικό εμπόριο του Βελγίου το 2018 παρουσιάζει αυξητι-
κή τάση, με τους κυριότερους εισαγωγικούς και εξαγωγικούς κλάδους να παραμένουν 
διαχρονικά οι ίδιοι. Οι βελγικές επιχειρήσεις έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό με παγιω-
μένα μερίδια στις αγορές του εξωτερικού. Η θέση της χώρας σε συνδυασμό με τις πα-
γκοσμίου κλάσης υποδομές, τη σταθερή παραγωγική βάση κατατάσσουν το Βέλγιο μία 

από τις χώρες με  την μεγαλύτερη έκθεση στην διεθνή οικονομία.   
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