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Πληθωρισμός, Δημόσια και Ιδιωτική Κατανάλωση 

Το 2008, στην αρχή της οικονομικής κρίσης, ο βελγικός 

πληθωρισμός είχε ανέλθει στο υψηλότατο ποσοστό 4,5%. Το 2009 ο 

πληθωρισμός στο Βέλγιο ανήλθε σε μηδενικά επίπεδα, το 2010 ωστόσο 

ανήλθε στο 2,3% και το 2011 σημείωσε περαιτέρω άλμα στο 3,4%. Το 

2012, σημειώθηκε μείωση του πληθωρισμού στο 2,6%, ενώ το 2013 ο 

εναρμονισμένος δείκτης πληθωρισμού κατέβηκε ακόμη χαμηλότερα, στο 

1,2%. Στην συνέχεια, από το τελευταίο τετράμηνο του 2013 και σε 

ολόκληρη την διάρκεια του 2014, ο δείκτης τιμών καταναλωτή κινήθηκε 

σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κάτω του 1%, συγκρίσιμα με εκείνα του 

2009, φθάνοντας μάλιστα προς τα τέλη του έτους και σε αρνητικά 

επίπεδα για αρκετά μακρό χρονικό διάστημα. Ο ετήσιος δείκτης 

πληθωρισμού για το 2014 ανήλθε στο 0,5%, ενώ το 2015, ακολουθώντας 

την ίδια συνολική πτωτική τάση, ανήλθε στο 0,6%. Βασικές αιτίες για 

την σημαντική πτώση του πληθωρισμού στο Βέλγιο το 2014 και το 2015 

υπήρξαν αφ’ ενός η υιοθέτηση μίας νομισματικής πολιτικής χαμηλών 

επιτοκίων και ποσοτικής χαλάρωσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα, καθώς επίσης η απότομη και ταχεία αποκλιμάκωση των 

διεθνών τιμών των καυσίμων κατά την διάρκεια μεγάλου μέρους της εν 

λόγω διετίας. Σημειώνουμε πάντως ότι, παρά την γενικά καθοδική πορεία 

των διεθνών τιμών των καυσίμων, οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων 

στο Βέλγιο, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπροσώπων των μεγάλων 

βιομηχανικών κλάδων, εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα 

σε σύγκριση με τις γειτονικές ανταγωνίστριες χώρες, πράγμα που 

αποτελεί σοβαρό και αυξανόμενης σημασίας εμπόδιο στην 

ανταγωνιστικότητα της βελγικής βιομηχανίας. 

Σημειώνουμε ότι από τα μέσα και προς τα τέλη του 2015, καθώς 

και στην μέχρι τώρα διάρκεια της φετινής χρονιάς, ο εναρμονισμένος 
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δείκτης πληθωρισμού κινείται ανοδικά, φθάνοντας τον Ιανουάριο 2016 

το 1,8%, για να μειωθεί ελαφρώς στην συνέχεια και να ανέλθει τον 

Απρίλιο στο 1,5%.  

Το 2015, όπως προαναφέραμε, ο εναρμονισμένος δείκτης 

πληθωρισμού ανήλθε τελικά στα επίπεδα του 0,6%. Οι εκτιμήσεις της 

Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου φέρνουν τον εναρμονισμένο δείκτη 

φέτος στο 1,6%, και στο 1,8% για το 2017.  

Σημειώνουμε πως, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του 

ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας, ο (μη εναρμονισμένος) δείκτης 

τιμών καταναλωτή στο Βέλγιο σημείωσε άνοδο τον Μάιο τρέχοντος 

έτους, περνώντας από τα επίπεδα του 2,04% τον Απρίλιο, στο 2,2%, ενώ 

πιο πριν, τον Μάρτιο, είχε φθάσει το 2,24%. Με βάση τα στοιχεία του 

Υπουργείου Οικονομίας, τον Μάιο σημειώθηκε υπέρβαση του 

κατωφλίου πληθωρισμού που πυροδοτεί την αυτόματη τιμαριθμική 

αναπροσαρμογή των αμοιβών, και κατά συνέπεια θα πρέπει να 

αναμένονται αυξήσεις της τάξεως του 2% από τον Ιούνιο για τους 

συνταξιούχους και τους λήπτες κοινωνικών επιδομάτων, και από τον 

Ιούλιο για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα. 

 

  

Έτος 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

% Ποσοστό  0,6 0,5 1,2 2,6 3,4 2,3 0,0 4,5 

 ΠΗΓΕΣ : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 
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Η δημόσια κατανάλωση έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια 

κυμαινόμενη πορεία, χωρίς ωστόσο να έχει ποτέ φθάσει σε αρνητικούς 

ρυθμούς. Πιο συγκεκριμένα, το 2008 αυξήθηκε κατά 2,8% έναντι του 

προηγουμένου έτους, το 2009 κατά 1,1%, το 2010 κατά 1%, το 2011 

κατά 1,3%, το 2012 κατά 1,5%, το 2013 υπήρξε η μοναδική χρονιά που η 

δημόσια κατανάλωση εμφάνισε ελαφρότατη μείωση κατά 0,1%, ενώ το 

2014 και το 2015 παρουσίασε ελαφρές ανόδους της τάξεως του 0,3% και 
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του 0,2% αντίστοιχα (σε σταθερούς όρους τιμών έτους 2013). Οι δαπάνες 

της ιδιωτικής κατανάλωσης από την άλλη πλευρά, έπειτα από ρυθμούς 

μεγέθυνσης σταθερά άνω του 1% πριν την οικονομική κρίση, το 2008 

αυξήθηκαν κατά 1,7%, το 2009 κατά 0,5%, το 2010 κατά 2,7%, το 2011 

κατά 0,3%, ενώ το 2012 αυξήθηκαν κατά 0,6%, το 2013 κατά 0,9%, το 

2014 κατά 0,4%, και το 2015 σημείωσαν αξιόλογη πρόοδο, της τάξεως 

του 1,3%. Σημειωτέον ότι το 2015 (σε σταθερές τιμές έτους 2013), οι 

δαπάνες δημόσιας κατανάλωσης ανήλθαν σε 96,11 δις. €, 

αντιπροσωπεύοντας το 23,8% του βελγικού ΑΕΠ, ενώ οι δαπάνες 

ιδιωτικής κατανάλωσης σε 208,59 δις. €, αντιπροσωπεύοντας το 51,7% 

του ΑΕΠ.    


