
Με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης της ετήσιας έκθεσης της Κεντρικής Τράπεζας 
του Βελγίου, ο Διοικητής κ. Pierre Wunsch προέβη σε τοποθέτηση επί της οικονομίας της 
χώρας η οποία συνοψίζεται στα εξής: 

 
Το ΑΕΠ της χώρας κινήθηκε περί το 3,1% το 2022, επίδοση η οποία δεν μπορεί να 

χαρακτηρισθεί άσχημη, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μικρότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο (3,4%). Το Βέλγιο δεν εισήλθε σε τροχιά ύφεσης όμως παραμένουν οι δομικές 
αδυναμίες, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπισθούν με μεταρρυθμίσεις σε βασικές 
λειτουργίες του κράτους, όπως το συνταξιοδοτικό και η κοινωνική πρόνοια. 

 
Στα θετικά συγκαταλέγεται η διατήρηση της δυναμικής της ιδιωτικής κατανάλωσης 

λόγω του συστήματος της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών. Η άλλη όμως όψη 
του εν λόγω μέτρου είναι η ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες στο 
υψηλότερο σημείο τους ώθησαν το πληθωρισμό στο 13%. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η 
αύξηση του δομικού πληθωρισμού της χώρας, παρ’ ότι ο γενικός δείκτης τιμών 
καταναλωτή παρουσιάζει αποκλιμάκωση. Σημειώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά 
ότι ο πληθωρισμός του Βελγίου του παρελθόντος έτους θα κινηθεί περί το 10,3%, ενώ το 
2023 θα αποκλιμακωθεί στο 4,3%.  

 
Επίσης ο Διοικητής αναγνωρίζει ότι η ανεργία είναι σε χαμηλά επίπεδα (5,5%) παρ’ 

όλες τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και θεωρεί ότι θα παραμένει σε ανάλογα 
επίπεδα στο επόμενο διάστημα. Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη όμως παραμένει σε 
χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα την στάση αναμονής των επιχειρηματιών σε ό,τι αφορά 
την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. 

 
Στην ίδια γραμμή με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Διοικητής εκφράζει 

την ανησυχία του για τη τάση διεύρυνσης τόσο του δημοσιονομικού ελλείμματος όσο και 
του δημόσιου χρέους. 

 
Σε άλλη παρέμβασή του, και υπό το φως των εξελίξεων της ελβετικής τράπεζας 

Credit Suisse και των ενδεχόμενων επιπτώσεων στο βελγικό τραπεζικό σύστημα, ο 
Διοικητής υπήρξε καθησυχαστικός και διαβεβαίωσε ότι οι βελγικές τράπεζες έχουν επαρκή 
κεφαλαιοποίηση ώστε να αντιμετωπίσουν προβλήματα σχετιζόμενα με τις ως άνω 
εξελίξεις, ακόμα και αν χρειασθεί να διαγράψουν από το ενεργητικό τους τις όποιες ζημίες 
σε τιμές αγοράς. 

 
Συνέχισε τονίζοντας ότι οι βελγικές τράπεζες έχουν ευρεία βάση καταθέσεων, 

ισχυρές εγγυήσεις και επαρκή ενεργητικά που θα τους εξασφάλιζαν πρόσβαση σε 
ρευστότητα μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
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