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                                                                                        Βρυξέλλες 31/3/2021  

                                                                                                  

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό εμπόριο του Βελγίου 2020 

Η βελγική οικονομία με κύρια πλεονεκτήματα την θέση της χώρας, τις 

σύγχρονες υποδομές, την διαφοροποιημένη παραγωγική βάση, είναι μία από τις 

πλέον εξωστρεφείς οικονομίες στην Ευρώπη.  

Η υγειονομική κρίση το 2020 και τα περιοριστικά μέτρα μετακίνησης δεν 

φαίνεται να επηρέασαν σημαντικά τις βελγικές εμπορικές σχέσεις. Οι εισαγωγές και οι 

εξαγωγές κινήθηκαν σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, παρόλο που η εσωτερική 

αγορά σημείωσε ύφεση της τάξης του 6,2%. Αυτό αποδεικνύει ότι το Βέλγιο 

αποτελεί ένα διεθνές διαμετακοσμιστικό κέντρο εκμεταλλευόμενο την γεωγραφική 

του θέση και τις πολύ υψηλού επιπέδου υποδομές του. Το Βέλγιο διαθέτει ένα 

εξαιρετικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο συνδεδεμένο με τις γειτονικές 

ανεπτυγμένες χώρες, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης στην Αμβέρσα ενώ 

τα τελευταία χρόνια αναβάθμισε το αεροδρόμιο της Λιέγης σε ένα σημαντικό 

διαμετακοσμιστικό κέντρο.  

  

Εξωτερικό εμπόριο Βελγίου 2016-2020 (αξία σε εκατ. ευρώ) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Εξαγωγές αγαθών  249.879 270.040 293.871 279.270 261.154 

Εισαγωγές αγαθών  254.289 277.295 297.838 284.890 264.024 

Εμπορικό ισοζύγιο  -4.410 -4.082 -3.967 -5.620 -2.870 

Εξαγωγές υπηρεσιών  98.461 104.096 105.172 108.969 - 

Εισαγωγές υπηρεσιών  95.102 101.823 105.876 109.499 - 

Ισοζύγιο υπηρεσιών  +3.360 +2.272 -703 -540 - 
Πηγές: Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

Οι εισαγωγές και εξαγωγές του Βελγίου καλύπτουν 75-80% του ΑΕΠ του  

διαχρονικά, καθιστώντας τη χώρα μιά από τις ποιό ανοικτές οικονομίες παγκοσμίως.  

Οι βιομηχανίες της χώρας συγκεντρώνονται κυρίως στην Φλαμανδική περιοχή 
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(βόρεια), η οποία είναι και η πλέον πυκνοκατοικημένη. Οι βιομηχανικές 

δραστηριότητες περιλαμβάνουν εργοστάσια συναρμολόγησης οχημάτων, 

μεταλλουργίες, μονάδες παραγωγής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και 

επιστημονικών οργάνων, εργοστάσια μεταποίησης τροφίμων και ποτών καθώς και 

μονάδες παραγωγής χημικών προϊόντων. 

Tο εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου το 2020 παρουσιάζεται ελαφρά αρνητικό 

με μικρό έλλειμμα της τάξης των 2,8 δις ευρώ, ελαφρά βελτιωμένο σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος όπου ανήλθε σε 5,6 δις ευρώ.  Οι εξαγωγές το 2020 ανήλθαν σε 

261,15 δις ευρώ ενώ οι εισαγωγές, σε  264,02 δις ευρώ. 

Στο τομέα των υπηρεσιών για το 2020 δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία. Ότι 

αφορά το 2019 το εξαγωγικό  πλεόνασμα δείχνει να αντιστρέφεται σε έλλειμμα. Από 

την αρχή της δεκαετίας το πλεόνασμα στις υπηρεσίες σταδιακά μειώνεται με 

αποτέλεσμα να αντιστρέφεται σε ελλειμματικό για πρώτη φορά το 2018. Οι 

μεταφορές παρέμειναν ο σημαντικότερος κλάδος των υπηρεσιών και το 2019 με 

περίπου 20% του συνόλου, ενώ το έλλειμμα στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες παρέμεινε 

σημαντικό της τάξης των 8 δις ευρώ.  

   

Εξαγωγές αγαθών -  κυριότεροι  κλάδοι 2019-2020 (εκατ. ευρώ) 

 

 2019 2020 
Μεταβολή 
στην αξία 

 Αξία % Αξία % % 

Προϊόντα χημικών και 
συναφών βιομηχανιών 

72.697 25,8 75.838 28,7 -4,3 

Εξοπλισμός μεταφορών 35.402 12,5 32.204 12,2 -9,03 

Μηχανήματα, ηλεκτρικός 
εξοπλισμός και τα μέρη τους. 

29.542 10,3 28.229 10,7 -4,44 

Ορυκτά προϊόντα 21.574 7,5 14.368 5,3 -33,4 

Μέταλλα & τεχνουργήματα 23.006 8,2 20.294 7,6 -11,7 

Πλαστικές ύλες 20.546 7,1 19.192 7,2 -6,5 

Πολύτιμη ή ημιπολύτιμη 
πέτρα/ πολύτιμα μέταλλα 

16.000 5,7 13.465 4,9 -15,9 

Τρόφιμα, ποτά, καπνός 11.675 3,9 17.110 6,5 46,5 

Οπτικά όργανα, φωτογραφικά, 
όργανα 

ακρίβειας/μέτρησης/ελέγχου, 
χειρουργικά και ιατρικά όργανα 

8.467 2,8 7.565 2,8 -10,65 

Πηγές: Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

 

Οι ισχυροί εξαγωγικοί κλάδοι της βελγικής βιομηχανίας είναι η χημική 

βιομηχανία που περιλαμβάνει και την φαρμακοβιομηχανία, ο τομέας  των 

μεταφορικών μέσων και μέρη αυτών, η βιομηχανία βασικών μετάλλων και 

μεταποιημένων μεταλλικών προϊόντων, οι πλαστικές  ύλες και παράγωγα τους, η 
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κατεργασία πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων με κυριότερο κλάδο την κατεργασία 

διαμαντιών. Παράλληλα σημαντική είναι η εξαγωγική  βιομηχανία τροφίμων και 

ποτών όπου σημαντική εξαγωγική επίδοση έχουν τα κατεψυγμένα λαχανικά, κρέατα 

(κυρίως βοδινά) και ο ζύθος.  

Στις εισαγωγές σημαντική είναι η χημική βιομηχανία όπως και ο εξοπλισμός 

μεταφορών με βάση τα οχήματα. Επισημαίνουμε ότι στο Βέλγιο υπάρχουν 

εργοστάσια μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών όπως η Volvo  και η Audi. 

 

Εισαγωγές αγαθών Βελγίου 2018-2019 (εκατ. ευρώ) 

 2019 
2020 

Μεταβολή 

στην αξία 

 Αξία 
% στο 
σύνολο 

Αξία 
% στο 
σύνολο 

% 

Προϊόντα χημικών και 
συναφών βιομηχανιών 

62.938 21,8 63.955 23,8 1,61 

Ορυκτά Προϊόντα 36.812 12,6 24.054 9 -34,6 

Μηχανήματα, ηλεκτρικός 
εξοπλισμός και τα μέρη τους. 

40.831 14 39.551 14,7 -3,1 

Εξοπλισμός μεταφορών 36.806 12,6 33.216 12,5 -9,6 

Μέταλλα & τεχνουργήματα 19.844 6,6 18.370 6,8 -7,4 

Πολύτιμους ή ημιπολύτιμους 
λίθους 

13.887 4,5 12.614 4,5 -9,1 

Πλαστικές ύλες 13.694 4,5 12.916 4,5 -5,6 

Τρόφιμα, Ποτά, Καπνός 11.675 3,8 12.089 4,4 3,5 

Φυτικά Προϊόντα 8.272 2,8 8.850 3 6,9 

Οπτικά όργανα, φωτογραφικά, 
όργανα 

ακρίβειας/μέτρησης/ελέγχου, 
χειρουργικά και ιατρικά όργανα 

8.467 2,9 

  
 8.033 

2,9 

-5,1 

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.  

Παράλληλα η περιοχή της Αμβέρσας κατέχει την πρώτη θέση στον κόσμο, στο 

εμπόριο διαμαντιών, παρόλο που το 2017 εισήχθη ένας επιπλέον φόρος ο «φόρος 

καρατίων» όπως ονομάζεται, ο οποίος δυσκολεύει την θέση της Αμβέρσας στο 

εμπόριο διαμαντιών, έναντι  ανταγωνιστών όπως το Ντουμπάι και το Τελ Αβίβ.   

Η Ελλάδα διαχρονικά κατέχει μερίδιο κάτω από 1% σε ότι αφορά τόσο τις 

εξαγωγές όσο και τις εισαγωγές του Βελγίου.    
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Οι 10 Σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών Βελγίου  και η θέση της 

Ελλάδας 2019  (εκατ. ευρώ) 

 Χώρα Αξία εξαγωγών 
2020  

% στο σύνολο 

1 ΓΕΡΜΑΝΙΑ  43.463 16,4 

2 ΓΑΛΛΙΑ  34.578 13 

3 ΟΛΛΑΝΔΙΑ  30.027 11,5 

4 ΗΠΑ  22.544 8,4 

5 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ  15.681 5,7 

6 ΙΤΑΛΙΑ   12.758 4,5 

7 ΙΣΠΑΝΙΑ  7.461 2,6 

8 KINA 6.526 2,4 

9 ΠΟΛΩΝΙΑ  6.196 2,3 

10 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ  5.019 1,9 

    

    

29 ΕΛΛΑΔΑ 1.582 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 40% αυτών.  Σημαντικοί προμηθευτές είναι επίσης οι ΗΠΑ, η Ιρλανδία, 

η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο με πάνω από 10 δις ευρώ ετήσιες πωλήσεις. Σε ότι 

αφορά την Ιρλανδία είναι σημαντικός προμηθευτής φαρμακευτικών προιόντων στο 

βέλγιο.  

Εμπορικό πλεόνασμα παρουσιάζει το εμπόριο με την Γαλλία που φθάνει 

περίπου τα 5 δις ευρώ το 2020,  ενώ και με το Ηνωμένο Βασίλειο το πλεόνασμα 

υπολογίζεται περίπου σε 5 δις ευρώ το 2020.  

Οι βελγικές εξαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο αφορούν κυρίως μεταφορικά 

μέσα, η εικόνα του εμπορίου άλλαξε το 2019 λόγω απαγόρευσης εισαγωγών 

οχημάτων Diesel στο Ηνωμένο Βασίλειο με αποτέλεσμα την μείωση των Βελγικών 

εξαγωγών οχημάτων. 

Στην Γαλλία, οι βελγικές εξαγωγές είναι περισσότερο  διαφοροποιημένες και 

αφορούν 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. 

Μεγάλο σχετικά έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου εμφανίζεται με την Ιρλανδία, με 

εισαγωγές αξίας περίπου 12 δις ευρώ και εξαγωγές μόλις 1,3 δις. Το έλλειμα της 

τάξης των 11 δις ευρώ, λόγω των εισαγωγών φαρμάκων από την χώρα.  
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Οι 10 σημαντικότεροι προμηθευτές Βελγίου και η θέση της Ελλάδας  2020 (εκατ. 

ευρώ) 

   

 Χώρα Αξία εισαγωγών 
2020 

% στο σύνολο 

1  ΟΛΛΑΝΔΙΑ  50.280 18,9 

2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ  38.028 14,3 

3 ΓΑΛΛΙΑ  29.482 10,9 

4 ΗΠΑ  14.104 5,3 

5 ΙΤΑΛΙΑ 13.027 4,9 

6 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 12.941 4,8 

7 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 10.075 3,7 

8 ΚΙΝΑ 9.736 3,6 

9 ΙΑΠΩΝΙΑ 7.993 2,9 

10 ΙΣΠΑΝΙΑ  6.128 2,3 

    

 ΕΛΛΑΔΑ  385,1 0,14 
Πηγή: Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux & ΕΛΣΤΑΤ 

 

Οι κυριότερες εισαγωγές από την Γερμανία αφορούν οχήματα (6,4 δις ευρώ)  

μηχανήματα (6,6 δις ευρώ) και χημικά προιόντα (7,7 δις ευρώ). Οι εξαγωγές του 

Βελγίου στην Γερμανία περιλαμβάνουν χημικά (12,3 δις ευρώ) και οχήματα (6,4 δις 

ευρώ). Επίσης το Βέλγιο έχει θετικό ισοζύγιο στα βασικά μέταλλα και στους 

πολύτιμους λίθους.  

Το βασικότερο εξαγώγιμο προιόν με την Γαλλία είναι τα χημικά (6,6 δις ευρώ) 

αλλά και σε ότι αφορά τις εισαγωγές (6,5 δις ευρώ) επίσης. Από την Γαλλία επίσης το 

βέλγιο εισάγει παρασκευασμένα τρόφιμα αξίας 3,5 δις και λαχανικά αξίας 2 δις ευρώ.  

Το κυριότερο εισαγόμενο προιόν από την Ολλανδία είναι τα καύσιμα με αξία 

12,9 δις ευρώ κυρίως λόγω του λιμανιού του Rottendam καθώς και μηχανήματα 

αξίας 8,5 δις ευρώ. Επίσης χημικά αξίας 5,87 δις ευρώ ενώ αντίστοιχα εξάγει 4,4 δις 

ευρώ και εξάγει επίσης οχήματα αξίας 3,2 δις ευρώ.  

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το Βέλγιο παρουσίασε θετικό εμπορικό 

ισοζύγιο με τις ΗΠΑ κατά 8 δις ευρώ. Επίσης είναι ενδιαφέρον ότι το Βέλγιο εξάγει 

χημικά προιόντα αξίας 15,56 δις ευρώ στις ΗΠΑ ενώ εισάγει μόνο 5,8 δις ευρώ. Τέλος 

οι πολύτιμοι λίθοι και τα οχήματα ξεπερνούν το 1 δις ευρώ το καθένα.  

Το εμπόριο με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σε πτωτική τάση τα τελευταία 

χρόνια. Ενώ το 2020 το Brexit δεν είχε υλοποιηθεί το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε θέσεις 

ως εμπορικός εταίρος του Βελγίου. Τα δύο κυριότερα προιόντα στο διμερές εμπόριο 

είναι τα χημικά και τα οχήματα.  
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Η Κίνα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για το Βέλγιο. Το 2020 για πρώτη 

χρονία έγινε 8ος σημαντικότερος προμηθευτής του Βελγίου αμέσως μετά τις 

γειτονικές ευρωπαικές χώρες. Οι εισαγωγές αφορούν 3,19 δις ευρώ μηχανήματα, 1,3 

δις ευρώ κλωστουφαντουργικά προιόντα ενώ οι βελγικές εξαγωγές αφορούν κυρίως 

χημικά αξίας το 2020 2,5 δις ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η Alibaba από το 2019 

επέλεξε το αεροδρόμιο της Λιέγης για την μεταφορά των εμπορευμάτων της στην 

περιοχή αυξάνοντας σημαντικά την εμπορευματική κίνηση με το Βέλγιο και 

καθιστόντας το αεροδρόμιο ένα σημαντικό εμπορευματικό κέντρο.   

Η Ιαπωνία βρίσκεται στους κυριότερους προμηθευτές του Βελγίου λόγω της 

εισαγωγής οχημάτων που αφορούν τα 5,5 δις από τα συνολικά 7,9 δις που εισάγει το 

Βέλγιο.  

Με την Ιρλανδία παρατηρείται ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά ελλείμματα 

το οποίο οφείλεται σε εισαγωγές φαρμάκων αξίας 12,01 δις ευρώ από τα 12,9 δις 

ευρώ συνολικές εισαγωγές από την χώρα. Οι βελγικές εξαγωγές είναι περίπου 1,2 δις 

και αφορούν επίσης χημικά προιόντα.  

Στην Ιταλία το κυριότερο εξαγωγιμο προιόν είναι τα χημικά ενώ εισάγει 

τυποποιημένα τρόφιμα αξίας 635 εκατ. ευρώ.  

Το Λουξεμβούργο βρίσκεται στην λίστα των 10 κυριότερων εξαγωγικών 

προορισμών για το Βέλγιο με περίπου 5 δις ευρώ εξαγωγές με μεγάλο αριθμό 

προιόντων και αφορούν κυρίως διαμετακόμιση.  

Το διμερές εμπόριο με την Ινδία στηρίζεται στους πολύτιμους λίθους (κυρίως 

διαμάντια) λόγω της επεξεργασίας τους κυρίως στην περιοχή της Βομβάης. Οι 

πολύτιμοι λίθοι που εξήχθησαν το 2020 είχαν αξία 2,8 δις και εισήχθησαν αξίας 1,1 

δις ευρώ.  

Η Πολωνία επίσης έχει γίνει σημαντικός εμπορικός εταίρος τα τελευταία 

χρόνια με εξαγωγές από πλευράς Βελγίου πάνω από 1 δις ευρώ σε οχήματα και 

χημικά ενώ εισάγει από την Πολωνία μηχανήματα αξίας 1,3 δις ευρώ.  

Επίσης η Σουηδία παρόλο που δεν βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των 

εμπορικών εταίρων του βελγίου οι εμπορικές σχέσεις είναι της τάξης των 4,5 δις 

ευρώ εισαγωγές και εξαγωγές επίσης.  

Το διμερές εμπόριο με την Ρωσία το εμπόριο είναι σχετικά περιορισμένο με 

2,7 δις ευρώ εξαγωγές και 4,6 δις ευρώ εισαγωγές που αφορούν καύσιμα και 

πολύτιμους λίθους.  

Επίσης το διμερές εμπόριο με την Τουρκία οι εμπορικές σχέσεις αν και δεν 

ήταν ποτέ σημαντικές δείχνουν μιά μικρή άνοδο με 3,6 δις ευρώ εξαγωγές και 2,5 δις 

εισαγωγές χωρίς κάποια κατηγορία να ξεπερνά το 1 δις ευρώ.  

Οι εμπορικές σχέσεις με τον Καναδά έχουν σχετικά μικρή αξία με 2,5 δις 

ευρώ εξαγωγές το μεγαλύτερο μέρος από την χημική βιομηχανία αξίας 1,13 δις ευρώ. 

Η Κορέα και η Σιγκαπούρη δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες εμπορικές 

σχέσεις με το Βέλγιο, βέβαια και οι δύο έχουν όγκο εμπορίου πάνω από 3 δις ευρώ 

με το Βέλγιο ενώ από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής το μόνο που μπορεί να 

σημειώσουμε ότι η Βραζιλία προμηθεύεται  χημικά αξίας 654 εκατ ευρώ.  
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Συνοψίζοντας το εξωτερικό εμπόριο του Βελγίου το 2019 ενώ η πανδημία 

δεν επηρέασε σημαντικά το εξωτερικό εμπόριο, οι κυριότεροι εισαγωγικοί και 

εξαγωγικοί κλάδοι να παραμένουν διαχρονικά οι ίδιοι. Οι βελγικές επιχειρήσεις έχουν 

εξαγωγικό προσανατολισμό με παγιωμένα μερίδια στις αγορές του εξωτερικού. Οι 

επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τη θέση της χώρας σε συνδυασμό με τις παγκοσμίου 

κλάσης υποδομές, τη σταθερή παραγωγική βάση με αποτέλεσμα να κατατάσσουν το 

Βέλγιο σε μία από τις χώρες με  την μεγαλύτερη έκθεση στην διεθνή οικονομία.  

 

 

Αναστάσιος Παπαθωμάς 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 

 

 

 


