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Αγορά εργασίας 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Εθνικού 

Γραφείου Απασχόλησης (Office National de l’Emploi- ONEM), ο 

εναρμονισμένος δείκτης ανεργίας το 2015 στο Βέλγιο ανήλθε σε 8,6%, 

στα ίδια επίπεδα με το 2014, σημαντικά κατώτερος από τον μέσο 

κοινοτικό όρο (9,4%) και τον μέσο όρο της ευρωζώνης (10,9%). Οι 

αναθεωρημένες εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου για το 

2016 προβλέπουν συγκράτηση του εναρμονισμένου δείκτη ανεργίας στο 

8,6%, ενώ από το 2017 αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωσή του, στο 

8,3% το 2017 και στο 7,8% το 2018.  

Το ποσοστό απασχολουμένων επί του συνολικού ενεργού 

πληθυσμού παραμένει εξαιρετικά χαμηλό, ιδιαίτερα στις Βρυξέλλες και 

την Βαλλονία, γεγονός που οφείλεται σύμφωνα με το ONEM στα 

διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας, τα οποία βελτιώνονται με πολύ 

αργά βήματα. Οι δε ρυθμοί εισόδου των ανέργων στην εργασία 

παραμένουν χαμηλοί, ιδιαίτερα όσον αφορά τις «ομάδες υψηλού 

κινδύνου ανεργίας», όπως οι νέοι, οι μετανάστες και οι ανειδίκευτοι ή 

χαμηλών προσόντων. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ONEM και των περιφερειακών 

υπηρεσιών απασχόλησης του Βελγίου (Forem, VDAB, Actiris), η 

ανεργία κατέγραψε σημαντική πτώση, άνω του 6%, τόσο στην Βαλλονία 

όσο και στις Βρυξέλλες, στην διάρκεια του 2015. Κατά τα στοιχεία, ο 

αριθμός των αναζητούντων εργασία ανέργων μειώθηκε οριακά στην 

Φλάνδρα κατά 0,2%, ενώ στην Βαλλονία μειώθηκε κατά 4,6% και στις 

Βρυξέλλες κατά 6,5% στην διάρκεια του παρελθόντος έτους. Οι 

συνολικοί δείκτες ανεργίας στα τέλη του 2015 για τις τρεις βελγικές 

περιφέρειες διαμορφώθηκαν στο 7,6% για την Φλάνδρα (232,93 χιλ. 

άνεργοι αναζητούντες εργασία), στο 15% για την Βαλλονία (242,39 χιλ. 
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άνεργοι) και στο 18,3% για τις Βρυξέλλες (103,21 χιλ. άνεργοι), έχοντας 

παρουσιάσει ελαφρά μειωτική τάση σε σύγκριση με το 2014.  

Κατά τις εκτιμήσεις έγκυρων οικονομικών αναλυτών, η συνολική 

βελτίωση των μεγεθών της ανεργίας οφείλεται αφ’ ενός στην αισθητή 

καλυτέρευση της οικονομικής συγκυρίας πέρσι και αφ’ ετέρου στις 

πρόσφατες βελτιώσεις του συστήματος επανένταξης των ανέργων στην 

αγορά εργασίας. Σημειώνεται επίσης ότι τα μεγέθη της ανεργίας κατά το 

παρελθόν έτος επηρεάστηκαν σε κάποιο βαθμό τόσο από την 

αυστηροποίηση των όρων πρόωρης συνταξιοδότησης (κυρίως στην 

Φλάνδρα, όπου η μικρή μείωση της ανεργίας οφείλεται στο γεγονός ότι 

σημαντικός αριθμός ηλικιωμένων εργαζομένων, στα όρια της πρόωρης 

συνταξιοδότησης, παρέμειναν διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας), όσο και 

από την επιβολή στενότερων χρονικών περιθωρίων για την καταβολή 

επιδομάτων ανεργίας (στην τριετία σε ομοσπονδιακό επίπεδο) που 

άσκησαν αυξομειωτικές επιδράσεις στον αριθμό των καταγεγραμμένων 

ανέργων (ιδιαίτερα στην περιφέρεια των Βρυξελλών).                       

Σύμφωνα επίσης με στοιχεία του ONEM και των περιφερειακών 

υπηρεσιών απασχόλησης του Βελγίου (Forem, VDAB, Actiris), κατά το 

πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ο αριθμός ανέργων που αναζητούν 

εργασία σημείωσε πτώση σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 

2015 σε όλες τις βελγικές περιφέρειες. Πιο συγκεκριμένα, στην Φλάνδρα 

καταγράφηκε μείωση κατά 3,1% σε ετήσια βάση, στην Βαλλονία επίσης 

μείωση κατά 6,7% και στις Βρυξέλλες κατά 6,8%. Επίσης, σύμφωνα με 

τα περιφερειακά στοιχεία της ανεργίας, ο αριθμός αναζητούντων εργασία 

στην περιφέρεια των Βρυξελλών πέρασε κάτω από το συμβολικό 

κατώφλι των 100 χιλιάδων στην διάρκεια του πρώτου τριμήνου 

τρέχοντος έτους, ανερχόμενος σε 99,89 χιλιάδες άτομα. 
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Σημειώνουμε επίσης ότι, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε 

πολύ πρόσφατα το ONEM (το Εθνικό Γραφείο Απασχόλησης -  Office 

National de l’Emploi), κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 ο 

εναρμονισμένος δείκτης ανεργίας στο Βέλγιο ανήλθε στο επίπεδο του 

8,6%, σε σταθερά επίπεδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 

2015, με σημαντική ωστόσο αύξηση του δείκτη ανεργίας των νέων (κάτω 

των 25 ετών, στο 24,6% έναντι 20,3% το πρώτο τρίμηνο 2015 και 25,1% 

το τέταρτο τρίμηνο 2015). 

Σύμφωνα με έγκυρους οικονομικούς αναλυτές, το γεγονός ότι η 

ανεργία παραμένει σε σταθερά υψηλότατα επίπεδα στις Βρυξέλλες και 

την Βαλλονία, αντικατοπτρίζει τα βαθύτερα διαρθρωτικά προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες των δύο εν λόγω περιφερειών, ενώ 

στην Φλάνδρα το επίπεδο της ανεργίας φαίνεται σαφώς περισσότερο 

ικανοποιητικό, ωστόσο καθώς η οικονομία της είναι πιο ανοικτή και 

επηρεαζόμενη από τις διακυμάνσεις της οικονομικής συγκυρίας, 

ενδεχομένως στο μέλλον η ανεργία επιδεινωθεί.  

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας εμπορικών πληροφοριών 

Graydon, ο αριθμός πτωχεύσεων στο Βέλγιο το 2015 σημείωσε πτώση 

κατά λίγο άνω του 6% έναντι του 2014. Οι πτωχεύσεις στην διάρκεια του 

2015 ανήλθαν σε 10.605, ενώ σημειώνεται ότι πρόκειται για την δεύτερη 

διαδοχική χρονιά κατά την οποία η πορεία του αριθμού των πτωχεύσεων 

ακολουθεί πτωτική πορεία. Επίσης πτώση, κατά 11,6% έναντι του 2014, 

σημείωσε και ο αριθμός των επαπειλούμενων εξαιτίας πτωχεύσεων 

θέσεων εργασίας, που ανήλθαν σε 23.050 το 2015. Η μείωση του 

αριθμού των πτωχεύσεων αφορούσε και τις τρεις βελγικές περιφέρειες, 

ήτοι την Βαλλονία (-9,3%), την Φλάνδρα (-5,8%) και, σε μικρότερο 

βαθμό, τις Βρυξέλλες (-2%). Σύμφωνα με έγκυρους Βέλγους 

οικονομικούς αναλυτές, η μείωση των πτωχεύσεων το 2015 συνδέεται με 
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μία γενικότερη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, καθώς και με μία 

ήπια αναπτυξιακή δυναμική της βελγικής οικονομίας, αλλά και με την 

βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στην χώρα. Οι εκτιμήσεις της 

Graydon αναφορικά με την πορεία των πτωχεύσεων το 2016 είναι αρκετά 

αισιόδοξες, ωστόσο επισημαίνεται ότι ακόμη σήμερα ο αριθμός τους 

κυμαίνεται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με εκείνα προ 

κρίσης, περίπου στις 7 με 8 χιλιάδες πτωχεύσεις ετησίως.     

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT (2015), 

μόνον η Δανία, μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., έχει υψηλότερα 

εργατικά κόστη από το Βέλγιο (στους κλάδους βιομηχανίας, κατασκευών 

και υπηρεσιών). Συγκεκριμένα, με συνολικό ωριαίο κόστος ύψους 39,1 €, 

το Βέλγιο κατατάσσεται δεύτερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά από τη 

Δανία (με 41,3 €). Σε σύγκριση με τις τρεις γειτονικές, ανταγωνίστριες 

του Βελγίου χώρες, η Γαλλία έχει συνολικό ωριαίο κόστος 35,1 €, η 

Ολλανδία 34,1 € και η Γερμανία 32,2 €, ενώ κατά την τελευταία επταετία 

το εργατικό / μισθολογικό κόστος στο Βέλγιο έχει αυξηθεί συνολικά 

κατά 18,8% έναντι σαφώς χαμηλότερων ρυθμών αύξησής του στις εν 

λόγω γειτονικές χώρες (που φθάνουν μέχρι το 15,4% στην Γερμανία).  

Αναφέρουμε τέλος ότι, με βάση τα στοιχεία του 2014, το 12,4% 

του βελγικού εργατικού δυναμικού απασχολείται στους βιομηχανικούς 

κλάδους, το 5,9% στον κλάδο κατασκευών, ενώ το συντριπτικά 

μεγαλύτερο ποσοστό, της τάξεως του 80,4% απασχολείται στους 

διαφόρους κλάδους υπηρεσιών. Η κύρια συγκέντρωση απασχολουμένων 

στον κλάδο υπηρεσιών στο Βέλγιο εμφανίζεται στους τομείς εμπορίου-

μεταφορών-ξενοδοχείων-εστίασης (21,3% του συνολικού εργατικού 

δυναμικού), επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών 

διοικητικής υποστήριξης (18,5% του εργατικού δυναμικού), δημοσίων 
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υπηρεσιών και εκπαίδευσης (17,8% του εργατικού δυναμικού) και υγείας 

- κοινωνικής πρόνοιας (12,7% του εργατικού δυναμικού).  

Έτος 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Πληθυσμός (σε χιλ.) 11.261 11.209 11.151 11.100 11.036 10.951 10.840 

Εργατικό δυναμικό (σε 

χιλ.) 

 4.627 4.612 4.631 4.614 4.553 4.524 

Ανεργία %  8,6 8,6 8,4 7,6 7,2 8,3 7,9 
ΠΗΓΕΣ :  EUROSTAT, Institut des Comptes Nationaux 
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