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I. ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΈΛΓΙΟ
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A. Πληθυσμός:

Πληθυσμός: 10 666 866 εκατ. κάτοικοι.1

 58% στην Περιοχή της Φλάνδρας, 

 33% στην Περιοχή της Βαλλονίας, και 

 9% στην Περιοχή των Βρυξελλών. 

Ο πληθυσμός του Βελγίου είναι κατά 90% αστικός και αντιπροσωπεύει το 2,7% περίπου του 
συνολικού πληθυσμού της Ε.Ε. 
Περίπου το 10% του πληθυσμού είναι αλλοδαποί προερχόμενοι κυρίως από γειτονικές χώρες 
και από χώρες της Βόρειας Αφρικής. 

Για το έτος 2008, οι αλλοδαποί ανά Περιοχή κατατάσσονται ως εξής:

 295 043 στην Περιοχή των Βρυξελλών, 

 354 370 στην Περιοχή της Φλάνδρας, και 

 322 035 στην Περιοχή της Βαλλονίας.2 

Η  ελληνική  ομογένεια  αριθμεί  περίπου  30  000  άτομα,  η  πλειονότητα  των  οποίων  έχει 
αποκτήσει την βελγική ιθαγένεια.

B. Έκταση: 

Έκταση: 30.528 τετρ. χλμ.  

 13.522 τετρ. χλμ. Φλάνδρα, 

 16.844 τετρ. χλμ. Βαλλονία και 

 162 τετρ. χλμ.  Βρυξέλλες 

Η  έκταση  αυτή  αντιστοιχεί  σε   ποσοστό  ίσο  με  το  1,3%   της  συνολικής  έκτασης  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πληθυσμιακή πυκνότητα 335 κατοίκους ανά τετρ. χλμ. το Βέλγιο 
είναι, μετά την Ολλανδία, η πλέον πυκνοκατοικημένη χώρα της ΕΕ.

1 http://ecodata.mineco.fgov.be/mdf/Population.jsp;jsessionid=88ryq6pu81.
2 http://www.statbel.fgov.be/figures/d21_fr.asp#5 
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C. Κυριότερες πόλεις: 

 Βρυξέλλες (πρωτεύουσα) με 970 000 κατοίκους, 

 Αμβέρσα με 467 000 κατοίκους, 

 Γάνδη με 228 000 κατοίκους, 

 Σαρλερουά με 203.000 κατοίκους, και 

 Λιέγη με 184.400 κατοίκους.  

D. Υποδομή: 

 Οδικό δίκτυο 1.690 χλμ, 

 σιδηροδρομικό δίκτυο 3.476 χλμ. 

E. Κυριότερα λιμάνια: 

 Αμβέρσα (το δεύτερο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό λιμάνι μετά το Ρότερνταμ), 

 Γάνδη, και 

 Ζίμπρουγκ.

Το Βέλγιο είναι ομοσπονδιακή δημοκρατία (από το 1993), με αρχηγό του κράτους τον 
Βασιλιά Αλβέρτο ΙΙ και πρωθυπουργό τον Herman Van Rompuy. 

Διαιρείται σε τρεις γεωγραφικές και διοικητικές περιοχές, τη Φλάνδρα, τη Βαλλονία και 
τις  Βρυξέλλες,  οι  οποίες  υποδιαιρούνται  σε  δέκα  επαρχίες  που  συγκεντρώνουν  589 
κοινότητες: 262 η Βαλλονία, 308 η Φλάνδρα και 19 οι Βρυξέλλες. Το Βέλγιο απαρτίζεται, 
επιπλέον,  από τρεις  γλωσσικές κοινότητες:  τη γαλλική (περίπου 4 εκατ.)  τη  φλαμανδική 
(περίπου  6  εκατ.)  και  τη  γερμανική  (περίπου  60.000).  Οι  διοικητικές  περιοχές  και  οι 
γλωσσικές  κοινότητες  μαζί  με  την  Ομοσπονδιακή  Κυβέρνηση  συγκροτούν  επτά  κέντρα 
αποφάσεων. 

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αποφασίζει για θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, 
δικαιοσύνης και κοινωνικής ασφάλισης ενώ στη δικαιοδοσία των τριών περιοχών ανήκουν τα 
κοινωνικά  και  πολιτιστικά  θέματα,  η  επιστημονική  έρευνα,   η  γεωργική  πολιτική,  το 
εξωτερικό εμπόριο και η αναπτυξιακή βοήθεια. 

Σύμφωνα  με  εκτιμήσεις,  η  τάση  αποκέντρωσης  και  αυτονομίας  των  τριών 
Περιφερειών σε θέματα κυρίως προϋπολογισμού και οικονομικής διαχείρισης, που οφείλεται 
κυρίως στις οικονομικές ανισότητες μεταξύ των Περιοχών αυτών και προωθείται έντονα από 
τη  Φλάνδρα,  ενδέχεται  να  οδηγήσει  μελλοντικά  στη  μετεξέλιξη  της  χώρας  σε 
συνομοσπονδία.  
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II. ΓΕΝΙΚΉ ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΓΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ

Μετά από τέσσερα χρόνια ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, το δεύτερο εξάμηνο του 
2008 η βελγική οικονομία εισήλθε σε περίοδο βαθιάς ύφεσης, υπό το βάρος της διεθνούς 
οικονομικής κρίσης. Η οικονομία επλήγη κατ’ αρχάς από την κρίση στον τραπεζικό τομέα, 
καθώς οι τρεις σημαντικότερες βελγικές τράπεζες χρειάστηκε να λάβουν κρατική οικονομική 
ενίσχυση  για  να  επιβιώσουν  (Fortis,  Dexia,  KBC),  ενώ  η  Fortis  κατέληξε,  επιπλέον,  να 
εξαγοραστεί  από  τον  γαλλικό  όμιλο  BNP  Parisbas.  Στη  συνέχεια  η  κρίση  επηρέασε  το 
εξωτερικό εμπόριο της χώρας, το οποίο παραδοσιακά κρατούσε υψηλά όλους τους βελγικού 
δημοσιονομικούς δείκτες.

Σύμφωνα  με  τις  οικονομικές  προβλέψεις  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  που 
δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο του 2009, η βελγική οικονομία θα είναι σε ύφεση τόσο το 
2009 όσο και το 2010. 

Ειδικότερα,  για  το  2009  προβλέπεται  οπισθοχώρηση  κατά  1,9%  της  βελγικής 
οικονομίας, η οποία θα λάβει χώρα κυρίως κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2009, ενώ κατά 
το 2010 η ανάπτυξη που προβλέπεται να σημειωθεί θα αγγίξει το 0,3%, γεγονός που θα έχει 
περιορισμένο θετικό αποτέλεσμα εξαιτίας  του προβλεπόμενου ποσοστού υψηλής ανεργίας 
από 6,9% το 2008, στο 8% το 2009 και στο 9,2% το 2010. 

Παρά την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων,  η  κατανάλωση προβλέπεται  να 
μειωθεί. Ομοίως προβλέπεται πτώση των επενδύσεων εξαιτίας της μείωσης της ζήτησης και 
της  δυσκολίας  πρόσβασης  σε  πιστώσεις.  Η  Επιτροπή  επέμεινε  ως  προς  την  αυτόματη 
προσαρμογή των βελγικών μισθών, η οποία γνώρισε αυξημένο πληθωρισμό (4,5%) σε σχέση 
με  τις  λοιπές  χώρες  της  ευρωζώνης.  Εξαιτίας  του  μηχανισμού  αυτού,  προβλέπεται 
αποδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και μείωση των εξαγωγών, οι οποίες έτσι κι αλλιώς 
επηρεάζονται  αρνητικά  από  την  πτώση  της  ζήτησης  στο  εξωτερικό.  Κατά  το  2009 
προβλέπεται  πτώση  1,1%  του  πληθωρισμού,  ενώ  λόγω  της  αύξησης  των  δαπανών,  το 
έλλειμμα του προϋπολογισμού θα αυξηθεί για να περάσει από το 0,3% του ΑΕΠ το 2007, στο 
0,9% το 2008 και στο 3% το 2009. Ομοίως το 2010, οι  κρατικές  δαπάνες κινδυνεύουν να 
ξεπεράσουν τα έσοδα. Σε περίπτωση εφαρμογής ταυτόσημης οικονομικής πολιτικής με την 
υφισταμένη, προβλέπεται ότι το έλλειμμα θα αγγίξει το 4,3%, το δημόσιο χρέος θα ξεπεράσει 
το 91,2% του ΑΕΠ το 2009 και το 94% του ΑΕΠ το 2010. 

A. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει περίπου το  2,9% του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ και το 1% 
του περίπου του ΟΟΣΑ – (κατά 20% ανώτερο του μέσου κοινοτικού όρου). Επιπλέον το 
Βέλγιο  είναι  ένας  σημαντικός  εμπορικός  κόμβος  και  διαμετακομιστικό  κέντρο,  από όπου 
διακινούνται προϊόντα και υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Η βελγική αγορά, παρά τα 
διαρθρωτικά  προβλήματα  που  παρουσιάζει  σήμερα  η  αγορά  εργασίας  (χαμηλό  ποσοστό 
απασχόλησης,  υψηλό  εργατικό  κόστος),  θεωρείται  από  τις  πλέον  δυναμικές  και 
ανταγωνιστικές στον ευρωπαϊκό χώρο, αν όχι παγκοσμίως. Συμμετοχή εξωτερικού εμπορίου 
στο ΑΕΠ?

Έτος 2008 2007 2006 2005 2004
Σε τρέχουσες τιμές 

(εκατ. €) 330.258 327.088 318.803 309.472 302.898

% μεταβολή σε σύγκριση 
με τιμή προηγούμενου 

έτους
1,0 2,6 3,0 2,2 2,8
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B. Κατά Κεφαλή ΑΕΠ

Παρά  την  κρίση,  το  κατά  κεφαλή  ΑΕΠ  του  Βελγίου  αυξήθηκε  από  το  2007  στο  2008 
κρατώντας το Βέλγιο μεταξύ των χωρών με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ παγκοσμίως. 
Εξάλλου, το Βέλγιο κατατάσσεται στην τρίτη θέση μεταξύ των χωρών με τους υψηλότερους 
μισθούς  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (1.387,49  ευρώ),  πίσω  από  το  Λουξεμβούργο  και  την 
Ιρλανδία.  Από το 2000 έως το 2009 ο μέσος βελγικός  μισθός αυξήθηκε κατά 291 ευρώ. 
Επιπλέον,  το Βέλγιο κατατάσσεται  τρίτο,  πίσω από το Λουξεμβούργο και  την Ολλανδία, 
όσον  αφορά  την  αντιστοιχία  μέσου  μισθού  και  αγοραστικής  δύναμης  των  βέλγων 
καταναλωτών.

Έτος 2008 2007 2006 2005 2004
Σε Ευρώ (€) 32.078 31.520 28.369 27.629 26293

26.293,00
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C. Πληθωρισμός

Τον Ιούλιο του 2008 ο βελγικός πληθωρισμός ανήλθε σε ποσοστό 5,91%, αγγίζοντας την 
υψηλότερη τιμή των τελευταίων είκοσι τεσσάρων χρόνων. Τους επόμενους μήνες, όμως, η 
πτώση της τιμής της βενζίνης, του μαζούτ και πετρελαίου θέρμανσης συμπαρέσυρε σε πτώση 
και την τιμή του πληθωρισμού. Τους τελευταίους μήνες του 2008 (Νοέμβριο - Δεκέμβριο), 
αύξηση των τιμών στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών και ταξιδιών, καθώς και η άνοδος 
του φυσικού αερίου, είχαν ως αποτέλεσμα την άνοδο και πάλι της τιμής του πληθωρισμού και 
τη σταθεροποίησή του τελικά σε ποσοστό 4,49%, ήτοι σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερη 
από  την  αντίστοιχη  του  2007.  Σύμφωνα  με  βέλγους  οικονομολόγους,  ιδανική  τιμή  του 
πληθωρισμού για τη βελγική οικονομία χαρακτηρίζεται το ποσοστό 2% του ΑΕΠ.

Έτος  2008  2007  2006  2005  2004
Ποσοστό  4,49  1,82  1,79  2,78  2,10
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D. Δημοσιονομικό έλλειμμα

Η οικονομική ενίσχυση των εθνικών τραπεζών δια της χορήγησης δανείων ή εγγυήσεων είχε 
ως αποτέλεσμα την αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος, το οποίο αναμένεται να φτάσει 
το -1,7% το 2009. Επιπρόσθετα, το δημοσιονομικό έλλειμμα αυξήθηκε κατακόρυφα λόγω 
σημαντικής μείωσης που επήλθε στα έσοδα του κράτους από την αύξηση της ανεργίας και 
την αντίστοιχη απώλεια φόρων εισοδήματος, καθώς και από την ευεργετική μείωση του ΦΠΑ 
από 21% σε 6% για τον κλάδο των κατασκευών, των εστιατορίων και των ξενοδοχείων, ως 
κίνητρο ενίσχυσης της ιδιωτικής δραστηριότητας μετά την κρίση. 

Έτος 2008 2007 2006 2005 2004
Σε εκ. € -4.122,8 -784,5 995,1 -8.152,1 -741,4
% ΑΕΠ -1,2 -0,2 0,3 -2,7 -0,3
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E. Δημόσιο χρέος

Η ενίσχυση του τραπεζικού κλάδου προς αποφυγή πτώχευσης, το έτος 2008, κατά ποσό που 
αντιστοιχούσε σε ποσοστό 6% του ΑΕΠ, είχε ως αποτέλεσμα την εκτίναξη του δημόσιου 
χρέους του κράτους σε ποσοστό 87,9%, σε αντίθεση με το ήδη υψηλό ποσοστό του 84% για 
το 2007. Πέραν τούτου, σημαντικό ρόλο στην αύξηση του δημόσιου χρέους έπαιξε και η 
ανάγκη  χρηματοδότησης  του  σχεδίου  ανάκαμψης  της  βελγικής  οικονομίας.  Το  Βέλγιο, 
εξάλλου, αποτελεί την τρίτη χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
πίσω από την Ιταλία και την Ελλάδα.  

Έτος 2008 2007 2006 2005 2004
308.755 281.183 279.669 278.587 273.356

89,7 84 87,9 92,2 94,4
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F. Αγορά εργασίας

Σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  που  περιλαμβάνονται  στην  έκθεση  του  Ανώτατου 
Συμβουλίου  Απασχόλησης,  εντός  του  έτους  2009  ο  αριθμός  των  ανέργων  στο  Βέλγιο 
αναμένεται να αυξηθεί κατά 100.000 άτομα. Έτσι, το ετήσιο ποσοστό της ανεργίας που μόλις 
πριν ένα χρόνο ανερχόταν σε ποσοστό 6,3% αναμένεται να ανέλθει σε ποσοστό 9% έως το 
2010.

Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι οι εν λόγω προβλέψεις είναι μάλλον αισιόδοξες, καθώς 
θεμελιώνονται στην πεποίθηση ότι εντός του επομένου έτους ο ρυθμός ανάπτυξης δεν θα 
πέσει κάτω από ποσοστό 1,9%.

Η απόκλιση μεταξύ του αριθμού των θέσεων εργασίας που χάνονται και των διαρκώς 
αυξανόμενων  ποσοστών  ανεργίας  εξηγείται  από  την  αύξηση  κατά  42.000  άτομα  του 
πληθυσμού που βγαίνει στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα, δε, με τον Jan Smets, διευθυντή της 
Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου, μια μείωση τουλάχιστον της τάξης του 2,5% του εθνικού 
εισοδήματος απειλεί με ακόμα μεγαλύτερη μείωση τον αριθμό των θέσεων εργασίας.

Ο αντίκτυπος της κρίσης υποστηρίζεται ότι δεν θα γίνει το ίδιο αισθητός σε όλες τις 
εργασιακές  ομάδες.  Κατά  τους  υπολογισμούς  του  Ανώτατου  Συμβουλίου  για  την 
Απασχόληση, ως το τέλος του 2009 προβλέπονται: 

 52.000 λιγότερες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, 
 2.000 λιγότερες θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα,
 6.000 λιγότερους ελεύθερους επαγγελματίες.

Από  την  πλευρά  της  η  Εθνική  Τράπεζα  του  Βελγίου  εκτιμά  επιβράδυνση  της 
επιχειρηματικής  δραστηριότητας  κατά  2% για  το  έτος  2009  και  απώλεια  57.000  θέσεων 
εργασίας στο χρονικό διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου 2008 και Δεκεμβρίου 2009.

Έτος 2008 2007 2006 2005 2004
Πληθυσμός 10.704 10.667  10.585  10.511  10.446

Οικονομικά Ενεργός 
Πληθυσμός (σε χιλιάδες) 4.999 4.954 4.931 4.879 4.804

Ανεργία ως % του ΕΠ 7,0 7,5 8,3 8,5 8,4
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III. ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΌ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΕΜΠΌΡΙΟ

Για  πρώτη  χρονιά  μετά  το  1992,  το  εμπορικό  ισοζύγιο  του  Βελγίου  είναι 
ελλειμματικό. Η χρονιά έκλεισε με έλλειμμα περίπου 10,7 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται 
πρωτίστως στην άνοδο της τιμής των προϊόντων του πετρελαίου. Οι εισαγωγές αυτοκινήτων 
αυξήθηκαν,  ενώ  αντίθετα  οι  εξαγωγές  διαμαντιών,  κυρίως  προς  τις  ΗΠΑ,  σημείωσαν 
σημαντική πτώση.

Εντούτοις, το Βέλγιο είναι ισχυρή εξαγωγική δύναμη και σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία για το έτος 2007, το Βέλγιο κατατάσσεται: 

 Στην 9η θέση των χωρών με τις μεγαλύτερες εξαγωγές εμπορευμάτων (μερίδιο στο 
παγκόσμιο ποσό των εσόδων από τις εξαγωγές εμπορευμάτων: 3,1%, ίσο με 314,3 
δισ. ευρώ).

 Στην 9η θέση των χωρών με τις μεγαλύτερες εισαγωγές εμπορευμάτων (μερίδιο στο 
παγκόσμιο ποσό των εσόδων από τις εισαγωγές εμπορευμάτων: 2,9% ίσο με 301,5 
δισ. ευρώ).

 Στη 13η θέση των χωρών με τις μεγαλύτερες εξαγωγές υπηρεσιών (ποσοστό 2,2%).

 Στη 15η θέση των χωρών με τις μεγαλύτερες εισαγωγές υπηρεσιών (ποσοστό 2,2%).

A. Σύνολο εισαγωγών εξαγωγών σε εκατ. ευρώ:

2008 2007 2006 2005 2004
ΕΞΑΓΩΓΈΣ 251.631,0 236.001,9 223.186,2 210.811,6 197.062,5
Εντός ΕΕ 129.659,0 179.857,6 171.564,3 161.293,2 152.785,4
Εκτός ΕΕ 58.971,6 56.144,3 51.621,9 49.518,2 44.277,1
ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ 262.296,0 233.512,9 220.195,3 205.746,3 188.874,8
Εντός ΕΕ 190.475,8 172.857,4 165.158,8 152.049,5 140.028,9
Εκτός ΕΕ 71.820,1 60.655,3 55.036,6 53.696,8 48.845,9
ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΙΣΟΖΎΓΙΟ -10.665,0 2.489 2.990,9 5.065,3 8.187,7
Εντός ΕΕ 2.183,2 7.000,2 6.405,5 9.243,7 12.756,5
Εκτός ΕΕ -12.848,5 -4.511,0 -3.414,7 -4.178,6 -4.568,8
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Όπως και τα προηγούμενα έτη, ο σημαντικότερος όγκος των βελγικών εξαγωγών εντοπίζεται 
στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως στις γειτονικές χώρες. Έτσι για το 2008 οι 
πέντε σημαντικότερες χώρες προορισμού των βελγικών εξαγωγών είναι οι εξής: 

2008 2007 2006 2005 2004
ΓΑΛΛΙΑ 44.232,9 40.424,7 38.719,2 37.322,4 33.996,9
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 42.800,1 38.817,2 38.686,0 35.383,6 34.204,9
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 33.125,3 30.347,2 28.459,2 26.466,2 25.549,9
ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 17.951,0 17,791,5 17.576,1 17.057,2 17.125,0
ΙΤΑΛΙΑ 11.841,5 11.952,3 11.477,8 11.154,7 10.844,8
(σε εκατ. ευρώ) 
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Ομοίως,  όσον  αφορά  τις  σημαντικότερες  χώρες  προέλευσης  των  βελγικών 
εισαγωγών,  οι τέσσερις είναι ευρωπαϊκές γειτονικές χώρες του Βελγίου, ενώ στην 
πέμπτη θέση κατατάσσονται οι ΗΠΑ:

2008 2007 2006 2005 2004
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 60.310,6 50.885,4 49.757,6 44.415,0 37.380,5
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 39.907,6 37.727,2 35.637,8 32.351,4 31.154,2
ΓΑΛΛΙΑ 31.987,8 30.274,1 28.754,3 26.674,3 25.954,5
ΗΝΩΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 16.800,8 16.454,9 16.645,7 16.111,3 14.973,3
ΗΠΑ 13.489,0 11.089,0 10.181,9 9.715,4 10.792,6
(σε εκατ. ευρώ) 
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Τα πέντε πρώτα προϊόντα που εισάγονται στο Βέλγιο για το 2008 είναι τα εξής:

ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Υγρά καύσιμα, ορυκτά έλαια και 
προϊόντα της διύλισης τους 10.359.178,14€ Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Νορβηγία, Ρωσία, Γερμανία
Αυτοκίνητα, τρακτέρ, ποδήλατα, 
άλλα οχήματα εδάφους, τα μέρη 
και τα εξαρτήματά τους

6.527.269,91€ Γερμανία, Γαλλία, Ιαπωνία, 
Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο

Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, 
μηχανές, μηχανικές συσκευές και 
μηχανήματα, τα μέρη και τα 
εξαρτήματά τους

5.990.744,62€ Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, ΗΠΑ, 
Σουηδία

Ηλεκτρικές μηχανές,  συσκευές  και 
υλικά,  τα μέρη και τα εξαρτήματά 
τους

3.617.022,72€ Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Κίνα, 
ΗΠΑ

Οργανικά χημικά προϊόντα 3.102.100,01€ Ολλανδία, Γερμανία, ΗΠΑ, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία
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Τα πέντε πρώτα προϊόντα που εξάγονται από το Βέλγιο για το 2008 είναι τα εξής:

ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Αυτοκίνητα, τρακτέρ, ποδήλατα, 
άλλα οχήματα εδάφους, τα μέρη 
και τα εξαρτήματά τους 

5.873.682,81 € Γερμανία, Ολλανδία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία 

Υγρά καύσιμα, ορυκτά έλαια και 
προϊόντα της διύλισης τους 5.651.221,47 € Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, , 

Λουξεμβούργο
Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, 
μηχανές, μηχανικές συσκευές και 
μηχανήματα, τα μέρη και τα 
εξαρτήματά τους

5.030.672,15 € Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία

Πλαστικά  υλικά  και  τα  προϊόντα 
τους 4.043.190,22 € Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, 

Ηνωμένο Βασίλειο
Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 3.164.355,69 € Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, 

Ηνωμένο Βασίλειο 

B. Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Βελγίου

Οι  εμπορικές  συναλλαγές  μεταξύ  Ελλάδας  και  Βελγίου  αναπτύσσονται  ομαλά, 
σημειώνοντας  σταθερή  αύξηση.  Τόσο  όμως  το  επίπεδο  όσο  και  η  δομή  των 
οικονομικών  και  εμπορικών  σχέσεων  Ελλάδας-Βελγίου  δεν  ανταποκρίνονται  στις 
υφιστάμενες δυνατότητες για μία περισσότερο δυναμική και διαρθρωτική ανάπτυξη 
των  διμερών  συναλλαγών  (κυρίως  από  ελληνικής  πλευράς)  και  αύξηση  της 
εκατέρωθεν  επενδυτικής δραστηριότητας.  Στον τομέα των επενδύσεων εξάλλου, η 
δραστηριοποίηση των βελγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι εκτεταμένη, ενώ η 
ελληνική επενδυτική παρουσία στην αγορά του Βελγίου είναι σχεδόν ασήμαντη.

C. Διμερές συμβατικό πλαίσιο: 

Οι  βασικές  συμφωνίες  οικονομικού  περιεχομένου,  που  έχουν  υπογραφεί  μεταξύ 
Ελλάδας και Βελγίου, είναι οι εξής :
• Συμφωνία περί  Απαλλαγής της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος  (24.5.68). 

Αναθεωρήθηκε και επικυρώθηκε το 1995.
• Συμφωνία περί Απαλλαγής της Διπλής Φορολογίας των Ναυτιλιακών Κερδών 

(Ν.Δ. 117/69)
• Συμφωνία   περί  Απαλλαγής  της  Διπλής  Φορολογίας  των  Αεροπο-  ρικών 

Επιχειρήσεων 
• Συμφωνία Οδικών Μεταφορών (16.7.69)
• Συμφωνία Εναέριων Μεταφορών (21.6.49)
• Συμφωνία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1.4.58)
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Εισαγωγές στο Βέλγιο από την Ελλάδα
(σε εκατ. ευρώ )

2008 2007 2006 2005 2004
224.735,84 287.068,35 240.921,53 192.969,86 191.115,06
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   Πίνακας 1 : Διάρθρωση των ελληνικών εξαγωγών προς το Βέλγιο

Αξία : 1000 ευρώ

Προϊόντα 2005 2006 2007 2008 05/06 % 06/07 % 07/08 %

Πλαστικά και προϊόντα (39) 21827 23474 34590 27950 7,55% 47,35% -19,20%

Καπνός και προϊόντα (24) 38634 42181 25824 28780 9,18% -38,78% 11,45%

Προπαρασκεθασμένα φρούτα και 
λαχανικά (20) 13518 16422 16778 21114 21,48% 2,17% 25,84%

Μέρη αυτοκ/των (87) 1236 8156 14488 1944 559,87% 77,64% -86,58%

Αξεσουάρ ενδυμάτων (61) 17027 8292 13805 7124 -51,30% 66,49% -48,40%

Μηχανολογικά (84) 8172 12908 12312 14649 57,95% -4,62% 18,98%

Αλουμίνιο και προϊόντα (76) 6460 8126 10975 7878 25,79% 35,06% -28,22%

Χαλκός και προϊόντα (74) 6170 12956 10822 11100 109,98% -16,47% 2,57%

Μεταλλεύματα και σκουριές (26)   8177    -100,00%

Σίδηρος και ατσάλι (72)   7910 5639   -28,71%

Ψευδάργυρος και είδη (79)   6565 1684   -74,35%

Ζωικά και φυτικά λίπη (15) 1219 1944 5720 2312 59,47% 194,24% -59,58%
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IV. ΆΜΕΣΕΣ ΞΈΝΕΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΈΛΓΙΟ

Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας,  «Doing Business 2009»3, 
στην  κατηγορία  «Καταβολή  φόρων»  το  Βέλγιο  κατατάσσεται  στην  64η θέση  σε 
σύνολο  181  χωρών.  Η  αξιολόγηση  στην  εν  λόγω  κατηγορία  διαμορφώνεται  με 
κριτήριο τον αριθμό των φορολογικών πληρωμών, στις οποίες υποχρεούται ετησίως 
μία  επιχείρηση  –  για  το  Βέλγιο  11  –  τον  αριθμό  των  ωρών  που  χρειάζεται  να 
δαπανήσει προς εκπλήρωση των φορολογικών της υποχρεώσεων – για το Βέλγιο 156 
– και το σύνολο του καταβλητέου ποσού – για το Βέλγιο 58,1% του ακαθάριστου 
προϊόντος  της  εταιρείας4.  Ως  προς  τους  επιλεγέντες  δείκτες  της  έρευνας  αξίζει  να 
σημειωθεί πως στο 90% των χωρών, στις οποίες διεξήχθη η έρευνα, οι επιχειρήσεις 
τοποθετούν  τον  συντελεστή  φορολογίας  και  τη  μεταχείριση  από  τις  φορολογικές 
αρχές  μεταξύ  των  πέντε  σημαντικότερων  εμποδίων  στις  επιχειρηματικές 
δραστηριότητες5.

Εντούτοις  και  παρά  τις  όποιες  δυσχέρειες  ανακύπτουν  σε  σχέση  με  τις 
φορολογικές  επιβαρύνσεις  των  επιχειρήσεων  που  εδρεύουν  στο  Βέλγιο,  η  χώρα 
διατηρεί  υψηλή  θέση  στην  κατάταξη  των  χωρών  υποδοχής  άμεσων  ξένων 
επενδύσεων.  Πράγματι,  σύμφωνα  με  την  World  Investment  Report  2008  της 
UNCTAD  το  Βέλγιο  κατατάσσεται  στην  11η θέση  μεταξύ  των  χωρών  εισαγωγής 
άμεσων ξένων επενδύσεων με επενδυτικές ροές που ανέρχονται στα 40 δισ. δολάρια6. 
Τούτο αναμφίβολα οφείλεται στο σταθερό νομικό πλαίσιο, στη γεωγραφική θέση της 
χώρας αλλά και κυρίως στα χαμηλά έως ανύπαρκτα ποσοστά διαφθοράς. 

Υπογραμμίζεται  πως η World Investment Report 2007 κατέτασσε το Βέλγιο 
μαζί με το Λουξεμβούργο στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών εισαγωγής άμεσων 
ξένων επενδύσεων. Όταν το 2008 η μέτρηση συμπεριέλαβε ξεχωριστά τις δύο χώρες, 
το Βέλγιο υποχώρησε στην 11η θέση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η  επενδυτική  παρουσία  της  Ελλάδας  στο  Βέλγιο  είναι  αμελητέα  και  εάν 
εξαιρέσει  κανείς  την  Intrasoft,  η  εκπροσώπηση της   πλειονότητας  των ελληνικών 
επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στη χώρα, περιορίζεται σε επιτόπια γραφεία 
πωλήσεων. 

Αντιθέτως υπάρχουν περίπου δέκα επτά (17) βελγικές επενδύσεις στην Ελλάδα 
και ο αριθμός τους διαρκώς αυξάνεται. Οι επενδύσεις είναι όλες παραγωγικές (green 
feelds) και σε αυτές δεν συνυπολογίζονται οι επενδύσεις στην κτηματαγορά και τα 
αναπτυξιακά  προγράμματα  (real  estate  developing)  για  τα  οποία  υπάρχει  μεγάλο 
ενδιαφέρον. Σημειώνουμε ότι η χώρα μας αποτελεί ελκυστικό τουριστικό προορισμό 
(περίπου 300 χιλ. ετησίως), ενώ μεγάλος αριθμός Βέλγων επιζητά την αγορά θερινής 
κατοικίας στην Ελλάδα.

3  Η έκθεση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα: 
http  ://  cmp  .  roularta  .  be  /  cmdata  /  Attachments  /  site  12/  documents  /  doingbusiness  2009.  pdf  

4  Doing Business 2009, σελ. 
5  Doing Business 2009, σελ. 
6  Το πλήρες κείμενο της έκθεσης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα:
 http  ://  www  .  unctad  .  org  /  en  /  docs  /  wir  2008_  en  .  pdf  
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V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η διαφοροποίηση της σύνθεσης των ελληνικών εξαγωγών τα τελευταία χρόνια 
έχει την γενεσιουργή της αιτία αφενός στην παγκόσμια απελευθέρωση του εμπορίου 
και αφ εταίρου στην από μέρους μας εγκατάλειψη της Ευρώπης ως αγοράς-στόχο με 
ταυτόχρονη στροφή στις νέες αγορές της ανατολικής Ευρώπης.

Οι αγορές της δυτικής Ευρώπης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται  και το 
Βέλγιο, απαιτούν  διαφοροποιημένη προσέγγιση  και στοχοθεσία.

Οικονομίες κλίμακας σταθερότητα στις παραδόσεις και  υψηλός ανταγωνισμός 
είναι το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει τις ευρωπαϊκές αγορές και βέβαια και το Βέλγιο.

Μεγάλο  μέρος  των  ελληνικών  εξαγωγών  είναι  ουσιαστικό  ενδοεταιρικό 
εμπόριο   μεταξύ των  πολυεθνικών εταιρειών που έχουν επενδύσει στην χώρα μας.
Γίνεται κατανοητό ότι η παρέμβασή μας με ενέργειες προώθησης σε κωδικούς όπως 
π.χ. πλαστικά και προϊόντα , καπνός και προϊόντα , χαλκός και προϊόντα κ.λ.π. είναι 
άνευ σημασίας.

Επίσης,  προϊόντα  εντάσεως  εργασίας  που  στο  παρελθόν  αποτελούσαν  τον 
κυρίαρχο  κωδικό  στο  ισοζύγιο,  λόγω  της  απελευθέρωσης  του  εμπορίου  και  της 
μετατόπισης της παραγωγικής διαδικασίας στις χώρες της Ασίας, έχουν ουσιαστικά 
εκλείψει. 

Αντίθετα θεωρούμε ότι η επικέντρωση μας στους κωδικούς όπως τα τρόφιμα 
ποτά  και γενικότερα τα μεταποιημένα αγροτικά είναι στρατηγικής σημασίας.  Όπως 
έχουμε  ήδη  πολλές  φορές  αναφέρει  τα  μεταποιημένα  αγροτικά  αν  και  χαμηλής 
νομισματικής  συνεισφοράς  στο  ισοζύγιο   έχουν  δυσανάλογη  συνεισφορά  στην 
απασχόληση δεδομένου ότι αναφέρονται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 

Με αυτή τη λογική αποτελεί  άποψη της  αναλύσεώς μας ότι  ουσιαστικά θα 
πρέπει να στοχεύσουμε σε διατήρηση και αύξηση του μεριδίου μας στα παρακάτω 
προϊόντα που συνιστούν το καλάθι της μεσογειακής διατροφή, :

1. Κρασιά  
2. Ελαιόλαδο  
3. Τυριά  
4. Βιολογικά Είδη διατροφής   

                    
 Πέραν των ανωτέρω το Βέλγιο πρέπει να αποτελέσει στόχο στις εισερχόμενες 
επενδύσεις και ειδικότερα στην αγορά εξοχικής κατοικίας δεδομένου ότι η χώρα μας 
αποτελεί κύριο τουριστικό προορισμό (400 χιλ. τουρίστες κατ έτος).

23



Η όποια προσέγγισή μας οφείλει να λαμβάνει υπόψη ότι το Βέλγιο είναι μόνιμη 
κατοικία για περίπου 40 χιλ. ομογενείς πρώτης και δεύτερης γενεάς.

Μεγάλο  πεδίο  συνεργασίας  υπάρχει  επίσης  και  στις  λεγόμενες  πράσινες 
τεχνολογίες.  Συνεργασίες  εταιρειών  μας  με  Βελγικές  που  διαθέτουν  υψηλή 
τεχνογνωσία θα οδηγήσει σε επανεξαγωγή προϊόντων σε χώρες όπου η θέση μας είναι 
δεσπόζουσα λόγω γεωγραφικών και πολιτιστικών γειτνιάσεων.   
  
            Οφείλουμε επίσης να κατανοήσουμε ότι οι πολιτικές εξωστρέφειας της 
ελληνικής  οικονομίας  είναι  υποσύνολο  των  πολιτικών  ανταγωνιστικότητας  και 
στήριξης  των  μικρομεσαίων  και  κατόπιν  τούτου  εντάσσονται  σε  χαρασσόμενες 
δράσεις  σε περισσότερα του ενός υπουργείων.

Το  Υπουργείο  Εξωτερικών  έχει  αναλάβει  τον  συντονισμό  όλων  των 
εξωστρεφών  πολιτικών  δεδομένου  ότι  είναι  και  το  μόνο  υπουργείο  που  διαθέτει 
μηχανισμούς  στήριξης δράσεων.  Η παρούσα όμως διοικητική οργάνωση εξέφρασε 
μονομερώς συντεχνιακές ισορροπίες, δεν στηρίχθηκε στον ορθολογισμό και τη δίκαια 
αξιοποίηση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  που  ενέταξε  στις  δομές  του  και  τα 
αποτελέσματα  θα γίνουν σύντομα κατανοητά με διαπιστούμενα κενά.

Δεδομένης της πρωταρχικής πλέον σημασίας της οικονομίας στο σύνολο των 
πολιτικών,  αλλά  και  της  απόλυτης  αναγκαιότητας  της  εξωστρέφειας  και  του 
μετασχηματισμού  της  παραγωγής   σε  διεθνώς  εμπορεύσιμα  προϊόντα,  αποτελεί 
αναγκαιότητα η πραγματοποίηση διορθωτικών κινήσεων  στο θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει το ανθρώπινο δυναμικό που στήριζε και στηρίζει όλες τις παραπάνω πολιτικές.

Όσον αφορά τις προτάσεις μας για τις δράσεις που θα οδηγήσουν στην αύξηση των 
επιδόσεων μας στην αγορά του Βελγίου αυτές υποβάλλονται (εντός του πλαισίου της 
παρούσης  αναλύσεως)  ενσωματωμένες  στις  έρευνες  αγοράς  που  σε  εκπονούνται 
τακτά χρονικά διαστήματα.
Επί  του  παρόντος  έχουμε  ενσωματώσει  προτάσεις  στις  έρευνες  που 
πραγματοποιήσαμε  για  το  λάδι,  τα  ιχθηρά  και  τα  κρασιά,  οι  οποίες  μπορούν  να 
αναζητηθούν στο WWW.agora.mfa.gr 
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