
Γνωμοδότηση Ευρ. Επιτροπής για σχέδιο προϋπολογισμού Βελγίου 2023 
 
Στις 22/11 τ.έ η Ευρ. Επιτροπή εξέδωσε την γνωμοδότησή της για το κατατεθέν 

σχέδιο προϋπολογισμού του Βελγίου για το 2023. 
 
Από την ανωτέρω γνωμοδότηση συγκρατούνται τα ακόλουθα: 
 
Η Επιτροπή προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ της χώρας 2,8% το 2022 και μόλις 0,2% το 

2023, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί περί το 10,4% και 6,2% αντίστοιχα. 
 
Η Επιτροπή εφιστά τη προσοχή του Βελγίου τόσο στο αυξημένο δημόσιο χρέος 

(105,3% το 2022 και 108,2% το 2023), όσο και στο υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα (5,2% το 
2022 και 5,8% το 2023). 

 
Τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω ενεργειακής κρίσης έχουν 

δημοσιονομικό κόστος ύψους 1% του ΑΕΠ το 2022 και 0,7% του ΑΕΠ το επόμενο έτος. Εάν 
ληφθεί υπ’ όψιν ότι η φορολόγηση υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων της χώρας 
αποφέρει δημοσιονομικά έσοδα της τάξης του 0,1% του ΑΕΠ το 2022 και 0,2% του ΑΕΠ το 
2023, το καθαρό δημοσιονομικό αποτύπωμα της ανωτέρω κυβερνητικής πολιτικής είναι -
0,9% του ΑΕΠ το τρέχον έτος και -0,5% του ΑΕΠ το επόμενο. 

 
Παρά ταύτα η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι τρέχουσες δημόσιες υπερβαίνουν τη 

μεσοπρόθεσμη αύξηση της παραγωγής και συνεπώς το Βέλγιο θα πρέπει να λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση της εν λόγω ισορροπίας, λαμβάνοντας πάντα υπ’ 
όψιν τις αναγκαίες πολιτικές στήριξης της οικονομίας εν όψει της ενεργειακής κρίσης. 

 
Πέραν του ανωτέρω, οι υπόλοιπες συστάσεις της Ευρ. Επιτροπής είναι οι 

ακόλουθες: 
 
Το Βέλγιο καλείται να αυξήσει τις επενδύσεις του στους τομείς της ενεργειακής 

μετάβασης και ψηφιακού μετασχηματισμού 
 
Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 

επιτευχθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και περίθαλψης. 
 
Επιπλέον κρίνεται αναγκαία η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος ώστε να 

αρθούν τα αντικίνητρα στην εργασία μέσω μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης των 
εισοδημάτων από εργασία και ορθολογικοποίηση του συστήματος κοινωνικών 
επιδοτήσεων και ενισχύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση της χώρας έχει ανακοινώσει 
ότι μέχρι το τέλος τ.έ θα καταθέσει σχέδιο αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος 
προς την ανωτέρω κατεύθυνση 
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