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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΒΕΛΓΙΟ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.Γενικά χαρακτηριστικά
Το Βέλγιο βρίσκεται στη καρδιά της ευρωπαϊκής αγοράς και είναι
σημαντικός παράγοντας στο διεθνές εμπόριο. Είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί κέντρο πολλών διεθνών οργανισμών. Βρίσκεται
στο κέντρο μιας από τις πλουσιότερες και πιο ανεπτυγμένες περιοχές του κόσμου
και διαθέτει πλούσια κουλτούρα και ποικίλο πληθυσμό.
Το Βέλγιο είναι ομοσπονδιακή βασιλευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία,
με αρχηγό του κράτους τον Βασιλιά Φίλιππο και πρωθυπουργό τον γαλλόφωνο
Charles Michel, ηγούμενο κυβερνητικού συνασπισμού που ανέλαβε την
διακυβέρνηση της χώρας τον Οκτώβριο 2014. Η νομοθετική εξουσία ασκείται από
δύο σώματα: τη Βουλή των Αντιπροσώπων (150 μέλη) και τη Γερουσία (60 μέλη).
Τον Μάιο 2014 πραγματοποιήθηκαν εθνικές εκλογές για την ανάδειξη
ομοσπονδιακής κυβέρνησης και περιφερειακής διοίκησης οι οποίες κατέληξαν σε
αρκετά ευρεία νίκη του συντηρητικού κόμματος της Φλάνδρας (N-VA) στον βελγικό
βορρά και του σοσιαλιστικού κόμματος (PS) στο γαλλόφωνο νότο και τις Βρυξέλλες.
Στις αρχές Οκτωβρίου 2014, συνασπισμός 4 κομμάτων κατέληξε σε συμφωνία επί
του οικονομικού προγράμματός του στην διάρκεια της θητείας του, γεγονός που
σήμανε τον σχηματισμό ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός συνασπισμός
απαρτίζεται από 3 φλαμανδικά κόμματα.
2.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά του Βελγίου

Οι τρεις διοικητικές περιφέρειες (Βαλλονία, Φλάνδρα, Βρυξέλλες) και οι
γλωσσικές κοινότητες (γαλλόφωνη, ολλανδόφωνη, γερμανόφωνη) μαζί με την
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση συγκροτούν επτά κέντρα αποφάσεων. Η Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση αποφασίζει για θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, δημόσιων
οικονομικών, δικαιοσύνης, κοινωνικής ασφάλισης και για ένα σημαντικό τμήμα
των κλάδων δημόσιας υγείας και εσωτερικών υποθέσεων. Στη δικαιοδοσία των
τριών περιφερειών ανήκουν τα κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα, η επιστημονική
έρευνα, η εκπαίδευση, η γεωργική πολιτική, το εξωτερικό εμπόριο και η
αναπτυξιακή βοήθεια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η τάση περαιτέρω αποκέντρωσης
και αυτονομίας των τριών περιφερειών σε θέματα κυρίως προϋπολογισμού και
οικονομικής διαχείρισης, οφείλεται κυρίως στις οικονομικές ανισότητες μεταξύ των
περιοχών αυτών και προωθείται έντονα από τη Φλάνδρα.
Το Βέλγιο έχει έκταση 30.528 τετρ. χλμ. από τα οποία 13.521 τετρ. χλμ.
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ανήκουν στην περιοχή της Φλάνδρας, 16.845 τετρ. χλμ. στην περιοχή της Βαλλονίας
και 162 τετρ. χλμ. στην περιοχή των Βρυξέλλών. Με πληθυσμιακή πυκνότητα 370,3
κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (στοιχεία 2014) το Βέλγιο είναι μία από τις
πλέον πυκνοκατοικημένες χώρες της Ε.Ε. Η πρωτεύουσα (Βρυξέλλες) έχει
πληθυσμό 1,2 εκατ. κατοίκους, ενώ άλλες σημαντικές πόλεις είναι η Αμβέρσα
(περίπου 1 εκατ. κατοίκους), η Λιέγη και η Γάνδη.
Διοικητικά διαιρείται σε τρεις γεωγραφικές και διοικητικές περιοχές: τη
περιοχή της Φλάνδρας, τη Βαλλονία και τις Βρυξέλλες, οι οποίες υποδιαιρούνται σε
δέκα συνολικά επαρχίες που συγκεντρώνουν 589 κοινότητες: 262 η Βαλλονία, 308 η
Φλάνδρα και 19 οι Βρυξέλλες.
Ο Πληθυσμός του Βελγίου είναι 11.267.910 κάτοικοι (στοιχεία 2016) και
κατανέμεται στις τρείς περιοχές ως εξής:
•
Περιοχή της Φλάνδρας (6,46 εκατ. κάτοικοι),
•
Περιοχή της Βαλλονίας (3,6 εκατ. κάτοικοι), και
•
Περιοχή των Βρυξελλών (1,2 εκατ. κάτοικοι).
Οι τρείς περιοχές εκτός από διοικητικές περιφέρειες αποτελούν και τρεις
γλωσσικές κοινότητες: τη γαλλόφωνη, την ολλανδόφωνη και ένα μικρό αριθμό από
γερμανόφωνους στα σύνορα με την Γερμανία.
Βασικά μακροοικονομικά μεγέθη αγοράς
Με κύρια πλεονεκτήματα την θέση της χώρας, τις σύγχρονες υποδομές, την
διαφοροποιημένη παραγωγική βάση και την εξωστρέφεια του, το Βέλγιο είναι μία
από τις χώρες με το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ευρώπη. Το 2017 η
βελγική οικονομία παρουσίασε θετικές επιδόσεις οι οποίες μπορούν να
συνοψιστούν στην αύξηση του ΑΕΠ, τη μείωση της ανεργίας, το περιορισμό του
δημοσίου χρέους και την εφαρμογή μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που στοχεύει
να καταστήσει την χώρα ελκυστικότερη για επενδύσεις.
Η βελγική οικονομία, χαρακτηρίζεται από αυξημένη συμβολή στην
διαμόρφωση του ΑΕΠ του τομέα των υπηρεσιών. Το μερίδιο των υπηρεσιών στη
συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία αντιπροσώπευε περίπου το 56% το 2017
(συμπεριλαμβανομένου του χονδρικού και του λιανικού εμπορίου του οποίου το
μερίδιο ανέρχεται σε 14,4% του ΑΕΠ). Η συμμετοχή της βιομηχανίας
(συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας) αποτελεί το 5,6% και περιλαμβάνει και τις
κατασκευές. Το υπόλοιπο κατανέμεται μεταξύ των μη εμπορικών υπηρεσιών (πχ
υγειονομική περίθαλψη) και της γεωργίας.
Οι ισχυροί κλάδοι της βελγικής βιομηχανίας είναι η χημική βιομηχανία (18%
της συνολικής βιομηχανικής προστιθέμενης αξίας), η βιομηχανία τροφίμων (15%),
η βιομηχανία βασικών μετάλλων και μεταποιημένων μεταλλικών προϊόντων (12%)
και η φαρμακοβιομηχανία (11% ).
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Αν και οι Βέλγοι αποτελούν μόνο το 2,2% του πληθυσμού της ΕΕ, ο τομέας
τροφίμων του Βελγίου παράγει το 4,2% του κύκλου εργασιών του τομέα στην
Ευρώπη και το 3,5% της προστιθέμενης αξίας του. Έτσι, ο τομέας τροφίμων του
Βελγίου είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός εργοδότης καθώς μετρά περίπου 4.500
εταιρίες και απασχολεί άμεσα πάνω από 88.000 εργαζομένους. Επιπλέον, ο κλάδος
παράγει 137.000 έμμεσες θέσεις εργασίας σε σχετικούς κλάδους και υπηρεσίες
υποστήριξης. Τέλος, χάρη σε ένα ευνοϊκό εμπορικό ισοζύγιο της τάξης των 3.8 δις
ευρώ, ο τομέας τροφίμων και ποτών έχει θετική επίδραση στην οικονομία του
Βελγίου. Με βάση μια παραγωγική ποικιλία βοοειδών (Belgian Blue) και σε
εκτεταμένες χοιροτροφικές μονάδες στο βόρειο τμήμα της χώρας, ο κλάδος
επεξεργασίας κρέατος είναι αναμφίβολα το κλειδί της επιτυχίας για τον τομέα των
τροφίμων. Επίσης σημαντικός για το εμπόριο τροφίμων είναι και ο τομέας
επεξεργασίας λαχανικών. Η χώρα πραγματοποιεί το 40% των ευρωπαϊκών
εξαγωγών και το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών στο τομέα των κατεψυγμένων
λαχανικών.
Κατά το 2017, η βιομηχανική παραγωγή συνέχισε την ανάπτυξή της στο
Βέλγιο (+ 2% σε ετήσια βάση). Η ίδια τάση παρατηρήθηκε και στην Ευρωζώνη (+
1,5%).
Η παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα στο Βέλγιο παρέμεινε σχετικά
σταθερή και φαίνεται ότι η έλλειψη βελγικής «φούσκας» στην αγορά ακινήτων
συνέβαλε στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης. Μεταξύ 2014 και 2015, η
δραστηριότητα στον τομέα των κατασκευών μειώθηκε κατά 2,6% στο Βέλγιο και
κατά 0,8% στην Ευρωζώνη. Το 2016, η παραγωγή στον τομέα των κατασκευών
μειώθηκε κατά 0,5% στο Βέλγιο σε ετήσια βάση σε αντίθεση με την Ευρωζώνη όπου
αυξήθηκε κατά 1,8% ενώ το 2017 εμφάνισε μικρή αύξηση της δραστηριότητας της
τάξης του 0,5%.
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, το 2017 η χώρα
συνέχισε να επωφελείται από την θετική πορεία της Ευρωπαϊκής αλλά και της
παγκόσμιας οικονομίας. Για το έτος 2017, η αύξηση του Α.Ε.Π. ανήλθε στο 1,7%, ένα
ποσοστό χαμηλότερο από αυτό της Ευρωζώνης (2,3%) αλλά μεγαλύτερο σε σχέση
με το προηγούμενο έτος (1,5%). Η ετήσια έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας του
Βελγίου σημειώνει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης είναι σχετικά χαμηλότερος από ότι σε
γειτονικές χώρες όπως Γερμανία (2,2%) και Ολλανδία (3,2%).
Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς διαρθρωτικούς δείκτες, το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ του Βελγίου, εκφρασμένο σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης, ανήλθε σε 119%
της ΕΕ-28, έτσι το Βέλγιο θεωρείται μια από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης,
ακριβώς πίσω από τη Γερμανία.
To κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Βελγίου φθάνει το 38.513 ευρώ, ένα από τα
υψηλότερα της ΕΕ αλλά και παγκοσμίως. Βέβαια οι διαφορές εντός της χώρας
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απεικονίζονται και από το διαφορετικό κατά κεφαλήν εισόδημα των τριών
περιοχών. Με μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα έτους 2016 τα €37.369, η περιοχή της
Βαλλονίας είχε κατά κεφαλήν εισόδημα 27.220 ευρώ, αρκετά χαμηλότερο από το
μέσο εισόδημα της χώρας, η περιοχή των Βρυξελλών 63.790 ευρώ, πολύ υψηλότερο
από το κατά κεφαλήν της χώρας και η περιοχή της Φλάνδρας 38.288 ευρώ.
Το 2017 η ιδιωτική κατανάλωση αποτέλεσε το 51,9% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ
η δημόσια κατανάλωση παρέμεινε σε απόλυτους αριθμούς σταθερή στο 23,8% του
ΑΕΠ.
Ο κλάδος των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανόμενου του κλάδου των
κατασκευών), συντείνει σε ένα μεγάλο ποσοστό στην διαμόρφωση του ΑΕΠ,
αντιπροσωπεύοντας ποσοστό μεγαλύτερο του 70%. Οι κυριότεροι κλάδοι που
συγκροτούν το ΑΕΠ είναι αυτός του εμπορίου, των μεταφορών και μαζικής
εστίασης, οι κλάδοι υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, άμυνας και εκπαίδευσης, οι
επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες και οι κτηματομεσιτικές υπηρεσίες.

Βασικά οικονομικά μεγέθη Βελγίου
Ονομαστικό ΑΕΠ
Μεταβολή ΑΕΠ
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Ανεργία
Πληθωρισμός(%)
Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης
(% ΑΕΠ)
Χρέος Γενικής Κυβέρνησης
(% ΑΕΠ)

2013

2014

2015

2016

2017

399.353
+0,2
35.225
8,4
1,3

404.518
+1,4
35.780
8,5
0,5

410.294
+1,4
36.512
8,5
0,6

416.085
+1,5%
37.369
7,9
1,8

423.282
+1,7%
38.513
7,4
2,2

3%

3,1%

2,6%

2,9%

1%

105,4

106,5

105,8

106,8

102,8

Πηγή : Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux

Το 2017, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2.2% με μία σχετική επιτάχυνση του
ρυθμού αύξησης του σε σχέση με το 2016 που ανήλθε σε 1,8%. Η αύξηση αποδίδεται
κυρίως στη τρέχουσα αύξηση των διεθνών τιμών καυσίμων, στην αύξηση των
τιμών των υπηρεσιών αλλά και από μια μικρή πτώση των τιμών των τροφίμων.
Η ανεργία δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης για το 2017, μειωμένη κατά 0,5%
σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό των ατόμων
άνω των 55 ετών οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται, έχει αυξηθεί σημαντικά,
όπως δείχνουν οι στατιστικές απασχόλησης του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, κατά το τρίτο
τρίμηνο του περασμένου έτους, ένας στους δύο Βέλγους ηλικίας 55-64 ετών
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συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία του
ΟΟΣΑ, το αντίστοιχο ποσοστό πριν από δέκα χρόνια ήταν στο ένα τρίτο. Η αύξηση
οφείλεται κυρίως στη σταδιακή διεύρυνση των ορίων συνταξιοδότησης. Βέβαια,
ενώ το 50% των άνω των 55 ετών εργάζονται στο Βέλγιο, στη Γερμανία το
αντίστοιχο ποσοστό είναι 70% και στην Ολλανδία 66%.
Από τον Ιούλιο 2016 έως τον Ιούλιο του 2017 η βελγική οικονομία
δημιούργησε 73.000 νέες θέσεις εργασίας. Σε ετήσια βάση αυτός ο αριθμός
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης είναι ο μεγαλύτερος μετά το 2008 και πριν το
ξέσπασμα της χρηματοοικονομικής κρίσης. Τα τρία τέταρτα αυτών των νέων
θέσεων αφορούν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Από το 2014 έως σήμερα,
έχουν προστεθεί 162.000 νέες θέσεις εργασίας γεγονός που αποδίδεται στην
οικονομική ανάκαμψη, στη μείωση των εισφορών αλλά και την αλλαγή του
νομικού πλαισίου που συνέβαλε στην σχετική ευελιξία στην αγορά εργασίας.
Το 2017, το δημοσιονομικό έλλειμμα έφτασε στο 1% του Α.Ε.Π. ενώ το
συνολικό δημόσιο χρέος μειώθηκε για πρώτη φορά μετά την κρίση του 2008. Το
δημόσιο χρέος ανήλθε στο 102,8%, μειωμένο σε σχέση με το 2016, λόγω αυξημένων
εσόδων της κεντρικής κυβέρνησης και σχετική μείωση του κόστους εξυπηρέτησης
του χρέους. Το ποσοστό του χρέους θεωρείται υψηλό αφού ξεπέρασε τον μέσο
ευρωπαϊκό όρο (89,9% του Α.Ε.Π.) με αποτέλεσμα να ασκούνται πιέσεις από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περαιτέρω μείωση του. Η οικονομική ενίσχυση των
βελγικών τραπεζών λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης τα έτη 2008-2009 είχε ως
αποτέλεσμα την αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Επισημαίνεται ότι το
έτος 2009, το Βέλγιο εισήλθε σε διαδικασία δημοσιονομικής επιτήρησης εξαιτίας
υπερβολικού ελλείμματος, από την οποία εξήλθε στα μέσα του 2014. Ο Διοικητής
της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (Banque Nationale de Belgique) κ. Jan Smets
επεσήμανε ότι ο στόχος ισοσκέλισης του προϋπολογισμού το 2020 είναι εφικτός,
όπως και η σταδιακή μείωση του Δημόσιου χρέους σε ποσοστό κάτω του 100%,
δεδομένου ότι θα αποδώσουν τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί αλλά έκανε λόγο για
επιπλέον μέτρα της τάξης των 6 με 8 δις, που ενδέχεται να χρειασθούν για να
επιτευχθεί η δημοσιονομική ισορροπία το 2020, όπως άλλωστε είναι ο στόχος της
βελγικής Κυβέρνησης.
Το ιδιωτικό χρέος σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης, ο
λόγος χρέους προς ΑΕΠ στο Βέλγιο, συνέχισε να αυξάνεται από την οικονομική
κρίση και μετά. Τα υπερβολικά επίπεδα εταιρικού χρέους συνεπάγονται κινδύνους
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και θα ασκήσουν καθοδική πίεση στην
οικονομική δραστηριότητα σε περίπτωση απομόχλευσης, όπως υποστηρίζει η
Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου σε σημείωμά της. Μέρος της πιστωτικής επέκτασης
στο Βέλγιο οφείλεται στον ενδοεταιρικό δανεισμό, ως επί το πλείστον μέσω μη
χρηματοπιστωτικών εταιρειών χαρτοφυλακίου. Βέβαια σε πολλές περιπτώσεις,
αυτά τα δάνεια είναι απλά λογιστικές πράξεις - οι οποίες εμπίπτουν στη
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στρατηγική φορολογικής βελτιστοποίησης χωρίς σημαντική σύνδεση στην
πραγματική οικονομική δραστηριότητα και την οικονομική σταθερότητα.
Ο γενικός συντελεστής φορολογίας κερδών των επιχειρήσεων θα μειώνεται
σταδιακά έως το 2020 και από το 33,9% που ισχύει σήμερα θα διαμορφωθεί στο 25%.
Το 2018 & 19 θα ισχύσει συντελεστής 29% αλλά το 2020, o γενικός συντελεστής
φορολόγησης των επιχειρήσεων θα μειωθεί τελικά στο 25%. Έως το 2020, θα έχει
επίσης καταργηθεί πλήρως η εισφορά από κέρδη των επιχειρήσεων (0,99%) η οποία
είχε θεσπιστεί το 2008 ως μέτρο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.
Η φορολογική μεταρρύθμιση επίσης προβλέπει μία σειρά επιπλέον
μειώσεων και κινήτρων τα οποία απευθύνονται στις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις. Οι εταιρείες με λιγότερους από 50 εργαζόμενους οι οποίες ήδη
επωφελούνται από μειωμένο συντελεστή (φορολογία 25% για κέρδη έως 25.000
ευρώ) το 2018 θα δουν το συντελεστή να μειώνεται στο 20,4% και το υπολογιζόμενο
όριο να αυξάνεται για κέρδη έως 100.000 ευρώ.
Παράλληλα θα καταργηθούν διάφορα μέτρα υπολογισμού έκπτωσης φόρου
συμπεριλαμβανομένων των θεωρητικών τόκων και άλλων φορολογικών
πλεονεκτημάτων τα οποία μέχρι σήμερα εκμεταλλεύονταν κυρίως οι μεγαλύτερες
σε μέγεθος εταιρείες. Καταργούνται επίσης και άλλες διευκολύνσεις όπως η
δυνατότητα μεταφοράς δαπανών στα επόμενα έτη και η αφαίρεση τους από τα
φορολογούμενα κέρδη ενώ περιορίζονται οι εκπιπτόμενες δαπάνες όπως για
παράδειγμα αυτές που αφορούν σε leasing οχημάτων.
Οι εξαγωγές του Βελγίου καλύπτουν 60-65% του ΑΕΠ διαχρονικά, ενώ και οι
συνολικές εισαγωγές κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το ΑΕΠ. Οι
βιομηχανίες της χώρας συγκεντρώνονται κυρίως στην Φλαμανδική περιοχή
(βόρεια), η οποία είναι και πλέον πυκνοκατοικημένη. Οι βιομηχανικές
δραστηριότητες περιλαμβάνουν εργοστάσια συναρμολόγησης οχημάτων,
μεταλλουργικά εργοστάσια, μονάδες παραγωγής ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού και επιστημονικών οργάνων, εργοστάσια μεταποίησης τροφίμων και
ποτών καθώς και μονάδες παραγωγής χημικών προϊόντων.
Το 2017 οι εισαγωγές στο Βέλγιο αυξήθηκαν κατά 7,7% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος ενώ οι περισσότερες κατηγορίες κατέγραψαν αυξητική τάση. Οι
εξαγωγές του Βελγίου αυξήθηκαν το 2017 κατά 7,9% σε σχέση με το 2016. Γενικά η
πορεία των Βελγικών εξαγωγών ήταν ανοδική την περίοδο 2012-2017 με εξαίρεση
το έτος 2015.
Tο εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου το 2017 παρουσιάζεται αρνητικό με μικρό
έλλειμμα της τάξης των 4,1 δις ευρώ, ελαφρά βελτιωμένο σε σχέση με το
προηγούμενο έτος όπου το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε 4,4 δις ευρώ. Οι
εξαγωγές το 2017 ανήλθαν σε 269 δις € ευρώ ενώ οι εισαγωγές, 273 δις ευρώ.
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Εξωτερικό εμπόριο Βελγίου (2013-2017)
Εξαγωγές αγαθών
(αξία)
Εισαγωγές αγαθών
(αξία)
Εμπορικό ισοζύγιο
(αξία)
Εξαγωγές
υπηρεσιών (αξία)
Εισαγωγές
υπηρεσιών (αξία)
Ισοζύγιο
υπηρεσιών (αξία)

2013

2014

2015

2016

2017

238.792,4

240.228,4

235.084

249.879

269.691

248.005,8

247.052

237.113,7

254.289

273.773

-9.213,4

-6.823,9

-2.029,7

-4.410

-4.082

85.279

94.159

101.571

102.393

105.73

78.453

88.781

96.170

97.900

103.061

+6.825

+5.380

+5.401

+4.494

+2.011

Πηγή: Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux

Οι ισχυροί εξαγωγικοί κλάδοι της βελγικής βιομηχανίας είναι η χημική
βιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων, η βιομηχανία βασικών μετάλλων και
μεταποιημένων μεταλλικών προϊόντων και η φαρμακοβιομηχανία.

Εξαγωγές αγαθών - κυριότεροι κλάδοι
2016

2017

Αξία
57.385
29.765
27.320

%
22,97
11,91
10,93

Αξία
62.569
32.284
28.379

%
23,19
11,97
10,52

18.336
20.786
19.848
18.395

7,34
8,32
7,94
7,36

22.871
22.188
23.744
17.103

8,48
8,22
8,80
6,34

Τρόφιμα, ποτά, καπνός
15.685
Ακατέργαστα δέρματα & είδη
8.399
Οπτικά όργανα, φωτογραφικά, όργανα
8.222
ακρίβειας/μέτρησης/ελέγχου, χειρουργικά και
ιατρικά όργανα
Πηγή: Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux

6,28
3,36

16.583
8.649

6,15
3,21

3,29

8.323

3,09

Προϊόντα χημικών και συναφών βιομηχανιών
Εξοπλισμός μεταφορών
Μηχανήματα, ηλεκτρικός εξοπλισμός και τα μέρη
τους.
Ορυκτά προϊόντα
Πλαστικές ύλες
Μέταλλα & τεχνουργήματα
Πολύτιμη ή ημιπολύτιμη πέτρα/ πολύτιμα μέταλλα
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Η χημική βιομηχανία καταλαμβάνει μεγάλο μέρος των εισαγωγών του
Βελγίου καθώς και τα ορυκτά καύσιμα αφού η χώρα δεν διαθέτει ιδίους πόρους. Με
ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 48 δισεκατομμύρια ευρώ, η Αμβέρσα είναι στην
πρώτη θέση στον κόσμο στο εμπόριο διαμαντιών παρά τις πρόσφατες νομοθετικές
και φορολογικές αλλαγές. Ο «φόρος καρατίων» όπως ονομάζεται, δυσκολεύει την
πρωταρχική θέση της Αμβέρσας έναντι των ανταγωνιστών της, κυρίως το
Ντουμπάι και το Τελ Αβίβ. Η φορολογική επιβάρυνση υπολογίζεται σε ένα κατ'
αποκοπή ποσό (2,1%) στις πωλήσεις των διαμαντιών και στη συνέχεια με
φορολόγηση 33%. Πάρα ταύτα, οι εταιρείες εμπορίου διαμαντιών παραμένουν στο
Βέλγιο ενώ η περιοχή της Αμβέρσας προσπαθεί να προσελκύσει ακόμα
περισσότερες μια και η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο πέρασμα των
χρόνων είναι απαράμιλλη. Το κυριότερο πρόβλημα δε, φαίνεται ότι παραμένει η
χρηματοδότηση από τις τράπεζες, η οποία προς το παρόν, είναι πολύ περιορισμένη
δεδομένου ότι ο τραπεζικός κλάδος θεωρεί την αγορά διαμαντιών πολύ υψηλού
ρίσκου.
Εισαγωγές αγαθών
2016
Αξία
Προϊόντα χημικών και συναφών βιομηχανιών
Ορυκτά Προϊόντα
Μηχανήματα, ηλεκτρικός εξοπλισμός και τα
μέρη τους.
Εξοπλισμός μεταφορών
Μέταλλα & τεχνουργήματα
Πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους

2017

48.518

% στο
σύνολο
19,08

29.646
34.602
35.494
17.832
16.736

Πλαστικές ύλες
13.588
Τρόφιμα, Ποτά, Καπνός
11.921
Φυτικά Προϊόντα
8.494
Οπτικά όργανα, φωτογραφικά, όργανα
ακρίβειας/μέτρησης/ελέγχου, χειρουργικά και
8.115
ιατρικά όργανα
Πηγή: Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux

Αξία
55.162

% στο
σύνολο
20,14

11,66
13,61

37.099
35.994

13,54
13,14

13,96
7,01
6,58

35.438
20.763
15.002

12,94
7,58
5,48

5,34
4,69
3,34

14.931
11.804
8.580

5,45
4,31
3,13

3,19

8.306

3.03

Αναμφισβήτητα, ο κυριότεροι εμπορικοί εταίροι του Βελγίου είναι οι χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαχρονικά το ποσοστό εξαγωγών και εισαγωγών από
και προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνά το 70% του συνόλου των
συναλλαγών.
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Αντίστοιχα και σε ότι αφορά τις εισαγωγές, το μεγαλύτερο μέρος αυτών
προέρχεται από τις γειτονικές χώρες οι οποίες καλύπτουν το 45% των προϊόντων
που εισάγει το Βέλγιο.
Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί έναν σημαντικό εμπορικό εταίρο για το
Βέλγιο και η πιθανότητα μη-επίτευξης συμφωνίας ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου
δημιουργεί ανησυχία για τις επιπτώσεις στην βελγική οικονομία. Το άμεσο κόστος
για την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων αναμένεται ότι θα ανέλθει, σύμφωνα με
διάφορες εκτιμήσεις, σε 2,2 δις. Ευρώ. Οι Βέλγοι ειδικοί πιστεύουν ότι η μη
συμφωνία θα επιφέρει άμεσα ή έμμεσα στο Βέλγιο απώλεια 42.000 θέσεων
εργασίας. Ο αντίκτυπος πιθανής αποτυχίας των διαπραγματεύσεων για το Brexit
αναμένεται να είναι ισχυρότερος στην περιοχή της Φλάνδρας, δεδομένου ότι
πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της στο Η.Β μέσω του λιμένα
Zebrugges, όπου το 45% της δραστηριότητας του είναι με το Ηνωμένο Βασίλειο.
Αναμένεται επίσης να υπάρξει μεγάλος αντίκτυπος στις εξαγωγές
φαρμακευτικών προϊόντων οι οποίες αποτελούν μεγάλο μέρος των εξαγωγών του
Βελγίου προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

10 Σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών Βελγίου 2017 (εκατ. ευρώ)
Χώρα

Αξία εξαγωγών

% στο σύνολο

1

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
44.963
16,3
ΓΑΛΛΙΑ
38.951
14,1
2
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
31.399
11,5
3
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ
19.949
7
4
ΗΠΑ
14.922
5,53
5
ΙΤΑΛΙΑ
12.464
4,62
6
ΙΝΔΙΑ
7.597
2,81
7
ΙΣΠΑΝΙΑ
7.289
2,70
8
ΚΙΝΑ
6.491
2,40
9
ΠΟΛΩΝΙΑ
6.261
2,32
10 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
5.199
1,93
Πηγή: Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux
Το μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα παρουσιάζει το εμπόριο με την Γαλλία
που φθάνει τα 9,9 δις ευρώ το 2017 ενώ με το Ηνωμένο Βασίλειο το πλεόνασμα
υπολογίζεται σε 6,2 δις ευρώ. Οι βελγικές εξαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο
αφορούν κυρίως μεταφορικά μέσα ενώ στην Γαλλία, οι βελγικές εξαγωγές είναι
περισσότερο διαφοροποιημένες και αφορούν μεταφορικά μέσα, χημικά, μέταλλα
και τεχνουργήματα από μέταλλο και ορυκτά. Το μεγαλύτερο έλλειμμα
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παρουσιάζεται με την Ολλανδία που ανέρχεται σε 23,6 δις ευρώ και οφείλεται, σε
μεγάλο βαθμό, στην μεταφορά πετρελαιοειδών από το λιμάνι του Ρότερνταμ. Το
δεύτερο δε μεγαλύτερο σε μέγεθος έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου εμφανίζεται
με την Ιρλανδία, της τάξης των 10,8 δις ευρώ, λόγω της μεγάλης αύξησης των
εισαγωγών φαρμάκων από την χώρα που καλύπτουν το 90% του συνόλου των
εισαγωγών. Οι εξαγωγές του Βελγίου προς την Ιρλανδία ανήλθαν σε 1,597 δις το
2016 και 1,551 δις το 2017 ενώ οι εισαγωγές από το 2016 και μετά παρουσίασαν
αλματώδη άνοδο αποκλειστικά λόγω της εισαγωγής φαρμάκων.

Σημαντικότεροι προμηθευτές Βελγίου 2017 (εκατ. ευρώ)
Χώρα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΗΠΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΚΙΝΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ

Αξία
εισαγωγών

% στο σύνολο

55.055
40.622
28.958
13.232
15.174
12.358
10.800
6.821
6.616
6.326

20,10
14,83
10,57
4,83
5,54
4,51
3,94
2,49
2,41
2,31

Πηγή: Banque Nationale de Belgique, Institut des Comptes Nationaux

Το δημοσιονομικό έλλειμμα από 1% του ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει στο 1,2%
το 2018 και στο 1,4% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2019. Προβλέπεται αργή μείωση του
χρέους του δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα, από το σχεδόν 102% ως ποσοστό του
ΑΕΠ το 2018 σε 100,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ τι 2019.
Το Μάιο του 2018, ο
πληθωρισμός μετρούμενος με βάση το ΔΤΚ ήταν 2,3% ενώ η πρόβλεψη για το
σύνολο του έτους είναι στο 1,9% και για το 2019 στο 1,7% σε σύγκριση με το
προβλεπόμενο για την Ευρωζώνη 1,6% το 2018 και 1,5% το 2019. Ο βασικός (core)
πληθωρισμός στο Βέλγιο φαίνεται να είναι επίμονος σε σχέση με την υπόλοιπη
Ευρωζώνη. Τόσο το 2015 όσο και το 2016 ήταν διπλάσιος από το ποσοστό που
σημείωσε η Ευρωζώνη (1,6% σε αντίθεση με το 0,8% για το 2015 και 1,8% σε
αντίθεση με το 0,9% για το 2016). Την ίδια κατεύθυνση ακολουθεί κι ο συνολικός
πληθωρισμός ο οποίος φαίνεται να ήταν υψηλότερος σε σχέση με την Ευρωζώνη το
2015. Ωστόσο, ακολουθώντας την πτωτική πορεία του βασικού πληθωρισμού,
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μειώθηκε το 2017. Γενικά, διαπιστώνεται ότι ο συνολικός πληθωρισμός στο Βέλγιο
παρουσιάζει μεγαλύτερη διακύμανση σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.Θεσμικό πλαίσιο
Στο Βέλγιο δεν υφίστανται περιορισμοί για ξένους επενδυτές. Οι ξένοι
επενδυτές μπορούν να σχηματίσουν κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς υπό τους
ίδιους όρους όπως και οι Βέλγοι, με εξαίρεση ορισμένα επαγγέλματα όπως οι
γιατροί, οι δικηγόροι, οι λογιστές και οι αρχιτέκτονες, όπου απαιτείται μία
πρόσθετη πιστοποίηση των εμπλεκομένων. Όλοι οι επενδυτές, Βέλγοι και μη,
πρέπει να διαθέτουν ειδική άδεια για την επιχειρηματική τους δράση σε
συγκεκριμένους κλάδους όπως π.χ. για τη σύσταση και τη λειτουργία
πολυκαταστημάτων, για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών και ασφάλειας, για
την παραγωγή, συσκευασία και διάθεση τροφίμων, την κοπή και κατεργασία
διαμαντιών καθώς και για την εμπορία όπλων και εκρηκτικών.
Οι πιο διαδεδομένες εταιρικές μορφές που μπορεί να βρει κανείς στο Βέλγιο
είναι η Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (BVBA) και η Ανώνυμη Εταιρεία (NV)
ωστόσο υπάρχουν αρκετές άλλες, λιγότερο χρησιμοποιούμενες εταιρικές μορφές.
Οι κυριότεροι τύποι εταιρικών μορφών στο Βέλγιο συνοψίζονται στον πιο κάτω
Πίνακα.
Τύποι Εταιρειών
Είδη εταιρειών και μετοχικό κεφάλαιο.
Société Privée à Responsabilité Limitée /
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid (SPRL/BVBA): Private
Limited Liability Company
Ελάχιστο ποσό €18,500 καταβεβλημένο
€6,200. Σε περίπτωση ενός μετόχου ελάχιστο
ποσό € 12,400. Τουλάχιστον ένας διευθυντής.
Συμβολαιογραφική πράξη απαρίτητη για
την ίδρυσή της.
Société Anonyme / Naamloze Vennootschap
(SA/NV): Public Limited Company

Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο €61,500. Οι
μετοχές είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.

Αριθμός μετόχων/ευθύνη εταίρων

Μονοπρόσωπη ή περισσότεροι εταίροι.

Περιορισμένη ευθύνη μέχρι το ποσό της
συμμετοχής.

Κατ’ ελάχιστο 2 εταίροι. Υπάρχει Διοικητικό
Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον 3
μέλη. Τα μέλη πρέπει να διορίσουν έναν
εκτελεστικό διευθυντή. Υπάρχει ένας αριθμός
υποχρεώσεων νομικών και διοικητικών.
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Είδη εταιρειών και μετοχικό κεφάλαιο.

Αριθμός μετόχων/ευθύνη εταίρων
Περιορισμένη ευθύνη στο ποσό της συμμετοχής.

Société en Nom Collectif / Vennootschap
Onder Firma (SNC/VOF): General Partnership
Δεν απαιτείται ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.
Η συμβολαιογραφική πράξη δεν είναι
απαραίτητη, μια ιδιωτική συμφωνία αρκεί.
Οι νομικές και διοικητικές υποχρεώσεις είναι
λιγότερο αυστηρές.
Société en Commandite Simple / Gewone
Commanditaire Vennootschap (SCS/GCV):
Ordinary Limited Partnership

Κατ’ ελάχιστο 2 εταίροι.
Απεριόριστη ευθύνη

Δύο τύποι εταίρων: ενεργοί και μη.

Οι ενεργοί εταίροι έχουν απεριόριστη ευθύνη ενώ
οι μη ενεργοί περιορισμένη ευθύνη έως του ποσού
Δεν απαιτείται ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.
της συνεισφοράς.
Société Coopérative à Responsabilité Illimitée /
Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte
Aansprakelijkheid (SCRI/CVOA): Cooperative
Company with Unlimited Liability

Μέχρι 3 εταίρους.
Απεριόριστη ευθύνη.

Δεν απαιτείται ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο
Société Coopérative à Responsabilité Limitée /
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid: Cooperative company
(SC/CV) or Cooperative Company with
Limited Liability (SCRL/CVBA)

Από τρείς τουλάχιστον εταίρους.
Περιορισμένη ευθύνη

Ελάχιστο € 18,550 καταβεβλημένο € 6,200.
Συμβολαιογραφική πράξη απαρίτητη για
την ίδρυσή της.
Πηγή: Invest in Belgium

Το Βέλγιο διαθέτει απλές σχετικά διαδικασίες σύστασης μίας εταιρείας. Οι
διοικητικές διατυπώσεις για τη δημιουργία της ιδανικά χρειάζονται μόνο μερικές
μέρες ενώ δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση εκτός από ορισμένες
συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως τραπεζικές εργασίες, μεταφορές και
ασφάλιση.
Όσον αφορά στη πτωχευτική διαδικασία, αυτή εμπίπτει στη δικαιοδοσία των
εμπορικών δικαστηρίων. Η νομοθεσία διακρίνει μεταξύ διαφορετικών τάξεων
πιστωτών και αρμόδιο δικαστήριο διορίζει ελεγκτή δικαστικό (ο οποίος επιβλέπει
την διαδικασία πτώχευσης) και έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές (οι οποίοι
εκποιούν στοιχεία ενεργητικού προκειμένου να πληρωθούν οι πιστωτές). Η βελγική
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νομοθεσία προβλέπει εξάλλου δυνατότητα αναδιάρθρωσης των χρεών μιας
επιχείρησης με δικαστική επιτήρηση, μία διαδικασία η οποία δίνει την ευκαιρία, είτε
φιλικού διακανονισμού με τους πιστωτές της, είτε σύναψης συμφωνίας συνολικής
αναδιάρθρωσης με αυτούς, είτε μεταβίβασης όλων ή μέρους των δραστηριοτήτων
της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη.
Η εργασιακή απασχόληση είναι μία αρκετά ρυθμισμένη δραστηριότητα στο
Βέλγιο όπου οι προβλεπόμενες συνθήκες εργασίας και τα κατώτατα όρια της
μισθοδοσίας, τηρούνται αυστηρά. Η εργασιακή αγορά διέπεται από ειδικές
ρυθμίσεις οι οποίες, ανάλογα με το επάγγελμα, έχουν συμφωνηθεί από διμερής
επιτροπές αποτελούμενες τόσο από τους εργοδότες όσο και από τους υπαλλήλους
ενώ οι διάφορες συλλογικές συμβάσεις εργασίας (CAO) έχουν καθορίσει τους
ελάχιστους μισθούς και τα επίπεδα αυτών σε πολλές βιομηχανίες. Αυτές οι
συμφωνίες συχνά επεκτείνονται σε άλλα οφέλη για τους εργαζομένους, όπως οι
πριμοδοτήσεις διακοπών και η υγειονομική περίθαλψη.
Μια σύμβαση εργασίας θεωρείται ορισμένου χρόνου εφόσον αμφότερα τα
μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν από μια συγκεκριμένη ημέρομηνία για ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. (π.χ. για 3 μήνες) Μπορούν να υπάρξουν μόνο
τέσσερις τέτοιες συμφωνίες μεσα σε ένα μέγιστο διάστημα δύο ετών όπου ο
συνολικός χρόνος απασχόλησης δεν μπορεί να είναι λιγότερος από 3 μήνες. Σε
άλλη περίπτωση, η σύμβαση θεωρείται αορίστου χρόνου.
Ο αριθμός των ωρών εργασίας πλήρους απασχόλησης καθορίζεται σε 40
ώρες την εβδομάδα κατ 'ανώτατο όριο ή 8 ώρες την ημέρα. Εάν ένας εργοδότης
επιθυμεί να αποκλίνει από αυτό το πρόγραμμα εργασίας μπορεί να το πράξει μόνο
εφόσον έχουν προηγηθεί σχετικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες σε
τομεακό/βιομηχανικό επίπεδο.
Στην περίπτωση απασχόλησης αορίστου χρόνου, κάθε συμβαλλόμενο μέρος
μπορεί να καταγγείλει πρόωρα τη συμφωνία με ειδοποίηση ακύρωσης. Κατά τη
διάρκεια της περιόδου ματαίωσης, ο εργαζόμενος παραμένει στην υπηρεσία του
εργοδότη και εξακολουθεί να λαμβάνει τον μισθό του ανάλογα. Στο τέλος της
διάρκειας της ακύρωσης, η σύμβαση εργασίας τερματίζεται πραγματικά.
Υπάρχουν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη
διάρκεια της ειδοποίησης ακύρωσης. Όταν αγνοούνται ορισμένες συγκεκριμένες
διατυπώσεις κατά τη διαδικασία, η ειδοποίηση ακύρωσης καθίσταται άκυρη.
Στο Βέλγιο μπορεί κάποιος να εργαστεί ως μισθωτός ή ως
αυτοαπασχολούμενος. Οι αυτοαπασχολούμενοι εργάζονται για μια εταιρεία χωρίς
σύνδεση με την εταιρεία. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης είναι χαμηλότερες για
τους αυτοαπασχολούμενους.
Το Βέλγιο διαθέτει ένα εκτεταμένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που
καλύπτει την ιατρική περίθαλψη, την ανεργία, τις συντάξεις, τη μητρότητα, τα
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ατυχήματα, τους τραυματισμούς στο χώρο εργασίας καθώς και τις αμοιβές των
νοσοκομείων.
Οι εργοδότες πρέπει να εγγραφούν στην Εθνική Υπηρεσία Κοινωνικής
Ασφάλισης (ONSS) όπου θα καταβληθούν οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
Επιπλέον, οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που πληρώνονται επί του
εισοδήματος έχουν σε γενικές γραμμές ως εξής: οι συνολικές εργοδοτικές εισφορές
και επιβαρύνσεις κυμαίνονται σε μεταξύ 30% και 33% επί του μεικτού μισθού
ανάλογα με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και την κατάσταση του
εργαζόμενου (αρχαιότητα, υπηρεσιακή σχέση, οικογενειακή κατάσταση, τόπος
κατοικίας), ενώ η εισφορά του εργαζομένου σε 13,07% επί του μεικτού μισθού (και
επί του 10,08% του μικτού μισθού για τους εργάτες και τους εκτελούντες
χειρωνακτική εργασία).
Το παρακάτω παράδειγμα δίνει έναν υπολογισμό του κόστους :
Ετήσιο κόστος για εργαζόμενο με μηνιαίο μισθό €1500 μετά τις κρατήσεις, το
συνολικό κόστος για την επιχείρηση είναι : €1500Χ13.92 (περιλαμβάνει επίδομα
αδείας και 13ο μισθό) = 20.880 + 35% εισφορές = Συνολικό κόστος € 28.188
Το βελγικό τραπεζικό σύστημα είναι αρκετά ανεπτυγμένο και οργανωμένο.
Διαθέτει μεγάλη γκάμα τραπεζικών υπηρεσιών και προηγμένες υπηρεσίες ebanking οι οποίες είναι εξαιρετικά διαδεδομένες. Οι πιστώσεις διατίθενται χωρίς
διακρίσεις σε εγχώριους και αλλοδαπούς επενδυτές. Δεδομένης της εξωστρέφειας
της βελγικής οικονομίας, παρουσία έχουν και αρκετά διεθνή τραπεζικά ιδρύματα
με σημαντικό αριθμό υποκαταστημάτων. Αντίστοιχα, οι μεγαλύτερες τράπεζες του
Βελγίου εκπροσωπούνται με υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσώπευσης σε
πολλές χώρες.
Οι τέσσερις κυριότερες τράπεζες του Βελγίου με διεθνή δραστηριότητα είναι:
η BNP-Paribas Fortis (πρόκειται για την εξαγορασθείσα από την γαλλική BNP
Paribas της βελγικής Fortis, www.bnpparibasfortis.be ), η Belfius (πρόκειται για το
εθνικοποιημένο κομμάτι του ομίλου DEXIA, www.belfius.be ), η KBC (πρόκειται για
φλαμανδική τράπεζα με παρουσία και σε άλλες χώρες, www.kbccorporates.com και
η ING Belgium (θυγατρική του ολλανδικού τραπεζικού ομίλου με σημαντικότατη
διεθνή παρουσία) www.ing.be , οι οποίες προσφέρουν πλήρη γκάμα
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ειδικούς λογαριασμούς και υπηρεσίες για μη
βελγικές επιχειρήσεις. Τραπεζικές υπηρεσίες προσφέρουν και τα Βελγικά
Ταχυδρομεία www.bpostbanque.be
Σημαντικό δίκτυο υποκαταστημάτων στο Βέλγιο διαθέτει και η τράπεζα
Beobank (μετονομασθείσα από Citibank Belgium S.A.), η οποία ανήκει στον γαλλικό
τραπεζικό όμιλο (Crédit Mutuel Nord Europe – CMNE). Άλλες τράπεζες που
λειτουργούν στο Βέλγιο, είτε εγχώριες είτε θυγατρικές είτε ως υποκαταστήματα
ξένων τραπεζικών ομίλων, περιλαμβάνουν τις Deutsche Bank, AXA Bank Europe,
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Argenta, Radobank Belgium, Banca Monte Dei Paschi Belgio, Crelan (πρώην Crédit
Agricole), Keytrade Bank, Triodos Bank και άλλες.
Στο τέλος του 2000 το Χρηματιστήριο Βρυξελλών συγχωνεύθηκε με εκείνα
του Παρισιού, του Άμστερνταμ και λίγο αργότερα, το 2002, με το Χρηματιστήριο της
Λισσαβόνας, σχηματίζοντας το EURONEXT, το οποίο αργότερα, το 2007,
συγχωνεύθηκε με το Χρηματιστήριο Ν. Υόρκης (NYSE) και χαρακτηρίζεται από
αρκετά ευέλικτες διαδικασίες για αυξήσεις κεφαλαίων, εκδόσεις νέων μετοχών,
ομολόγων κλπ. Επίσης το Νοέμβριο του 2013, συγχωνεύτηκε η αμερικανική
χρηματιστηριακή πλατφόρμα (κυρίως ενεργειακών παραγώγων) Intercontinental
Exchange και η NYSE EURONEXT που ήταν η μητρική εταιρεία του Χρηματιστηρίου
Βρυξελλών. Σε συνέχεια της εν λόγω συγχώνευσης, η EURONEXT διαχωρίστηκε
οριστικά από την Intercontinental Exchange τον Ιούνιο του 2014, πραγματοποίησε
την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών και σύμφωνα με χρηματιστηριακούς
αναλυτές έχει επωφεληθεί σημαντικά από τον εν λόγω διαχωρισμό (spin off),
επικεντρωνόμενη στις παραδοσιακές χρηματιστηριακές της δραστηριότητες και
αναπτύσσοντας νέες πλατφόρμες διαπραγμάτευσης τίτλων και νέα
χρηματιστηριακά προϊόντα.

2. Στρατηγική εισόδου στην αγορά
Το Βέλγιο αποτελεί μία ελκυστική βάση για πολλές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στις ευρωπαϊκές αγορές. Τα πιο σημαντικά ευρωπαϊκά
επιχειρηματικά κέντρα, Παρίσι, Λονδίνο, Άμστερνταμ, Φρανκφούρτη, βρίσκονται
σε ακτίνα 300χλμ., ενώ οι στενοί οικονομικοί δεσμοί του Βελγίου με την Ολλανδία
και το Λουξεμβούργο (Benelux) το καθιστούν ως ένα άριστο σημείο εκκίνησης για
όσους επιθυμούν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην
Ευρώπη. Το εξαιρετικό δίκτυο διανομών (καλά αναπτυγμένα αεροδρόμια, λιμάνια,
δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές) καθώς και
η ανοικτή και άκρως
ανταγωνιστική αγορά είναι δεδομένα που πρέπει να συνεκτιμηθούν σε μία έρευνα
για τη διαμόρφωση στρατηγικής εισόδου στην βελγική αγορά.
Αλλά σημαντικά οφέλη που θα πρέπει να συνεκτιμηθούν στη διαμόρφωση
στρατηγικής είναι:
• Χαμηλά εμπόδια εισόδου στην αγορά
• Ευνοϊκές εμπορικές συμφωνιες
Το Βέλγιο είναι μέλος της ΕΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(ΠΟΕ). Αυτό σημαίνει ότι τα εμπορεύματα που κατασκευάζονται στην
Ελλάδα απαλλάσσονται από τους εισαγωγικούς δασμούς.
• Πληθυσμός με υψηλό διαθέσιμο εισόδημα / ποιότητα ζωής
Το Βέλγιο θεωρείται χώρα με υψηλό βιοτικό επίπεδο, άριστες υπηρεσίες
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•

•

•

•

υγείας, στέγασης, εκπαίδευσης και υποδομές. Το βελγικό σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης είναι γνωστό ως ένα από τα καλύτερα στον
κόσμο. Η υψηλής ποιότητας ιατρική περίθαλψη παρέχεται με σχετικά
χαμηλό κόστος.
Είναι κοντά στους κορυφαίους φορείς λήψης αποφάσεων σε διεθνείς
οργανισμούς: Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), Οργανισμός του Βορειοατλαντικού
Συμφώνου (ΝΑΤΟ)
Η ποιότητα του εργατικού δυναμικού
Η υψηλή ποιότητα του βελγικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι πολύ
σημαντική για τους πιθανούς επενδυτές. Η εκπαίδευση ρυθμίζεται και για το
μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδοτείται από τις κοινότητες.
Πολυπολιτισμικό περιβάλλον
Η συνύπαρξη διαφορετικών εθνικοτήτων, ιδίως στη περιοχή των Βρυξελλών,
αλλά και η πολυγλωσσία (οι περισσότεροι κάτοικοι μιλούν ολλανδικά,
γαλλικά και αγγλικά) αποτελούν ένα πολύ ενδιαφερον “target market”.
Διαφανής πολιτική ανταγωνισμού συμβατή με την κοινοτική νομοθεσία.
Η φορολογική, η εργατική, η υγειονομική / ασφαλιστική νομοθεσία, οι
κανονισμοί ασφάλειας εργασίας και η λοιπή νομοθεσία ελέγχου πιθανών
στρεβλώσεων ή εμποδίων στις επενδύσεις και την οικονομική
δραστηριότητα, βρίσκεται σε επίπεδα τουλάχιστον αντίστοιχα των
κοινοτικών χωρών.

Η επιλογή του τρόπου διείσδυσης στην βελγική αγορά, όπως και σε
οποιαδήποτε άλλη αγορά, εξαρτάται κυρίως από τα διαθέσιμα επενδυτικά
κεφάλαια και τον τύπο του προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας . Ανάλογα με
τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης, το πλάνο εισόδου μπορεί να συμπεριλαμβάνει:
•
•
•
•
•

απευθείας εξαγωγή
εύρεση τοπικού συνεργάτη ή διανομέα
δημιουργία τοπικής θυγατρικής
λειτουργία μέσω υποκαταστήματος
κοινοπραξία

Η έρευνα αγοράς μέσω στοιχείων που διαθέτει το εμπορικό τμήμα της
Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο καθώς και αλλοι σύνδεσμοι που παρατίθενται
στο σχετικό παράρτημα μπορούν να δώσουν χρήσιμές πληροφορίες αναφορικά με
τις δυνατότητες ή/και προκλήσεις συγκεκριμένων εμπορικών / βιομηχανικών
κλάδων.
Σε κάθε περίπτωση, είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι οι τομείς προτεραιότητας
του Βελγίου για οικονομική ανάπτυξη περιλαμβάνουν:
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•
•
•
•
•
•

Τη βιοτεχνολογία
Τον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής
Τη περιβαλλοντική τεχνολογία
Το φαρμακευτικό τομέα
Τη τεχνολογία επικοινωνιών πληροφοριών (ΤΠΕ)
Τις μεταφορές και τον ανεφοδιασμό

Σημαντικοί κλάδοι ενδιαφέροντος είναι επίσης ο κατασκευαστικός κλάδος και
τα τρόφιμα – ποτά. Σημείο αιχμής για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα είναι η
δυνατότητα ελκυστικής τιμολόγησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας σε σχέση με
αυτά του ανταγωνισμού.
Οι Βέλγοι εισαγωγείς είναι σχετικά μικρού μεγέθους και συνήθως πιεστικοί
για να λαμβάνουν τους καλύτερους δυνατούς όρους πιστώσεων. Οι Βέλγοι
εισαγωγείς είναι συνηθισμένοι σε ευέλικτους όρους πληρωμής, ιδιαίτερα με
εταίρους τους σε γειτονικές χώρες, λ.χ. Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βρετανία,
ωστόσο η πλέον συνηθισμένη προθεσμία πληρωμών είναι στις 30 ημέρες.
3. Καταναλωτικά πρότυπα
Όσον αφορά τη σήμανση, αλλά και τις μεθόδους πώλησης των
καταναλωτικών προϊόντων γενικά στο Βέλγιο, επισημαίνουμε ότι οι γλωσσικές και
πολιτισμικές διαφορές που υπάρχουν στη χώρα, καθορίζουν σε πολύ μεγάλο
βαθμό την καταναλωτική συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά της.
Ο Βέλγος καταναλωτής και γενικότερα αγοραστής, επιδιώκει υψηλή
ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές, γεγονός που καθιστά τη βελγική αγορά
ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Το εμπόριο με τα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι απαλλαγμένο
από εισαγωγικές διαδικασίες, δασμολογικά, μη δασμολογικά και άλλα τεχνικά
εμπόδια, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των προιόντων που καταναλώνονται στο
Βέλγιο να είναι από γειτονικές χώρες.
Οι προδιαγραφές οι οποίες ισχύουν για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην
αγορά του Βελγίου, είναι αυτές που θεσπίζονται σε ευρωπαϊκό / κοινοτικό επίπεδο
και είναι εναρμονισμένες σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου, ώστε να επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των
εμπορευμάτων.
Ειδικότερα για τα τρόφιμα, οι διαδικασίες και προδιαγραφές θεσπίσθηκαν
στην σχετική νομοθεσία του 2002 (Κανονισμός EC/178/2002), και εισήγαγαν από την
1.1.2005, υποχρεωτική ιχνηλασιμότητα σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα (δηλαδή
να υπάρχει σύστημα ελέγχου από τον αρχικό παραγωγό έως τον τελικό πωλητή).
Αρμόδια για την ασφάλεια των τροφίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η European
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Food Safety Authority, η οποία μεταξύ άλλων παρέχει γνωμοδοτήσεις στα αρμόδια
ευρωπαϊκά όργανα σε θέματα ασφάλειας τροφίμων. Η υπηρεσία αυτή
συνεργάζεται στενά, τόσο με τις αντίστοιχες εθνικές αρχές των κρατών μελών, όσο
και με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας. Η ιστοσελίδα της βρίσκεται στη
διεύθυνση: http://www.efsa.europa.eu/.
Στο Βέλγιο, αρμόδια για την ασφάλεια των τροφίμων είναι η Ομοσπονδιακή
Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Τροφικής Αλυσίδας (Agence Fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne Alimentaire – AFSCA), ιστοσελίδα: http://www.favv.be/home-en
Σε περίπτωση διενέξεων μεταξύ επιχειρήσεων είτε μεταξύ επιχειρήσεων και
καταναλωτών, η υπηρεσία Belmed φέρει την αρμοδιότητα της διαιτησίας και
επίλυσης διαφορών. Η υποβολή αιτημάτων για την επίλυση διαφορών μπορεί να
γίνει και ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας σε τρείς γλώσσες (αγγλικά,
γαλλικά, φλαμανδικά):
http://economie.fgov.be/en/disputes/consumer_disputes/Belmed/
4. Βιομηχανική ιδιοκτησία
Το βελγικό Γραφείο για την προστασία της πνευματικής-βιομηχανικής
ιδιοκτησίας στο Βέλγιο (Belgian Office for Intellectual Property-OPRI) είναι μια
ομοσπονδιακή υπηρεσία, η οποία εκτός από την προστασία των πνευματικών
δικαιωμάτων, παρέχει υπηρεσίες έκδοσης και διαχείρισης πιστοποιητικών
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σημάτων και συμβουλεύει την εκάστοτε κυβέρνηση.
Επίσης παρέχει πληροφορίες στο κοινό, διαθέτει βιβλιοθήκη και αρχείο σημάτων,
καθώς και αντιπροσωπεύει το Βέλγιο στο εξωτερικό.
Όπως είναι φυσικό το Βέλγιο έχει ενσωματώσει την Ευρωπαική και διεθνή
νομοθεσία σε όλες τις πτυχές της. Το Γραφείο για την προστασία της πνευματικήςβιομηχανικής ιδιοκτησίας συμμετέχει ενεργά σε όλες τις διεθνείς οργανισμούς
όπως το Benelux Office for Intellectual Property, Office for Harmonization in the
Internal Market, Community Plant Variety Office, European Patent Office, World
Intellectual Property Organization, International Union for the Protection of Plant
Varieties and the World Trade Organization.
Το Benelux Office for Intellectual Property, είναι ένας οργανισμός που
ιδρύθηκε από τις τρείς χώρες (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο), με σκοπό την
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στις χώρες αυτές. Το Γραφείο διαθέτει
πληροφοριακές εφαρμογές και σχετική υποδομή για την υποστήριξη των πατεντών
καθόλη την διάρκεια ζωής τους. Η ιστοσελίδα του Βελγικού Γραφείου είναι:
http://economie.fgov.be/en/entreprises/Intellectual_property/
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Επίσης το Βέλγιο είναι μέλος του Διεθνούς Κέντρου για την Επίλυση
Επενδυτικών Διαφορών (ICSID) και συχνά περιλαμβάνεται σχετική ρήτρα
διαιτησίας στις επενδυτικές συμφωνίες. Είναι επίσης μέλος της Σύμβασης της Ν.
Υόρκης για την Αναγνώριση και Εφαρμογή Αλλοδαπών Αποφάσεων Διαιτησίας
(New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral
Awards) του 1958.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
1. Συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας.
Πέραν των κοινοτικών ρυθμίσεων, οι βασικές συμφωνίες οικονομικού
περιεχομένου, που έχουν υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου, είναι οι εξής :
Συμφωνία περί Απαλλαγής της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (24.5.68, Ν.Δ
117/1969 ΦΕΚ 41/Α/1969). Αναθεωρήθηκε και μονογραφήθηκε το 1994 και υπεγράφη
στην Αθήνα στις 25 Μαΐου του 2004. Το Βέλγιο κύρωσε την Συμφωνία στις 22/9/2005.
Από ελληνικής πλευράς η Συμφωνία κυρώθηκε με τον Νόμο 3407 (ΦΕΚ
266/Α/25.10.2005. Εν. Ισχ. 30-12-2005. Αν. ΦΕΚ 36/Α/16-2-2006). Στις 16.3.2010
υπογράφηκε στις Βρυξέλλες Πρωτόκολλο που τροποποιεί την Συμφωνία (άρθρο
25), το οποίο κυρώθηκε από ελληνικής πλευράς με τον Νόμο 4106 (ΦΕΚ
6/Α/9.1.2013).
Συμφωνία Απαλλαγής Φορολογίας Αεροπορικών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
(23.6.54, ΦΕΚ 62/Α/1955)
Συμφωνία Οδικών Μεταφορών (16.7.69, Ν 366/22-6-1976, ΦΕΚ160/Α/25-6-1976).
Αεροπορική Σύμβαση (13-4-1955, ΦΕΚ107/Α/1957
κατανοήσεως επί της ανωτέρω συμβάσεως 12-5-1972).

Εμπιστευτικό

μνημόνιο

Συμφωνία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1-4-58, ΦΕΚ 179/1958 και 191/1960).
Αεροπορική Σύμβαση Αθήνα, 13-4-1955, ΦΕΚ 107/Α/1957.
2.Φορολογία Φυσικών Προσώπων.
Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ισχύει τόσο για κατοίκους όσο και
μη κατοίκους, και καταβάλλεται σε ετήσια βάση. Κάτοικος θεωρείται αυτός που η
έδρα ή η έδρα της περιουσίας (κέντρο οικονομικού ενδιαφέροντος) βρίσκεται στο
Βέλγιο. Η κατοικία ή ο τόπος κατοικίας ορίζεται γενικά ως ο τόπος όπου το άτομο
έχει τη μόνιμη κατοικία του. Ένας κάτοικος υπόκειται σε φόρο επί του παγκόσμιου
εισοδήματός του, αυτό είναι το εισόδημα που κερδίζεται, το εισόδημα από ακίνητα,
το εισόδημα από κινητή περιουσία και τα διάφορα εισοδήματα.
Ένας μη κάτοικος υπόκειται σε φόρο επί του εισοδήματος που εισπράττει στο
Βέλγιο ή προέρχεται από βελγικές πηγές.
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Η φορολογία φυσικών προσώπων στο Βέλγιο είναι προοδευτική. Ισχύει
προσωπικό αφορολόγητο 7.130 €, το οποίο προσαυξάνεται για πρόσθετα
εξαρτώμενα οικογενειακά μέλη.
Φορολογία φυσικών προσώπων – κλίμακες φορολογίας
Έως €10.860 (πέραν του αφορολόγητου)
€10.860 έως €12.470
€12.470 έως €20.780
€20.780 έως €38.080
Άνω των €38.080

25%
30%
40%
45%
50%

3.Φορολόγηση επιχειρήσεων.
Ο φορολογικός συντελεστής εταιρειών στο Βέλγιο ανέρχεται σε 33,99%.
Σημειώνεται ότι ο κανονικός ονομαστικός εταιρικός φορολογικός συντελεστής
ανέρχεται σε 33%, όμως προσαυξήθηκε τα τελευταία έτη κατά 3% εξαιτίας
πρόσθετης εισφοράς, λόγω οικονομικής κρίσης. Τα υποκαταστήματα ξένων
επιχειρήσεων φορολογούνται ακριβώς το ίδιο όπως οι εγχώριες εταιρείες.
Ωστόσο, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με φορολογητέα κέρδη που δεν
υπερβαίνουν τα 322.500€, εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ως εξής:
24,98% εάν τα κέρδη ανέρχονται μέχρι 25.000€,
31,93% εάν τα κέρδη ανέρχονται μεταξύ 25.000€ και 90.000€ και
35,54% εάν τα κέρδη ανέρχονται μεταξύ 90.000€ έως 322.500€.
Παράλληλα, υπάρχουν πλήθος φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων φόρου οι
οποίες υπολογίζονται για επενδύσεις στην βιομηχανία, το εμπόριο, την γεωργία,
καθώς και για δαπάνες που αφορούν την έρευνα και τεχνολογία, τις πατέντες, την
χρήση πράσινων τεχνολογιών, τις επενδύσεις που αφορούν στην εξοικονόμηση
ενέργειας, την ανακύκλωση, στον βελγικό κινηματογράφο και οπτικοακουστικές
παραγωγές, επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων και γενικότερα σε τομείς οι
οποίοι χρήζουν κινήτρων ανάπτυξης.
Διάφοροι μηχανισμοί καθιστούν δυνατή τη μείωση του ονομαστικού
συντελεστή φορολογίας καθώς και διάφορα φορολογικά κίνητρα μειώνουν το
τελικό φορολογητέο ποσό και έχουν δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε η χώρα του
Βελγίου να αποτελεί ένα σχετικά φιλικό περιβάλλον για εγκατάσταση
επιχειρήσεων.
24

Ένας από τους μηχανισμούς μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων των
επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένων στο Βέλγιο (καθώς και τα
υποκαταστήματα αυτών) είναι το καθεστώς των πλασματικών τόκων. Η
«πλασματική - εικονική» δαπάνη τόκων εφαρμόζεται υπολογίζοντας μια έκπτωση
στην φορολογία για χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από ίδια κεφάλαια. Το
επιτόκιο που εφαρμόζεται αντιστοιχεί κατ’ αρχήν στο επιτόκιο των κρατικών
ομολόγων 10ετούς διάρκειας, με ανώτατο όριο το 3% και 3,5% όταν πρόκειται για
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 2016, το ποσοστό ανήλθε στα επίπεδα του 1,131%
(1,631% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις), εξαιτίας των χαμηλών επιτοκίων των
10ετών ομολόγων.
Επίσης πολύ χαμηλός συντελεστής εφαρμόζεται στα έσοδα εταιρειών που
προέρχονται από εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, με συντελεστή μόλις 6,8%. Οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κατοχυρώσει πατέντα ευρεσιτεχνίας προϊόντων
ή/και υπηρεσιών.
Σύμφωνα με την βελγική εταιρική νομοθεσία, η διανομή μερισμάτων γίνεται
χωρίς περιορισμούς, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η διανομή θα επέφερε τη
μείωση του καθαρού ενεργητικού σε επίπεδο κατώτερο του καταβληθέντος
εταιρικού κεφαλαίου. Δεν επιβάλλονται εξάλλου φόροι ή άλλου είδους
επιβαρύνσεις κατά τον επαναπατρισμό επένδυσης ή κερδών θυγατρικής κατά τη
λειτουργία ή το κλείσιμό της.
Στο Βέλγιο εφαρμόζεται επίσης φορολόγηση ακίνητης περιουσίας
(précompte immobilier) με συντελεστές 1,25% και 2,5% επί του τεκμαρτού
εισοδήματος. Το ύψος της φορολόγησης κυμαίνεται ανάλογα με την τοποθεσία του
ακινήτου, βάσει του κτηματολογίου (revenue cadastral). Οι τοπικές αρχές σε αρκετές
περιπτώσεις επιβάλλουν και άλλους επιπλέον φόρους επί των ακίνητων
περιουσιακών στοιχείων. Επίσης, η αγορά ακινήτων επιβαρύνεται με φορολογικούς
συντελεστές της τάξεως του 12,5% στην Βαλλονία και τις Βρυξέλλες και 10% σε
ακίνητα στην περιοχή της Φλάνδρας, γεγονός που καθιστά την αγοραπωλησία
ακινήτων για κερδοσκοπικούς σκοπούς εξαιρετικά ακριβή.
Σύμφωνα με εξαγγελίες της βελγικής κυβέρνησης έως το 2020, ο γενικός
συντελεστής φορολογίας κερδών των επιχειρήσεων στο Βέλγιο θα μειωθεί στο 25%
από το 33,9% που ισχύει σήμερα.
Η κυβέρνηση του Βελγίου εκτιμά ότι, ο συντελεστής φορολογίας κερδών των
επιχειρήσεων που ισχύει σήμερα στο Βέλγιο δεν είναι ανταγωνιστικός, παρά το
γεγονός ότι παρέχει κάποιες δυνατότητες μείωσης της συνολικής φορολογικής
επιβάρυνσης, μέσα από ένα πλέγμα φοροαπαλλαγών, όπως για παράδειγμα το
πλασματικό επιτόκιο. Η μείωση αυτή της φορολογίας θα γίνει σταδιακά. Για το
επόμενο έτος η κυβέρνηση ανήγγειλε ότι θα μειώσει τον γενικό φορολογικό
συντελεστή στο 29,58%.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις εξαγγελίες, επιπλέον κίνητρα θα δοθούν και
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στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι εταιρείες με λιγότερους από 50
εργαζόμενους σήμερα φορολογούνται ήδη με μειωμένο συντελεστή: πληρώνουν
φόρο 25% στα πρώτα 25.000 ευρώ των κερδών. Από το επόμενο έτος, το ποσοστό
αυτό θα μειωθεί στο 20,4% διευρύνοντας το για κέρδη έως 100.000 ευρώ.
Επίσης έως το 2020, θα καταργηθεί πλήρως η εισφορά στα κέρδη των
επιχειρήσεων (0,99%) που θεσπίστηκε λόγω της οικονομικής κρίσης του 2008.
Αντίθετα, η φορολογική επιβάρυνση στις μεγάλου μεγέθους εταιρείες και τις
πολυεθνικές εταιρείες που λειτουργούν στο Βέλγιο, ενδεχομένως να αυξηθεί ούτως
ώστε να επιφέρει τη καταβολή περισσότερων φόρων. Διάφορα μέσα έκπτωσης
φόρου, συμπεριλαμβανομένων των θεωρητικών τόκων - φορολογικών
πλεονεκτημάτων που απολάμβαναν κυρίως μεγάλες σε μέγεθος εταιρείες, πολλές
φορές με μεγάλη ρευστότητα, θα καταργηθούν.
Στον κατασκευαστικό τομέα αναμένεται να μειωθεί το κόστος των
εργαζομένων με απαλλαγές στις εισφορές, ώστε να καταστήσει τους Βέλγους
εργαζομένους ελκυστικότερους για τους επιχειρηματίες, έναντι των αλλοδαπών. Η
μείωση των εισφορών για Βέλγους εργαζόμενους θα είναι 100 εκατομμύρια ευρώ το
2018 και άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ το 2019. Από το 2020 και εξής, η μείωση των
εισφορών στον κατασκευαστικό τομέα αναμένεται να ανέλθει σε 404 εκατ. ευρώ.
Αυτό το μέτρο πρέπει να βέβαια να εγκριθεί από την ΕΕ ώστε να διασφαλίσει ότι
δεν πρόκειται για κρατική ενίσχυση.
Επίσης μειώνεται η φορολογία πώλησης ατομικών επιχειρήσεων από το
επόμενο έτος. Αυτό το μέτρο αφορά επαγγελματίες οι οποίοι δεν έχουν ιδρύσει
εταιρεία, τους 520.000 ελεύθερους επαγγελματίες στο Βέλγιο (π.χ. οδοντίατρους,
μικρά καταστήματα κ.λπ.) οι οποίοι σε περίπτωση πώλησης της επιχείρησης τους
θα πληρώσουν ένα τέλος 16,5%. Η μείωση αυτή των φόρων στόχο έχει να εμποδίσει
τους ελεύθερους επαγγελματίες να ιδρύσουν εταιρείες ώστε να επωφεληθούν από
τη μείωση του φόρου εταιρειών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
4.Ειδικότεροι φόροι
Οι συντελεστές ΦΠΑ στο Βέλγιο υπολογίζονται στο 6%, το 12% και το 21%.
Ο συντελεστής 6%, εφαρμόζεται στα λιπάσματα, στα φυτοφάρμακα, στην
κοινωνική στέγαση και σε ορισμένες υπηρεσίες εστίασης.
Ο συντελεστής 12% εφαρμόζεται στα τρόφιμα, στο νερό, στα φαρμακευτικά
προϊόντα, στα βιβλία, στις μεταφορές, στα ξενοδοχεία, σε ορισμένες
κτηματομεσιτικές υπηρεσίες
Για τις λοιπές υπηρεσίες εφαρμόζεται συντελεστής 21%. Από 1.1.2014, οι
νομικές υπηρεσίες των δικηγόρων υπόκεινται σε φορολόγηση ΦΠΑ με συντελεστή
21% (ενώ μέχρι τότε απαλλάσσονταν). Το Σεπτέμβριο του 2015, η βελγική
κυβέρνηση επανέφερε στο 21% τον συντελεστή ΦΠΑ στην ιδιωτική κατανάλωση
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ηλεκτρικού ρεύματος ενώ από την 1.1.2016, μειώθηκε ο συντελεστής ΦΠΑ στις
κατασκευαστικές εργασίες και στην μίσθωση σχολικών κτιρίων από το 21% στο 6%.
Επίσης αυστηροποιήθηκαν οι όροι ισχύος μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (6%) για
εργασίες ανακαίνισης ιδιωτικών κατοικιών (αύξησης της ηλικίας των
επωφελούμενων χαμηλότερου συντελεστή εργασιών ανακαίνισης κατοικιών, από
τα 5 στα 10 έτη).
Δεν εφαρμόζεται ΦΠΑ στα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή και
διέλευση, για ημερήσιες και εβδομαδιαίες εκδόσεις περιοδικών κλπ, καθώς και για
προϊόντα ανακύκλωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
1.Αναπτυξιακός νόμος –κίνητρα επενδύσεων
Η αρμοδιότητα για παροχή επενδυτικών κινήτρων και επιχορηγήσεων
ανήκει στις 3 περιφέρειες του Βελγίου (Βρυξέλλες, Φλάνδρα και Βαλλονία), με βάση
σχετική νομοθεσία του 1980 περί αποκέντρωσης εξουσιών. Η κάθε περιφέρεια
διαθέτει ειδικές υπηρεσίες προσέλκυσης επενδύσεων ήτοι, η Flanders Investment &
Trade στη Φλάνδρα, η Invest in Wallonia (AWEX) στη Βαλλονία και η Brussels
Invest & Export στις Βρυξέλλες. Οι προτεραιότητες της επενδυτικής πολιτικής της
κάθε περιφέρειας διαφέρουν, αλλά σε γενικές γραμμές και οι τρείς ενδιαφέρονται
για την ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή, την καινοτομία, την έρευνα και
ανάπτυξη, την εξοικονόμηση ενέργειας και στην ανάπτυξη τεχνολογιών φιλικών
προς το περιβάλλον. Τα κίνητρα είναι εναρμονισμένα με τους κανονισμούς της
Ε.Ε.
Αρνητικός παράγοντας για τη προσέλκυση ξένων επενδυτών θα μπορούσε
να θεωρηθεί η εκτεταμένη γραφειοκρατία και ή ύπαρξη ισχυρών συνδικαλιστικών
οργανώσεων. Η βελγική κυβέρνηση έχει προχωρήσει μέσα στη τελευταία
πενταετία σε μία σειρά μεταρρυθμιστικών κινήσεων, για τη βελτίωση του
νομοθετικού πλαισίου ειδικότερα σε ότι αφορά στην προστασία του ανταγωνισμού.
Το 2013, η κυβέρνηση τροποποίησε το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία
του ανταγωνισμού και τον έλεγχο του επιπέδου των τιμών, επιφέροντας
σημαντικές μεταβολές τόσο σε διαδικασίες, όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Η
μεταρρύθμιση αναδιοργάνωσε πλήρως τη βελγική αρχή ανταγωνισμού, οι
διαδικασίες της οποίας προκαλούσαν μεγάλες καθυστερήσεις στην πρόοδο
επίλυσης εκκρεμών υποθέσεων, με την εκχώρηση επιπλέον αρμοδιοτήτων
επιτελικής – εκτελεστικής φύσης, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την
αποτελεσματικότητά της. Η πολιτική ανταγωνισμού είναι διαφανής με σχετική
νομοθεσία και είναι συμβατή με την κοινοτική νομοθεσία. Η φορολογική, η
εργατική, η υγειονομική / ασφαλιστική νομοθεσία, οι κανονισμοί ασφάλειας
εργασίας και η λοιπή νομοθεσία ελέγχου πιθανών στρεβλώσεων ή εμποδίων στις
επενδύσεις και την οικονομική δραστηριότητα, βρίσκεται σε επίπεδα τουλάχιστον
αντίστοιχα των κοινοτικών χωρών.
Επιπλέον, δημιουργήθηκε Παρατηρητήριο Τιμών και δόθηκε στην αρχή
ανταγωνισμού η αρμοδιότητα παρέμβασης σε περιπτώσεις υπερβολικών τιμών ή
περιθωρίων κέρδους ενώ επεκτάθηκε η ευθύνη. Επίσης οι διοικητικές κυρώσεις σε
περιπτώσεις παραβίασης του αρχών του υγιούς ανταγωνισμού επεκτάθηκαν ώστε
να επιβαρύνουν πέραν του νομικού προσώπου και τα στελέχη του.
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Στο Βέλγιο δεν υφίστανται περιορισμοί για ξένους επενδυτές. Οι ξένοι
επενδυτές μπορούν να σχηματίσουν κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς υπό τους
ίδιους όρους όπως και οι Βέλγοι, με εξαίρεση ορισμένα επαγγέλματα όπως οι
γιατροί, οι δικηγόροι, οι λογιστές και οι αρχιτέκτονες, όπου απαιτείται μία
πρόσθετη πιστοποίηση των εμπλεκομένων. Όλοι οι επενδυτές, Βέλγοι και μη,
πρέπει να διαθέτουν ειδική άδεια για το άνοιγμα και τη λειτουργία
πολυκαταστημάτων, για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών και ασφάλειας, καθώς
και για την παραγωγή, συσκευασία και διάθεση τροφίμων, την κοπή και
κατεργασία διαμαντιών, και την εμπορία όπλων και εκρηκτικών.
Έχοντας ξεπεράσει σημαντικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά τη
διάρκεια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, το βελγικό τραπεζικό
σύστημα είναι αρκετά ανεπτυγμένο και οργανωμένο. Διαθέτει τεχνογνωσία,
μεγάλη γκάμα τραπεζικών υπηρεσιών και προηγμένες υπηρεσίες e-banking οι
οποίες είναι εξαιρετικά διαδεδομένες. Οι πιστώσεις διατίθενται χωρίς διακρίσεις σε
εγχώριους και αλλοδαπούς επενδυτές.
Η διαίρεση του Βελγίου σε τρεις γεωγραφικές και διοικητικές περιοχές, τη
Φλάνδρα, τη Βαλλονία και τις Βρυξέλλες επεκτείνεται και στον καθορισμό
αρμοδιοτήτων για τη παροχή επενδυτικών κινήτρων και επιχορηγήσεων οι οποίες
εφαρμόζονται ξεχωριστά σε κάθε περιφέρεια.
Η κάθε περιφέρεια διαθέτει εξειδικευμένους φορείς προσέλκυσης
επενδύσεων, στη Φλάνδρα, το Flanders Investment & Trade, στη Βαλλονία Invest in
Wallonia (AWEX) και Brussels Invest & Export στις Βρυξέλλες. Οι προτεραιότητες της
πολιτικής κινήτρων σε κάθε περιφέρεια διαφέρουν, αν και σε γενικές γραμμές, οι
τρείς περιφέρειες ενδιαφέρονται εξίσου για την ενίσχυση της απασχόλησης στην
περιοχή τους, την καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη, την εξοικονόμηση
ενέργειας και την ανάπτυξη τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.
Το 2013, η κυβέρνηση τροποποίησε το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία
του ανταγωνισμού και τον έλεγχο των τιμών, επιφέροντας σημαντικές μεταβολές
τόσο στις διαδικασίες, όσο και στο θεσμικό επίπεδο, με αποτέλεσμα η πολιτική
ανταγωνισμού να είναι περισσότερο διαφανής και η σχετική νομοθεσία να είναι
ακόμα πιο συμβατή με την κοινοτική νομοθεσία.
Επιπλέον, δημιουργήθηκε Παρατηρητήριο Τιμών και δόθηκε στην αρχή
ανταγωνισμού η αρμοδιότητα παρέμβασης σε περιπτώσεις υπερβολικών τιμών ή
υπερβολικών περιθωρίων κέρδους. Επίσης, οι διοικητικές κυρώσεις που
επιβάλλονται για τη παραβίαση του αρχών του υγιούς ανταγωνισμού,
επεκτάθηκαν ώστε σε περίπτωση αθέμιτων πρακτικών, υπόλογα να είναι και τα
στελέχη του νομικού προσώπου.
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Περιφέρεια της Φλάνδρας
•

•

•

•

Επιχορηγήσεις για περιβαλλοντικές επενδύσεις και επενδύσεις στον
ενεργειακό τομέα: ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2011. Οι επενδύσεις
περιλαμβάνουν αιολικά πάρκα, φωτοβολταικά κλπ. Η επιδότηση εξαρτάται
από την τεχνολογία, το μέγεθος της εταιρείας (ΜΜΕ ή μεγάλες εταιρείες).
Το ποσοστό της επιδότησης ποικίλλει από 5% και 30% για τις ΜΜΕ και
μεταξύ 0% και 15% για μεγάλες εταιρείες. Το συνολικό ποσό της
επιχορήγησης ανά εταιρεία δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1.000.000 ευρώ κατ’
ανώτατο όριο για περίοδο 3 ετών.
Στρατηγική στήριξης επενδύσεων και κατάρτισης: περιλαμβάνει οικονομική
υποστήριξη των εταιρειών που προτίθενται να μεταφέρουν μια μεγάλη
επένδυση στη Φλάνδρα. Η επένδυση πρέπει να θεωρηθεί «στρατηγική».
Στην επένδυση επιδοτούνται και δραστηριότητες όπως η εκπαίδευση, τα
έξοδα κατάρτισης τα οποία όμως πρέπει να είναι τουλάχιστον 250.000 ευρώ
για τις μικρές επιχειρήσεις και 300.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις μεσαίες και
μεγάλες εταιρείες επιχειρήσεις. Για να λάβει στήριξη, η επιδοτούμενη
επένδυση πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 ευρώ εκατομμύριο. Η επιδότηση
ανέρχεται στο 0% έως 25% για την κατάρτιση και από 0% έως 10% για τις
επενδύσεις, ανάλογα με ορισμένα κριτήρια, με μέγιστο ποσό 1 εκατ. ευρώ. Η
επένδυση ή η κατάρτιση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός περιόδου 3 ετών.
Επιχορηγήσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης για εταιρία που εδρεύει
στην Φλάνδρα: το ποσοστό στήριξης εξαρτάται από το είδος του ερευνητικού
έργου: (i) ανάπτυξη σχεδίων που αποσκοπούν στην εφαρμογή της γνώσης σε
νέα ή ανανεωμένα προϊόντα, διεργασίες ή υπηρεσίες: επιδοτείται 15% από τις
εγκριθείσες δαπάνες, (ii) ερευνητικά έργα, με στόχο τη δημιουργία νέων
γνώσεων οι οποίες, μακροπρόθεσμα, μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην
καινοτομία: μπορεί να φτάσει το 40% των επιλέξιμων δαπανών. Τα ποσοστά
μπορούν να αυξηθούν υπό ορισμένες συνθήκες και υπό ορισμένες
προϋποθέσεις, αλλά το συνολικό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του
κόστους του έργου, με ανώτατο ποσό 5 εκατομμύρια ευρώ. Το
επιχορηγούμενο έργο μπορεί να διαρκέσει έως 3 έτη και πρέπει να έχει
προϋπολογισμό τουλάχιστον 100.000 ευρώ.
Καινοτόμα προϊόντα από ΜΜΕ στη Φλάνδρα: επιδοτούνται ΜΜΕ που
πραγματοποιούν μια καινοτομία, δηλαδή αναπτύσσουν ένα εντελώς νέο ή
σημαντικά ανανεωμένο (βελτιωμένο) προϊόν, διαδικασία, υπηρεσία ή ιδέα.
Το πλάνο καινοτομίας για τις ΜΜΕ μπορεί να διαρκέσει έως 24 μήνες και
πρέπει να έχει ελάχιστο προϋπολογισμό 50.000 ευρώ. Το ποσοστό στήριξης
ανέρχεται στο 35% των εγκεκριμένων δαπανών (25% + 10% πριμοδότηση για
ΜΜΕ) και για τις μεγάλες εταιρείες, το βασικό ποσοστό στήριξης ανέρχεται
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•

σε 15% με μέγιστο ποσό 200.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης μπορεί να
αυξηθεί υπό ορισμένες συνθήκες και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε 55%,
με μέγιστο ποσό 250.000 ευρώ.
Επιχορηγήσεις για τους νέους: Μεταπτυχιακή υποτροφίες για ερευνητική
εξειδίκευση σε επίπεδο διδακτορικού και μεταδιδακτορικού διπλώματος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρα / επιχορηγήσεις για τη
Φλάνδρα είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.investinflanders.be ή
www.agentschapondernemen.be/subsidiedatabank (στα ολλανδικά).
Περιφέρεια Βρυξελλών
•

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις: δημόσια χρηματοδοτική στήριξη είναι
διαθέσιμη για επενδύσεις από ΜΜΕ (όπως οι επενδύσεις σε γήπεδα και
κτίρια, επενδύσεις σε εξοπλισμό και έπιπλα, άυλες επενδύσεις). Κάθε
επένδυση πρέπει να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για τις πολύ
μικρές επιχειρήσεις και τα 30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για τις μικρές
επιχειρήσεις. Επίσης μπορεί να φτάσει τα 100.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για τις
μεσαίες επιχειρήσεις. Η έκταση της συνεισφοράς κυμαίνεται από 2,5% έως
15% της επένδυσης και εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, την
τοποθεσία της επιχείρησης κλπ.

•

Επιχορηγήσεις για περιβαλλοντικές επενδύσεις: χορηγείται στις εταιρείες με
έδρα τις Βρυξέλλες, ανεξαρτήτως μεγέθους, για επενδύσεις που αποσκοπούν
στην εξοικονόμηση ενέργειας ή την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας για συγκεκριμένους τομείς. Η συνεισφορά ποικίλλει από 25% έως
45% της επένδυσης (+ επιπρόσθετη επιδότηση κατά 5%, εάν η επιχείρηση
απέκτησε ορισμένες πιστοποιήσεις) και εξαρτάται από το μέγεθος της
επιχείρησης, με μέγιστο ποσό 80.000 ευρώ ετησίως ανά εταιρεία.

•

Επιχορηγήσεις για έρευνα & ανάπτυξη καθώς και βιομηχανική έρευνα: οι
υποψήφιες επιχειρήσεις πρέπει να ασκούν όλες ή μέρος των δραστηριοτήτων
τους στην περιφέρεια των Βρυξελλών και θα πρέπει να αποδείξουν τη
σημασία του σχεδίου ή των υπηρεσιών και τις ευνοϊκές επιπτώσεις του
σχεδίου τους στην οικονομία της περιοχής, την απασχόληση και την αειφόρο
ανάπτυξη στην περιφέρεια των Βρυξελλών. Η επιδότηση μπορεί να φθάσει
έως και το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

•

Χρηματοδοτικές συνεισφορές για εκπόνηση μελετών και συμβουλευτικές
υπηρεσίες: οι μελέτες πρέπει να πραγματοποιηθούν από εξωτερικούς
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συμβούλους με εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών. Η περιφέρεια των
Βρυξελλών θα αναλάβει το ήμισυ του κόστους, μέχρι το ανώτατο όριο από
15.000 ευρώ ανά μελέτη.
•

Επιχορηγήσεις για επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα: οικονομικά
κίνητρα διαθέσιμα για ΜΜΕ, περιλαμβάνουν επαγγελματικά ταξίδια,
συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, παραγωγή υλικών προώθησης
των εξαγωγών, την πληρωμή συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται
με την προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό, ή τη συμμετοχή σε
προγράμματα κατάρτισης για εξαγωγές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιχειρηματικά κίνητρα / επιχορηγήσεις
στις Βρυξέλλες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.investinbrussels.com.
Περιφέρεια της Βαλλονίας
•

Επιχορηγήσεις επενδύσεων: αφορά επιχειρήσεις που επενδύουν στην
περιοχή και δημιουργούν θέσεις απασχόλησης στην περιφέρεια της
Βαλλονίας. Ελάχιστη επένδυση 500.000 ευρώ για τις ΜΜΕ και 1.000.000 ευρώ
για μεγάλες επιχειρήσεις, περιλαμβάνει αγορά κτιρίων, ανανέωση ή αγορά
νέου εξοπλισμού, άυλα περιουσιακά στοιχεία ή οχήματα άνω των 3,5 τόνων.
Η επιχορήγηση ποικίλλει ανάλογα με την τοποθεσία της επένδυσης, την
δραστηριότητα και το μέγεθος της εταιρείας.

•

Επιδοτήσεις για προγράμματα βιομηχανικής έρευνας: άμεση επιχορήγηση
μεταξύ 50% και 80% της δαπάνης. Μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπόψη η
σημασία της έρευνας και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της, τα
αναμενόμενα αποτελέσματα και τα οφέλη για την περιφέρεια.

•

Προγράμματα για νέες επιχειρήσεις: επιδότηση για την πρόσληψη και
κατάρτιση ερευνητών που θα διεξάγουν έρευνά σε συνεργασία με
πανεπιστήμιο ή εγκεκριμένο ερευνητικό κέντρο. Η παροχή καλύπτει μέχρι
και το 80% του μισθού του ερευνητή για περίοδο από 18 έως 24 μηνών.
Επιδοτήσεις για εξαγωγική δραστηριότητα : παρέχονται από τον φορέα
Invest in Wallonia (AWEX) σε εταιρείες με έδρα τη Βαλλονία οι οποίες
επιδιώκουν να επεκταθούν στην αγορά του εξωτερικού. Περιλαμβάνει
συμμετοχή
σε
εκθέσεις
και
επαγγελματικές
εκδηλώσεις
με
προσανατολισμό την προώθηση των εξαγωγών.

•

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιχειρηματικά κίνητρα/επιχορηγήσεις
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στην
περιφέρεια
της
www.investinwallonia.be

Βαλλονίας

είναι

διαθέσιμες

στη

διεύθυνση

Γενικά Φορολογικά κίνητρα
Οι Βασικοί φόροι του Βελγίου είναι :
•

•
•
•

Φόρος εισοδήματος εταιρειών: 29,58% (από το 2019). Μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις επωφελούνται από μειωμένο προοδευτικό φορολογικό
συντελεστή, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.
Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων: μεταξύ 25% και 50% σε διαδοχικές
κλίμακες.
ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας): 21% (με ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες
υπόκεινται σε ποσοστά 6% και 12%).
Πώληση ακινήτων: φόρος 12,5% στις περιφέρειες της Βαλλονίας και των
Βρυξελλών και 10% στην περιφέρεια της Φλάνδρας, υποθήκη σε ακίνητα:
1%, μίσθωση ακινήτων: 0,2%.

•

Έκπτωση τόκων: επιτρέπει στις εταιρείες και τις επιχειρήσεις οργανισμούς
να μειώσουν την φορολογική επιβάρυνση τους εφόσον επενδύσουν με
δικούς τους πόρους. Το ποσό που μπορεί να θα αφαιρεθεί αφορά στους
θεωρητικούς τόκους του μετοχικού κεφαλαίου. Το επιτόκιο είναι ίσο με τον
ετήσιο επιτόκιο για τα δεκαετή βελγικά κρατικά ομόλογα.

•

Συνταξιοδοτικά ταμεία με έδρα το Βέλγιο και διασυνοριακή δραστηριότητα:
Τα συνταξιοδοτικά ταμεία τυγχάνουν ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος και
μπορούν με μια δομημένη στρατηγική να στοχεύσουν σε μια συνολική
"μηδενική φορολογία".
Απαλλαγή φόρου μερίσματος: απαλλάσσονται από την φορολογία τα
μερίσματα από οποιαδήποτε εταιρική συμμετοχή εφόσον αυτά προέρχονται
από χώρα η οποία έχει υπογράψει σχετική σύμβαση με το Βέλγιο και εφόσον
η μητρική εταιρεία κατέχει τουλάχιστον 10% συμμετοχή στη βελγική
θυγατρική της για τουλάχιστον 12 μήνες.

•

•

Ομαδοποίηση ΦΠΑ: Για τον υπολογισμό του ΦΠΑ, όλες οι φορολογούμενες
οντότητες μιας εταιρικής ομάδας μπορούν να θεωρηθούν από τη βελγική
εφορία ως ενιαία φορολογική οντότητα. Κατά συνέπεια, διαφορετικές
εταιρείες της ίδιας ομάδας δύνανται να μην επιβαρύνονται με ΦΠΑ όταν
εκδίδουν τιμολόγια για τις μεταξύ τους συναλλαγές και δικαιούνται να
εκδίδουν ενιαία δήλωση ΦΠΑ για ολόκληρη την ομάδα εταιρειών.
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•

Φορολογικές ρυθμίσεις: όλοι οι φορολογούμενοι μπορούν να ζητήσουν μια
ad hoc απόφαση υπό την οποία το ομοσπονδιακό δημόσιο υπουργείο
Οικονομικών καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί ο
φορολογικός κώδικας σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει σαφής
φορολογική ρύθμιση. Η απόφαση ισχύει για πέντε έτη, εκτός εάν το
αντικείμενο της αίτησης δικαιολογεί διαφορετική περίοδο.

•

Υπολογισμός Αποσβέσεων: επιμερίζονται και κατανέμονται τα κόστη τα
οποία προκύπτουν κατά την διάρκεια της χρήσης ενός περιουσιακού
στοιχείου μέσα στον χρόνο.

•

Απαλλαγές για επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον και επενδύσεις
έρευνα & ανάπτυξη: Αφορά εταιρείες που αποκτούν νέα υλικά ή άυλα
πάγια περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο Βέλγιο για
περιβαλλοντικούς σκοπούς ή για επενδύσεις στην έρευνα, ανάπτυξη,
εξοικονόμηση ενέργειας και έξοδα για την απόκτηση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας.

•

Φορολογική έκπτωση για εισόδημα από διπλώματα ευρεσιτεχνίας: έκπτωση
φόρου, με στόχο την τόνωση των τεχνικών καινοτομιών από βελγικές
εταιρείες, μέσω απαλλαγής εξόδων από δραστηριότητες έρευνας και
ανάπτυξης, σε σχέση με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η έκπτωση από τα εν
λόγω έξοδα μπορεί να φτάσει, υπό προϋποθέσεις, στο 80%.

•

Αφορολόγητο αποθεματικό για επενδύσεις: οι εταιρείες δικαιούνται μείωση
των φορολογικών συντελεστών τους (ορισμένες μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις) όταν διαθέτουν μέρος των κερδών τους (έως 50%) για την
δημιουργία αποθεματικού για μελλοντικές επενδύσεις. Σε αυτό δεν μπορεί
να συμπεριληφθούν: (i) κεφαλαιουχικά κέρδη από μετοχές ii) τα κέρδη που
πραγματοποιούνται από πώληση οχημάτων και (iii) τη μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο του προηγούμενου έτους.

•

Φόρος κεφαλαίου: Ο φόρος κεφαλαίου για εισφορές σε μετοχικό κεφάλαιο
μιας νέας εταιρείας είναι μηδενικός.

•

Ειδικό καθεστώς για αλλοδαπούς εργαζόμενους: το Βέλγιο ισχύει ειδικό
καθεστώς για στελέχη επιχειρήσεων μη-κατοίκους. Υπάρχουν δύο
φορολογικά προνόμια για στελέχη: (1) επιπλέον κόστη ή μεταφορές
κεφαλαίων στο Βέλγιο τα οποία είναι άμεσο αποτέλεσμα της
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δραστηριότητας του στελέχους υπολογίζονται ως κόστη και δεν εμπίπτουν
σε φορολογία και (2) φορολογούνται μόνο ως προς το εισόδημα που
απέκτησαν ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας τους στο Βέλγιο.
Η Περιφέρεια της Φλάνδρας παρέχει επίσης φορολογικά κίνητρα για την
πρόσληψη προσωπικού Έρευνας & Ανάπτυξης με εφάπαξ φορολογική απαλλαγή
των κερδών (μέχρι ένα ορισμένο ανώτατο όριο ποσό) για τις εταιρείες που
προσλαμβάνουν νέους εργαζόμενους .
Επιπλέον, στην περιοχή των Βρυξελλών παρέχεται έκπτωση φόρου για 2 έτη
για την πρόσληψη ανέργου για ένα συγκεκριμένο έργο. Κάτω από ορισμένες
συνθήκες, αυτή η μείωση μπορεί να φτάσει μέχρι το 90% του συνολικού κόστους
μισθοδοσίας του υπαλλήλου για το πρώτο έτος και μέχρι το 75% για το δεύτερο
έτος.
Στην Περιφέρεια της Βαλλονίας εταιρείες που απασχολούν ερευνητές σε
έργα που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με αναγνωρισμένους επιστημονικούς
φορείς και ιδρύματα της περιφέρειας, μπορούν να επωφεληθούν από μείωση των
εισφορών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Πληροφορίες σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών για κρατικές προμήθειες
μπορείτε να εντοπίσετε στις ακόλουθες ιστοσελίδες, όπου θα πρέπει να εγγραφείτε
και να παρακολουθείτε τις όποιες νέες εγγραφές καταχωρούνται σε αυτές:
➢ https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do που αποτελεί την
ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία καταχωρούνται προκηρύξεις βελγικών
δημόσιων διαγωνισμών, ενώ υπάρχει σχετικό πληροφοριακό υλικό.
➢ https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=en-GB
➢ http://www.publicprocurement.be/fr
➢ http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do που αποτελεί τον κατάλογο του
καθημερινού
ηλεκτρονικού
δελτίου
υποβολής
προσφορών
του
«Συμπληρώματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», και
αφορά τις ευρωπαϊκές προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών.
➢ Τέλος, στην ιστοσελίδα των βελγικών ενόπλων δυνάμεων, στη διεύθυνση:
http://www.mil.be/MR/subject/index.asp?LAN=fr&ID=638&PAGE=1.
Τυχόν
ενδιαφερόμενοι να εντοπίσουν στοιχεία επικοινωνίας με τον Τομέα
Προμηθειών του βελγικού στρατού. Υπεύθυνη διεύθυνση για τις προμήθειες
είναι: Ο Τομέας Προμηθειών (Directorate General Material Resources, Quartier
Reine Elisabeth, Bloc 1, Rue d’Evere 1, 1140 Evere). Παρόλο που διαθέτει ειδική
υπηρεσία, σημαντικό μέρος των διαγωνισμών του βελγικού στρατού
διενεργείται μέσω της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας
βελγικών δημόσιων διαγωνισμών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι εξαγωγές της Ελλάδας στο Βέλγιο την τελευταία πενταετία αυξήθηκαν
κατά περίπου 100 εκατ. ή 30%, ενώ επίσης οι βελγικές εξαγωγές προς την Ελλάδα
αυξήθηκαν κατά 38%. Ο όγκος εμπορίου των δύο χωρών αυξήθηκε από 1.540 εκατ.
ευρώ το 2013 σε 2.111 εκατ. ευρώ το 2017 και σε ποσοστό κατά 37% την τελευταία
πενταετία.
Οι χώρες παρόλους τους δεσμούς που έχουν από παλιά αυτό δεν είχε
εκφραστεί σε εμπορικές – οικονομικές σχέσεις σε αντίστοιχο επίπεδο.
Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας –Βελγίου (εκατ. ευρώ)
Εξαγωγές αγαθών (αξία)
Εισαγωγές αγαθών (αξία)
Εμπορικό ισοζύγιο (αξία)
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

2013
299
1.241
-941

2014
317
1385
-1.068

2015
340
1.458
-1.117,1

2016
345
1.551
-1.206

2017
391
1.720
-1.328

Το κυριότερο εξαγώγιμο προϊόν παραμένει ο καπνός και τα προϊόντα
καπνού διακινούμενα από πολυεθνική εταιρεία. Ανάλογα με το έτος
παρουσιάζονται διακυμάνσεις. Μεγάλη επίσης κατηγορία αποτελούν τα
παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών.

Ελληνικές εξαγωγές στο Βέλγιο – 10 μεγάλες κατηγορίες (χιλ. ευρώ)
2016
Αξία

24
99
20
39
76
87
61
74

Καπνά & προϊόντα καπνού
Εμπιστευτικά
Παρ/τα φρούτων & λαχανικών
Πλαστικές ύλες
Αργίλιο και τεχνουργήματα
Εξοπλισμός χερσαίων
μεταφορών
Πλεκτά ενδύματα
Προϊόντα χαλκού

Μεταβολή

2017
% στο
σύνολο

Αξία

% στο
σύνολο

%

65.961
52.823
49.931
25.599
18.979
15.461

19,12
15,31
14,47
7,42
5,50
4,48

96.728
51.110
28.334
29.358
16.692
3.334

24,74
13,07
7,25
7,51
4,27
0,85

46,64
3,24
43,25
14,68
12,05
78,43

14.441
14.184

4,19
4,11

15.768
16.256

4,03
4,16

9,19
14,61
37

38
30

Διάφορα προϊόντα χημικών
βιομηχανιών
Φαρμακευτικά

13.942

4,04

6.596

1,69

9.830

2,85

11.092

2,84

52,69
12,84

Το σταθερά ανερχόμενο τουριστικό ρεύμα από το Βέλγιο στην Ελλάδα σε
συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως ομογένεια μπορούν να συνδράμουν στην
περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Σύμφωνα
με τα παρακάτω στοιχεία ο αριθμός των αφίξεων από το 2013 έως και το 2017
αυξήθηκε κατά περίπου 180.000 γεγονός που κάνει την Ελλάδα ένα δημοφιλή
τουριστικό προορισμό.
Τουριστικές αφίξεις και εισπράξεις στην Ελλάδα από τo Βέλγιο (χιλ.)
Αφίξεις από το Βέλγιο στην Ελλάδα
Μεταβολή
Εισπράξεις από Βέλγιο

2013

2014

2015

2016

2017

344,6
-

409,2
25,4%

482,5
18,5%

467,2
-3,1%

526,8
12,6%

283.200

311.800

373.100

317.600

341.400

Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος

Οι εισπράξεις συνδέονται καθαρά με τον τουρισμό και ο κυριότερος όγκος
πραγματοποιείται το τρίτο τρίμηνο του έτους.
Η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
βελγική αγορά είναι κυρίως στους τομείς της πληροφορικής και ανάπτυξης
λογισμικού, τηλεπικοινωνιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις,
κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, εμπορίου πετρελαιοειδών / εφοδιασμού πλοίων,
μεταλλουργίας (holding company), καθώς και εμπορίου άλλων προϊόντων.
Σημαντική παρουσία στο Βέλγιο έχει η Intrasoft International S.A. στον
τομέα παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. Η εταιρεία Intrasoft International (με έδρα
το Λουξεμβούργο και γραφείο στις Βρυξέλλες) απασχολεί περισσότερα από 150
άτομα και είναι από τους βασικούς πάροχους υπηρεσιών πληροφορικής δημοσίων
υπηρεσιών του Βελγίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της μεγαλύτερης εταιρείας
τηλεπικοινωνιών του Βελγίου (Proximus), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων κοινοτικών υπηρεσιών και οργάνων.
Σημαντικό γεγονός υπήρξε η μεταφορά της έδρας του μεγάλου ελληνικού
μεταλλουργικού ομίλου Βιοχάλκο στο Βέλγιο και η είσοδος της μετοχής του στο
Χρηματιστήριο Βρυξελλών. Η είσοδος της Βιοχάλκο στο Χρηματιστήριο Βρυξελλών
πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2013. Τον Δεκέμβριο 2016, οι εταιρείες
Σωληνουργία Κορίνθου Συμμετοχών και Ελληνικά καλώδια Συμμετοχών
απορροφήθηκαν από την εταιρεία Cenergy Holdings με έδρα το Βέλγιο.
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Επισημαίνουμε ότι μία εκ των μεγαλυτέρων βιομηχανιών σοκολάτας του
Βελγίου με πολύ μεγάλη διεθνή παρουσία, η Leonidas, είναι ιδιοκτησίας ελλήνων
ομογενών του Βελγίου.
Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται στην βελγική αγορά στον κλάδο
του λιανεμπορίου, ορισμένες επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα η εταιρεία
φυσικών καλλυντικών Korres η οποία διαθέτει κατάστημα σε κεντρικό σημείο των
Βρυξελλών, αλλά παράλληλα έχει επιτύχει διανομή των προϊόντων του σε μεγάλο
αριθμό φαρμακείων.
Η στρωματοποιία και εταιρεία ειδών επίπλωσης και σπιτιού COCO-MAT
διαθέτει κατάστημα στην Αμβέρσα.
Η ελληνική βιομηχανία ειδών επίπλωσης γραφείων Δρομέας, εγκαινίασε
στα τέλη του 2015 μεγάλο κατάστημα σε προάστιο των Βρυξελλών. Η Δρομέας
είναι μεγάλος προμηθευτής επίπλων της Έυρ. Επιτροπής και άλλων ευρωπαϊκών
οργάνων. Το τελευταίο διάστημα δραστηριοποιείται και στην βελγική αγορά.
Η εταιρεία ERGON διαθέτει κατάστημα λιανεμπορικής διάθεσης τροφίμων,
το οποίο συνδυάζει την παροχή υπηρεσιών εστίασης με την πώληση υψηλής
ποιότητας ελληνικών γαστρονομικών προϊόντων.
Η Doctoranytime Βελγίου (Doctoranytime.be) είναι δημιούργημα της αντίστοιχης
ελληνικής startup η οποία αφορά σε online κρατήσεις για ραντεβού με ιατρούς. Η
προσαρμογή της ελληνικής πλατφόρμας στην ιατρική αγορά του Βελγίου έγινε το
2016 με την άντληση χρηματοδότησης ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Η εταιρεία VIVA και ειδικότερα η εταιρεία VivaWallet άνοιξε γραφείο στις
Βρυξέλλες ξεκινώντας την δραστηριότητα της από το 2016. Η Viva Wallet αποτελεί
αδειοδοτημένο Ίδρυμα Έκδοσης Ηλεκτρονικού Χρήματος για όλες τις εντός χώρες
της Ευρωπαϊκής Ζώνης Πληρωμών (ΕΟΧ-31) ενώ παράλληλα είναι Principal
Member της Mastercard & της Visa καθώς και συνεργάτης της Alipay για την
Ευρώπη.
Επίσης η εταιρεία Veridos Ματσούκης Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση έως το 2019
Ινστιτούτο Οδικών και Εμπορευματικών Μεταφορών του Βελγίου (L'Institut
Transport routier & Logistique Belgique) για την παράδοση ταχογράφων υψηλής
ποιότητας. που χρησιμοποιεί το υπουργείο Μεταφορών του Βελγίου.
Η πλειονότητα των ελληνόκτητων εισαγωγικών επιχειρήσεων στο Βέλγιο
είναι σχετικά μικρού μεγέθους, με δραστηριότητες στο χώρο των εισαγωγών και
του εμπορίου τροφίμων και ποτών όπου στην πλειοψηφία τους εφοδιάζουν
ελληνικά εστιατόρια. Η ελληνική ομογένεια του Βελγίου σε κάποιο βαθμό
ασχολείται
με
εισαγωγή
ελληνικών
τροφίμων
τα
οποία
κυρίως
προορίζονται/προωθούνται σε καταστήματα εστίασης. Υπάρχει μεγάλος αριθμός
ελληνικών εστιατορίων σε όλο το Βέλγιο ενώ μερικά από αυτά ειδικεύονται σε
υψηλού επιπέδου γαστρονομία και έχουν διακριθεί.
Υπάρχει επίσης αξιόλογος αριθμός Ελλήνων και Ελλήνων ομογενών οι
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οποίοι κατέχουν σημαντικές θέσεις ως στελέχη ευρωπαϊκών υπηρεσιών ή διεθνών
οργανισμών.
Σημειώνουμε ότι στο Βέλγιο δραστηριοποιούνται δύο επιχειρηματικοί
σύνδεσμοι ελληνικού ενδιαφέροντος, το Βέλγο-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο
και η Bucephalos Business Association.
Η επενδυτική παρουσία του Βελγίου στην Ελλάδα είναι σχετικά
περιορισμένη.
Επενδυτικό ενδιαφέρον για την χώρα μας έχει τα τελευταία χρόνια
επιδείξει η διαχειρίστρια εταιρεία του βελγικού δικτύου φυσικού αερίου, Fluxys, η
οποία είναι μέτοχος του αγωγού TAP με μερίδιο 19% και προτίθεται να επενδύσει
σε έργα κατασκευής του ελληνικού τμήματος του αγωγού, ενώ για την απόκτηση
του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ στον οποίο αναδείχθηκε πλειοδότρια
η κοινοπραξία των εταιρειών Snam SpA, Enagás Internacional SLU και της βελγικής
Fluxys, το επενδυτικό σχήμα στο οποίο συμμετείχε και η Fluxys υπέβαλλε την
υψηλότερη προσφορά.
Επίσης τον Δεκέμβριο του 2017 η βελγική ναυτιλιακή εταιρία Euronav NV
ανακοίνωσε την εξαγορά της Gener8 Maritime, συμφερόντων του εφοπλιστή Πήτερ
Γεωργιόπουλου.
JANSSEN PHARMACEUTICA: Φαρμακευτική εταιρεία, ιδρύθηκε το 1951. Η έδρα
της βρίσκεται στις Βρυξέλλες ενώ από το 1961 η εταιρία εξαγοράστηκε από τον
όμιλο της johnson&johnson. Στην Ελλάδα η Janssen ξεκίνησε ως επιστημονικό
γραφείο το 1973. Περισσότερες πληροφορίες και στην επίσημη ιστοσελίδα της
εταιρείας: https://www.janssen.com/
ΑGFA GEVAERT S.A.: Ιδρύθηκε το 1867 στη Γερμανία, ενώ ο όμιλος προέκυψε το
1964 με τη συγχώνευση της γερμανικής “Agfa” και της βελγικής “Gevaert”. Την
εταιρία σήμερα αποτελούν τα τρία της τμήματα, επιχειρηματικές ομάδες, η Agfa
Graphics, που προσφέρει λύσεις και ολοκληρωμένα συστήματα ψεκασμού σε
βιομηχανίες εκτύπωσης και γραφικών, η Agfa HealthCare, που ειδικεύεται στη
παροχή προϊόντων και συστημάτων απεικόνισης και συστημάτων πληροφόρησης
σε νοσοκομεία και οργανισμούς υγεία και τέλος η Agfa Specialty Products, που είναι
μέρος του Agfa Materials και παρέχει προϊόντα σε διάφορες βιομηχανικές αγορές. Η
Agfa-Gevaert AEBE λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1969, κατέχοντας σημαντικό
μερίδιο στις αγορές της Ιατρικής Μέριμνας και των Γραφικών Τεχνών.
Περισσότερες
πληροφορίες
και
στην
ιστοσελίδα
της
εταιρείας:
http://www.agfa.com/corporate/
ARYSTA LIFE SCIENCE: Ιδρύθηκε το 2001 ενώ αποστολή της είναι να προσφέρει
ολοκληρωμένες λύσεις σε αγρότες με παροχή προϊόντων σε κατηγορίες τομείς
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φυτοπροστασίας όπως μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, προϊόντα
δημόσιας υγείας, επενδυτικά απόρων και βιολογικές λύσεις. Έχει πάνω από 4.000
εργαζομένους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως.
Από το 2015 η Arysta LifeScience ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (πρώην Agriphar Hellas AEEBE) που
εδρεύει στην Αθήνα, προήλθε από τη συγχώνευση τριών εταιρειών Agriphar,
Chemtura και Arysta σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και στην
επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας: http://www.arystalifescience.gr/about-us ,
http://www.arysta.eu/about-us#page
ALFA VITA VASILOPOULOS: Ιδρύθηκε το 1939 στην Αθήνα και το 1999
εξαγοράστηκε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της από τη βελγική εταιρεία
λιανικού εμπορίου τροφίμων Delhaize de Lion. Το 2000 η αλυσίδα έχει 53
καταστήματα σε 11 πόλεις της Ελλάδας. Την ίδια χρονιά η βελγική Delhaize de Lion,
μέσω της ΑΒ Βασιλόπουλος καταθέτει πρόταση εξαγοράς προς τον Δημήτρη
Σπανό, για την εξαγορά των 57 καταστημάτων του δικτύου του Ομίλου Τροφό. Το
2015
η
Delhaize
Group
(ίδρυση
Βέλγιο
1867)
συγχωνεύθηκε
με
την ολλανδική εταιρεία λιανικού εμπορίου Ahold (ίδρυση Ολλανδία 1887, που
δραστηριοποιείται μόνο σε Βέλγιο, Ολλανδία, Τσεχία και στις Ανατολικές ΗΠΑ) και
δημιουργήθηκε η πολυεθνική Ahold Delhaize Group με έδρα την Ολλανδία.
Περισσότερες πληροφορίες και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας :
https://www.ab.gr, https://www.delhaize.be/
BEL LIGHTING: Ιδρύθηκε το 1991 και διαθέτει ένα εργοστάσιο παραγωγής στα
Μέγαρα, Ελλάδα όπου απασχολεί πενήντα (50) περίπου εργαζόμενους και διαθέτει
το κέντρο διανομής, κεντρικά γραφεία της στην περιοχή Saintes του Βελγίου. Η
εταιρεία εξειδικεύεται στο σχεδιασμό φωτισμού εξωτερικών χώρων, συνεργάζεται
τόσο με επαγγελματίες στο χώρο του φωτισμού και αρχιτέκτονες για σχεδίαση και
παραγωγή customized προϊόντων. Παράλληλα στον όμιλο ανήκει και η εταιρία
TerZo Lightning που ειδικεύεται στον σχεδιασμό φωτισμού εσωτερικού χώρου.
Περισσότερες
πληροφορίες
:
https://www.bel-lighting.com/en/about,
https://www.terzo-light.com/en/about
CARGLASS GREECE: Εταιρεία που ειδικεύεται στην αποκατάσταση κρυστάλλων
αυτοκινήτων στον ευρύτερο χώρο επισκευής αυτών. Ιδρύθηκε στο Βέλγιο το 1979
και στην Ελλάδα λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2001. Διαθέτει 27 εταιρικά
καταστήματα και δωρεάν κινητές μονάδες εξυπηρέτησης, που δραστηριοποιούνται
στις ευρύτερες περιοχές λειτουργίας των εταιρικών καταστημάτων. Διαθέτει δίκτυο
εβδομήντα (70) επιπλέον σημείων εξυπηρέτησης. Περισσότερες πληροφορίες στην
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ιστοσελίδα

της

εταιρείας:

https://www.carglass.gr/gia-emas/,

https://www.carglass.gr/gia-emas/oikonomikes-katastaseis/2017/
DAIKIN HELLAS: Η Daikin Europe ιδρύθηκε το 1973 στην περιοχή Ostend του
Βελγίου. Επικεντρώνεται στη παραγωγή και πώληση συστημάτων κλιματισμού και
θέρμανσης στην Ευρώπη σε ορισμένες περιοχές της Αφρικής και Μέσης Ανατολή.
Η Daikin δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1980 μέσω αντιπροσώπων.
Το 2004 η DAIKIN EUROPE ιδρυεί γραφείο στην Ελλάδα και μετατρέπεται σε
Ανώνυμη Εταιρεία, θυγατρική του ομίλου της Daikin με την επωνυμία: Daikin
Συστήματα Κλιματισμού Ελλάς ΑΕ. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη
ιστοσελίδα
της
εταιρείας:
https://www.daikin.eu/,
https://www.daikin.gr/el_gr/customers.html.

INVE HELLAS: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1983 και λειτουργεί τα κεντρικά της γραφεία
στο Ντεντερμοντ, στο φλαμανδικό κομμάτι του Βελγίου. Έχει ενεργεί παρουσία σε
αγορές υδατοκαλλιέργειας στο κόσμο ενώ στην Ελλάδα η INVE HELLAS S.A.
ιδρύθηκε το 1997.

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Βέλγιο οι έρευνες

επικεντρώνονται στην υδάτινη ζωή Artemia, ψάρια προνύμφες, γαρίδες, στην
μικροβιολογία, ανοσολογία και υδρόβιες ασθένειες, ενώ η εταιρία έχει δράσει σε
τρεις (3) κυρίως τομείς το περιβάλλον, την υγεία και διατροφή με σκοπό την
εξάλειψη ασθενειών, την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και θνησιμότητα.
Τέλος στην Ελλάδα η εταιρεία λειτουργεί ως το κέντρο της Aquaculture για την
Κύπρο και Τουρκία. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της
εταιρείας: https://www.inveaquaculture.com/
OMEGA PHARMA GREECE: Η εταιρία ιδρύθηκε στο Βέλγιο στη πόλη Νάζαρετ.
Ενεργή σε τριάντα πέντε (35) χώρες η Omega Pharma Hellas ξεκίνησε τη
δραστηριότητα της το 2003 και είναι μέλος του πολυεθνικού ομίλου. Ειδικεύεται στη
διανομή προϊόντων που μπορούν να αγοραστούν χωρίς ιατρική συνταγή. Στόχος
του ομίλου είναι να εστιάσει τις δράσεις του στην διανομή προϊόντων over the
counter (OTC) και των είκοσι (20) λογότυπων που διαθέτει με προιόντα να αφορούν
την περιποίηση δέρματος, σκευάσματα για το κρύωμα, αλλεργίες καθώς και
βιταμινούχα συμπληρώματα. Περισσότερες πληροφορίες και στην επίσημη
ιστοσελίδα
της
εταιρείας:
http://omega-pharma.gr/,
https://www.omegapharma.com/en/vision_strategy,
http://omegapharma.gr/images/stories/PDF/omega_pharma_xrisi_2016.pdf
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ORCHESTRA HELLAS S.A.: Η Orchestra εταιρεία που ειδικεύεται σε διανομή
βρεφικών παιδικών ρούχων ιδρύεται το 1995 και το 2011 περνάει στον όμιλο της
Prenaman, εταιρεία που εδρεύει στο Βέλγιο από το 1953 και ειδικεύεται στη διανομή
προϊόντων βρεφικής ανάπτυξης. Η Orchestra Hellas S.A. ιδρύεται το 2011. Η είσοδός
της στην ελληνική αγορά πραγματοποιήθηκε το 2004 μέσω της συνεργασίας της με
την εταιρεία “ROX A.E.”, η οποία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της
ORCHESTRA σε Ελλάδα και Κύπρο. Πλέον διαθέτει 70 καταστήματα. Περισσότερες
πηροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα: https://fr.shop-orchestra.com/fr/l-histoire-dugroupe.html,
PURATOS HELLAS S.A.: Η εταιρεια εδρεύει στις Βρυξέλλες από το 1919 ενώ
ειδικεύεται στην παραγωγή και διανομή υλικών προς χρήση από αρτοποιεια. Πλεόν
οι δράσεις της έχουν επεκταθεί σε παραγωγή και πώληση πρώτων υλών και
ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών στους τομείς της αρτοποιίας, της
ζαχαροπλαστικής και της σοκολατοποιίας. Στην Ελλάδα η Puratos εγκαταστάθηκε
το 1986. Επίσης η βιομηχανία σοκολάτας, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
PURATOS η οποία διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα. Περισσότερες
πηροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας: https://www.puratos.com/aboutpuratos/our-history, www.in.gr
RAVAGO – RESINEX: Η Ravago Plastics Hellas S.A. ιδρύθηκε το 1985 και την εποχή
εκείνη είχε δικό της Εμπορικό Γραφείο, Μονάδα Ανακύκλωσης στη Νέα Αρτάκη
Χαλκίδας καθώς και αποθήκες. Από το 2000 η Ravago Plastics Hellas είναι υπεύθυνη
για τη Διανομή / Πωλήσεις χαρτοφυλακίου της Ravago και Resinex στην Ελλάδα.
Εντός του 2002, Hellas επέκτεινε τις δραστηριότητές της στην περιοχή των
Βαλκανίων και το 2016 μετατράπηκε σε Resinex Hellas S.A. Το 2016, ο όμιλος Ravago
εξαγόρασε την εταιρεία ΔΕΛΤΑ Χημική και στην συνέχεια εξαγοράσε το σύνολο των
μετοχών
της ελληνικής
εταιρείας
ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΤ
από
την
οικογένεια
Αντωνάτου.Περισσότερες
πληροφορίες
στην
επίσημη
ιστοσελίδα:

http://www.resinex.gr/i-etaireia/i-apostoli-ma.html,
https://greece.ravagobuildingsolutions.com
RESILUX HELLAS: Ιδρύθηκε το 1994 και από τότε ασχολείται με την παραγωγή
συσκευασίας ΡΕΤ (τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου) με τη μορφή προμορφωμάτων
και φιαλών. Από το 1997 είναι εισηγμένη στο Euronext στις Βρυξέλλες. Διαθέτει
διάφορες μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
και τη Ρωσία. Ανάμεσα στις σημαντικές επενδύσεις βελγικών εταιρειών στην
Ελλάδα είναι η βιομηχανία πλαστικών Resilux η οποία διαθέτει εργοστάσιο
παραγωγής πλαστικών υλικών συσκευασίας τύπου PET, στην Πάτρα.
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Περισσότερες
πληροφορίες
στην
επίσημη
https://www.resilux.com/EN/aboutus/history.html,
content/uploads/2017/07/isologismos-2016.pdf

ιστοσελίδα
της
εταιρίας:
http://resiluxspe.gr/wp-

UCB PHARMA S.A. (HELLAS): Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1920, με έδρα τις Βρυξέλλες
και πλέον δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες. Το έργο της εταιρείας
επικεντρώνεται πρωτίστως στην έρευνα και την ανάπτυξη, ειδικά με φάρμακα
επικεντρωμένα στην επιληψία, τη νόσο του Πάρκινσον και τις ασθένειες του Crohn.
Στην Ελλάδα η εταιρεία απασχολεί 41 άτομα. Περισσότερες πληροφορίες στην
επίσημη
ιστοσελίδα
της
εταιρείας:
https://www.ucbpharma.gr,
https://www.ucbpharma.gr/_up/ucbpharma_gr/documents/UCB%202017_Financial%20
Statement%202017%20FINAL%20Signed%201.pdf

ZETES NETWAVE S.A. : Η εταιρία ιδρύθηκε το 1984 με έδρα τις Βρυξελλες.
Οι
υλοποιήσεις της Zetes βασίζονται σε τεχνολογίες αυτόματης ανανέωσης: γραμμικοί
κώδικες, RFID, εκτύπωση, εκτύπωση και εφαρμογή, φωνητική αναγνώριση,
αναγνωριστικό εικόνας όσον αφορά τα αγαθά. Η σύσταση της εταιρείας Zetes
Netwave S.A. στην Ελλάδα δρομολογείται το 1997. Η Εταιρία είναι κατά 58,12%
θυγατρική της BUROTICA SA η οποία με τη σειρά της είναι 100% θυγατρική της
ZETES INDUSTRIES SA. Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της
εταιρείας: https://www.zetes.com
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ
Χρήσιμες Διευθύνσεις στο Βέλγιο
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Rue des Petits Carmes 10, 1000 Bruxelles
Tel. : +322-5455500-01, 5455570, Fax: +322-5455585
E-mail: ambagre@skynet.be
Πρέσβης: Ελευθερία Γαλαθιανάκη, Πληρεξούσια Υπουργός Α΄
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Rue des Petits Carmes 6, 1000 Bruxelles
Tel. : +322-5455506-07, Fax: +322-5455508
E-mail: ecocom-brussels@mfa.gr
Προϊστάμενος: Αναστάσιος Παπαθωμάς Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Β’
UNION OF HELLENIC CHAMBERS OF COMMERCE (Γραφείο Κεντρικής
Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος) Brussels Office
Ms. Eirini Konstantinidou, Director of the Representative Office in Brussels
Rue des Petits Carmes 6, 1000 Bruxelles
Tel.: +322-5455530, fax : +322-5455545, e-mail : eirini.konstantinidou.uhcci@skynet.be
ΒΕΛΓΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Président : M. Vassilis Akritidis, Partner, McGuireWoods LLP,
Rue des Colonies 56 - box 3, 1000 Brussels
Tel. : +32 2 629 42 53, Fax: +32 2 629 42 22,
E-mail : vakritidis@mcguirewoods.com
E-mail Δ.Σ. Επιμελητηρίου: info@ccbh.be
BUCEPHALOS – ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ
Président : M. Yiannis Dimas Vice-Président : Vassili Bousias
E-mail : info@bucephalos.org
HELLENIC FEDERATION OF ENTERPRISES (SEV)
Brussels Office
Ms. Irini Pari, Permanent Delegate
Avenue de Cortenbergh 168, 1000 Bruxelles
Tel. : +322-2310053, fax : +322-2800891, e-mail : main@sevbxl.be 90
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ARGO – ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ /ARGO- BRUSSELS HELLENIC
NETWORK
Mr. Spyros Pappas, President of the Executive Committee
Rue Stevin 49 / 51, 1000 Brussels
Tel.: +322-2315704&5, Fax: +322-7064829,
e-mail: argo@argo-network.eu
http://argo-network.eu/el
GAIA EPICHEIREIN SA – Brussels Office
19 Rue Guimard, 1040 Brussels
+32 25134173 e_tsiforou@c-gaia.gr
Κα Τσιφόρου
BRUSSELS EXHIBITION CENTER
Place de Belgique 1
BE – 1020 Brussels
T +32 2 474 82 63
F +32 2 474 83 90
URL : http://www.brussels-expo.com,
E-mail: sales@brussels-expo.com
FLANDERS INVESTMENT & TRADE - GOVERNMENT OF FLANDERS BELGIUM
Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussels
Tel. : +322-504 87 11
Web site: http://www.flandersinvestmentandtrade.com/en
Chief Executive Officer: Claire Tillekaerts
Marnix Bierlin
International Business Department
Phone: +322-504 87 43
E-mail: marnix.bierlin@fitagency.be
Isabel De Beenhouwer Project Manager Europe
Phone: +32 2 504 88 74 Fax: +32 2 504 88 70
E-mail: isabel.debeenhouwer@fitagency.be
WALLONIA EXPORT & INVESTMENT (AGENCE WALLONNE A
L'EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS)
Place Sainctelette, 2 1080 Bruxelles
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Tél : +32 2 421 82 11
Fax : +32 2 421 87 87
Web site : http://www.awex.be/fr-BE/Pages/Home.aspx
E-mail: mail@awex.be
Mme. Pascale Delcomminette, Administratrice Générale,
tel.: +322-4218590, 4218310, 4218614 91 fax: +322-4218342
e-mail: p.delcomminette@awex.be
ΒRUSSELS INVEST & EXPORT
Avenue Louise 500/4 1050 Brussels
Tel : +32 (0)2 800 40 63 Fax : +32 (0)2 800 40 01
Web site: http://www.investinbrussels.com/en E-mail: info@brusselsinvestexport.be
Mr. Guy Van Eyck, Project Manager & Inward Investment Coordinator for Northern,
Central & Eastern Europe, tel.: +322-800 40 63
FEDERATION DES ENTREPRISES DE BELGIQUE - FEB ASBL
Rue Ravenstein 4
B-1000 Bruxelles
Tél. +32 2 515 08 11 Fax +32 2 515 09 99
Présidente : Michelle Sioen
Tél.: +32 2 515 08 71 Fax : +32 2 515 09 61
E-mail : ivn@vbo-feb.be
Administrateur Délégué : Pieter Timmermans
Tél.: +32 2 515 08 42 Fax: +32 2 515 09 25
E-mail: cva@vbo-feb.be
Web site: www.vbo-feb.be
BECI - CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BRUSSELS
Avenue Louise 500 1050 Brussels
T +32 (0)2 648 50 02 F +32 (0)2 640 93 28 info@beci.be www.beci.be
Mr. Thierry Willemarck,
President Mr. Olivier WILLOCX, Administrateur Délégué
Mr. Jean-Philippe Mergen,
Director Export, Enterprise Europe Brussels,
tel.: +322-2100177, fax: +322-6409328, e-mail: jpm@beci.be
INVEST IN BELGIUM
Web site : www.business.belgium.be
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NATIONAL BANK OF BELGIUM
Boulevard de berlaimont 14, 1000 Belgium,
Tel: +3222212111
E-mail: info@nbb.be web site : www.nbb.be
BNP Paribas Fortis
Montagne du Parc, 3
1000 Bruxelles
phone : +32-2-762 20 00, fax : +32-2-565 42 22, https://www.bnpparibasfortis.be
BELFIUS
Boulevard Pachéco 44
Bruxelles - BE 1000
Belgium
Tel.: +32 2 222 11 11
URL: http://www.belfius.be/
ING Belgique SA
Avenue Marnix 24
Bruxelles - BE 1000
Belgium
Tel.: +322 547 21 11, fax: +322 547 38 44, e-mail: info@ing.be, Agence Bruxelles - Sablon:
Rue de la Régence 20, 1000 Bruxelles, tel. : +322-5005940, fax : +322-5005948, e-mail :
bru.sablon-zavel@ing.be
URL: http://www.ing.be/
KBC Bank NV
Avenue du Port 2
Bruxelles - BE 1080
Belgium, Tel. + 32 (0)2 429 40 51, e-mail : investor.relations@kbc.com
URL: https://www.kbc.be/
Société Générale
Private Banking, Rue des Colonies 11
Bruxelles - BE 1000
Belgium, Tel. : +322-5110206,
URL: http://www.societegenerale.com/
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Deutsche Bank S.A.
Avenue Marnixlaan 17
Bruxelles - BE 1000
Belgium, Tel.: +322-551 6511, fax: +322-551 6666
URL: https://www.db.com/belgium/
Beobank NV/SA (CMNE Belgium)
Generaal Jacqueslaan 263 /G
1050 Ixelles
URL: https://www.beobank.be
GROUPE CRELAN
Boulevard Sylvain Dupuis 251
1070 Bruxelles
Tel.: +322-5587111, Fax: +322-5587633
URL: http:/www.crelan.be,
E-mail: info@crelan.be
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