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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Διεύθυνση: Rue des Petits Carmes 6, B-1000, Bruxelles 

Τηλέφωνο: +322-5455507, Fax: +322-5455508, e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 2016- ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΕΓΕΘΩΝ  

                                                                               

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.   

 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν : Το 2016, ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ ανήλθε σε 

1,2%, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, ελαφρά  μειωμένο 

σε σχέση με το 2015  (μεγέθυνση 1,5% του ΑΕΠ). Η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης για 

το 2016, αποδίδεται στις διεθνείς οικονομικές συγκυρίες, στην ελαφρώς μειωμένη ζή-

τηση αλλά και στις αρνητικές συνέπειες των τρομοκρατικών επιθέσεων στις Βρυξέλ-

λες τον Μάρτιο του 2016,  ειδικότερα σε ότι αφορούσε στον  τουρισμό.  
 

 
 

 

ΠΗΓΗ :   Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2008 και το πρώτο εξάμηνο του 2009, η βελγική οικονομία,  

επηρεασμένη από την της διεθνή οικονομική κρίση, αντιμετώπισε μια περίοδο βαθιάς 

ύφεσης. Οι τρεις σημαντικότερες βελγικές τράπεζες χρειάστηκε να λάβουν κρατική 
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οικονομική ενίσχυση ενώ η Fortis εξαγοράστηκε τελικά από τον γαλλικό όμιλο BNP 

Paribas.  Στην συνέχεια η οικονομία ανέκαμψε με  ρυθμό ανάπτυξης 2,7% το 2010 και 

1,8% το 2011 ενώ το 2012 αυξήθηκε ελάχιστα κατά 0,2%. Το 2013 η βελγική οικονομία 

σημείωσε μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ το 2014 επανήλθε σε θετικό ρυθμό, της τά-

ξεως του 1,3%.  

 

Το 2016 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 οι οποίες σημειώνουν σταθερά ανοδική πορεία.   

  

Πληθωρισμός:  το 2016 ανήλθε στο 1,8% μετά από μία σχετική επιτάχυνση του ρυθ-

μού αύξησης του η οποία σημειώθηκε  το δεύτερο εξάμηνο του 2016, κυρίως λόγω της 

τρέχουσας αύξησης των διεθνών τιμών καυσίμων. Η αύξηση ήταν σημαντική σε σχέ-

ση με το 2015 (0,6%) και τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη (0,2%). Οι πληθωριστικές πιέσεις 

αναμένονται να συνεχιστούν και το 2017 λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων 

και των τιμών βασικών τροφίμων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της 

αύξησης των μισθών που μεταφέρονται  στο κόστος παραγωγής.  

 

Ανεργία :  Η ανεργία δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης  για το 2016, με το ποσοστό 

των ανέργων ανδρών ( 8.1%) να είναι υψηλότερο σε σχέση με το αυτό των γυναικών 

(7.8%). Ο συνολικός αριθμός των ανέργων ανέρχεται τον Δεκέμβριο  του 2016 σε 

552.893 άτομα, σε σχέση με 578.526 άτομα τον Δεκέμβριο του 2015. 
 

Ανεργία  2011-2016 

 
Έτος 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ποσοστό ανεργίας (%)  7.2 7.6 8.4 8.5 8.5 8.0 
    ΠΗΓΗ :  EUROSTAT, Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 
 

Δημόσιο χρέος: το δημοσιονομικό έλλειμμα έφτασε το 2016 σε  2,9% του Α.Ε.Π. ενώ το 

συνολικό δημόσιο χρέος ανέρχεται σε 106,8%. Το ποσοστό του χρέους θεωρείται υψη-

λό, ξεπερνώντας τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, (89,9% του Α.Ε.Π.) με αποτέλεσμα να α-

σκούνται πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μείωση του το συντομότερο δυνα-

τόν. Η οικονομική ενίσχυση των βελγικών τραπεζών λόγω της διεθνούς οικονομικής 

κρίσης τα έτη 2008-2009 είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμ-

ματος. Το έτος 2009 το έλλειμμα ανήλθε σε 5,4% του ΑΕΠ, το υψηλότερο που σημειώ-

θηκε μετά το 1993 (7,7% του ΑΕΠ) και εξηγείται από την οικονομική κρίση: την επί-

πτωση του σχεδίου ανάκαμψης, την άνοδο των κοινωνικών δαπανών, τη μείωση των 
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φορολογικών εσόδων. Το σημαντικότερο τμήμα του ελλείμματος προέρχεται από το 

ομοσπονδιακό κράτος. Σημειώνουμε ότι το έτος 2009, το Βέλγιο εισήλθε σε διαδικασία 

δημοσιονομικής επιτήρησης εξαιτίας υπερβολικού ελλείμματος, από την οποία εξήλ-

θε στα μέσα του 2014.  
 

Έλλειμμα και δημόσιο χρέος (2009-2016) 

 
Έτος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

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

Δημόσιο Χρέος (% Α-

ΕΠ) 
92,5 99,6 99,7 

 

102,3 

 

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

    ΠΗΓΗ :  Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 
 

Μέτρα περιορισμού του Δημοσίου χρέους: ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε τον 

Νοέμβριο του 2016 περιλαμβάνει μέτρα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, 

μειώσεις δαπανών αλλά και αυξήσεις φόρων. Μερικές από τις αλλαγές που 

προβλέπονται για την οικονομία και την εργασία στο νέο προϋπολογισμό 

περιλαμβάνουν επέκταση του θεσμού της ευέλικτης εργασίας, ανάλογα με τις 

ανάγκες της επιχείρησης,  έμμεση αύξηση της φορολογίας, καταργώντας  εκπτώσεις 

για παροχές προς τους εργαζόμενους όπως π.χ. η παροχή οχημάτων με τη μέθοδο  

leasing ή  η κάρτα καυσίμων.  Στον τομέα της υγείας, η κυβέρνηση αναμένεται να 

μειώσει τις δαπάνες κατά 900 εκατομμύρια  ευρώ ετησίως, θέτοντας περιορισμούς στη 

συνταγογράφηση και αυξάνοντας τη συμμετοχή των ασθενών στην αγορά 

αντιβιοτικών. Στον χρηματοοικονομικό τομέα, από το 2017 αυξάνεται ο φόρος επί των 

μερισμάτων και των τόκων, από 27 % που είναι σήμερα σε 30%, με στόχο να εισπράξει  

77 εκατ. ευρώ. Πρόθεσή της κυβέρνησης είναι επίσης να εισπράξει φόρους από 

χρηματοοικονομικές επενδύσεις  βέλγων στο εξωτερικό. Το ανώτερο όριο 

επιβάρυνσης των χρηματιστηριακών συναλλαγών διπλασιάζεται καθώς και ο 

φορολογικός συντελεστής στην αγοραπωλησία τίτλων. Επίσης, σε ότι αφορά τις 

συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις επικεντρώνονται στην κατάργηση προνομίων, όπως για  

παράδειγμα την αύξηση των ορίων πλήρους συνταξιοδότησης σε ορισμένες 

ειδικότητες (στρατιωτικοί, οι οδηγοί  σιδηροδρόμων, αστυνομικοί) εξισώνοντας τα όρια 

πλήρους συνταξιοδότησης στα 45 έτη, αντί για 38 έτη που ίσχυε έως σήμερα. Επίσης 

στον  προϋπολογισμό του 2017 μειώνονται ορισμένες παροχές προς μακροχρόνια 

άνεργους και συνταξιούχους και αυξάνεται η ελκυστικότητα της επέκτασης του 

εργασιακού βίου.  

 

Τέλος, στα πλαίσια της συζήτησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2017, 

προτάθηκε η εισαγωγή φόρου επί της υπεραξίας από την πώληση μετοχών και 

ακινήτων. Το θέμα έχει αποτελέσει αντικείμενο διαμάχης, λόγω ασυμφωνίας των 

κυριότερων κυβερνητικών εταίρων. Η απόφαση για το θέμα της φορολογίας 

αναβλήθηκε, μετά από απόφαση του  πρωθυπουργού.   
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Εξωτερικό εμπόριο : το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου το 2016 παρουσιάζεται θετικό 

με μικρό πλεόνασμα της τάξης των 682 εκατ. €. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 252 δις € ενώ 

οι εισαγωγές,  251,32 δις €. Η οικονομία του Βελγίου είναι αρκετά εξωστρεφής με τις 

εξαγωγές να καλύπτουν 60-65% του ΑΕΠ διαχρονικά.  

 
Σύνολο βελγικών εισαγωγών-εξαγωγών (σε εκατ. Ευρώ) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ  236.299,7 238.792,4 240.228,4 235.084 252.002,2 

Προς ΕΕ 164.164,4 
 

166.171,6 168.052,3 166.492,1 176.987,8 

Εκτός ΕΕ 72.135,3 72.602 72.176 68.591,9 75.014,1 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  248.498,3 248.005,8 247.052 237.113,7 251.319,9 

Από ΕΕ 183.326,3 180.655,6 176.916,2 165.983,1 175.805,4 

Εκτός ΕΕ  65.172 67.350,2 70.135,8 71.130,9 75.514,9 

ΕΜΠ. ΙΣΟΖΥΓΙΟ  -12.198,6 -9.213,4 -6.823,9 2.029,7 682.3 
          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%.     

 

Τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση του Βελγίου προωθεί ένα πρόγραμμα μεταρρυθμί-

σεων με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση των δημόσιων οι-

κονομικών αλλά και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, προκει-

μένου να περιορίσει το δημόσιο χρέος  και να το επαναφέρει σε επίπεδο χαμηλότερο 

του 100% του ΑΕΠ.   
  

 
          

                                                                  


