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Διεθνές εμπόριο Βελγίου 2022 
 
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Βελγίου το διεθνές εμπόριο 

της χώρας το 2022 διαμορφώθηκε ως ακολούθως: 
 

 2020 2021 2022 

Εισαγωγές 257,8 333,0 447,9 

Εξαγωγές 258,4 326,7 440,2 

Ισοζύγιο +0,6 -6,3 -7,7 

Δις ευρώ 
 
Η αύξηση της αξίας τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγωγών αποδίδεται εν μέρει 

στη αύξηση των τιμών λόγω πληθωρισμού, όμως επισημαίνεται η διαχρονική τάση 
διεύρυνσης του εμπορικού ελλείμματος της χώρας. 

 
Σημειώνεται ότι δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα η ανάλυση ανά προϊόν. 
 
 
Αξιολόγηση οικονομίας Βελγίου από οίκους Fitch και Standard & Poor's 
 
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch προειδοποίησε ότι εάν δεν βελτιωθεί η εικόνα των 

δημοσιονομικών της χώρας, θα προβεί σε αναθεώρηση της πιστοληπτικής προοπτικής του 
Βελγίου από «σταθερή» σε «αρνητική». Πέραν των δημοσιονομικών, ο οίκος Fitch 
συνεκτίμησε το εύθραυστο και περίπλοκο πολιτικό σκηνικό της χώρας, καθώς επίσης και τα 
περιορισμένα αποτελέσματα των μέχρι τώρα διαθρωτικών τομών στην αγορά εργασίας.  

 
Το Βέλγιο κατατάσσεται στη βαθμίδα ΑΑ του εν λόγω οίκου. 
 
Από τη μεριά του ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's ήταν λιγότερο αυστηρός από 

τον οίκο Fitch, πλην όμως το μήνυμα που πέρασε, έστω και με έμμεσο τρόπο, στο βελγικό 
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οικονομικό επιτελείο ήταν το ουσιαστικά το ίδιο: η οικονομία της χώρας χρειάζεται 
διαρθρωτικές τομές σε κρίσιμους και ευαίσθητους πολιτικά και κοινωνικά τομείς, όπως το 
συνταξιοδοτικό και η κοινωνική πρόνοια. 

 
Η διαφορά στη προσέγγιση των δύο οίκων αξιολόγησης έγκειται στο ότι ο οίκος Fitch 

διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με την ικανότητα του πολιτικού συστήματος της χώρας να 
υλοποιήσει, μετά τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2024, τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. 

 
Κατά τα άλλα, ο οίκος Standard and Poors διατηρεί τη βαθμολογία "AA/A-1 +" για το 

Βέλγιο, με σταθερή προοπτική, εκτιμώντας ότι η μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη της χώρας θα έχει 
δυναμική ικανή να συγκρατήσει το δημόσιο χρέος μετά το 2024 σε επίπεδα χαμηλότερα του 
100% του ΑΕΠ, ενώ θεωρεί ότι το τρέχον έτος θα είναι έτος δοκιμασίας για τη πορεία των 
βασικών δημοσιονομικών δεικτών. 

 
 
Τοποθέτηση Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας Βελγίου για οικονομία χώρας 
 
Με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης της ετήσιας έκθεσης της Κεντρικής Τράπεζας του 

Βελγίου, ο Διοικητής κ. Pierre Wunsch προέβη σε τοποθέτηση επί της οικονομίας της χώρας η 
οποία συνοψίζεται στα εξής: 

 
Το ΑΕΠ της χώρας κινήθηκε περί το 3,1% το 2022, επίδοση η οποία δεν μπορεί να 

χαρακτηρισθεί άσχημη, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μικρότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο (3,4%). Το Βέλγιο δεν εισήλθε σε τροχιά ύφεσης όμως παραμένουν οι δομικές αδυναμίες, 
οι οποίες πρέπει να αντιμετωπισθούν με μεταρρυθμίσεις σε βασικές λειτουργίες του κράτους, 
όπως το συνταξιοδοτικό και η κοινωνική πρόνοια. 

 
Στα θετικά συγκαταλέγεται η διατήρηση της δυναμικής της ιδιωτικής κατανάλωσης 

λόγω του συστήματος της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών. Η άλλη όμως όψη του 
εν λόγω μέτρου είναι η ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες στο υψηλότερο 
σημείο τους ώθησαν το πληθωρισμό στο 13%. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η αύξηση του 
δομικού πληθωρισμού της χώρας, παρ’ ότι ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή παρουσιάζει 
αποκλιμάκωση. Σημειώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο πληθωρισμός του 
Βελγίου του παρελθόντος έτους θα κινηθεί περί το 10,3%, ενώ το 2023 θα αποκλιμακωθεί στο 
4,3%.  

 
Επίσης ο Διοικητής αναγνωρίζει ότι η ανεργία είναι σε χαμηλά επίπεδα (5,5%) παρ’ 

όλες τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και θεωρεί ότι θα παραμένει σε ανάλογα επίπεδα 
στο επόμενο διάστημα. Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη όμως παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, 
με αποτέλεσμα την στάση αναμονής των επιχειρηματιών σε ό,τι αφορά την υλοποίηση 
επενδυτικών σχεδίων. 

 
Στην ίδια γραμμή με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Διοικητής εκφράζει 

την ανησυχία του για τη τάση διεύρυνσης τόσο του δημοσιονομικού ελλείμματος όσο και του 
δημόσιου χρέους. 
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Σε άλλη παρέμβασή του, και υπό το φως των εξελίξεων της ελβετικής τράπεζας Credit 
Suisse και των ενδεχόμενων επιπτώσεων στο βελγικό τραπεζικό σύστημα, ο Διοικητής υπήρξε 
καθησυχαστικός και διαβεβαίωσε ότι οι βελγικές τράπεζες έχουν επαρκή κεφαλαιοποίηση 
ώστε να αντιμετωπίσουν προβλήματα σχετιζόμενα με τις ως άνω εξελίξεις, ακόμα και αν 
χρειασθεί να διαγράψουν από το ενεργητικό τους τις όποιες ζημίες σε τιμές αγοράς. 

 
Συνέχισε τονίζοντας ότι οι βελγικές τράπεζες έχουν ευρεία βάση καταθέσεων, ισχυρές 

εγγυήσεις και επαρκή ενεργητικά που θα τους εξασφάλιζαν πρόσβαση σε ρευστότητα μέσω 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 
 
Ποσοστό απασχόλησης Βελγίου 2022 
 
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, το ποσοστό απασχόλησης του Βελγίου ανήλθε στο 

τέλος του 2022 σε 72,3% από 69,9% που ήταν το 2020. 
 
Εάν συνεχισθεί αυτή η τάση είναι πολύ πιθανό να επιτευχθεί ο στόχος του ποσοστού 

απασχόλησης 80% μέχρι το 2030. 
 
 
ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό και στο φυσικό αέριο 
 
Ανακοινώθηκε ότι από 1/4/23 ο ΦΠΑ σε ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο θα διαμορφωθεί 

μόνιμα πλέον σε 6%. 
 
Οι απώλειες εσόδων για τα δημόσια ταμεία εκτιμώνται σε 893 εκατ. ευρώ και 

σχεδιάζεται να αντισταθμισθούν εν μέρει από αυξήσεις ειδικών φόρων κατανάλωσης της 
τάξης των 544 εκατ. ευρώ. 

 
Υπενθυμίζεται ότι ο μειωμένος αυτός ΦΠΑ ανακοινώθηκε προ έτους ως προσωρινό 

μέτρο. 
 
Δημιουργία νέου βιοφαρμακευτικού κέντρου έρευνας 
 
Η βελγική εταιρεία BVI.EU έχει αρχίσει τη κατασκευή νέου βιοφαρμακευτικού κέντρου 

έρευνας (cluster) πλησίον των Βρυξελλών συνολικής έκτασης 63.000 μ2, το οποίο θα 
επικεντρωθεί στην ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής φαρμάκων με τη βοήθεια τεχνητής 
νοημοσύνης. 

 
Πρόκειται για φιλόδοξο σχέδιο του ιδιωτικού τομέα, το οποίο αναμένεται να 

ενδυναμώσει τον φαρμακευτικό κλάδο του Βελγίου, ιδίως μετά από την υιοθέτηση 
νομοθετικών πρωτοβουλιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανοίγουν τον δρόμο για την 
διευκόλυνση της πραγματοποίησης πειραμάτων τοξικότητας χρησιμοποιώντας ψηφιακά 
μοντέλα αντί για ζώα. 
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Αλλαγή επιχειρηματικού μοντέλου για την Delhaize 
 
Η αλυσίδα σουπερμάρκετ Delhaize ανακοίνωσε ότι πρόκειται να αλλάξει το 

επιχειρηματικό της μοντέλο για τα 128 καταστήματά της στο Βέλγιο και να τα λειτουργήσει με 
τη μέθοδο του franchising, προκειμένου να διασφαλισθεί η ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. 

 
Η απόφαση αυτή προκάλεσε τις αντιδράσεις των εργατικών σωματείων που εκτιμούν 

ότι θα απολεσθούν 8.000-9.000 θέσεις εργασίας, ενώ αναμένουν επιδείνωση των συνθηκών 
εργασίας. 

 
 
Διασυνοριακές αγορές λιανικής 
 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Βελγικής Συνομοσπονδίας Βιομηχανιών τροφίμων (FEVIA) 

το 2022 το 30% των Βέλγων πέρασε τα σύνορα της χώρας για να πραγματοποιήσει αγορές 
βενζίνης και τροφίμων σε γειτονικά κράτη, με μέση συχνότητα μία φορά στις 6 εβδομάδες. 

 
Μάλιστα τη περίοδο Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2022, το εν λόγω φαινόμενο σημείωσε 

αύξηση 36% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ αναμένεται να ενταθεί κατά το τρέχον 
έτος. 

 
Η FEVIA αποδίδει το φαινόμενο στη συγκριτικά μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού 

στο Βέλγιο. 
 
Πρώτη στις προτιμήσεις των Βέλγων είναι η Γαλλία όπου πραγματοποιείται το 58% 

αυτών των διασυνοριακών αγορών και ακολουθεί η Ολλανδία (22%), το Λουξεμβούργο και η 
Γερμανία (με 20% εκάστη). 

 
 
Ελλείψεις σε προσωπικό υγείας και φροντίδας στη Φλάνδρα 
 
Οι Αρχές της Φλάνδρας έχουν επισημάνει την έλλειψη προσωπικού (περίπου 3.300 

θέσεις) στους τομείς της υγείας και φροντίδας. 
 
Για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα δρομολογείται η διάθεση  23 εκατ. ευρώ για την 

σχετική επαγγελματική εκπαίδευση εκείνων στους οποίους χορηγείται άσυλο, προκειμένου 
αυτοί να καλύψουν τα ανωτέρω κενά. 

 
 
Πορεία τουρισμού στη Φλάνδρα 
 
Σύμφωνα με στοιχεία της βελγικής Στατιστικής Υπηρεσίας Statbel 13,7 εκατ. τουρίστες 

επισκέφθηκαν το 2022 τη Φλάνδρα. Ο αριθμός αυτός είναι 68% μεγαλύτερος από εκείνον του 
2021 και μόλις 5% μικρότερος από το 2019.  

 
Εξ αυτών, 7 περίπου εκατ. ήταν Βέλγοι (εσωτερικός τουρισμός), ενώ από τους 

αλλοδαπούς τα 4,2 εκατ. ήταν Ολλανδοί.  
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Οι διανυκτερεύσεις επανήλθαν στα επίπεδα του 2019 και ανήλθαν σε 33,6 εκατ. 
 
 
Αύξηση διαδικτυακών αγορών 
 
Οι διαδικτυακές αγορές στο Βέλγιο το 2022 αυξήθηκαν κατά 22% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος και η αξία τους ανήλθε σε 14,7 δις ευρώ. 
 
Σε σχέση μάλιστα με το 2020, που ήταν έτος περιοριστικών μέτρων κατά της 

πανδημίας, η αξία των εν λόγω πωλήσεων αυξήθηκε κατά 43%. 
 
Υπολογίζεται ότι περίπου 8,5 εκατ. Βέλγοι έκαναν τουλάχιστον μία διαδικτυακή αγορά 

κατά το παρελθόν έτος. Στον τομέα των υπηρεσιών, δημοφιλέστερες ήταν οι αγορές πακέτων 
διακοπών, η αγορά αεροπορικών εισιτηρίων και η αγορά εισιτηρίων για εκδηλώσεις 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα, ενώ στις αγορές προϊόντων οι πρώτες τρεις κατηγορίες ήταν η 
ένδυση, τα τρόφιμα και η υπόδηση. 

 
 


