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Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 

Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,85% του συνολικού ΑΕΠ της 

Ε.Ε., το 3,9% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,99% του ΑΕΠ του 

ΟΟΣΑ (στοιχεία 2015). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός εμπορικός 

κόμβος και διαμετακομιστικό κέντρο, με εξαιρετικά αναπτυγμένο δίκτυο 

μεταφορών, από όπου διακινούνται προϊόντα και υπηρεσίες σε άλλα 

κράτη μέλη της Ε.Ε. και τρίτες χώρες. Η βιομηχανική και εμπορική βάση 

του Βελγίου είναι εξαιρετικά ευρεία και διαφοροποιημένη, και 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. Αρκετή συζήτηση διεξάγεται 

ωστόσο τα τελευταία χρόνια στο εσωτερικό του Βελγίου αναφορικά με 

την βιωσιμότητα της ανταγωνιστικής θέσης της οικονομίας της χώρας, 

δεδομένου του υψηλού εργατικού και ενεργειακού κόστους, που σε 

συνδυασμό με τις συνθήκες της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας 

ωθούν αρκετούς ξένους επενδυτές –και δη πολυεθνικές εταιρείες- να 

εγκαταλείψουν την χώρα, ενώ καθιστούν τη βελγική βιομηχανία και τις 

εξαγωγές ολοένα και λιγότερο ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον.  

Η βελγική οικονομία κατατάσσεται μεταξύ των πλέον εξωστρεφών σε 

παγκόσμιο επίπεδο, με τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών να 

αντιπροσωπεύουν (το 2015) το 88,4% του βελγικού ΑΕΠ (σε σταθερές 

τιμές 2013). Η εξωστρέφεια αυτή της βελγικής οικονομίας είναι ο 

παράγων που, σύμφωνα με έγκυρους διεθνείς οικονομικούς αναλυτές, 

έχει βοηθήσει μέχρι σήμερα το Βέλγιο να μετριάσει κάπως τις επιπτώσεις 

της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Από την άλλη πλευρά βέβαια, το 

γεγονός ότι η βελγική οικονομία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το 

διεθνές εμπόριο, την καθιστά αρκετά ευαίσθητη στις μεταβολές του, 
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όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής 

κρίσης.  

Το 2015 σημειώθηκε ελαφρά αναπτυξιακή πορεία της βελγικής 

οικονομίας, με τον ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ να ανέρχεται σε 1,4%, 

ελαφρώς αυξημένος σε σύγκριση με το 2014 που βρισκόταν στο 1,3%. 

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της βελγικής Ομοσπονδίας 

Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων (FEB), το βελγικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε 

κατά 0,1% στην διάρκεια του 4
ου

 τριμήνου του 2015, ήτοι κατά πλησίον 

των 350 εκατ. €, λόγω της εξαήμερης κατάστασης παραλυσίας που 

επικράτησε στις Βρυξέλλες στα τέλη Νοεμβρίου, εξαιτίας της κήρυξης 

ύψιστου επιπέδου συναγερμού υπό τον φόβο τρομοκρατικών 

χτυπημάτων στην βελγική πρωτεύουσα, σε συνέχεια των τρομοκρατικών 

επιθέσεων στο Παρίσι στα μέσα Νοεμβρίου. Κατά την FEB, η απώλεια 

εσόδων έπληξε κυρίως τους κλάδους μαζικής εστίασης και τουρισμού, 

μαζικών εκδηλώσεων (συναυλιών, συνεδρίων κλπ.), αερομεταφορών και 

λιανικού εμπορίου, καθώς ο κύκλος εργασιών τους κατά το επίμαχο 

εξαήμερο μειώθηκε κατά 80%, ενώ στο διάστημα των επόμενων 4 

εβδομάδων συνέχισε να είναι μειωμένος κατά 40%. 

Η Κεντρική Τράπεζα αναμένει για το τρέχον έτος ρυθμό ανάπτυξης στο 

1,3% και για το 2017 στο 1,5%. Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες 

εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, ο ρυθμός μεγέθυνσης 

του βελγικού ΑΕΠ κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους εκτιμάται 

σε 0,2% έναντι του προηγούμενου, τετάρτου τριμήνου του 2015 και σε 

1,5% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2015. Σημειωτέον ότι κατά το 

τέταρτο τρίμηνο του 2015 η οικονομική δραστηριότητα στο Βέλγιο είχε 

αυξηθεί κατά 0,5% έναντι του τρίτου τριμήνου του ιδίου έτους, και κατά 

1,5% έναντι του αντίστοιχου τελευταίου τριμήνου του 2014.      
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Έτος 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 

έτους 2013 (εκατ. €) 

403.227 397.760 392.675 392.663 392.041 385.121 

% μεταβολή σε 

σύγκριση με 

προηγούμενο έτος 

1,4 1,3 0,0 0,2 1,8 2,7 

ΠΗΓΕΣ :  Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 
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Κατά Κεφαλή ΑΕΠ 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Βελγίου σε τρέχουσες τιμές παρέμεινε υψηλό 

κατά το έτος 2015 (στα 36.500 €), διατηρώντας το Βέλγιο μεταξύ των 

χωρών με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ παγκοσμίως. Το βελγικό 

κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ονομαστικούς όρους είναι κατά ποσοστό 27,2% 

υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (Ε.Ε.-28) και το δέκατο 

υψηλότερο μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, σύμφωνα με τα 

στοιχεία του 2015. Σημειώνεται, εξάλλου, ότι οι Βρυξέλλες 

συγκαταλέγονται μεταξύ των τριών πλουσιότερων πόλεων της Ευρώπης, 

κυρίως λόγω των υψηλά αμειβόμενων μη-μόνιμων κατοίκων. Σύμφωνα 

με πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, έτους 2014, στις Βρυξέλλες το 

ΑΕΠ ανά κάτοικο (σε όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης - PPP) 

ανέρχεται σε 57.000 ευρώ, στην Αμβέρσα σε 37.900 ευρώ, στην περιοχή 

της Brabant Wallon σε 35.800 ευρώ, ενώ στην περιοχή της Brabant 

Flamand σε 35.300 ευρώ και στην Δυτική Φλάνδρα σε 31.700 ευρώ. Το 



 5 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Λιέγης είναι αρκετά χαμηλότερο και ανέρχεται 

σε 23.800 ευρώ. Μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, οι Βρυξέλλες 

κατατάσσονται τρίτες, μετά από το κεντροδυτικό Λονδίνο (148.000 

ευρώ) και το Λουξεμβούργο (73.000 ευρώ), πάντοτε με βάση στοιχεία 

του 2014, σε όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης). 

 
ΠΗΓΗ :  EUROSTAT 
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Γεωργία – Αγροτική παραγωγή 

Η γεωργία αποτελεί μικρό τμήμα του βελγικού ΑΕΠ, με την γεωργική 

παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων αλιείας και δασοκομίας) να ανέρχεται 

το 2015 (σε σταθερές τιμές έτους 2013) σε 2,819 δις. € και να 

αντιπροσωπεύει μόλις το 0,70% του βελγικού ΑΕΠ. Το κύριο 

χαρακτηριστικό του βελγικού γεωργικού τομέα είναι ότι μειώνεται 

Έτος 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Σε Ευρώ (€) 36.500 35.900 35.400 35.100 34.500 33.500 32.300 33.100 
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διαχρονικά ο αριθμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, γεγονός που 

οδηγεί σε συγκέντρωση γης. Μέσα σε 30 χρόνια, η χώρα έχει χάσει 

περίπου το 63% των γεωργικών της εκμεταλλεύσεων. Οι γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν βεβαίως και σήμερα το μεγαλύτερο 

μέρος της έκτασης του Βελγίου (50,6%). Ωστόσο κάθε χρόνο η γεωργική 

γη μειώνεται, ενώ αντίθετα αυξάνονται οι δομημένες εκτάσεις. Το 

γεγονός αυτό προφανώς έχει άμεσες συνέπειες ως προς τη φύση των 

γεωργικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στη Φλάνδρα, όπου η πυκνότητα 

του πληθυσμού είναι εξαιρετικά υψηλή. 

Κατά την ίδια περίοδο, η μέση επιφάνεια των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων υπερδιπλασιάστηκε. Το εργατικό δυναμικό του 

γεωργικού τομέα υπέστη μια παράλληλη συρρίκνωση του όγκου του: ο 

τομέας απώλεσε το 45% περίπου του αριθμού των εργαζομένων που 

απασχολούνταν σε γεωργικές δραστηριότητες. 

Έτος 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

ΑΕΠ γεωργίας σε 

σταθερές τιμές έτους 2013 

(εκατ. €) 

2.819 2.830 2.781 3.150 3.174 3.148 

% μεταβολή σε σύγκριση 

με προηγούμενο έτος 

-0,4 1,8 -11,7 -0,8 0,8  7,8 

ΠΗΓΕΣ :  Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

 

Το μερίδιο της γεωργίας στη βελγική οικονομία, το οποίο ήταν ήδη 

αρκετά χαμηλό, συνεχίζει να μειώνεται, πέφτοντας κάτω από το κατώφλι 

του 1%. Το 2015, όπως προαναφέραμε, ο αγροτικός κλάδος 

αντιπροσώπευε το 0,70% του ΑΕΠ έναντι 1,13% το έτος 1980. Ωστόσο, 

εάν συνυπολογισθεί η συμμετοχή της βιομηχανίας τροφίμων, η θέση του 

αγροτοβιομηχανικού τομέα στη βελγική οικονομία σαφώς καθίσταται σε 

συγκριτικούς όρους σημαντικότερη. 

Στις εξαγωγές, το συγκριτικό μερίδιο του αγροτικού τομέα είναι κατά 

πολύ υψηλότερο. Η γεωργία με την στενή της έννοια (ζώα, ζωικά 

προϊόντα, φυτικά προϊόντα και λίπη) το 2015 αντιπροσώπευε το 5,9% 
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των βελγικών εξαγωγών. Εάν σε αυτό προστεθεί και άλλο ένα 6,3% που 

αντιπροσώπευαν οι εξαγωγές προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού, το 

συνολικό ποσοστό των προϊόντων του αγροτοβιομηχανικού κλάδου 

αντιπροσώπευε το 2015 το 12,2% των βελγικών εξαγωγών. Σημειώνουμε 

ότι η βιολογική γεωργία κερδίζει σταδιακά έδαφος στο Βέλγιο, όπως και 

ολόκληρος ο κλάδος των βιολογικών προϊόντων (από την παραγωγή έως 

το λιανεμπόριο), κατά το πρότυπο της γειτονικής Γερμανίας. 

Βιομηχανία – Βιομηχανική παραγωγή 

Η βιομηχανική παραγωγή το 2015 συνεισέφερε κατά 59,794 δις. € στο 

βελγικό ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές έτους 2013), αντιπροσωπεύοντας το 

14,8% του ΑΕΠ. Η βελγική βιομηχανική παραγωγή 

συμπεριλαμβανομένων των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, έπειτα από 

σχεδόν διαρκείς θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης πριν την οικονομική κρίση, 

το 2008 εμφάνισε μικρή πτώση (-1,2%), το 2009 εξαιρετικά μεγάλη 

μείωση κατά 7,5%, ενώ το 2010 μεγεθύνθηκε κατά 6,1%. Από εκεί και 

έπειτα, η βιομηχανική παραγωγή κατά την τριετία 2011-2013 έβαινε 

διακυμαινόμενη, σημειώνοντας αυξήσεις κατά 1,4% και κατά 0,9% τα 

έτη 2011 και 2013 αντίστοιχα, και πτώση της τάξεως του 1,5% το 2012. 

Το 2014 η βελγική βιομηχανική παραγωγή ανέκαμψε περαιτέρω και 

σημείωσε μεγέθυνση της τάξεως του 1,7%, ενώ το 2015 σημείωσε 

ελαφρά άνοδο της τάξεως του 0,4%. Οι κύριοι κλάδοι της βελγικής 

βιομηχανικής παραγωγής περιλαμβάνουν τα χημικά προϊόντα, τα 

τρόφιμα και ποτά, τα φαρμακευτικά προϊόντα, την παραγωγή και 

διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τον μηχανολογικό 

εξοπλισμό, την μεταλλουργία, τα οχήματα και τον εξοπλισμό 

μεταφορών, την διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, την 

κλωστοϋφαντουργία, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, τα προϊόντα 

τεχνολογίας πληροφορικής, την επιπλοποιία. Χαρακτηριστικό της 
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βελγικής βιομηχανικής παραγωγής είναι η πληθώρα ενδιάμεσων, 

ημιτελών βιομηχανικών αγαθών, τα οποία επανεξάγονται προς 

τελειοποίηση σε γειτονικές του Βελγίου χώρες. 

Έτος 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

ΑΕΠ βιομηχανίας σε 

σταθερές τιμές έτους 2013 

(εκατ. €) 

59.794 59.528 58.521 58.017 58.909 58.092 

% μεταβολή σε σύγκριση 

με προηγούμενο έτος 

0,4 1,7 0,9 -1,5 1,4 6,1 

ΠΗΓΕΣ :  Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

 

Υπηρεσίες 

Συνολικά ο κλάδος των υπηρεσιών συνεισφέρει κατά το μεγαλύτερο 

μέρος στην διαμόρφωση του βελγικού ΑΕΠ, αντιπροσωπεύοντας το 

2015, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των κατασκευών, το 73,9% του 

ΑΕΠ (με προϊόν ανερχόμενο σε 298,05 δις. € σε σταθερές τιμές έτους 

2013). Το προϊόν των κλάδων εμπορίου, μεταφορών και μαζικής 

εστίασης το 2015 ανήλθε σε 70,49 δις. €, με δεύτερη σημαντικότερη 

κατηγορία τον κλάδο υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, άμυνας και 

εκπαίδευσης (με ΑΕΠ στα 53,43 δις. €), τρίτη κατηγορία τις 

επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες (με ΑΕΠ στα 49,59 δις. €) και 

τέταρτη τις κτηματομεσιτικές υπηρεσίες (με ΑΕΠ στα 31,12 δις. €).  

Ο κλάδος των υπηρεσιών ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία κατά τα 

τελευταία έτη.  Το 2015, όπως και το 2014, σημείωσε θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης, της τάξεως του 1,6% και του 1,2% αντίστοιχα. Ο κλάδος των 

κατασκευών –που υπολογίζεται χωριστά από την βελγική στατιστική 

υπηρεσία- παρουσιάζει γενικά, και μετά την αρχή της οικονομικής 

κρίσης, θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης (με αποκορύφωμα το 2011 που το 

ΑΕΠ του μεγεθύνθηκε κατά 6%), το 2013 σημείωσε ύφεση κατά 1,5%, 

το 2014 επανέκαμψε σημειώνοντας μάλιστα ισχυρή μεγέθυνση της 

τάξεως του 3,3%, ενώ το 2015 κατέγραψε μεγέθυνση κατά 2%.  
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Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζουμε τις κυριότερες κατηγορίες 

υπηρεσιών και την συμμετοχή τους στο βελγικό ΑΕΠ την τελευταία 

εξαετία (σε σταθερές τιμές έτους 2013). 

  

ΑΕΠ υπηρεσιών σε 

σταθερές τιμές έτους 2013 

(εκατ. €) / Έτος 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Εμπόριο, μεταφορές, 

μαζική εστίαση 

70.491 69.710 69.830 70.701 71.273 70.615 

Δημόσια διοίκηση, άμυνα, 

εκπαίδευση 

53.429 53.288 52.857 52.424 51.759 51.554 

Επιστημονικές, τεχνικές 

υπηρεσίες 

49.595 47.823 46.925 45.219 46.666 44.477 

Κτηματομεσιτικές 

υπηρεσίες 

31.121 30.823 30.457 30.434 30.355 29.807 

Υπηρεσίες υγείας & 

κοινωνικών ασφαλίσεων 

27.027 26.855 26.683 26.764 25.816 25.608 

Χρηματοοικονομικές & 

ασφαλιστικές υπηρεσίες 

22.367 22.108 21.299 21.951 20.957 19.946 

Κατασκευές 20.536 20.124 19.490 19.796 19.631 18.517 

Τηλεπικοινωνίες & 

πληροφορική 

15.358 14.760 14.565 15.105 14.855 14.532 

Λοιπές υπηρεσίες 8.130 7.882 7.863 7.864 7.707 7.484 

ΠΗΓΕΣ :  Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

 


