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Διαχείριση οικονομικής κρίσης  

Η βελγική οικονομία είναι μία εξωστρεφής οικονομία με υψηλό βαθμό 

εμπορικής και οικονομικής εξάρτησης από τις γειτονικές της ανεπτυγμένες χώρες 

(κυρίως Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ην. Βασίλειο), γεγονός που την καθιστά 

ιδιαίτερα ευάλωτη στις διακυμάνσεις των οικονομιών των χωρών αυτών, αλλά και 

στις ασταθείς διακυμάνσεις των διεθνών αγορών. 

Η βελγική οικονομία υπήρξε από τις πρώτες που επλήγησαν στις αρχές της 

διεθνούς οικονομικής κρίσης. Η χώρα, εξαιτίας κυρίως της εξωστρέφειας του 

τραπεζικού της τομέα, επλήγη κατ’ αρχάς από την κρίση στον χρηματοπιστωτικό 

κλάδο, καθώς οι τρεις σημαντικότερες βελγικές τράπεζες χρειάστηκε να λάβουν 

κρατική οικονομική ενίσχυση για να επιβιώσουν (Fortis, Dexia, KBC). Η Fortis 

κατέληξε επιπλέον να εξαγοραστεί από τον γαλλικό όμιλο BNP Paribas, ενώ το 

βελγικό κομμάτι του ομίλου DEXIA εθνικοποιήθηκε στα τέλη του 2011 από το 

βελγικό κράτος έναντι 4 δις. € και μετονομάστηκε σε Belfius. Στην συνέχεια, το 

Βέλγιο, από κοινού με την Γαλλία και το Λουξεμβούργο, παρείχαν υψηλές 

κρατικές εγγυήσεις για να μην καταρρεύσει ο όμιλος DEXIA (ο οποίος έχει 

υποβληθεί από την Ε.Ε. σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, απαλλαγής από 

επικίνδυνα στοιχεία ενεργητικού και σταδιακής εξαφάνισης), και στα τέλη του 

2012 μετείχαν στην ανακεφαλαιοποίηση του ομίλου, αξίας 5,5 δις. € (εκ των 

οποίων το Βέλγιο κάλυψε τα 2,9 δις. € και τα υπόλοιπα η Γαλλία), ενώ επίσης 

αύξησαν το ύψος των τριμερών εγγυήσεων προς τον όμιλο στα 85 δις. € (στις 

οποίες το Βέλγιο μετέχει κατά 51,4%). Σύμφωνα με στοιχεία Νοεμβρίου 2015, το 

ύψος των εγγυήσεων στις οποίες είναι εκτεθειμένα τα δύο κράτη για την DEXIA 

είναι πλέον της τάξεως των 62 δις. €. 

Με την πρόοδο της οικονομικής κρίσης επηρεάστηκε το εξωτερικό εμπόριο 

της χώρας, το οποίο παραδοσιακά κρατούσε υψηλά όλους τους βελγικούς 
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δημοσιονομικούς δείκτες, κυρίως ως αποτέλεσμα της ύφεσης των οικονομιών των 

σημαντικότερων εμπορικών εταίρων του Βελγίου. Το Βέλγιο εισήλθε το 2009 σε 

δημοσιονομική επιτήρηση εξαιτίας υπερβολικού ελλείμματος, καθώς το 

δημοσιονομικό αποτέλεσμα ήταν έντονα αρνητικό (-5,4% του ΑΕΠ), ενώ 

παράλληλα και το δημόσιο χρέος είχε αρχίσει να αυξάνεται αισθητά (από 92,5% 

του ΑΕΠ το 2008 σε 99,6% του ΑΕΠ το 2009). Με απόφασή της (τον Ιούνιο 

2014), η Ευρ. Επιτροπή αποφάσισε την έξοδο του Βελγίου από την διαδικασία 

υπερβολικού ελλείμματος, καθώς το 2013 είχε επιτευχθεί η επαναφορά του στο 

όριο του 3%. Στα τέλη Φεβρουαρίου 2015, η Ευρ. Επιτροπή αποφάσισε να μην 

θέσει εκ νέου το Βέλγιο σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, 

χαρακτηρίζοντας το έλλειμμα του 2014 (ύψους 3,1%) ως «προκύπτον από 

εξαιρετικές περιστάσεις και προσωρινό» και αναγνωρίζοντας ότι η νέα βελγική 

κυβέρνηση έχει αναλάβει σημαντικές προσπάθειες δημοσιονομικών 

εξοικονομήσεων, συνοδευόμενες από ένα πειστικό πρόγραμμα διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων. Σημειώνουμε ότι η κεντροδεξιά κυβέρνηση Michel έχει εξ αρχής 

αποφασίσει την χρονική μετάθεση της επίτευξης δημοσιονομικής εξισορρόπησης 

κατά δύο έτη, από το 2016 στο 2018, ώστε να δοθούν τα δημοσιονομικά 

περιθώρια για λήψη μέτρων επανεκκίνησης της βελγικής οικονομίας, πράγμα που 

έχει γίνει αποδεκτό από την Ευρ. Επιτροπή.   

Στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας η χώρα διήλθε μακρά περίοδο πολιτικής 

κρίσης, με προσωρινή διακυβέρνηση από την «μεταβατική» κυβέρνηση του Yves 

Leterme, από τον Απρίλιο 2010 μέχρι τον Δεκέμβριο 2011. Στις αρχές Δεκεμβρίου 

του 2011, 6 κόμματα σχημάτισαν κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον εντολοδόχο 

σοσιαλιστή πρωθυπουργό Elio Di Rupo, υπό το βάρος τότε της πίεσης των 

διεθνών αγορών στη βελγική οικονομία, των διαδοχικών υποβαθμίσεων του 

βελγικού αξιόχρεου και της εκτίναξης των επιτοκίων δανεισμού του βελγικού 
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κράτους σε επίπεδα πλησίον του 6%. Η κυβέρνηση Di Rupo υλοποίησε μία 

σχετικά ισορροπημένη πολιτική δημοσιονομικής λιτότητας, με την συνολική 

προσπάθεια δημοσιονομικής εξοικονόμησης και εξυγίανσης που καταβλήθηκε 

κατά το διάστημα της θητείας της να εκτιμάται σε πλησίον των 22 δις. €, με 

έμφαση στην επιτυχή εφαρμογή της αποκαλούμενης «βελγικής συνταγής», δηλαδή 

μίας ισορροπημένης πολιτικής δημοσιονομικής λιτότητας και τόνωσης της 

αγοραστικής δύναμης και της ανταγωνιστικότητας, που οδήγησε το Βέλγιο σε 

σχετικά ανώδυνη αντιμετώπιση της διεθνούς οικονομικής κρίσης.  

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση που προέκυψε από τις εθνικές εκλογές του Μαΐου 

2014 έχει προχωρήσει σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις –ορισμένες εκ των οποίων 

επώδυνες- με στόχο την μακροπρόθεσμη εξυγίανση των δημοσιονομικών του 

Βελγίου, περιλαμβανομένων εκείνων που υποδεικνύει επανειλημμένα η Ευρ. 

Επιτροπή, ήτοι φορολογικής μεταρρύθμισης, μεταρρύθμισης του συστήματος 

κοινωνικών ασφαλίσεων και συντάξεων, αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης, 

αναθεώρησης του συστήματος τιμαριθμικής αναπροσαρμογής μισθών, 

συνοδευόμενες από μέτρα τόνωσης της ανταγωνιστικότητας, αντιμετώπισης της 

ανεργίας και στήριξης των ευπαθών οικονομικά ομάδων του πληθυσμού. 

Σημειώνουμε πάντως ότι οι κριτικές έναντι της κυβέρνησης Michel εστιάζονται 

από την μία πλευρά –κυρίως του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και της 

αντιπολίτευσης- στην μη επίτευξη ριζικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 

βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, παρά μόνον επιφανειακών αλλαγών που είναι 

αποτελέσματα εσωτερικών πολιτικών συμβιβασμών, ενώ από την άλλη πλευρά –

κυρίως των εργατικών οργανώσεων, αλλά και των γαλλόφωνων περιφερειών της 

χώρας- στην έλλειψη διαλόγου και στην υποβάθμιση της σημασίας των 

διαδικασιών διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και τις περιφερειακές 

κυβερνήσεις, από την πλευρά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.    


