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H οικονομία του Βελγίου το  2017  -  Εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών. 

 

Η Βέλγική οικονομία  με κύρια πλεονεκτήματα την θέση της χώρας, τις σύγχρονες 

υποδομές, την διαφοροποιημένη παραγωγική βάση και την  εξωστρέφεια της, είναι 

μία από τις χώρες με το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ευρώπη.  Το 2017 η 

βελγική οικονομία παρουσίασε θετικές επιδόσεις όπου μπορούν να συνοψιστούν στην 

αύξηση του ΑΕΠ, μείωση της ανεργίας, περιορισμό του δημοσίου χρέους και την αρχή  

εφαρμογής μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που στοχεύει να καταστήσει την χώρα 

ελκυστικότερη για επενδύσεις.   

 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν : Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του 

Βελγίου, το 2017 η χώρα συνέχισε να επωφελείται  από την θετική πορεία της Ευρω-

παϊκής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας. Για το έτος 2017, η αύξηση του Α.Ε.Π. 

ανήλθε στο 1,7%, ένα ποσοστό χαμηλότερο από αυτό της Ευρωζώνης (2,3%) αλλά με-

γαλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος  (1,5%). Η ετήσια έκθεση της Κεντρικής 

Τράπεζας του Βελγίου σημειώνει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης είναι σχετικά χαμηλότερος 

από ότι σε γειτονικές χώρες όπως Γερμανία (2,2%) και Ολλανδία 3,2%.   

 

Το 2017 η ιδιωτική κατανάλωση αποτέλεσε το 51,9% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ η δημό-

σια κατανάλωση παρέμεινε σε απόλυτους αριθμούς σταθερή στο 23,8% του ΑΕΠ.  Ο 

κλάδος των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανόμενου του κλάδου των κατασκευών), συ-

ντείνει σε ένα μεγάλο ποσοστό στην διαμόρφωση του ΑΕΠ, αντιπροσωπεύοντας πο-

σοστό μεγαλύτερο του 70%. Οι κυριότεροι κλάδοι που συγκροτούν το ΑΕΠ είναι αυτός 

του  εμπορίου, των μεταφορών και μαζικής εστίασης, οι κλάδοι υπηρεσιών δημόσιας 

διοίκησης, άμυνας και εκπαίδευσης, οι επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες και 

οι κτηματομεσιτικές υπηρεσίες.   
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Πληθωρισμός:  το 2017 ανήλθε στο 2.2% μία σχετική επιτάχυνση του ρυθμού αύξη-

σης του σε σχέση με το 2016 που ανήλθε σε 1,8%. Η αύξηση δικαιολογείται  κυρίως 

λόγω της τρέχουσας αύξησης των διεθνών τιμών καυσίμων. Εκτός από την ενέργεια 

παρατηρείται μια αύξηση των τιμών των υπηρεσιών, αλλά και από την άλλη πλευρά, 

μια μικρή πτώση των τιμών των τροφίμων.   

 

Ανεργία :  Η ανεργία δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης  για το 2017, μειωμένη κατά 

0,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  
Ανεργία  2011-2017 

 
Έτος 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ποσοστό ανεργίας 

(%) 
7.2 7.6 8.4 8.5 8.5 7.9 7.4 

              ΠΗΓΗ :  EUROSTAT, Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 
 

Τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό των ατόμων άνω των 55 ετών οι οποίοι 

συνεχίζουν να εργάζονται, στο Βέλγιο, έχει αυξηθεί σημαντικά, όπως δείχνουν οι  

στατιστικές απασχόλησης του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, κατά το τρίτο τρίμηνο του 

περασμένου έτους, ένας στους δύο Βέλγους ηλικίας 55-64 ετών συνεχίζει να 

δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας. Το αντίστοιχο ποσοστό, πριν από δέκα 

χρόνια στο Βέλγιο, ήταν στο ένα τρίτο, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ. Η αύξηση 

οφείλεται κυρίως στη σταδιακή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης.  Βέβαια, ενώ το 

50% των άνω των 55 ετών εργάζονται στο Βέλγιο, στη Γερμανία το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι 70% και  στην Ολλανδία 66%.  
 

Δημόσιο χρέος: το δημοσιονομικό έλλειμμα έφτασε το 2017 σε  1% του Α.Ε.Π. ενώ το 

συνολικό δημόσιο χρέος μειώθηκε για πρώτη φορά μετά την κρίση του 2008. Το δημό-

σιο χρέος το 2017 ανήλθε σε 102,8%, μειωμένο σε σχέση με το 2016, λόγω αυξημένων 

εσόδων της κεντρικής κυβέρνησης και σχετική μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του 

χρέους. Το ποσοστό του χρέους θεωρείται υψηλό, ξεπερνώντας τον μέσο ευρωπαϊκό 

όρο, (89,9% του Α.Ε.Π.) με αποτέλεσμα να ασκούνται πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή για περαιτέρω μείωση του. Η οικονομική ενίσχυση των βελγικών τραπεζών λό-

γω της διεθνούς οικονομικής κρίσης τα έτη 2008-2009 είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 

του δημοσιονομικού ελλείμματος. Σημειώνουμε ότι το έτος 2009, το Βέλγιο εισήλθε σε 

διαδικασία δημοσιονομικής επιτήρησης εξαιτίας υπερβολικού ελλείμματος, από την 

οποία εξήλθε στα μέσα του 2014.  
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Έλλειμμα και δημόσιο χρέος (2009-2017) 

 

Έτος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Έλλειμμα (% ΑΕΠ) 
1,1 5,4% 4% 4,1% 4,2% 3% 3,1% 2,6% 2,9% 1% 

Δημόσιο Χρέος (% 

ΑΕΠ) 
92,5 99,6 99,7 

 

102,3 

 

104,3 105,4 106,5 105,8 106,8 102,8 

    ΠΗΓΗ :  Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 
 

 

 

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (Banque Nationale de 

Belgique) κ. Jan Smets  επισημαίνει ότι ο στόχος ισοσκέλισης του προϋπολογισμού το 

2020 είναι εφικτός, όπως και η σταδιακή μείωση του Δημόσιου χρέους σε ποσοστό κά-

τω του 100%, δεδομένου ότι θα αποδώσουν τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί, αλλά έ-

κανε λόγο για επιπλέον μέτρα της τάξης των 6 με 8 δις, που ενδέχεται να χρειασθούν 

για να επιτευχθεί η δημοσιονομική ισορροπία το 2020, όπως άλλωστε είναι ο στόχος 

της βελγικής Κυβέρνησης.  

 

Ιδιωτικό χρέος: Επιπλέον, σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης, ο 

λόγος χρέους προς ΑΕΠ στο Βέλγιο,  συνέχισε να αυξάνεται από την οικονομική κρί-

ση και μετά. Τα υπερβολικά επίπεδα εταιρικού χρέους συνεπάγονται κινδύνους χρη-

ματοπιστωτικής σταθερότητας και θα ασκήσουν καθοδική πίεση στην οικονομική 

δραστηριότητα σε περίπτωση απομόχλευσης, όπως υποστηρίζει η Κεντρική Τράπεζα 

του Βελγίου σε σημείωμά της. Μέρος της πιστωτικής επέκτασης στο Βέλγιο οφείλεται 

στον ενδοεταιρικό δανεισμό, ως επί το πλείστον μέσω μη χρηματοπιστωτικών εται-

ρειών χαρτοφυλακίου.  Βέβαια σε πολλές περιπτώσεις, αυτά τα δάνεια είναι απλά λο-

γιστικές πράξεις - οι οποίες ταιριάζουν στη στρατηγική φορολογικής βελτιστοποίη-

σης, στρατηγικές χωρίς σημαντική σύνδεση στην πραγματική οικονομική δραστηριό-

τητα και την οικονομική σταθερότητα.  
 

Φορολογική μεταρρύθμιση στο Βέλγιο: Σύμφωνα με εξαγγελίες της βελγικής 

κυβέρνησης, ο γενικός συντελεστής φορολογίας κερδών των επιχειρήσεων θα 

μειώνεται σταδιακά έως το 2020 και από το 33,9% που ισχύει σήμερα θα διαμορφωθεί 

στο 25%. Το 2018 & 19 θα ισχύσει συντελεστής 29% αλλά το 2020, o γενικός 

συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων θα μειωθεί τελικά στο 25%.  Έως το 2020, 

θα έχει επίσης καταργηθεί πλήρως η εισφορά από κέρδη των επιχειρήσεων (0,99%) η 

οποία είχε θεσπιστεί το 2008 ως μέτρο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.   

 

Η φορολογική μεταρρύθμιση επίσης προβλέπει μία σειρά επιπλέον μειώσεων και  

κινήτρων τα οποία απευθύνονται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι εταιρείες με 
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λιγότερους από 50 εργαζόμενους οι οποίες ήδη επωφελούνται από μειωμένο 

συντελεστή (φορολογία 25% για κέρδη έως 25.000 ευρώ) το 2018 θα δουν το 

συντελεστή να μειώνεται στο 20,4% και το υπολογιζόμενο όριο να αυξάνεται για 

κέρδη έως 100.000 ευρώ. 

 

Παράλληλα θα καταργηθούν διάφορα μέτρα υπολογισμού έκπτωσης φόρου 

συμπεριλαμβανομένων των θεωρητικών τόκων και άλλων φορολογικών 

πλεονεκτημάτων, τα οποία μέχρι σήμερα εκμεταλλεύονταν κυρίως οι μεγαλύτερες σε 

μέγεθος εταιρείες. Καταργούνται επίσης και άλλες διευκολύνσεις όπως η δυνατότητα 

μεταφοράς δαπανών σε επόμενα έτη και η αφαίρεση τους από τα φορολογούμενα 

κέρδη ενώ περιορίζονται οι εκπιπτόμενες δαπάνες όπως για παράδειγμα αυτές που 

αφορούν σε leasing οχημάτων. 

 

Αναμένεται επίσης η εφαρμογή του “Anti-Tax Avoidance Directive” στις χώρες του 

ΟΟΣΑ, αν και δεν έχει επαρκώς επεξηγηθεί ο τρόπος εναρμόνισης της οδηγίας στις 

φορολογικές μεταρρυθμίσεις που έχουν εξαγγελθεί. H εν λόγω οδηγία 

πραγματεύεται την αποτροπή των εταιρειών από την μεταφορά των κερδών τους από 

χώρα σε χώρα με σκοπό τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.  

  

Σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές, η φορολογική μεταρρύθμιση θα αποδειχθεί 

ιδιαίτερα δαπανηρή ωστόσο αυτή κρίνεται αναγκαία για την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των βελγικών επιχειρήσεων. Το ίδιο άλλωστε εκτιμά και η 

βελγική κυβέρνηση με τον  υπουργό Οικονομικών Johan Van Overtveldt να δηλώνει ότι 

διαθέτει έναν μακρύ κατάλογο προτάσεων για τη χρηματοδότηση της μεταρρύθμισης 

του εταιρικού φόρου.   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης εκφράσει αμφιβολίες ως 

προς την δυνατότητα κάλυψης των περιορισμένων, από τις νέες φορολογικές 

ρυθμίσεις, εσόδων.  

 

 

Εξωτερικό εμπόριο : το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου το 2017 παρουσιάζεται 

αρνητικό με μικρό έλλειμμα της τάξης των 4 δις. €. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 269 δις € 

ενώ οι εισαγωγές, 273 δις €. Η οικονομία του Βελγίου είναι εξωστρεφής με τις 

εξαγωγές να καλύπτουν 60-65% του ΑΕΠ διαχρονικά.  
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Σύνολο βελγικών εισαγωγών-εξαγωγών (σε εκατ. Ευρώ) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ  236.299,7 238.792,4 240.228,4 235.084 249.879 269.691 

Προς ΕΕ 164.164,4 
 

166.171,6 168.052,3 166.492,1 174.722 189.839 

Εκτός ΕΕ 72.135,3 72.602 72.176 68.591,9 75.157 79.852 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  248.498,3 248.005,8 247.052 237.113,7 254.289 273.773 

Από ΕΕ 183.326,3 180.655,6 176.916,2 165.983,1 178.007 193.578 

Εκτός ΕΕ  65.172 67.350,2 70.135,8 71.130,9 76.282 80.198 

ΕΜΠ. ΙΣΟΖΥΓΙΟ  -12.198,6 -9.213,4 -6.823,9 -2.029,7 -4.410 -4.082 
          ΠΗΓΗ : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

 

Αναμφισβήτητα ο κυριότεροι εμπορικοί εταίροι του Βελγίου είναι οι χώρες της Ευρω-

παϊκής Ένωσης. Διαχρονικά το ποσοστό  εξαγωγών και εισαγωγών από  και προς χώ-

ρες της ΕΕ ξεπερνά το 70%.     

 

Παράγοντες οι οποίοι δυσκολεύουν την βελγική οικονομία, είναι η άνοδος της 

ισοτιμίας του ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων, από την αρχή του τρέχοντος έτους 

Η χαμηλή ισοτιμία του ευρώ την περίοδο 2014-2016, βοήθησε τις βελγικές εξαγωγές. Η 

ισχυροποίηση του ευρώ αναμένεται να προκαλέσει απώλεια μέρους της 

ανταγωνιστικότητας των βελγικών προϊόντων στο εξωτερικό και συνεπώς να 

δυσκολέψει τις βελγικές εξαγωγές. Βέβαια, σημειώνει ότι άλλοι παράγοντες, όπως η 

συγκράτηση του μισθολογικού κόστους, αναμένεται να καλύψουν την μερική 

απώλεια της ανταγωνιστικότητας.   

 

 
          

 


