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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζουμε τους αναθεωρημένους (με βάση 

στοιχεία της 29.7.2016) βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες του 

Βελγίου με την εξέλιξή τους από το 2013, τις εκτιμήσεις της Κεντρικής 

Τράπεζας για το 2016 και τις προβλέψεις της για το 2017.  

 

 2013 2014 2015 2016* 2017** 

Μεταβολή πραγματικού  ΑΕΠ (% μεταβολή) 0,0 +1,3 +1,4 +1,3 +1,5 

Ακαθάριστη κεφαλαιακή δαπάνη (% μεταβολή) -1,7 +7,0 +2,3 +2,3 +2,9 

Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών (% μεταβολή) +1,6 +5,4 +4,8 +5,2 +5,0 

Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών (% μεταβολή) +0,8 +5,9 +5,2 +5,1 +5,1 

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (% του ΑΕΠ) -3,0 -3,1 -2,6 -2,8 -2,4 

Πρωτογενές αποτέλεσμα (% του ΑΕΠ) 0,3 0,1 0,3 -0,2 0,0 

Δημόσιο χρέος (% του ΑΕΠ) 105,2 106,6 106,1 106,9 106,8 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% του ΑΕΠ) -0,2 -0,2 0,0 0,1 0,4 

Πληθωρισμός (% μεταβολή) 1,2 0,5 0,6 1,6 1,8 

Εναρμονισμένος δείκτης ανεργίας (%) 8,4 8,5 8,5 8,5 8,3 

      

Σημειώσεις: * Αναθεωρημένες εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας Βελγίου όσον αφορά τα 

μακροοικονομικά στοιχεία έτους 2016, Institut des Comptes Nationaux 

                       ** Προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας Βελγίου για το 2017, Institut des 

Comptes Nationaux  

 

Οι πλέον πρόσφατες εξαμηνιαίες προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας 

του Βελγίου (BNB) για το 2016 και τα έτη 2017 και 2018, αναφέρουν για 

φέτος ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ 1,3%, αυξήσεις των εξαγωγών και 

των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (κατά 5,2% και 5,1% αντίστοιχα), 

αύξηση των επενδύσεων (κατά 2,3% συνολικά, κατά 3,5% όσον αφορά 

τις δημόσιες επενδύσεις, κατά 1,4% όσον αφορά τις επιχειρηματικές 

επενδύσεις και κατά 4,4% όσον αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις σε 

ακίνητα), αλλά και του επιπέδου εγχώριας καταναλωτικής δαπάνης 

(+1,2%), συγκράτηση του εναρμονισμένου δείκτη ανεργίας στο 8,5%, 

σημαντική άνοδο του πληθωρισμού στο 1,6% και μικρό πλεόνασμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, στο 0,1% του ΑΕΠ.  

Το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται για το 2016 σε 2,8% του ΑΕΠ, το 

πρωτογενές έλλειμμα σε 0,2% του ΑΕΠ και το επίπεδο του δημοσίου 

χρέους σε 106,9% του ΑΕΠ. Για το 2017 η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά τον 
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ρυθμό ανάπτυξης στο 1,5% και για το 2018 στο 1,6%. Παράλληλα, το 

δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί το 

2017 και το 2018 σε 2,4%. Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι το 2017 θα 

μειωθεί ελαφρότατα σε 106,8% του βελγικού ΑΕΠ και το 2018 θα 

μειωθεί περισσότερο, σε 106% του ΑΕΠ. Η Κεντρική Τράπεζα αναμένει 

επίσης σταδιακή μείωση της ανεργίας, με τον εναρμονισμένο δείκτη να 

ανέρχεται σε 8,3% το 2017 και σε 7,8% το 2018, καθώς και άνοδο του 

δείκτη πληθωρισμού στο 1,8% για το 2017 και στο 1,9% για το 2018. 

Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι η μεγέθυνση της βελγικής οικονομίας 

κατά την τριετία 2016-2018 θα βοηθηθεί κυρίως από την εσωτερική 

ζήτηση, που αναμένεται ότι θα σημειώσει αξιόλογη άνοδο κατά τα 

προσεχή δύο έτη. Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά επίσης ότι, δεδομένου πως 

κατά την διετία 2015-2016 οι βελγικές επιχειρήσεις έχουν βελτιώσει σε 

σημαντικό βαθμό τους εσωτερικούς τους συσχετισμούς κόστους-

ανταγωνιστικότητας, έχουν καταστεί περισσότερο ανταγωνιστικές και 

αναμένεται ότι κατά τα αμέσως προσεχή έτη θα αυξήσουν τις εξαγωγικές 

τους επιδόσεις, εφ’ όσον φυσικά το επιτρέψει η διεθνής οικονομική 

συγκυρία. Επιπλέον, η Κεντρική Τράπεζα αναμένει ότι, έπειτα από την 

σχετική στασιμότητα των ακαθάριστων κεφαλαιακών επενδύσεων το 

2016, το 2017 και το 2018 οι επενδύσεις θα σημειώσουν αξιόλογη άνοδο, 

της τάξεως του 2,9% και του 3% αντίστοιχα, πυροδοτούμενες αφ’ ενός 

από τις ευνοϊκότερες –ως εκτιμάται- συνθήκες πρόσβασης σε πηγές 

χρηματοδότησης, και αφ’ ετέρου από υψηλά επίπεδα κερδοφορίας. 

Αναμένεται επίσης ελαφρά βελτίωση του εναρμονισμένου δείκτη 

ανεργίας, και καθαρή δημιουργία 140 χιλιάδων θέσεων εργασίας κατά 

την τριετία 2016-2018, κυρίως ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης και των υλοποιούμενων πολιτικών 

ελάφρυνσης του εργατικού / μισθολογικού κόστους. Τέλος, αναφορικά 



 3 

με τα δημοσιονομικά μεγέθη, η Κεντρική Τράπεζα αναμένει μία ελαφρά 

επιδείνωσή τους φέτος, βασικά ως αποτέλεσμα του αυξημένου 

δημοσιονομικού κόστους της μεταναστευτικής κρίσης και των 

αυξημένων μέτρων ασφάλειας, καθώς και της εκστρατείας 

καταπολέμησης της τρομοκρατίας, αλλά και της σημειούμενης πτώσης 

των φορολογικών εσόδων του κράτους, ως ποσοστού του ΑΕΠ.    

Παραθέτουμε κατωτέρω αναλυτικό πίνακα προβλέψεων 

μακροοικονομικών μεγεθών της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου για 

την προσεχή τριετία.   

 

ΠΗΓΕΣ : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux 

 

 2016 2017 2018 

Μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ (%) 1,3 1,5 1,6 

Εγχώρια καταναλωτική δαπάνη (% μεταβολή) 0,9 1,3 1,4 

Δημόσια καταναλωτική δαπάνη (% μεταβολή) 0,8 0,5 0,6 

Εγχώρια ζήτηση (% μεταβολή) 1,2 1,5 1,6 

Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (% μεταβολή) 2,3 2,9 3,0 

Δημόσιες επενδύσεις (% μεταβολή) 3,5 0,0 3,5 

Επιχειρηματικές επενδύσεις (% μεταβολή) 1,4 3,7 3,4 

Ιδιωτικές επενδύσεις σε ακίνητα (% μεταβολή) 4,4 1,8 1,8 

Εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών (% μεταβολή) 5,2 5,0 4,7 

Εισαγωγές αγαθών & υπηρεσιών (% μεταβολή) 5,1 5,1 4,7 

Εναρμονισμένος δείκτης ανεργίας (%) 8,6 8,3 7,8 

Πληθωρισμός 1,6 1,8 1,9 

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (% του ΑΕΠ) -2,8 -2,4 -2,4 

Πρωτογενές δημοσιονομικό αποτέλεσμα (% του ΑΕΠ) -0,2 0,0 -0,2 

Δημόσιο χρέος (% του ΑΕΠ) 106,9 106,8 106,0 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% του ΑΕΠ) 0,1 0,4 0,7 


