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Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων, πλαίσιο κανονιστικής συμμόρφωσης: 

Η βελγική οικονομία είναι μία ανοικτή οικονομία, η ευμάρεια της 

οποίας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το εξωτερικό εμπόριο και τις 

εισαγωγές. Μεταπολεμικά, οι ξένες επενδύσεις έχουν παίξει καθοριστικό 

ρόλο στην ανάπτυξη του Βελγίου, αναπτύσσοντας τεχνολογία  και 

δημιουργώντας τεχνογνωσία και θέσεις εργασίας. Τόσο η ομοσπονδιακή 

όσο και οι περιφερειακές κυβερνήσεις, ενθαρρύνουν και επιδιώκουν την 

εισροή ξένων επενδύσεων, στις οποίες παρέχουν καθεστώς εθνικής 

μεταχείρισης. Το Βέλγιο έχει άριστο ιστορικό στον τομέα των 

απαλλοτριώσεων, οι οποίες διενεργούνται σε περιπτώσεις αναγκών για 

δημιουργία υποδομών, καταβάλλονται επαρκείς αποζημιώσεις στους 

δικαιούχους, και γενικά διενεργούνται χωρίς να γίνεται διάκριση εις 

βάρος αλλοδαπών επιχειρήσεων. 

Η αρμοδιότητα για παροχή επενδυτικών κινήτρων και 

επιχορηγήσεων ανήκει στις 3 περιφέρειες του Βελγίου (Βρυξέλλες, 

Φλάνδρα και Βαλλονία), με βάση τη σχετική νομοθεσία του 1980 περί 

αποκέντρωσης εξουσιών. Οι 3 βελγικές περιφέρειες διαθέτουν ειδικές 

υπηρεσίες προσέλκυσης επενδύσεων, και συγκεκριμένα τις: Flanders 

Investment & Trade στη Φλάνδρα, Invest in Wallonia (AWEX) στη 

Βαλλονία και Brussels Invest & Export στις Βρυξέλλες. Η επενδυτική 

πολιτική των περιφερειών εστιάζει στην προώθηση της καινοτομίας, της 

τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης, της εξοικονόμησης ενέργειας, των 

φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, των εξαγωγών και –πάνω απ’ 

όλα- στην ενίσχυση της απασχόλησης. Βεβαίως, ζητήματα όπως 

φορολογίας, κοινωνικών ασφαλίσεων, μισθών, ρυθμίζονται ακόμη κατά 

το μεγαλύτερο μέρος τους σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ωστόσο 

πραγματοποιείται μεταφορά αρμοδιοτήτων από την ομοσπονδιακή στις 

περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, στο πλαίσιο της υλοποιούμενης 

«6
ης

 Μεταρρύθμισης του Κράτους». Τα χορηγούμενα σε εθνικό επίπεδο 
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κίνητρα είναι πλήρως συμβατά και εναρμονισμένα με τους κανονισμούς 

της Ε.Ε. 

Οι πληρωμές και μεταβιβάσεις εγχώρια ή στην αλλοδαπή δεν 

προαπαιτούν ειδική άδεια, ενώ μπορούν να γίνονται τόσο σε ευρώ, όσο 

και σε άλλα νομίσματα. Η βελγική εταιρική νομοθεσία δεν θέτει 

περιορισμούς στην αναλογία χρέους προς ίδια κεφάλαια, ενώ η διανομή 

μερισμάτων γίνεται ελεύθερα, εκτός περιπτώσεων στις οποίες η διανομή 

θα μείωνε το καθαρό ενεργητικό 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 παρέχεται επαρκής νομική προστασία, η δικαιοσύνη 

είναι ανεξάρτητη και αρκετά ταχεία και αποτελεσματική, αν και μερικές 

φορές παρατηρούνται καθυστερήσεις λόγω φόρτου υποθέσεων. Το 

βελγικό δικαστικό σύστημα προσφέρεται ιδιαίτερα ως μέσον επίλυσης 

εμπορικών διαφορών και προστασίας δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Η 

διαδικασία πτώχευσης εμπίπτει στη δικαιοδοσία των εμπορικών 

δικαστηρίων. Η νομοθεσία διακρίνει μεταξύ διαφορετικών τάξεων 

πιστωτών, και το δικαστήριο διορίζει ελεγκτή δικαστικό (που επιβλέπει 

την διαδικασία πτώχευσης) και έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές (που 

εκποιούν στοιχεία ενεργητικού προκειμένου να πληρωθούν οι πιστωτές). 

Η βελγική νομοθεσία προβλέπει εξάλλου δυνατότητα αναδιάρθρωσης 

των χρεών μιας επιχείρησης με δικαστική επιτήρηση, που δίνει την 

ευκαιρία είτε φιλικού διακανονισμού με τους πιστωτές της, ή σύναψης 

συμφωνίας συνολικής αναδιάρθρωσης με αυτούς, ή τέλος μεταβίβασης 

όλων ή μέρους των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα 

τρίτα μέρη.     
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Το Βέλγιο διαθέτει αποτελεσματική νομοθεσία για την 

μεσολάβηση και την διαιτησία στο πλαίσιο του βελγικού κώδικα 

πολιτικής δικονομίας, ενώ ταυτόχρονα είναι μέλος του Διεθνούς Κέντρου 

για την Επίλυση Επενδυτικών Διαφορών (ICSID) και συχνά 

περιλαμβάνει σχετική ρήτρα διαιτησίας σε 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. Το βελγικό κράτος αποδέχεται εξάλλου δεσμευτική διεθνή 

διαιτησία για επίλυση διαφορών με ξένους επενδυτές. 

Στο Βέλγιο δεν υφίστανται περιορισμοί για τους 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. Στο Βέλγιο υπάρχει 

ανταγωνιστική ισορροπία μεταξύ κρατικών και ιδιωτικών εταιρειών όσον 

αφορά τους όρους πρόσβασης στην αγορά, σε πιστώσεις, σε προμήθειες 

και αδειοδοτήσεις. 

Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας προστατεύονται επαρκώς νομοθετικά, 

η δε δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη και αποτελεσματική στην 

επιβολή της σχετικής νομοθεσίας. Το Βέλγιο εξάλλου πληροί πολύ 

υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την προστασία δικαιωμάτων 
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πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα Δ.Π.Ι. προστατεύονται με βάση την εθνική 

και την κοινοτική νομοθεσία. 

Επίσης, η πολιτική ανταγωνισμού είναι διαφανής, η σχετική 

νομοθεσία προστατεύει τον ανταγωνισμό και είναι συμβατή με την 

κοινοτική νομοθεσία. Η φορολογική, η εργατική, η υγειονομική / 

ασφαλιστική νομοθεσία, οι κανονισμοί ασφάλειας εργασίας και η λοιπή 

νομοθεσία που στοχεύει στην αποφυγή στρεβλώσεων ή εμποδίων στις 

επενδύσεις και την οικονομική δραστηριότητα γενικότερα, βρίσκεται σε 

επίπεδα τουλάχιστον αντίστοιχα των κοινοτικών χωρών. Ωστόσο, 

ορισμένες φορές οι ξένοι επενδυτές –και όχι μόνο- σε ορισμένους 

κλάδους της οικονομίας αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας ειδικού 

κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, καθώς και των αρκετά ισχυρών συνδικαλιστικών 

οργανώσεων. Οι βελγικές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών 

καταβάλλουν προσπάθεια για μείωση της γραφειοκρατίας και βελτίωση 

της διαφάνειας.  

Στο πλαίσιο αυτό, η βελγική κυβέρνηση τροποποίησε στην 

διάρκεια του 2013 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, 

βελτιώνοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητά της και δίνοντάς της 

πρόσθετες αρμοδιότητες, προσδίδοντάς της περισσότερο χαρακτήρα 

επιτελικής – εκτελεστικής μονάδας, παρά νομικής – δικαστικής 

υπηρεσίας που προκαλούσε μεγάλες καθυστερήσεις στην πρόοδο 

επίλυσης εκκρεμών υποθέσεων. Επίσης, δημιουργήθηκε ένα 

παρατηρητήριο τιμών και δόθηκε στην αρχή ανταγωνισμού η 

αρμοδιότητα παρέμβασης σε περιπτώσεις υπερβολικών τιμών ή 
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περιθωρίων κέρδους. Υιοθετήθηκαν εξάλλου περισσότερο ταχείες και 

αποτελεσματικές διαδικασίες, ενώ επεκτάθηκαν η υπευθυνότητα και οι 

διοικητικές κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης του ανταγωνισμού, 

πέραν των επιχειρήσεων, και σε στελέχη αυτών. 

Το Βέλγιο διαθέτει θεσμικό πλαίσιο για την διευκόλυνση της 

ελεύθερης ροής οικονομικών πόρων. Οι πιστώσεις διατίθενται χωρίς 

διακρίσεις σε εγχώριους και αλλοδαπούς επενδυτές. Το βελγικό 

τραπεζικό σύστημα είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένο και οργανωμένο, και 

με καλές ανταποκρίσεις ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων, δεδομένου ότι 

εξαιτίας της εξωστρέφειας της βελγικής οικονομίας, άνω του ημίσεως 

των εγχώριων τραπεζικών δραστηριοτήτων έχουν να κάνουν με το 

εξωτερικό. Οι μεγαλύτερες τράπεζες του Βελγίου εκπροσωπούνται με 

θυγατρικές, υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσώπευσης σε πολλές 

χώρες. Η αναλογία τραπεζών-πληθυσμού στο Βέλγιο είναι από τις 

υψηλότερες στον κόσμο, ωστόσο η τραπεζική αγορά είναι εξαιρετικά 

συγκεντρωμένη, καθώς περίπου 80% των καταθέσεων βρίσκονται στα 5 

μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα. Ο τραπεζικός κλάδος στο Βέλγιο 

θεωρείται γενικά αρκετά υγιής, ωστόσο ήταν από τους πρώτους που 

επλήγησαν από την διεθνή οικονομική κρίση, γεγονός που οδήγησε αφ’ 

ενός τη βελγική κυβέρνηση να τον στηρίξει, και αφ’ ετέρου σε μία σειρά 

εσωτερικών ζυμώσεων και ανακατατάξεων. Η αρμοδιότητα εποπτείας 

του τραπεζικού και του ασφαλιστικού συστήματος βαρύνει την Κεντρική 

Τράπεζα του Βελγίου (BNB), σε στενή συνεργασία με την βελγική 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Financial Services & Markets Authority – 

FSMA), η οποία εποπτεύει την κεφαλαιαγορά, τα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα και υπηρεσίες, και τις χρηματιστηριακές εταιρείες και εταιρείες 

διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων. 
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Το Βέλγιο διαθέτει επίσης μία εξαιρετικά λειτουργούσα 

χρηματαγορά. Στο τέλος του 2000 το Χρηματιστήριο Βρυξελλών 

συγχωνεύθηκε με εκείνα του Παρισιού, του Άμστερνταμ και λίγο 

αργότερα, το 2002, με το Χρηματιστήριο της Λισσαβώνας, 

σχηματίζοντας το EURONEXT, το οποίο αργότερα, το 2007, 

συγχωνεύθηκε με το Χρηματιστήριο Ν. Υόρκης (NYSE), χαρακτηρίζεται 

δε από αρκετά ευέλικτες διαδικασίες για αυξήσεις κεφαλαίων, εκδόσεις 

νέων μετοχών, ομολόγων κλπ. Η βελγική νομοθεσία ρυθμίζει τη 

λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς κατά τρόπον ώστε να 

προστατεύονται τα συμφέροντα όλων των επενδυτών αδιακρίτως, 

εγχώριων και ξένων, από αθέμιτες πρακτικές, επιθετικές εξαγορές κλπ. 

Σημειωτέον ότι το Νοέμβριο του 2013 έλαβε χώρα συγχώνευση της 

αμερικανικής χρηματιστηριακής πλατφόρμας (κυρίως ενεργειακών 

παραγώγων) Intercontinental Exchange και της NYSE EURONEXT που 

ήταν η μητρική εταιρεία του Χρηματιστηρίου Βρυξελλών, η οποία είχε 

ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο του 2012. Σε συνέχεια της εν λόγω 

συγχώνευσης, η EURONEXT τον Ιούνιο του 2014 διαχωρίστηκε 

οριστικά από την Intercontinental Exchange, 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.  

Σημειώνουμε ότι  στην ηλεκτρονική έκδοση της βελγικής 

Επίσημης Εφημερίδας (Moniteur Belge), στην διεύθυνση  

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm, μπορεί κάθε 

ενδιαφερόμενος να αναζητήσει και μελετήσει βελγικά νομοθετήματα 

οικονομικού – εμπορικού αντικειμένου, τα οποία παρατίθενται στην 

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm
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γαλλική και φλαμανδική γλώσσα. Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών είναι 

στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου που χρειάζεται υποβοήθηση της 

αναζήτησής του.  

 


