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Δημοσιονομικό έλλειμμα 

Η οικονομική ενίσχυση των βελγικών τραπεζών δια της χορήγησης 

δανείων ή εγγυήσεων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του 

δημοσιονομικού ελλείμματος ήδη από το έτος 2008. Το έτος 2009 το 

έλλειμμα ανήλθε σε 5,4% του ΑΕΠ. Το έλλειμμα αυτό, που υπήρξε το 

υψηλότερο που έχει σημειωθεί μετά το 1993 (7,7% του ΑΕΠ), εξηγείται 

από την οικονομική κρίση: την επίπτωση του σχεδίου ανάκαμψης, την 

άνοδο των κοινωνικών δαπανών, τη μείωση των 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 εξήλθε στα μέσα του 2014. Το 2010 το 

έλλειμμα ανήλθε σε 4% του ΑΕΠ, ενώ το 2011 και το 2012 ανήλθε σε 

4,1% και 4,2% του ΑΕΠ αντίστοιχα, το 2013 σε 3% του ΑΕΠ, το 2014 

σε 3,1% του ΑΕΠ και το 2015 σε 2,6% του ΑΕΠ.  

Το δημοσιονομικό πρόγραμμα της κεντροδεξιάς ομοσπονδιακής 

κυβέρνησης Michel που ανέλαβε καθήκοντα τον Οκτώβριο 2014, 

προέβλεπε συνολικό έλλειμμα το 2015 στο 2,1% του ΑΕΠ (και 

διαρθρωτικό στο 1,3% του ΑΕΠ). Το συνολικό ύψος των 

δημοσιονομικών εξοικονομήσεων κατά το 2015 εκτιμάτο ότι θα ανέλθει 

σε 3,4 δις. €, με άνω του 1 δις. € να αφορούν περικοπές σε πρωτογενείς 

δαπάνες, κυρίως στους τομείς άμυνας, αναπτυξιακής συνεργασίας, 

υγειονομικής περίθαλψης, ενώ από την άλλη πλευρά προβλεπόταν 

αύξηση των δημοσίων εσόδων κυρίως δια της αύξησης των ειδικών 

φόρων, της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης του ΦΠΑ και της 

υπαγωγής των εταιρειών τοπικής αυτοδιοίκησης σε φορολογία.  

Στα τέλη Νοεμβρίου του 2014 η Ευρ. Επιτροπή γνωμοδότησε επί 

του σχεδίου του βελγικού προϋπολογισμού του 2015, μην προβάλλοντας 

μεν ριζικές ενστάσεις, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι το Βέλγιο 
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παρουσίαζε αυξημένο κίνδυνο δημοσιονομικής ασυμβατότητας με τα 

προβλεπόμενα στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Στις 25 

Φεβρουαρίου 2015, η Ευρ. Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το Βέλγιο 

παραμένει στην κατηγορία των χωρών μελών που παρουσιάζουν 

«μακροοικονομικές ανισορροπίες οι οποίες χρήζουν παρακολούθησης 

και λήψης μέτρων πολιτικής». Ωστόσο, το Βέλγιο δεν τέθηκε εκ νέου σε 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, παρά τα υψηλότατα επίπεδα 

δημοσιονομικού ελλείμματος και δημοσίου χρέους του. Το 

δημοσιονομικό έλλειμμα του Βελγίου για το 2014 χαρακτηρίστηκε ως 

«προκύπτον από εξαιρετικές περιστάσεις και προσωρινό», ενώ 

υπογραμμίστηκε ότι έκτοτε έχουν αναληφθεί σημαντικές προσπάθειες 

δημοσιονομικών εξοικονομήσεων, συνοδευόμενες από ένα πειστικό 

πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.  

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014, έπειτα από μακρά περίοδο συζητήσεων, 

το βελγικό κοινοβούλιο υπερψήφισε τον προϋπολογισμό του 2015. 

Παράλληλα, και οι τρεις βελγικές περιφέρειες κατάρτισαν σχέδια 

προϋπολογισμών και δημοσιονομικά προγράμματα που προέβλεπαν 

σημαντικότατες εξοικονομήσεις στην διάρκεια του 2015. Στην διάρκεια 

του 2015, και κυρίως ως αποτέλεσμα των μεταβολών στο σύστημα 

χρηματοδότησης των βελγικών περιφερειών και κατανομής των 

δημοσίων εσόδων μεταξύ ομοσπονδιακής και περιφερειακών 

κυβερνήσεων εξαιτίας της υλοποίησης της 6
ης

 Μεταρρύθμισης του 

Κράτους, οι προϋπολογισμοί των περιφερειών βρέθηκαν αντιμέτωποι με 

δημοσιονομικά κενά.   

Στις εαρινές της προβλέψεις για την βελγική οικονομία τον Μάιο 

2015, όσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα, η Ευρ. Επιτροπή 

εκτίμησε ότι η χώρα θα τηρούσε τις αναθεωρημένες δεσμεύσεις της για 

συγκράτησή του σε 2,6% του ΑΕΠ, πράγμα που επαληθεύθηκε, με βάση 

τα πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου. 
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Στα τέλη Ιουλίου 2015, έπειτα από μαραθώνιες διαβουλεύσεις των 

μελών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνασπισμού Michel στο πλαίσιο 

του δημοσιονομικού κονκλαβίου, επετεύχθη συμφωνία τόσον όσον 

αφορά τον δημοσιονομικό προγραμματισμό για την διετία 2015-2016, 

όσο και για τα βασικά μέτρα της επί μακρό διάστημα αναμενόμενης 

φορολογικής μεταρρύθμισης. Δύο εβδομάδες νωρίτερα, η επιτροπή 

παρακολούθησης του προϋπολογισμού (Comité de Monitoring) είχε 

προσδιορίσει το συνολικό ύψος της πρόσθετης δημοσιονομικής 

εξοικονόμησης που θα πρέπει να επιτευχθεί κατά την διετία 2015-2016 

σε 1,76 δις. €.  

Η κυβέρνηση Michel κατέληξε κατ’ αρχάς επί των μέτρων που θα 

βοηθούσαν να επιτευχθεί η ως άνω δημοσιονομική εξοικονόμηση, τα 

οποία συνίσταντο πρωταρχικά σε περικοπές των δημοσίων δαπανών, 

καθώς και σε αυξήσεις των φορολογικών εσόδων σε διάφορους τομείς. 

Το μεγαλύτερο μέρος των εξοικονομήσεων στον δημόσιο τομέα 

αποφασίστηκε να λάβει χώρα στον κλάδο της υγείας, της κοινωνικής 

πρόνοιας και των συντάξεων, συνολικού ύψους 781 εκατ. € για την διετία 

2015-2016, ενώ από την άλλη πλευρά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση 

αποφάσισε την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στην κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύματος από 6% σε 21%, αρχής γενομένης από τον 

Σεπτέμβριο 2015, προσδοκώντας ότι θα αντλήσει έσοδα 250 εκατ. € 

(σημειώνουμε ότι ο εν λόγω συντελεστής είχε μειωθεί από 21% σε 6% 

από τον Απρίλιο 2014, έπειτα από απόφαση της κυβέρνησης Di Rupo, 

ενώ η αντιπολίτευση είχε τότε διατυπώσει την άποψη ότι η μείωση αυτή 

αποτελούσε καθαρά δημαγωγικό μέτρο). Αποφασίστηκε επίσης σειρά 

άλλων φορολογικών μέτρων, στο πλαίσιο της συμφωνίας φορολογικής 

μεταρρύθμισης. Η κυβέρνηση Michel προανήγγειλε επίσης μία νέα 

περίοδο φορολογικής αμνηστίας, από την οποία αναμένει κρατικά έσοδα 

ύψους 250 εκατ. €, προσδοκώντας να την θέσει σε εφαρμογή από το 
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τρέχον έτος, ωστόσο η έναρξη ισχύος της έχει καθυστερήσει εξαιτίας 

νομικών προβλημάτων που σχετίζονται με την κατανομή αρμοδιοτήτων 

μεταξύ ομοσπονδιακού κράτους και περιφερειών (σημειώνουμε ότι το 

Βέλγιο είχε εφαρμόσει διαδοχικές περιόδους φορολογικής αμνηστίας 

κατά την περίοδο 2004-2013, αποκομίζοντας σημαντικότατα κρατικά 

έσοδα).  

Ο ομοσπονδιακός κυβερνητικός συνασπισμός κατέληξε, όπως 

προαναφέραμε, επί των βασικών μέτρων που θα υλοποιήσει στο πλαίσιο 

της φορολογικής μεταρρύθμισης. Η κυβέρνηση Michel αποφάσισε την 

εκταμίευση κονδυλίων συνολικού ύψους 7,2 δις. € κατά την τετραετία 

2015-2018, με σκοπό την μείωση της συνολικής φορολογικής πίεσης 

μέχρι το έτος 2018. Τα κύρια μέτρα του συμφωνηθέντος πλαισίου 

φορολογικής μεταρρύθμισης παρατίθενται εδώ, αναφερόμαστε ωστόσο 

σε αυτά και λίγο παρακάτω, καθώς συγκεκριμενοποιήθηκαν περισσότερο 

στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κονκλαβίου του Οκτωβρίου 2015: (α) 

Αύξηση του φορολογικού συντελεστή επί των εισοδημάτων από 

κεφαλαιακές πηγές (précompte mobilier) από 25% σε 27% 

(εξαιρουμένων των αποταμιευτικών καταθέσεων). (β) Αύξηση των 

αναμενόμενων εσόδων από την φορολόγηση εισοδημάτων Βέλγων 

υπηκόων που προέρχονται από νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε 

φορολογικούς παραδείσους (φόρος διαφάνειας). (γ) Αυξήσεις των 

ειδικών φόρων στα αναψυκτικά, τα αλκοολούχα ποτά, τα προϊόντα 

καπνού και το πετρέλαιο ντίζελ. (δ) Διάθεση πρόσθετων κονδυλίων προς 

τόνωση της αγοραστικής δύναμης των χαμηλότερων εισοδημάτων, με 

στήριξη του μηνιαίου εισοδήματός τους από το έτος 2016. (ε) Διάθεση 

κονδυλίων ύψους 430 εκατ. € στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

παρέχοντάς τους κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις και δημιουργία 

θέσεων εργασίας (προσλήψεις). (στ) Επιβολή ειδικής φορολόγησης των 

κερδοσκοπικών χρηματιστηριακών συναλλαγών. (ζ) Οριζόντια μείωση 
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των εργοδοτικών εισφορών από μέσο επίπεδο 33%, σε 25%, με συνολικό 

εκτιμώμενο κόστος έως το έτος 2018 στα 1,3 δις. €. Το εν λόγω μέτρο 

υπήρξε εκ των βασικών συστατικών στοιχείων της αρχικής συμφωνίας 

για τον σχηματισμό της κεντροδεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού Michel, 

το οποίο προσδοκάται ότι θα επιφέρει θετικό αντίκτυπο στην 

ανταγωνιστικότητα των βελγικών επιχειρήσεων και θα τονώσει την 

απασχόληση. (η) Επιβολή νέας φορολογίας των εισοδημάτων από 

αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας (fonds immobiliers). 

Επισημαίνουμε επίσης ότι στα τέλη Ιουλίου 2015, το βελγικό 

ομοσπονδιακό κοινοβούλιο υπερψήφισε νόμο-πλαίσιο που είχε 

καταθέσει ο κυβερνητικός συνασπισμός, ο οποίος περιέλαβε σειρά 

φορολογικών και άλλων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και 

εξοικονομήσεων, μεταξύ των οποίων και δέσμη κινήτρων προς τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο των κινήτρων προς τις 

επιχειρήσεις, περιελήφθη και νέο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς (tax 

shelter) για τις επενδύσεις φυσικών προσώπων σε νεοφυείς μικρές και 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Στις αρχές Οκτωβρίου 2015, ο ομοσπονδιακός κυβερνητικός 

συνασπισμός ολοκλήρωσε την φθινοπωρινή διαδικασία του 

δημοσιονομικού κονκλαβίου, αναθεωρώντας το μέγεθος της 

δημοσιονομικής προσαρμογής που θα πρέπει να επιτευχθεί κατά τα έτη 

2015 και 2016, αλλά και καταλήγοντας επί συγκεκριμένων μέτρων 

φορολογικής μεταρρύθμισης. Συγκεκριμένα, το συνολικό αναθεωρημένο 

μέγεθος της δημοσιονομικής προσαρμογής για το 2015 και το 2016 

προσδιορίσθηκε στο 1,34 δις. €. Ως βασικοί επιβαρυντικοί παράγοντες 

για την δημοσιονομική ισορροπία του Βελγίου κατά το 2015 

προσδιορίσθηκαν από την κυβέρνηση Michel η προσφυγική κρίση, αλλά 

και η μείωση των εισπράξεων ΦΠΑ.   
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H ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξασφάλισε το μεγαλύτερο μέρος της 

πρόσθετης δημοσιονομικής προσαρμογής του 2015 μέσω τεχνικών 

βελτιώσεων του προϋπολογισμού –κυρίως δια του μη συνυπολογισμού 

μη διαρθρωτικών δαπανών, ύψους 383 εκατ. €- καθώς και της επιβολής 

νέων φόρων, ύψους 366,5 εκατ. €, αλλά και πρόσθετων περικοπών των 

κρατικών δαπανών, της τάξεως των 164,5 εκατ. €. Για το 2016, η 

πρόσθετη δημοσιονομική προσαρμογή υπολογίσθηκε σημαντικά 

μικρότερη, της τάξεως των 343 εκατ. €, και εκτιμήθηκε πως θα καλυφθεί 

κυρίως μέσω των πρόσθετων εσόδων από την φορολόγηση των εταιρειών 

τοπικής αυτοδιοίκησης (Intercommunales), την αύξηση του συντελεστή 

του φόρου εισοδήματος από κεφαλαιακές πηγές (précompte mobilier) 

από 25% σε 27% από το 2016, και την εφαρμογή νέας περιόδου 

φορολογικής αμνηστίας. Επίσης, νέες, πρόσθετες φορολογικές 

εισπράξεις αναμένονται μεταξύ άλλων από αυξήσεις των ειδικών φόρων 

κατανάλωσης σε σειρά προϊόντων, όπως τα αλκοολούχα ποτά και τα 

αναψυκτικά, το πετρέλαιο ντίζελ και τα προϊόντα καπνού.   

Όσον αφορά την φορολογική μεταρρύθμιση, το κύριο βάρος της 

κυβέρνησης Michel δόθηκε στην τόνωση της αγοραστικής δύναμης των 

πολιτών, που αποτελεί βασική εξαγγελία του ομοσπονδιακού 

κυβερνητικού συνασπισμού, για την υλοποίηση της οποίας διατίθενται 

κονδύλια συνολικού ύψους άνω των 3,7 δις. €. Τα μέτρα στήριξης των 

χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και τόνωσης της αγοραστικής 

δύναμης συνίστανται βασικά σε φοροαπαλλαγές, μικρές αναθεωρήσεις 

της κλίμακας φορολογίας φυσικών προσώπων και αύξηση του 

αφορολόγητου. Έτερο βασικό μέτρο της φορολογικής μεταρρύθμισης 

υπήρξε η οριστικοποίηση του σχεδίου οριζόντιας μείωσης των 

εργοδοτικών εισφορών και επιβαρύνσεων στο επίπεδο του 25% μέχρι το 

2019, εστιάζοντας την βαρύτητά της ωστόσο στα χαμηλότερα 

εισοδήματα, ώστε να τονωθούν οι προοπτικές προσλήψεων, ιδιαίτερα 
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νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας. Η κυβέρνηση Michel δέσμευσε 

εξάλλου κονδύλια συνολικού ύψους 580 εκατ. € με χρονικό ορίζοντα 

μέχρι το 2020, για την στήριξη των αυτοαπασχολούμενων και των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να προβαίνουν σε προσλήψεις 

εργατικού δυναμικού. Επίσης, η κυβέρνηση αποφάσισε την φορολόγηση 

των εισοδημάτων των υπεραξιών από πωλήσεις μετοχών και άλλων 

τίτλων (options, warrants) τις οποίες οι κάτοχοί τους κατακρατούν για 

διάστημα μικρότερο των 6 μηνών, με συντελεστή 33%, προκειμένου να 

αντλήσει πρόσθετα έσοδα από τις κερδοσκοπικές χρηματιστηριακές 

συναλλαγές, με εκκίνηση εφαρμογής από τον Ιανουάριο του 2016, και 

εκτιμώμενα έσοδα κατά το 2016 ύψους 34 εκατ. €. Σημαντική εξάλλου 

υπήρξε η απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να επιβάλει αύξηση 

του συντελεστή φορολόγησης εισοδημάτων από κεφαλαιακές πηγές από 

25% σε 27% αρχής γενομένης από το 2016, αντί του 2017, όπως ήταν 

αρχικά σχεδιασμένο. Εξακολουθεί να ισχύει η φοροαπαλλαγή τόκων από 

αποταμιευτικούς λογαριασμούς έως του ποσού των 1.880 € και η 

φορολόγησή τους με μειωμένο συντελεστή 15% πέραν αυτού του ποσού, 

καθώς και η φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή 15% των 

εισοδημάτων από τα ομόλογα εσωτερικού δανεισμού του Δεκεμβρίου 

2011 (γνωστά ως «ομόλογα Leterme»). Αντιθέτως, αυξήθηκαν από 15% 

σε 27% οι συντελεστές φορολόγησης εισοδημάτων από προϊόντα 

«λαϊκού» δανεισμού, αλλά και μερισμάτων από εταιρείες επενδύσεων σε 

κατασκευές κατοικιών (πρώην SICAFI).  

Η Ευρ. Επιτροπή ενέκρινε στα μέσα Νοεμβρίου 2015 τον 

δημοσιονομικό σχεδιασμό της βελγικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης για 

το 2016, κρίνοντας ότι αυτός είναι σε γενικές γραμμές συμβατός με τις 

δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Βέλγιο όσον αφορά την εξισορρόπηση 

των δημοσιονομικών του μεγεθών. Η Ευρ. Επιτροπή κατέταξε το Βέλγιο 

μεταξύ των χωρών τα δημοσιονομικά προγράμματα των οποίων 
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συμμορφώνονται γενικά με τους μεσοπρόθεσμους στόχους που έχουν 

αναλάβει να επιτύχουν (θυμίζουμε ότι για το Βέλγιο, ο βασικός στόχος 

είναι η επίτευξη δημοσιονομικής εξισορρόπησης το έτος 2018). Η 

Επιτροπή φάνηκε πιο συγκρατημένη στις εκτιμήσεις της σε σύγκριση με 

την βελγική κυβέρνηση, προβλέποντας τότε συνολικό δημοσιονομικό 

έλλειμμα 2,7% για το 2015 και 2,6% για το 2016, και διαρθρωτικό 

έλλειμμα στο 2,5% του ΑΕΠ το 2015 και στο 2,1% του ΑΕΠ το 2016. Οι 

εκτιμήσεις της βελγικής κυβέρνησης ήταν για συνολικό έλλειμμα 2,6% 

του ΑΕΠ το 2015 και 2,1% του ΑΕΠ το 2016, και για διαρθρωτικό 

έλλειμμα 2,1% του ΑΕΠ το 2015 και 1,2% του ΑΕΠ το 2016. 

Σημειωτέον ότι η βελγική ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει δεσμευθεί 

έναντι της Ευρ. Επιτροπής για ετήσια βελτίωση του διαρθρωτικού 

ελλείμματος της τάξεως μεταξύ των 0,6 και 0,8 ποσοστιαίων μονάδων 

του ΑΕΠ, με σκοπό την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας 

το έτος 2018. 

Η βελγική κυβέρνηση, με ελαφρά καθυστέρηση εξαιτίας των 

ανωμαλιών που δημιούργησαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις των 

Βρυξελλών στα τέλη Μαρτίου, ολοκλήρωσε στις αρχές Απριλίου την 

πρώτη φετινή διαδικασία δημοσιονομικού ελέγχου. Η κυβέρνηση Michel 

αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητο τον στόχο της επίτευξης 

δημοσιονομικής εξισορρόπησης το έτος 2018, ενώ το συνολικό ύψος των 

μέτρων πρόσθετης δημοσιονομικής εξοικονόμησης για το τρέχον έτος 

ανέρχεται σε 1,63 δις. €. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, αλλά και 

έγκυρους Βέλγους οικονομικούς αναλυτές, ο φετινός δημοσιονομικός 

έλεγχος του Μαρτίου χαρακτηρίζεται από προχειρότητα και βιασύνη, 

χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί απόλυτα ποια ακριβώς δημοσιονομικά μέτρα 

θα ληφθούν, καθώς και σε ποιους τομείς, προκειμένου να επιτευχθεί η 

εξοικονόμηση, ενώ ορισμένες κριτικές εστιάζουν σε υπεραισιόδοξες 
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εκτιμήσεις της κυβέρνησης Michel ως προς την εξέλιξη των 

φορολογικών εσόδων φέτος.  

Εδώ επισημαίνουμε ότι στην διάρκεια του 2015, αλλά και στην 

μέχρι τώρα διάρκεια του τρέχοντος έτους, έχουν ενταθεί οι κοινωνικές 

και συνδικαλιστικές αντιδράσεις έναντι των μέτρων δημοσιονομικής 

εξυγίανσης που είτε έχουν εξαγγελθεί ή υλοποιούνται από την 

κυβέρνηση Michel, δια της οργάνωσης διαδηλώσεων διαμαρτυρίας και 

απεργιών, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις κυριολεκτικά παρέλυσαν 

τόσο την βελγική πρωτεύουσα, όσο και τις περιφέρειες της χώρας.  

Στις 12 Απριλίου 2016, το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο 

(Conseil Supérieur des Finances), το οποίο εποπτεύει την υλοποίηση του 

δημοσιονομικού προγράμματος, ανακοίνωσε πως εφ’ όσον το Βέλγιο 

εξακολουθήσει να επιδιώκει τον στόχο εξάλειψης του διαρθρωτικού του 

ελλείμματος το έτος 2018, θα απαιτηθούν πρόσθετες δημοσιονομικές 

εξοικονομήσεις, ήτοι μέτρα λιτότητας, συνολικού ύψους 4,1 δις. € μέχρι 

το έτος 2018 και 5 δις. € μέχρι το έτος 2019, χρονιά κατά την οποία 

ολοκληρώνεται η θητεία της παρούσας ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Σε 

όρους ΑΕΠ, η απαιτούμενη συνολική δημοσιονομική προσπάθεια της 

χώρας κατά την διετία 2017-2018 αντιπροσωπεύει ποσοστό μεταξύ 1,2% 

και 1,7% του βελγικού ΑΕΠ.                 

Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρ. Επιτροπής για τις 

οικονομίες της Ε.Ε. και την βελγική οικονομία, οι οποίες δημοσιεύθηκαν 

στις αρχές Μαΐου 2016, η Ευρώπη αναμένει ελαφρά κάμψη του ρυθμού 

οικονομικής ανάπτυξης το 2016 στο Βέλγιο, στο 1,2%, εξαιτίας αφ’ ενός 

μη ευνοϊκών εξελίξεων στο διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον και αφ’ 

ετέρου των βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων των τρομοκρατικών επιθέσεων 

που έλαβαν χώρα στις Βρυξέλλες στα τέλη Μαρτίου. Επίσης αναμένει, 

έπειτα από μία πρόσκαιρη αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος ως 

ποσοστού του ΑΕΠ φέτος, στο 2,8%, σε περιορισμό του το 2017 σε 
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ποσοστό 2,3% του ΑΕΠ και σε επίσης περιορισμό του δημοσίου χρέους 

ως ποσοστού του ΑΕΠ το 2017, στο 105,6%, έπειτα από μία πρόσκαιρη 

άνοδό του στο 106,4% φέτος. Η Ευρ. Επιτροπή εκτιμά, όπως και η 

Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου, πως το 2016, για πρώτη φορά έπειτα από 

το 2012, θα υπάρξει πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα, ενώ κρίνει 

επίσης πως, παρά την πολιτική περιορισμού των δημοσίων δαπανών που 

έχει ακολουθηθεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια και έχει συμβάλει 

αισθητά στην πορεία δημοσιονομικής εξυγίανσης, το 2016  η ελαφρά 

επιδείνωση του δημοσιονομικού ελλείμματος ως ποσοστού του ΑΕΠ –

στο 2,8%- συνδέεται αφ’ ενός με την αναμενόμενη -φέτος το καλοκαίρι- 

προς τα άνω τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθών του δημόσιου τομέα 

και κοινωνικών επιδομάτων, και αφ’ ετέρου με τις πρόσθετες έκτακτες 

δημόσιες δαπάνες που σχετίζονται με την μεταναστευτική κρίση και την 

αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστά 

0,2% και 0,1% του ΑΕΠ, αντίστοιχα. Η Ευρ. Επιτροπή εκτιμά ότι οι 

πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις των Βρυξελλών θα έχουν παροδικές 

επιπτώσεις στην βελγική οικονομία, επηρεάζοντας κατά κύριο λόγο τους 

κλάδους που σχετίζονται με τον τουρισμό και την μαζική εστίαση. 

Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η παρατηρούμενη διολίσθηση του 

κλίματος καταναλωτικής εμπιστοσύνης θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

περαιτέρω εξασθένιση του –ήδη ασθενούς- ρυθμού ανάκαμψης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Βέλγιο.     

Η Ευρ. Επιτροπή προβλέπει επίσης διαρθρωτικό δημοσιονομικό 

έλλειμμα της τάξεως του 2,3% του ΑΕΠ φέτος και του 2,1% του ΑΕΠ το 

2017 (έπειτα από διαρθρωτικό έλλειμμα της τάξεως του 2,6% του ΑΕΠ 

το 2015). Η Ευρ. Επιτροπή εκτιμά ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική της 

βελγικής κυβέρνησης για περιορισμό των εργοδοτικών εισφορών και 

λοιπών επιβαρύνσεων με σκοπό την μείωση του εργατικού κόστους έχει 

συμβάλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βελγικών 
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επιχειρήσεων, η οποία, σε συνδυασμό με μία αναμενόμενη περαιτέρω 

βελτίωση των όρων πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης, αναμένεται 

να δώσει ώθηση στις εξαγωγές και τις επενδύσεις τα προσεχή χρόνια, 

διαβλέποντας ωστόσο και έναν κίνδυνο για τις σχετικά ευνοϊκές 

προοπτικές των βελγικών επιχειρηματικών κλάδων από μία βραδεία και 

παραπαίουσα ανάκαμψη των χωρών της ευρωζώνης, οι οποίες αποτελούν 

τους κύριους εμπορικούς εταίρους του Βελγίου.    

Στις 18 Μαΐου τρέχοντος έτους, η Ευρ. Επιτροπή δημοσίευσε τις 

οριστικές συστάσεις της για την βελγική οικονομία, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016. Η Ευρ. Επιτροπή εστιάζει στις 

συστάσεις της προς την βελγική κυβέρνηση κυρίως στο ζήτημα της 

εξισορρόπησης των δημοσιονομικών μεγεθών και της μείωσης του 

δημοσίου χρέους. Επισημαίνουμε πάντως ότι, σύμφωνα με την Ευρ. 

Επιτροπή, το Βέλγιο, καίτοι παρουσιάζει αποκλίσεις όσον αφορά το 

δημόσιο χρέος και το έλλειμμα, σε γενικές γραμμές συμμορφώνεται προς 

τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και ως εκ 

τούτου δεν τίθεται επί του παρόντος ζήτημα υπαγωγής του σε διαδικασία 

υπερβολικού ελλείμματος. 

Πιο συγκεκριμένα, οι 3 συστάσεις της Ευρ. Επιτροπής προς το 

Βέλγιο επικεντρώνουν την προσοχή τους στα ακόλουθα ζητήματα: 

(α) Λήψη απαραίτητων μέτρων για την δραστική μείωση του 

επιπέδου του δημοσίου χρέους και την εξισορρόπηση των 

δημοσιονομικών μεγεθών. Συγκεκριμένα για τα έτη 2016 και 2017, η 

Ευρ. Επιτροπή απαιτεί διαρθρωτική δημοσιονομική προσπάθεια 

(μείωσης δηλαδή του διαρθρωτικού ελλείμματος) της τάξεως 

τουλάχιστον του 0,6% του ΑΕΠ ετησίως, με σκοπό την προσέγγιση των 

μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρ. 

Επιτροπή επισημαίνει την αναγκαιότητα λήψης πρόσθετων μέτρων 

δημοσιονομικής εξοικονόμησης από την βελγική κυβέρνηση, ιδιαίτερα 
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κατά την διετία 2016-2017, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 

εξάλειψης του διαρθρωτικού ελλείμματος μέχρι το έτος 2018 και 

μείωσης της αναλογίας χρέους-ΑΕΠ στο 99,6% μέχρι το έτος 2019, όπως 

αυτοί προσδιορίζονται στο αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας 

που ενέβασε η βελγική κυβέρνηση στην Ευρ. Επιτροπή στα τέλη 

Απριλίου. Η Ευρ. Επιτροπή αναγνώρισε εξάλλου, ως ελαφρυντικά για το 

Βέλγιο στοιχεία, τις αρνητικές επιπτώσεις που αναμένεται να έχει η 

μεταναστευτική κρίση και η προσπάθεια αντιμετώπισης της 

τρομοκρατίας στις βελγικές κρατικές δαπάνες φέτος, ποσοτικοποιώντας 

τες ως ποσοστά του ΑΕΠ, ανερχόμενες σε 0,17% και 0,12% αντίστοιχα. 

Η Ευρ. Επιτροπή συνιστά επίσης αποτελεσματικότερο επιμερισμό 

δημοσιονομικών στόχων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διοίκησης 

(ομοσπονδιακών, περιφερειακών και τοπικών αρχών) και απλοποίηση 

του φορολογικού συστήματος, μην παραγνωρίζοντας την πρόοδο που 

έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα από την βελγική κυβέρνηση όσον αφορά 

την υλοποίηση της φορολογικής μεταρρύθμισης και την μετατόπιση 

φορολογικών βαρών από τον παραγωγικό συντελεστή εργασία προς 

άλλες κατηγορίες εισοδημάτων, καθώς επίσης και τις μεταβολές που η 

κυβέρνηση Michel έχει εισάγει αναφορικά με το συνταξιοδοτικό 

σύστημα (αυστηροποίηση όρων πρόωρης συνταξιοδότησης, αναθεώρηση 

του συστήματος συντάξεων με στόχους την αύξηση των ηλικιακών ορίων 

συνταξιοδότησης στα 66 έτη μέχρι το 2025 και στα 67 έτη μέχρι το 2030, 

αλλά και καθιέρωση νέου συστήματος υπολογισμού των συντάξεων), 

καθώς και την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων καταβολής 

κοινωνικών επιδομάτων.       

(β) Βελτίωση ανταγωνιστικότητας και λειτουργίας της αγοράς 

εργασίας. Η Ευρ. Επιτροπή καλεί την βελγική κυβέρνηση να 

προχωρήσει στην αναθεώρηση της νομοθεσίας του 1996 για την 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, σε συνεννόηση με τους 
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κοινωνικούς εταίρους, με σκοπό την διασφάλιση επαρκούς συνδέσμου 

μεταξύ εξέλιξης αμοιβών και παραγωγικότητας. Θυμίζουμε ότι η 

εγκατάλειψη του συστήματος αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής 

μισθών αποτελεί πάγια, εδώ και αρκετά χρόνια, σύσταση της Ευρ. 

Επιτροπής προς την εκάστοτε βελγική κυβέρνηση. Η Ευρ. Επιτροπή 

συνιστά ακόμη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και των 

μηχανισμών ένταξης εργατικού δυναμικού σε αυτήν με εξάλειψη των 

υφιστάμενων στρεβλώσεων, μεταρρύθμιση των συστημάτων 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και παροχή ειδικής 

στήριξης επαγγελματικής κατάρτισης σε μετανάστες.   

(γ) Λήψη μέτρων βελτίωσης της λειτουργίας της οικονομίας, 

της αγοράς και της αποδοτικότητας των επενδύσεων. Η Ευρ. 

Επιτροπή συνιστά την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και των 

επενδύσεων σε καινοτόμους κλάδους, καθώς επίσης την βελτίωση των 

συνθηκών του ανταγωνισμού, ιδιαίτερα στους κλάδους επιχειρηματικών 

υπηρεσιών και λιανεμπορίου. Περαιτέρω, συνιστά την κάλυψη των 

υφιστάμενων ελλείψεων διοχέτευσης και απορρόφησης επενδυτικών 

κεφαλαίων που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι υποδομών μεταφορών και 

παραγωγής ενέργειας.     

Το βελγικό δημοσιονομικό έλλειμμα το 2015 ανήλθε σε €10,66 

δις., ήτοι 2,6% του ΑΕΠ (ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε πρωτογενές 

πλεόνασμα ύψους €1,23 δις. ή 0,3% του ΑΕΠ). Σημειώνουμε ότι το 

δημοσιονομικό έλλειμμα του 2014 είχε ανέλθει σε €12,32 δις., 

αντιπροσωπεύοντας το 3,1% του βελγικού ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος 

ανήλθε το 2015 σε €434,19 δις., ήτοι 106,1% του ΑΕΠ, έναντι €426,71 

δις. ή 106,5% του ΑΕΠ το 2014. Οι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν 

κατά 0,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ και ανήλθαν σε 51% του ΑΕΠ. Οι 

δαπάνες τόκων επίσης μειώθηκαν, κατά 0,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

ανερχόμενες συνολικά σε 2,9% του ΑΕΠ. Συνολικά οι κρατικές δαπάνες 
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μειώθηκαν κατά 1,2% του ΑΕΠ, ανερχόμενες σε €220,99 δις. Τα κρατικά 

έσοδα μειώθηκαν κατά 0,7% του ΑΕΠ, ανερχόμενα σε 51,3% του ΑΕΠ 

(€210,33 δις.), ενώ μειώθηκαν επίσης τα πάσης φύσεως φορολογικά και 

παραφορολογικά έσοδα κατά 0,3% του ΑΕΠ και ανήλθαν σε 44,6% του 

ΑΕΠ (στα €182,93 δις.). Όσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα, η 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατέγραψε το 2015 έλλειμμα ύψους 1,2% του 

ΑΕΠ (σημαντικότατη βελτίωση κατά 1,3% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 

2014), οι περιφέρειες και οι κοινότητες έκλεισαν το 2015 με έλλειμμα 

ύψους 1,4% του ΑΕΠ (χειροτέρευση κατά 1,1% του ΑΕΠ σε σύγκριση 

με το 2014), οι τοπικές αρχές έκλεισαν με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό 

(βελτίωση κατά 0,2% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 2014), και τέλος οι 

φορείς κοινωνικής ασφάλισης κατέγραψαν μικρό πλεόνασμα της τάξεως 

του 0,1% του ΑΕΠ ((βελτίωση κατά 0,1% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 

2014).  

 

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ Βελγίου (σύμφωνα με τον 

ορισμό της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος) 
 

Έτος 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Σε εκατ. € -10.659 -12.325 -11.897 -16.306 -15.578 -14.499 -18.796 -3.927 

% ΑΕΠ -2,6 -3,1 -3,0 -4,2 -4,1 -4,0 -5,4 -1,1 
  ΠΗΓΕΣ :  Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux  
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