
Σύνοψη εκτιμήσεων για πορεία βασικών μακρο-οικονομικων μεγεθών Βελγίου 
2022 και 2023. Διεύρυνση δημοσιονομικού ελλείμματος και δημόσιου χρέους. 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά οι εκτιμήσεις της Κεντρικής 

Τράπεζας Βελγίου (ΚΤΒ), της Ευρ. Επιτροπής, του ΟΟΣΑ και της επιχειρηματικής κοινότητας 
του Βελγίου για τη πορεία των βασικών μακρο-οικονομικών μεγεθών της χώρας το 2022 
και 2023, ενώ παρατίθενται οι εκτιμήσεις της Ευρ. Επιτροπής για τη πορεία των εν λόγω 
μεγεθών στην ΕΕ27. 

 
 ΑΕΠ Πληθωρισμός Δημοσιονομικό 

Έλλειμμα % ΑΕΠ 
Δημόσιο Χρέος  

% ΑΕΠ 

 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 

ΚΤΒ 3,1 0,6 10,4 4,4 -4,3 -5,3 105,2 108,1 

Ευρ. Επιτρ. 2,8 0,2 10,4 6,2 -5,2 -5,8 106,2 107,9 

ΟΟΣΑ 2,0 n/a 9,9 6,6 -5,2 -5,8 106,2 107,0 

Επιχ. Κοιν. 3,0 0,0 10,3 6,8 -5,0 -5,3 105,9 107,1 

         

ΕΕ27 3,3 0,3 9,3 7,0 -3,4 -3,6 n/a n/a 

 
Από τα ανωτέρω παρατηρείται μία σύγκλιση των εκτιμήσεων στο ότι το 2023 η 

οικονομία θα αναπτυχθεί απλώς οριακά, θα αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός αλλά τόσο το 
δημοσιονομικό έλλειμμα, όσο και το δημόσιο χρέος θα διευρυνθούν.  

 
Σε αυτά μπορούν να προστεθούν η εκτιμώμενη διεύρυνση του εμπορικού 

ελλείμματος της χώρας, η οποία με τη σειρά της αναμένεται να επιδεινώσει το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών (το έλλειμμα του οποίου εκτιμάται σε 4,7% του ΑΕΠ το 2022 και 
5,1% του ΑΕΠ το 2023), καθώς επίσης και η ελαφρά αύξηση της ανεργίας από 5,7% του 
εργατικού δυναμικού το 2022 σε 6,2% το 2023.  

 
Ειδικά, σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα του Βελγίου, το τρίτο τρίμηνο του 

2022 το μέγεθος ανήλθε στο 5,1% του ΑΕΠ, καταγράφοντας την χειρότερη επίδοση 
ανάμεσα στις χώρες της ευρωζώνης, ο μέσος όρος της οποίας κυμάνθηκε περί το 3,3%. 
Αναλυτές αποδίδουν την εξέλιξη κυρίως στα ληφθέντα μέτρα στήριξης της οικονομίας και 
των νοικοκυριών λόγω ενεργειακής κρίσης. 

 
Σημειώνεται ότι τόσο το δημοσιονομικό έλλειμμα, όσο και το δημόσιο χρέος 

κυμαίνονται σε επίπεδα σαφώς ανώτερα εκείνων που τίθενται από το Σύμφωνο 
Σταθερότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει τη τάση διεύρυνσης των εν λόγω 
μεγεθών κατά τη πρόσφατη φθινοπωρινή έκθεσή της, ζητώντας από τις Βρυξέλλες να λάβει 
τα αναγκαία μέτρα, διαρθρωτικού κυρίως χαρακτήρα. 

 
Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών, 25/1/23 
 
Πηγή ΚΤΒ 
 


