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Οικονομία του Βελγίου το 2020 και προβλέψεις για το 2021.  

             

Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, θεσπίστηκαν μέτρα σε όλο τον κόσμο 

σε μια προσπάθεια να σταματήσει η εξάπλωση του ιού. Κατά συνέπεια, τόσο το παγκόσμιο 

ΑΕγχΠ όσο και το διεθνές εμπόριο υποχώρησαν απότομα το πρώτο εξάμηνο του 2020, αν 

και σε μικρότερο βαθμό από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Η χαλάρωση των μέτρων κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού επέτρεψε μια έντονη ανάκαμψη, η οποία στις περισσότερες 

περιπτώσεις ωστόσο αποδείχθηκε ελλιπής και βραχύβια. Το Βέλγιο σημείωσε επίσης 

οικονομική ανάκαμψη το τρίτο τρίμηνο, αλλά σύμφωνα με βραχυπρόθεσμους δείκτες, 

γρήγορα εξαντλήθηκε, προτού αναστραφεί τελείως το φθινόπωρο από ένα νέο κύμα 

COVID-19 και τα επακόλουθα προστατευτικά μέτρα. Οι έρευνες δείχνουν ότι ο αντίκτυπος 

του δεύτερου lockdown στο Βέλγιο το τέταρτο τρίμηνο είναι σαφώς πιο περιορισμένος από 

ό, τι την άνοιξη.  

Σε ενημερωτικό σημείωμα της η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου (NBB) αναφέρει ότι  

η οικονομική δραστηριότητα στο Βέλγιο αναμένεται να μειωθεί κατά 6,7% το 2020, λόγω 

των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλονται για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της 

πανδημίας COVID-19. Η κάμψη είναι λιγότερο σοβαρή από ό, τι αρχικά είχε εκτιμηθεί, αλλά 

είναι ωστόσο τριπλάσια από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008-2009. Η βελγική 

οικονομία ανακάμπτει σταδιακά μετά την σημαντική ύφεση λόγω του COVID-19, αλλά το 

έλλειμμα του προϋπολογισμού παραμένει υψηλό. 

Με βάση την υπόθεση ότι μια αποτελεσματική ιατρική λύση θα εφαρμοστεί το 2021 

θα παρατηρηθεί σταδιακή ανάκαμψη άνω του 3% για τα ακόλουθα δύο χρόνια, κυρίως 

λόγω της αυξημένης κατανάλωσης των νοικοκυριών. Από την άλλη πλευρά, η ανάκαμψη 

των επιχειρηματικών επενδύσεων θα διαρκέσει  περισσότερο και η μείωση στις  εξαγωγές 

θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την ανάπτυξη σε ολόκληρη την περίοδο που εξετάζεται.              
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                            Βασικά οικονομικά μεγέθη Βελγίου (2019-2021) 

 2019 2020 

(προβλέψεις) 

2021 

(προβλέψεις) 

Μεταβολή ΑΕΠ (%) +1,3 -6,7 3,5 

Πληθωρισμός (%) 1,2 0.5 1.3 

Ανεργία (%) 5,4 5,6 7,4 

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 
-1,9 -10,6 -6,8 

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 
98,1 116.1 116.9 

                Πηγή : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

 

Η υγειονομική κρίση έχει επίσης αντίκτυπο στην αγορά εργασίας: περίπου 100.000 

θέσεις εργασίας αναμένεται να χαθούν μέχρι το φθινόπωρο του 2021. Το δημόσιο έλλειμμα 

θα αυξηθεί σε περισσότερο από 10% του ΑΕΠ το 2020 και  θα παραμείνει επίσης υψηλά 

στη συνέχεια. Το ΑΕγχΠ θα  φτάσει ξανά στο επίπεδο πριν από την κρίση έως τα τέλη του 

2022. Η οικονομική ανάκαμψη θα επιτευχθεί κυρίως από κατανάλωση των νοικοκυριών, η 

οποία αναμένεται να αυξηθεί ξανά καθώς θα χαλαρώσουν οι περιορισμοί. Στο 

αποκορύφωμα της κρίσης, η απώλεια εισοδήματος των νοικοκυριών ήταν περιορισμένη 

χάρη στα μαζικά μέτρα στήριξης, όπως το σύστημα προσωρινής ανεργίας. Επιπλέον, κατά 

την περίοδο 2021-2023, η κατά κεφαλή αγοραστική δύναμη θα πρέπει να αυξηθεί ξανά, 

κατά 4% σε σωρευτικούς όρους. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις μειώθηκαν κατά ένα 

τέταρτο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και είναι πιθανό να αποδειχθεί πιο δύσκολο να 

ανακάμψουν σύντομα. Επιπλέον, η συμβολή των καθαρών ροών στην ανάπτυξη παραμένει 

αρνητική: οι εκροές αναμένεται να αυξηθούν περισσότερο από τις εισροές, ιδίως με τη 

σταδιακή επιστροφή στις κανονικές τουριστικές ροές και την αργή ανάκαμψη των 

εξαγωγών.   

Βραχυπρόθεσμα, ο αντίκτυπος της οικονομικής επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας 

αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από μαζικά μέτρα στήριξης του κοινού, 

συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του συστήματος προσωρινής ανεργίας και 

οικονομικής στήριξης για τους αυτοαπασχολούμενους. Ωστόσο, περίπου 100.000 θέσεις 

εργασίας αναμένεται να χαθούν σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα μέχρι το φθινόπωρο 

του 2021. Η ανεργία αυξάνεται, αλλά η ζημία εξακολουθεί να είναι γενικά περιορισμένη σε 

σχέση με το μέγεθος της πτώσης στο ΑΕΠ.  

Η αύξηση του μισθολογικού κόστους, καθώς και το επιπλέον κόστος για την ασφαλή 

επανέναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις. 

Βεβαίως, η αύξηση πρέπει να παραμείνει μικρή λόγω του ότι τα περιθώρια κέρδους δεν θα 

ανακάμψουν πλήρως. Το γενικό επίπεδο τιμών αναμένεται να αυξηθεί από 0,4% το 2020 σε 

1,3% το 2021, αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στο ασυνήθιστα χαμηλό πληθωρισμό που 

καταγράφηκε φέτος, ως αποτέλεσμα της μείωσης της ζήτησης αλλά και της απότομης 
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πτώσης των τιμών του πετρελαίου. Η ενδεχόμενη αύξηση του επιπέδου τιμών θα 

τροφοδοτήσει με τη σειρά του τη δυναμική του κόστους εργασίας, η οποία, μέσω των 

συστημάτων αναπροσαρμογής των μισθών, αναμένεται να ασκήσει περαιτέρω πιέσεις τα 

επόμενα χρόνια.  

Το συνολικό δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, υπολογίζεται να φτάσει περίπου 

116.1% του ΑΕΠ στο τέλος του έτους. Βέβαια η αύξηση της μέσης διάρκειας  του χρέους σε 

περισσότερα από 10 χρόνια, κατά μέσο όρο, το έχει καταστήσει ανθεκτικό και έχει 

παρόμοια μέση διάρκεια  με αυτό των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το 2020, δεδομένου ότι 

η οικονομική ύφεση θα είναι μικρότερη από το -10,5% που αρχικά εκτιμήθηκε τον 

περασμένο Ιούλιο, συνεπάγεται ότι το δημόσιο έλλειμμα θα φτάσει σε 35 δισεκατομμύρια 

ευρώ έναντι 44 δις ευρώ που αρχικά αναμενόταν.  

Οι τράπεζες διατήρησαν σε γενικές γραμμές το επίπεδο δανεισμού σε εγχώριους 

πελάτες τους πρώτους μήνες της κρίσης. Οι δείκτες φερεγγυότητας και ρευστότητας 

παρέμειναν ισχυροί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, παρέχοντας μεγάλα αποθέματα για 

την αντιμετώπιση των πιθανών ζημιών στο μέλλον. Ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων Tier 1 

ανήλθε στο 15,9% τον Ιούνιο του 2020, από 15,6% στο τέλος του 2019. Η επιδείνωση της 

ποιότητας των πιστώσεων στον ιδιωτικό τομέα δεν εμφανίζεται ακόμη στην αναλογία των 

μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία παρέμεινε σταθερή το πρώτο εξάμηνο του έτους 

(στο 2,1% κατά μέσο όρο για εγχώρια και ξένα δάνεια). Τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης 

του εισοδήματος και η διαχείριση των τραπεζών σχετικά με την αποπληρωμή χρέους από 

νοικοκυριά και εταιρείες βοήθησαν αναμφίβολα να διατηρήσουν τα πραγματικά επίπεδα 

αθέτησης χαμηλά, αλλά πιθανώς μόνο προσωρινά. Συνολικά, οι τράπεζες φαίνεται ότι 

προετοιμάζονται για σημαντική αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για να 

διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες θα παραμείνουν σε θέση να διατηρήσουν τη λειτουργία 

χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, οι αρχές έχουν λάβει μια σειρά μέτρων. Σε μικρο-

προληπτικό επίπεδο, επιτρέπεται στις τράπεζες να χρησιμοποιούν μέρος των αποθεμάτων 

ασφαλείας και ρευστότητας που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Σε μακρο-

προληπτικό επίπεδο, η National Bank of Belgium  ενεργοποίησε το  αντικυκλικό buffer 

(CCyB), δημιουργώντας επιπλέον χώρο για τις τράπεζες να ανταποκριθούν στη ζήτηση 

πιστώσεων. 

Συνοψίζοντας η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει ότι οι προβλέψεις μπορεί να 

μεταβληθούν εάν η πορεία της επιδημίας διαφοροποιηθεί σε σχέση με το αναμενόμενο 

σενάριο αλλά και την πορεία του Brexit όπου οι επιπτώσεις μέχρι στιγμής δεν μπορούν να 

αποτιμηθούν δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια συμφωνία.   

 
                                            Αναστάσιος Παπαθωμάς  

                                                       Σύμβουλος Ο.Ε.Υ.  Α΄ 
 
 
 
 


