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Δημόσιο χρέος 

Η ενίσχυση του τραπεζικού κλάδου προς αποφυγή πτώχευσης είχε 

ως αποτέλεσμα την εκτίναξη του βελγικού δημόσιου χρέους σε ποσοστό 

92,5% του ΑΕΠ το 2008, σε 99,6% το 2009, σχεδόν σταθερό σε 99,7% 

το 2010, αυξημένο σε 102,3% το 2011, ενώ την τελευταία τετραετία το 

χρέος έχει υπερβεί σημαντικά το κατώφλι του 100% του ΑΕΠ και βαίνει 

αύξον, ανερχόμενο σε 104,1% το 2012, σε 105,2% το 2013, σε 106,5% 

το 2014 και σε 106,1% το 2015. Οι προοπτικές για το 2016 σύμφωνα με 

την Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου φέρνουν το χρέος στο 106,9% του 

ΑΕΠ. Σύμφωνα με Βέλγους οικονομικούς αναλυτές, ρόλο στην απότομη 

χειροτέρευση του βελγικού δημοσίου χρέους το 2014 έπαιξαν οι 

μεταβολές της στατιστικής μεθοδολογίας λόγω εφαρμογής του νέου 

ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τον υπολογισμό των εθνικών 

λογαριασμών – SEC 2010, οι οποίες προκάλεσαν την συμπερίληψη των 

χρεών αρκετών πρόσθετων δημόσιων και ημιδημόσιων οργανισμών στην 

περίμετρο του δημόσιου ομοσπονδιακού χρέους και των χρεών των 

περιφερειακών κυβερνήσεων του Βελγίου.  

Το βελγικό δημόσιο χρέος, σύμφωνα με τα στοιχεία EUROSTAT 

του 2015 ήταν το πέμπτο υψηλότερο μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, 

μετά τις Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Κύπρο από πλευράς υψηλής 

αναλογίας δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ.  

Το Βέλγιο, στη διάρκεια του 2011, είχε αντιμετωπίσει κατά 

περιόδους και ιδιαίτερα προς το τέλος του έτους σημαντικές δυσκολίες 

δανεισμού από τις διεθνείς αγορές εξαιτίας υψηλότατων επιτοκίων και 

συνεπώς αυξημένου κόστους δανεισμού, οφειλόμενου κατά βάση στο 

υψηλό επίπεδο του δημόσιου χρέους και στην τότε πολιτική κρίση, ενώ 

αρκετοί διεθνείς οίκοι αξιολόγησης είχαν υποβαθμίσει ο ένας με τον 

άλλο την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. Στο τέλος του 2011, όταν 
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ομαλοποιήθηκε η πολιτική κατάσταση και ανέλαβε καθήκοντα η 

κυβέρνηση συνασπισμού Di Rupo και στη συνέχεια κατά την διετία 

2012-2013, τα επιτόκια δανεισμού του βελγικού δημοσίου κυριολεκτικά 

κατακρημνίστηκαν, ανερχόμενα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Πριν τις 

εθνικές εκλογές του Μαΐου 2014 είχαν εκφραστεί φόβοι ότι μία 

παρατεταμένη περίοδος πολιτικής αβεβαιότητας θα επιδείνωνε 

σημαντικά τους όρους δανεισμού του βελγικού κράτους. Οι φόβοι αυτοί 

δεν επαληθεύθηκαν, ενώ παράλληλα και οι διεθνείς και δη οι ευρωπαϊκές 

τάσεις υπήρξαν πτωτικές για τα επιτόκια δημόσιου δανεισμού, ιδιαίτερα 

εξαιτίας της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής ποσοτικής χαλάρωσης 

και χαμηλών επιτοκίων που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα (ΕΚΤ), με εντατικούς ρυθμούς από το 2014 και στην διάρκεια 

του 2015 προς επανεκκίνηση των ευρωπαϊκών οικονομιών και 

αντιμετώπιση του χαμηλού επιπέδου πληθωρισμού στην ευρωζώνη.  

Η μέση ετήσια απόδοση των βελγικών ομολόγων δεκαετούς 

διάρκειας το 2012 είχε ανέλθει σε 2,98%, έναντι 4,2% το 2011, στην 

διάρκεια του 2013 έπεσε ακόμη παρακάτω, στο 2,43%, ενώ το 2014 

έφθασε το 1,72% και το 2015 έπεσε κάτω από το 1%, στο 0,86%. Στην 

μέχρι τώρα διάρκεια του τρέχοντος έτους, το επιτόκιο των βελγικών 

δεκαετών ομολόγων εξακολούθησε την πτωτική του πορεία, φθάνοντας 

το 0,54% τον Απρίλιο. Αξιοσημείωτο είναι ότι από τις αρχές τρέχοντος 

έτους, το επιτόκιο των πενταετών βελγικών ομολόγων κυμαίνεται 

σταθερά σε αρνητικά επίπεδα, της τάξεως του -0,22% τον Μάρτιο και 

τον Απρίλιο. Σημειωτέον ότι οι αποδόσεις των τίτλων βραχυπρόθεσμου 

χρέους (έντοκα γραμμάτια δημοσίου) έχουν ήδη από τα μέσα του 2014 

εισέλθει σε αρνητικά επίπεδα, τάση η οποία εξακολούθησε σε ολόκληρη 

την διάρκεια του 2015 και στην μέχρι τώρα διάρκεια του 2016, με τα 

επιτόκια να καταγράφουν αλλεπάλληλα ιστορικά χαμηλά επίπεδα (κατά 

τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις του Μαΐου τρέχοντος έτους, τα μέσα 
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επιτόκια ανήλθαν σε -0,505% για τα τρίμηνης διάρκειας, σε -0,485% για 

τα εξάμηνης διάρκειας και σε -0,490% για τα δωδεκάμηνης διάρκειας 

έντοκα γραμμάτια). 

 Το βελγικό δημόσιο, επωφελούμενο από μία τάση των διεθνών 

επενδυτών για τοποθετήσεις κεφαλαίων σε σχετικά ασφαλείς τίτλους, σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι τα επιτόκια δανεισμού του, αν και χαμηλά, 

παραμένουν ελκυστικά σε σύγκριση με εκείνα άλλων χωρών της 

ευρωζώνης, απήλαυσε στη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας μία 

σταθερά αύξουσα ζήτηση των κρατικών τίτλων του, τόσο 

βραχυπρόθεσμης όσο και μακροπρόθεσμης διάρκειας, δανειζόμενο χωρίς 

δυσκολίες συνολικό ποσόν 42,95 δις. € το 2012, 42,33 δις. € το 2013, 

31,83 δις. € το 2014 και 35,63 δις. € το 2015 από έκδοση ομολόγων 

διαφόρων διαρκειών. Το 2015 εκδόθηκαν και διατέθηκαν τίτλοι βελγικού 

μεσο-μακροπρόθεσμου δημοσίου χρέους συνολικού ύψους 35,63 δις. €, 

ενώ από την άλλη πλευρά, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός ανήλθε σε 49,6 

δις. €.  

Για το 2016, το ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει 

συνολικές ανάγκες μεσο-μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης στα 38,86 

δις. €, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων πρόκειται να καλυφθεί από 

ομολογιακό δανεισμό. Το Υπουργείο εκτιμά σε 25,88 δις. € το ποσόν που 

θα διατεθεί για αποζημίωση δημοσίου χρέους που λήγει το 2016. Η 

Υπηρεσία Διαχείρισης Χρέους εκτιμά ότι η έκδοση κρατικών ομολόγων 

το 2016 θα ανέλθει στα επίπεδα των 33,5 δις. €, ενώ αναμένει εξάλλου 

την άντληση περίπου ακόμη 4,25 δις. € από έκδοση και διάθεση άλλων 

μακροπρόθεσμων τίτλων κρατικού χρέους.  

Για το 2016 σύμφωνα με την βελγική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Χρέους, έχει επιτευχθεί ήδη το 62,15% του προγράμματος ομολογιακού 

δανεισμού, και έχουν αντληθεί 20,82 δις. € από έκδοση κρατικών 
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ομολόγων. Το χαμηλότερο κόστος δανεισμού δημιούργησε και φέτος 

σχετική ευφορία στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς έχει μειώσει 

αρκετά τις επιβαρύνσεις του κρατικού προϋπολογισμού για πληρωμές 

τόκων των συναπτόμενων δανείων. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις 

της Υπηρεσίας, οι επιβαρύνσεις τόκων επί του βελγικού δημοσίου χρέους 

που θα πρέπει να καταβάλει φέτος το βελγικό δημόσιο θα περάσουν για 

πρώτη φορά, έπειτα από πολλά χρόνια, κάτω από το επίπεδο των 10 δις. 

€, έναντι 10,66 δις. € το 2015. Είναι ξεκάθαρο ότι καθοριστικό ρόλο στην 

μείωση των σχετικών επιβαρύνσεων έχει παίξει η πολιτική χαμηλών 

επιτοκίων της ΕΚΤ, η οποία έχει οδηγήσει τα επιτόκια δανεισμού του 

βελγικού δημοσίου σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. 

Σημειώνουμε ότι η μέση περίοδος ωρίμανσης του συνολικού 

χαρτοφυλακίου του βελγικού δημοσίου χρέους ανέβηκε το 2015 στα 7,6 

χρόνια, με προοπτική να πλησιάσει περισσότερο κατά τα προσεχή έτη τα 

8 χρόνια. Οι βελγικοί κρατικοί τίτλοι φαίνεται ότι έχουν τα τελευταία 

χρόνια καταστεί ιδιαίτερα ελκυστικοί στους θεσμικούς επενδυτές, 

εγχώριους αλλά και ξένους. Σημειωτέον ότι οι ξένοι επενδυτές κρατούν 

το 53,8% του συνολικού βελγικού δημόσιου χρέους, ενώ το 30,1% του 

βελγικού χρέους βρίσκεται εις χείρας επενδυτών εκτός ευρωζώνης.  

Το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων έχει επιδράσει 

αρνητικά σε μία παραδοσιακή πηγή εσόδων για το βελγικό δημόσιο, η 

οποία έχει πολλές φορές δράσει επιβοηθητικά στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων χρέους στο Βέλγιο, και συγκεκριμένα τον εσωτερικό 

δανεισμό. Τα ποσά που κατορθώθηκε να συγκεντρωθούν από τις 4 

απόπειρες εσωτερικού δανεισμού το 2015 ανήλθαν σε μόλις 23,17 εκατ. 

€, έναντι 49,52 εκατ. €, έναντι 66,35 εκατ. € το 2013 και 142 εκατ. € το 

2012, ενώ από τις δύο προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί στην 

διάρκεια του τρέχοντος έτους έχουν συγκεντρωθεί μόλις 17,52 εκατ. €. 

Τα ποσά αυτά δεν μπορούν ασφαλώς να συγκριθούν με επιτυχημένες 
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προσπάθειες εσωτερικού δανεισμού προηγουμένων ετών, με κορυφαία 

εκείνην των αρχών Δεκεμβρίου 2011, όταν η απερχόμενη μεταβατική 

κυβέρνηση Leterme άντλησε με απόλυτη επιτυχία κονδύλια ύψους 5,73 

δις. ευρώ δια της διάθεσης κρατικών ομολόγων σε Βέλγους πολίτες, 

ποσόν ιστορικά υψηλό (με επίσης εξαιρετικά υψηλό επίπεδο επιτοκίων, 

πλησίον του 4%). Η έλλειψη ενδιαφέροντος για τον εσωτερικό 

ομολογιακό δανεισμό αποδίδεται στα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, που 

δεν καθίσταται δυνατό να προσελκύσουν επενδυτές.    

Επανερχόμενοι στο ζήτημα του υψηλού βελγικού δημοσίου 

χρέους, σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την κρατούσα βελγική οπτική, η 

χώρα είναι «παράπλευρο» θύμα της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Η 

άνοδος του χρέους αποδίδεται αφ’ ενός στην στήριξη που παρασχέθηκε 

στον εγχώριο τραπεζικό τομέα που επλήγη σχεδόν άμεσα στις αρχές της 

κρίσης, και αφ’ ετέρου στην συνεισφορά της χώρας στον ευρωπαϊκό 

μηχανισμό σταθερότητας και στα προγράμματα στήριξης και διάσωσης 

ευάλωτων οικονομιών της ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων της 

ελληνικής. Η οπτική αυτή αποσιωπά βεβαίως το γεγονός ότι 

παραδοσιακά το Βέλγιο είναι από τις πλέον χρεωμένες χώρες της 

ευρωζώνης. Στο Βέλγιο, όπως και σε άλλες χώρες της ευρωζώνης, 

προβάλλεται αρκετά έντονα η αντίληψη ότι η ευρωπαϊκή κρίση χρέους 

θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με «περισσότερη» Ευρώπη και μεγαλύτερες 

παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι βελγικές αρχές 

αναγνωρίζουν μεν το υψηλό επίπεδο του δημοσίου χρέους της χώρας, 

ωστόσο υποστηρίζουν ότι οι προοπτικές εξέλιξής του είναι ευνοϊκές διότι 

έχει εκδοθεί εξ ολοκλήρου σε ευρώ, ποσοστό 54,3% είναι διάρκειας άνω 

των 5 ετών, καθώς επίσης και σημαντικό τμήμα του χρέους βρίσκεται 

στα χέρια Βέλγων επενδυτών (το 46,2% του συνολικού δημοσίου 

χρέους), κάτι που το απαλλάσσει εκ πρώτης όψεως από κινδύνους 

συναλλαγματικών ή άλλων μεταβολών. Μία βαθύτερη ματιά ωστόσο, 
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αποκαλύπτει ότι οι καθυστερήσεις που σημειώνονται στην υλοποίηση 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στην εξυγίανση των δημοσίων 

οικονομικών του Βελγίου, σε συνδυασμό με το πρόβλημα γήρανσης του 

βελγικού πληθυσμού και δομικών αδυναμιών του συστήματος 

κοινωνικών ασφαλίσεων, μάλλον ωθούν την βελγική οικονομία σε 

διαρκώς ογκούμενα δημοσιονομικά ελλείμματα και συνεπώς της 

δημιουργούν αυξανόμενες ανάγκες δανεισμού για την κάλυψή τους.  

Ο κεντροδεξιός κυβερνητικός συνασπισμός Michel από το 

ξεκίνημα της θητείας του  αντιμετωπίζει σοβαρά το ενδεχόμενο πώλησης 

κρατικών συμμετοχών σε επιχειρήσεις όπως οι τράπεζες BNP Paribas και 

Belfius (η τελευταία είχε κρατικοποιηθεί στα τέλη του 2011 έναντι 4 δις. 

€ προκειμένου να αποκολληθεί και διασωθεί από τον καταρρεύσαντα 

μεγάλο τραπεζικό όμιλο DEXIA), τα ταχυδρομεία (Bpost) και η εταιρεία 

τηλεπικοινωνιών Proximus, ώστε να απομειώσει το δημόσιο χρέος, σε 

συνέχεια ανάλογης εκχώρησης της συμμετοχής του βελγικού κράτους, 

ύψους 25%, στο κεφάλαιο της BNP Paribas Fortis, στην οποία είχε 

προχωρήσει η κυβέρνηση Di Rupo στα τέλη του 2013, έναντι 3,25 δις. €. 

Στην διάρκεια του 2015 (Νοέμβριος) η βελγική κυβέρνηση προώθησε 

νομοθεσία η οποία ανοίγει τον δρόμο για την ιδιωτικοποίηση των 

βελγικών ημιδημόσιων εταιρειών τηλεπικοινωνιών (Proximus) και 

ταχυδρομείων (Bpost), δίνοντας το δικαίωμα στο βελγικό κράτος να 

μειώσει την συμμετοχή του σε μερίδιο κάτω του 50% του κεφαλαίου των 

εν λόγω επιχειρήσεων.      

 

Έτος 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Σε  εκατ. € 434.186 426.707 413.040 403.392 387.966 364.043 347.259 327.612 

% ΑΕΠ 106,1 106,5 105,2 104,1 102,3 99,7 99,6 92,5 
 ΠΗΓΕΣ :  Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 
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