
مروری بر اقتصاد، نظام تحقیق و توسعه و صنایع بلژیک









فهرست مطالب

خالصه مدیریتــی ....................................................................................................................................

 فصل اول: بلژیک در یک نگاه ................................................................................................................

  1-1 جغرافیا .........................................................................................................................................

  1-2 جمعیت شناسی ...............................................................................................................................

  1-3 ســاختار دولتی ...............................................................................................................................

  1-4 شاخص های اقتصادی ....................................................................................................................

  1-5 وضعیــت اقتصــادی بلژیــک و افــق پیــش رو .....................................................................................

فصل دوم: راه اندازی کسب و کار در بلژیک .............................................................................................

  2-1 تأســیس شــعبه یــا شــرکت تابعــه ....................................................................................................

  2-2 انــواع شــرکت ها ............................................................................................................................

  2-3 ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در بلژیــک .................................................................................

 فصل سوم: نظام مالیات ..........................................................................................................................

 فصل چهارم: مروری بر نظام تحقیق و نوآوری بلژیک ............................................................................

  4-1 متولیــان نظــام علــم و فنــاوری ........................................................................................................

  4-2 نظــام تحقیــق و نــوآوری در ســطح مناطــق ســه گانه .........................................................................

  4-3 سیاســت ها و راهبردهــای تحقیــق و نــوآوری ...................................................................................

  4-4 تأمیــن بودجه نــوآوری و تحقیقــات ................................................................................................

  4-5 عملکــرد نظــام تحقیقات و نــوآوری ملــی بلژیــک ...........................................................................

7

12

13

13

14

15

17

31

31

33

36

41

46

47

55

58

65

68



فهرست مطالب

 فصــل پنجم: صنایع و بخش های اقتصادی مهم بلژیک .............................................................................

  5-1 بخش شیمیایی ..............................................................................................................................

  5-2 فناوری نانــو ..................................................................................................................................

  5-3 فناوری زیســتی ................................................................................................................................

  5-4 صنعت داروسازی .............................................................................................................................

  5-5 صنعت فوالد ....................................................................................................................................

  5-6 صنایــع فناوری اطالعــات و ارتباطات ...................................................................................................

  5-7 بخش انــرژی ...................................................................................................................................

  5-8 صنایــع غذایی ..................................................................................................................................

  5-9 صنعت نســاجی ................................................................................................................................

  5-10 صنعت مالــی .................................................................................................................................

  5-11 بخش ســاخت و ساز .......................................................................................................................

ضمیمه ...............................................................................................................................................................

منابــع ......................................................................................................................................................

73

73

76

78

83

87

89

93

109

110

112

118

120

124



7
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خالصه مدیریتی

کشــور بلژیــک بــا جمعیــت 11,491,346 نفــر در اروپــای غربــی و در همســایگی فرانســه، لوکزامبــورگ، آلمــان و هلنــد قــرار 

ــی،  ــد ایتالیای ــف مانن ــای مختل ــوام و ملیت ه ــی از اق ــه شــامل طیف ــژاد بلژیکــی هســتند و بقی ــک از ن ــردم بلژی دارد. 75 درصــد م

مراکشــی، فرانســوی، تــرک و هلنــدی و دیگــر نژادهــا می شــوند. مــردم بلژیــک بــه 3 زبــان رســمی هلنــدی، فرانســوی و آلمانــی 

ــاختار  ــد. س ــروطه می باش ــلطنت مش ــت س ــدرال و تح ــی ف ــی پارلمان ــوع دموکراس ــک از ن ــت بلژی ــد. حکوم ــت می کنن صحب

حکومتــی ایــن کشــور بــه 3 ســطح فــدرال، منطقــه ای و اجتمــاع زبانــی تقســیم شــده اســت. 

ــوع و توســعه یافته شــامل بخش هــای  موقعیــت اســتراتژیک و شــبکه پیشــرفته حمــل و نقــل بلژیــک در ایجــاد یــک اقتصــاد متن

حمــل و نقــل، خدمــات، تولیــد و فنــاوری پیشــرفته بســیار مؤثــر بوده انــد. صنایــع ایــن کشــور بیشــتر در منطقــه پرجمعیــت فالنــدر 

در شــمال بلژیــک مســتقر هســتند. بــه دلیــل نقــش بلژیــک بــه عنــوان یــک مرکــز لجســتیکی منطقــه ای، اقتصــاد آن بســیار تحــت 

تأثیــر تقاضــای کشــورهای منطقــه، بــه ویــژه شــرکای اصلــی آن در اتحادیــه اروپــا می باشــد. تقریبــاً ســه چهارم تجــارت بلژیــک 

بــا شــرکای اتحادیــه اروپاســت. 

میــزان صــادرات بلژیــک در ســال 2016 معــادل 250/8 میلیــارد دالر بــود و محصــوالت صادراتــی اصلــی آن عبارتنــد از: مــواد 

شــیمیایی، ماشــین آالت و تجهیــزات، المــاس خالــص، فلــزات و محصــوالت فلــزی و مــواد غذایــی. شــرکای تجــاری بلژیــک در 

صــادرات شــامل کشــورهای آلمــان، فرانســه، هلنــد، بریتانیــا، ایــاالت متحــده و ایتالیــا می شــود. میــزان واردات بلژیــک در ســال 

2016 معــادل 251/7 میلیــارد دالر بــود و محصــوالت وارداتــی اصلــی آن عبارتنــد از: مــواد خــام، ماشــین آالت و تجهیــزات، مــواد 

شــیمیایی، المــاس خــام، دارو، مــواد غذایــی، تجهیــزات حمــل و نقــل و محصــوالت نفتــی. شــرکای تجــاری بلژیــک در واردات 

شــامل کشــورهای هلنــد، آلمــان، فرانســه، ایــاالت متحــده، بریتانیــا، ایرلنــد و چیــن می باشــد. بخش هــای اصلــی اقتصــاد بلژیــک 

نیــز عبارتنــد از: بخــش شــیمیایی شــامل فنــاوری نانــو، فنــاوری زیســتی و داروســازی؛ صنعــت فــوالد؛ صنایــع فنــاوری اطالعــات و 

ارتباطــات؛ بخــش انــرژی؛ صنایــع غذایــی؛ صنعــت نســاجی شــامل تولیــد پارچــه، مــد و پوشــاک؛ صنعــت مالــی و بخــش ســاخت 

و ســاز.

ــورهای  ــن کش ــان در بی ــور همچن ــن کش ــا ای ــد، ام ــف ش ــی ضعی ــی مال ــران جهان ــس از بح ــک پ ــادی بلژی ــد اقتص ــه رش اگرچ

ــد  ــه آن 2/7 درص ــری بودج ــد و کس ــال2016، 8/4 درص ــان س ــکاری در پای ــزان بی ــت. می ــری باالس ــی دارای رقابت پذی اروپای
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ــم  ــه رق ــه و ب ــق پیش بینی هــا انتظــار می رفــت در ســال 2017 رشــد اقتصــادی افزایــش یافت ــود. مطاب ــی ب ــد ناخالــص داخل از تولی

1/4 برســد. یکــی از عوامــل رشــد اقتصــادی بلژیــک در چنــد ســال اخیــر افزایــش میــزان تقاضــای داخلــی در نتیجــه گســترش 

ــه در  ــود ک ــد ب ــی 22/6 درص ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــرمایه گذاری ب ــبت س ــت. در دوره 2016-2009، نس سرمایه گذاری هاس

مقایســه بــا میانگیــن کشــورهای عضــو کمیســیون اروپــا )22/1 درصــد(، بلژیــک وضعیــت بهتــری داشــته اســت. انتظــار مــی رود 

ــد. ــش یاب ــه 23/3 درصــد افزای ــم در دوره 2018-2017 ب ــن رق ای

ــت،  ــعه اس ــادی و توس ــکاری اقتص ــازمان هم ــو س ــورهای عض ــاالی کش ــای ب ــان رتبه ه ــک در می ــد در بلژی ــت تولی ــطح قابلی س

ــوده اســت. ســطح  ــی نســبتاً کــم ب ــی جهان ــس از بحــران مال ــژه در ســال های پ ــا رشــد آن در طــول یــک دهــه گذشــته و بوی ام

بــاالی قابلیــت تولیــد ایــن کشــور حاصــل انباشــت قابــل توجــه ســرمایه مولــد در ســال های گذشــته، نیــروی کار بســیار مجــرب، 

ــزات  ــیمیایی و فل ــوالت ش ــیمیایی و محص ــواد ش ــه م ــدی از جمل ــی تولی ــای اصل ــه در بخش ه ــای نوآوران ــری فناوری ه بکارگی

پایــه و محصــوالت فلــزی اســت. در مقابــل، رشــد کنــد قابلیــت تولیــد معلــول تغییــرات ســاختار عرضــه و تقاضــا در بــازار خدمــات 

اســت زیــرا تقاضــا بــرای خدمــات کمتــر مولــد افزایــش یافتــه اســت و در نتیجــه نیــروی کار بــا مهــارت کمتــر جــذب بیشــتری 

داشــته اســت.

رتبــه بلژیــک در ســهولت راه انــدازی کســب و کار 17 اســت و در ســال 2016 میــزان ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در ایــن 

کشــور معــادل 1/045 تریلیــون دالر و میــزان ســرمایه گذاری مســتقیم بلژیــک در خــارج از کشــور برابــر بــا 1/01 تریلیــون دالر 

ــه  ــای دیگــری از جمل ــن کشــور مزای ــی حمــل و نقــل بلژیــک، ای ــردی و شــبکه عال ــی راهب ــت جغرافیای ــر موقعی ــود. عــالوه ب ب

ــرای  ــی در بلژیــک ب ــواع شــرکت های بازرگان ــرای ســرمایه گذاران دارد. متداول تریــن ان ــواع یارانه هــا و مشــوق های مالیاتــی ب ان

ــا مســئولیت محــدود و شــرکت تعاونــی و گــروه شــرکت های منافــع  ســرمایه گذاران خارجــی عبارتنــد از: شــرکت خصوصــی ب

ــد اغلــب در قالــب شــرکت  ــدازی کســب و کار در بلژیــک دارن ــه راه ان مشــترک اروپایــی. شــرکت های خارجــی کــه تمایــل ب

تابعــه )تحــت قانــون بلژیــک( یــا شــعبه )تحــت قانــون کشــور خارجــی( اقــدام بــه ثبــت شــرکت می کننــد.

ــود کــه 2/45 درصــد از تولیــد ناخالــص  صــرف  هزینــه ناخالــص تحقیــق و توســعه در ســال 2015، 10,072/40 میلیــون یــورو ب

داخلــی ایــن کشــور می باشــد )هــدف 2020 در تحقیــق و توســعه 3 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی(. شــدت تحقیــق و توســعه 

ــدی  ــق رتبه بن ــت. مطاب ــر اس ــا باالت ــه و بریتانی ــورهای فرانس ــن OECD و کش ــه از میانگی ــود ک ــد ب ــال 2014، 2/47 درص در س
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نــوآوری اروپــا، بلژیــک در ســال 2016 جــزء گــروه نــوآوران قــوی بــود و رتبــه هنجارشــده آن 0/6 بــود. بخــش دولتــی در ســال 

2013، 28/46 درصــد از کل صــرف هزینــه تحقیــق و توســعه بلژیــک را تأمیــن کــرده اســت و بخــش خصوصــی )شــرکت ها( بــا 

56/94 درصــد بیشــترین ســهم را در تأمیــن صــرف هزینــه تحقیــق و توســعه داشــته اســت.

ــی  ــاد اصل ــدرال نه ــه ای اســت و در ســطح ف ــر عهــده نهادهــای منطق ــوآوری بخــش اعظــم مســئولیت ها ب ــق و ن در حــوزه تحقی

ــت های  ــازی سیاس ــه هماهنگ س ــن اداره ب ــد. ای ــوم می باش ــت گذاری عل ــدرال سیاس ــوآوری اداره ف ــق و ن ــت گذاری تحقی سیاس

حــوزه علــوم در ســطح فــدرال، طراحــی و اجــرای شــبکه ها و برنامه هــای تحقیقاتــی، مدیریــت مشــارکت بلژیــک در ســازمان های 

ــردازد. ــر ده نهــاد تحقیقاتــی فــدرال می پ بین المللــی اروپایــی و نظــارت ب

ــه  دارای  ــه گانه اجتماع/منطق ــای س ــک از دولت ه ــر ی ــا ه ــدارد، ام ــوآوری ن ــق و ن ــوزه تحقی ــی در ح ــرد مل ــچ راهب ــک هی بلژی

برنامه هــای خــاص خــود هســتند. سیاســت های کلــی تحقیــق و نــوآوری مناطــق ســه گانه عبارتنــد از: اجــرای برنامه هــای دوره ای، 

ــت های  ــن سیاس ــی در تدوی ــای کالن اجتماع ــه چالش ه ــه ب ــوآوری، توج ــق و ن ــت از تحقی ــت حمای ــات جه ــام مالی ــالح نظ اص

ــا سیاســت صنعــت.  تحقیــق و نــوآوری، ادغــام سیاســت های تحقیــق و نــوآوری ب
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1- بلژیک در یک نگاه

جمعیت )2017(
11,491,346 نفر

تعداد نیروی کار )2016(
 5/272 )میلیون نفر(

صنعت   18/6% کشاورزی %1/3 

509/9 میلیارد دالر
)2016(

)2016(  1GDP سرانه
45,000 دالر

)2016( GDP رشد
1/2 درصد

رشد تولید صنعتی )2016(
1/5 درصد

تورم )2016(
1/8 درصد

نرخ ارز )در برابر هر دالر آمریکا ( )2016(
0/92

صادرات )2016(
250/8 میلیارد دالر

واردات )2016(
251/7 میلیارد دالر

1 Gross Domestic Product 

1

خدمات  %80/1
)2013( 
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بلژیک

فرانسه

آلمان

هلند

لوکزامبورگ

دریای شمال

1-1 جغرافیا

ــمتی از  ــت و قس ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــان و هلن ــورگ، آلم ــه، لوکزامب ــایگی فرانس ــی و در همس ــای غرب ــک در اروپ ــور بلژی کش

مرزهــای شــمالی ایــن کشــور بــه دریــای شــمال راه دارد. مســاحت آن 30,528 کیلومتــر مربــع )30,278 کیلومتــر مربــع، خشــکی 

ــن  ــت. مّهم تری ــک اس ــتان خن ــم و تابس ــتان مالی ــا زمس ــدل ب ــک معت ــوای بلژی ــد. آب و ه ــی( می باش ــع، آب ــر مرب و 250 کیلومت

ــد و  ــا احــداث آب بن ــا و مناطــق ســاحلی اســت کــه ب ــار رودخانه ه ــای کن ــروز ســیل در زمین ه ــن کشــور ب ــی در ای خطــر طبیع

ســیل بند در ایــن مناطــق از خطــر اجتنــاب می شــود. منابــع طبیعــی ایــن کشــور شــامل مصالــح ســاختمانی، شــن و ماســه ســیلیس 

ــل کشــت می باشــد( می شــود  ــک قاب ــز جهــت کشــاورزی )27/2 از زمین هــای بلژی ــات و زمین هــای حاصلخی ــات کربن و ترکیب

و محصــوالت کشــاورزی آن بیشــتر شــامل چغنــدر قنــد، انــواع ســبزیجات، میــوه، غــالت، تنباکــو، گوشــت قرمــز )گوســفند، گاو 

ــل  ــهر بروکس ــک ش ــت بلژی ــد. پایتخ ــیر می باش ــوک( و ش و خ

اســت. بیشــتر جمعیــت ایــن کشــور در دوســوم شــمالی آن ســاکن 

هســتند و در قســمت های جنــوب شــرقی پراکندگــی جمعیــت 

کمتــر اســت. 97 درصــد جمعیــت آن ســاکن مناطــق شــهری هســتند 

و یکــی از باالتریــن تراکم هــای جمعیتــی دنیــا را دارد. ایــن کشــور 

ــای  ــتر پایتخت ه ــت و بیش ــوردار اس ــتراتژیکی برخ ــت اس از موقعی

ــد )13(. ــرار دارن ــری آن ق ــه 1000 کیلومت ــی در فاصل ــای غرب اروپ

1-2 جمعیت شناسی

ــوم(  ــمالی )دوس ــمت های ش ــتر در قس ــه بیش ــت ک ــر اس ــک 11,491,346 نف ــت بلژی ــماری)2017(، جمعی ــن سرش ــق آخری طب

پراکنــده شــده اند. 75 درصــد مــردم بلژیــک از نــژاد بلژیکــی، 4/1 درصــد ایتالیایــی، 3/7 درصــد مراکشــی، 2/4 درصــد فرانســوی، 

2 درصــد تــرک و 2 درصــد هلنــدی و 12/8 درصــد از دیگــر نژادهــا هســتند )2011(. نــرخ رشــد جمعیــت در ایــن کشــور 0/73 

ــان رســمی هلنــدی )60 درصــد(، فرانســوی )40  ــه 3 زب ــه زندگــی 81 ســال می باشــد )2016(. مــردم بلژیــک ب ــد ب درصــد و امی

ــرو  ــد پی ــک، 2/5 درص ــیحیت کاتولی ــرو مس ــردم پی ــد م ــد. 50 درص ــت می کنن ــد( صحب ــر از 1 درص ــی )کمت ــد( و آلمان درص

پروتســتان و دیگــر فرقه هــای مســیحیت، 2/5 درصــد یهــودی، 5 درصــد مســلمان، 0/3 درصــد بودایــی و بقیــه مــردم ایــن کشــور 
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مذهــب خاصــی ندارنــد )2009( )13(. 

1-3 ساختار دولتی

حکومــت بلژیــک از نــوع دموکراســی پارلمانــی فــدرال و تحــت ســلطنت مشــروطه می باشــد. از ســال 1993 ســاختار حکومتــی 

ایــن کشــور بــه 3 ســطح فــدرال، منطقــه ای1 و اجتمــاع زبانــی2 تقســیم شــده اســت. هــر یــک از مناطــق ســه گانه بلژیــک )فالنــدر3، 

ــد. اجتماع هــای زبانــی ایــن  بروکســل4 و والونــی5( دارای دولــت مســتقل هســتند کــه سیاســت های منطقــه ای ویــژه خــود را دارن

ــزب  ــوی ح ــه از س ــد ک ــت وزیر می باش ــا نخس ــت ب ــت دول ــوند. ریاس ــی می ش ــوی و آلمان ــدی، فرانس ــامل هلن ــز ش ــور نی کش

اکثریــت انتخــاب و بــه تأییــد شــاه و پارلمــان می رســد. روز ملــی بلژیــک مقــارن بــا 21 جــوالی ســالروز بــه تخــت نشســتن شــاه 

لئوپولــد اول اســت. مقــر ســازمان ناتــو و اتحادیــه اروپــا در بلژیــک واقــع شــده اســت )13(.

جعبه 1: ساختار حکومت بلژیک 

ــاع  ــترده و 3 اجتم ــارات گس ــا اختی ــه ای ب ــع منطق ــکل از 3 مرج ــک متش ــت بلژی ــام حاکمی ــک، نظ ــدرال بلژی ــت ف ــار دول در کن

ــای  ــول دهه ه ــک در ط ــت بلژی ــدرال حکوم ــاختار ف ــد. س ــزا می باش ــای مج ــا صالحیت ه ــه( ب ــا 3 منطق ــر ب ــاً متناظ ــی )تقریب زبان

گذشــته از طریــق 6 دوره اصالحــات تغییــر و تحــول یافتــه اســت )2014-1970( و در نتیجــه، بــه تدریــج قــدرت تصمیم گیــری 

ــت.  ــده اس ــذار ش ــک واگ ــای بلژی ــق و اجتماع ه ــه مناط ــده و ب ــه ش ــدرال گرفت ــس ف ــدرال و مجل ــت ف ــادی از دول ــد زی ــا ح ت

دادگســتری، ارتــش، پلیــس فــدرال، قانــون کار، تأمیــن اجتماعــی )بیــکاری، مقرری هــا و بیمــه ســالمت(، بدهی هــای عمومــی، 

ــا و سیاســت های  ــت از پس اندازه ــه حمای ــی )از جمل ــا و بازارهــای مال ــی سیاســت حقــوق و درآمد ه قیمت گــذاری، بخــش مال

ــد راه  آهــن بلژیــک و اداره  ــی )مانن ــرژی هســته ای، شــرکت های دارای مالکیــت دولت ــی بلژیــک(، ان کالن اقتصــادی )بانــک مل

پســت( و مؤسســات علمــی و فرهنگــی فــدرال همچنــان جــزء حــوزه اختیــارات دولــت فــدرال هســتند. همچنیــن، دولــت فــدرال 

ــو می باشــد. ــا و نات ــه اروپ ــه اتحادی مســئول تعهــدات کشــور بلژیــک و مؤسســات فــدرال ب

1  Regional 

2  Language Community
3  Flanders 

4  Brussels 

5  Wallonia 
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قــدرت 3 منطقــه فالنــدر، بروکســل و والونــی طــی دوره هــای اصالحــات افزایــش قابــل توجهــی داشــته اســت. در نتیجــه دوره 

دوم اصالحــات در ســال 1980، مناطــق فالنــدر و والونــی صاحــب پارلمــان و دولــت مجــزا شــدند. منطقــه بروکســل نیــز در اثــر 

ــن مناطــق در حــوزه اقتصــاد  ــی، ای ــه طــور کل ــه ای خــاص خــود شــد. ب اصالحــات دوره 1989-1988 صاحــب نهادهــای منطق

)حمایــت مســتقیم، تضمین هــا، محــل کســب و کار و سیاســت خوشــه های اقتصــادی(، اشــتغال، جنبه هــای فرعــی تأمیــن 

ــا(، کشــاورزی، مهاجــرت اقتصــادی، سیاســت  ــرای برخــی از گروه ه ــن اجتماعــی ب ــه تأمی ــد کاهــش ســهم بیم اجتماعــی )مانن

آب، مســکن، خدمــات عمومــی، انــرژی، حمــل و نقــل )بــه اســتثنای راه آهــن(، محیــط زیســت، برنامه ریــزی شــهری و روســتایی، 

ــرکت های  ــتان ها، ش ــر اس ــارت ب ــی، نظ ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــی و س ــارت خارج ــارات، تج ــت، اعتب ــط زیس ــظ محی حف

ــی و  ــوآوری و مراکــز تحقیقات ــات علمــی و ن ــن، در حــوزه تحقیق ــام می باشــند. همچنی ــارات ت ــی دارای اختی ــی بین الملل خدمات

ــتند.  ــوردار هس ــیعی برخ ــارات وس ــی از اختی ــی بین الملل ــای علمی/تحقیقات همکاری ه

ــر، کتابخانه هــا، رســانه های  ــد از: حوزه هــای فرهنــگ )تئات ــی  عبارتن ــی فرانســوی، هلنــدی و آلمان صالحیت هــای 3 اجتمــاع زبان

صوتــی و تصویــری و غیــره(، آمــوزش )پیش دبســتانی تــا آمــوزش عالــی(، اســتفاده از زبــان و موضوعــات مربــوط بــه افــراد کــه 

ــان،  از یــک ســو مســائل سیاســت ســالمت )درمانــی و پیشــگیرانه( و از ســوی دیگــر حــوزه حمایــت از افــراد )حمایــت از جوان

رفــاه اجتماعــی، کمــک بــه خانواده هــا، خدمــات و کمــک بــه مهاجــران و غیــره( را شــامل می شــوند. همچنیــن، اجتماع هــای 3 

گانــه در حــوزه تحقیقــات علمــی در حیطــه صالحیت هــای فوق الذکــر، مؤسســات علمــی اجتمــاع و روابــط بین المللــی در حــوزه 

ــتند.  ــوردار هس ــری برخ ــدرت تصمیم گی ــر از ق ــای فوق الذک صالحیت ه

در منطقــه فالنــدر نهادهــای اجتمــاع و منطقــه در هــم ادغــام شــده اند و در نتیجــه منطقــه و اجتمــاع فالنــدر دارای یــک دولــت و 

پارلمــان واحــد هســتند )6(.

1-4 شاخص های اقتصادی

ــوع و توســعه یافته شــامل بخش هــای  موقعیــت اســتراتژیک و شــبکه پیشــرفته حمــل و نقــل بلژیــک در ایجــاد یــک اقتصــاد متن

حمــل و نقــل، خدمــات، تولیــد و فنــاوری پیشــرفته بســیار مؤثــر بوده انــد. صنایــع ایــن کشــور بیشــتر در منطقــه پرجمعیــت فالنــدر 

ــتن 7  ــه بس ــود و برنام ــن می ش ــی تأمی ــع خارج ــک از مناب ــیلی بلژی ــوخت فس ــد س ــتند. 100 درص ــتقر هس ــک مس ــمال بلژی در ش
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نیــروگاه اتمــی تــا ســال 2025 موجــب افزایــش وابســتگی ایــن کشــور بــه انــرژی خارجــی می شــود. بــه دلیــل نقــش بلژیــک بــه 

عنــوان یــک مرکــز لجســتیکی منطقــه ای، اقتصــاد آن بســیار تحــت تأثیــر تقاضــای کشــورهای منطقــه، بــه ویــژه شــرکای اصلــی 

ــه اروپاســت.  ــا شــرکای اتحادی ــاً ســه چهارم تجــارت بلژیــک ب ــا می باشــد. تقریب ــه اروپ آن در اتحادی

)2017 OECD( رشد ضعیف پس از بحران مالی جهانی :GDP نمودار 1: شاخص سرانه

ــن  ــان در بی ــور همچن ــن کش ــا ای ــودار 1(، ام ــد )نم ــف ش ــی ضعی ــی جهان ــران مال ــس از بح ــک پ ــادی بلژی ــد اقتص ــه رش اگرچ

کشــورهای اروپایــی دارای رقابت پذیــری باالســت. رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور در ســال 2016 معــادل 1/4 درصــد 

و در پایــان همیــن ســال، میــزان بیــکاری آن 8/4 درصــد و کســری بودجــه آن 2/7 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی بــود. پــس 

از حمــالت تروریســتی مــارس 2016 کــه بیشــترین تأثیــر را روی اقتصــاد )صنعــت گردشــگری( منطقــه بروکســل داشــت، ایــن 

ــر  ــر مشــکالت اقتصــادی ناشــی از آن حــوادث فائــق آیــد.  تولیــد ناخالــص داخلــی )ب ــا حــد زیــادی ب کشــور توانســته اســت ت

حســب برابــری قیمــت خریــد( در ســال 2016 برابــر بــا 509/5 میلیــارد دالر و رشــد واقعــی آن 1/2 درصــد و ســرانه آن 45,000 

دالر بــود. ســهم بخــش کشــاورزی از تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 2016، 0/6 درصــد، صنایــع 21/8 درصــد و خدمــات 77/6 

درصــد بــود. 

ــزات حمــل و  ــه موتــوری، تجهی ــاژ وســیله های نقلی ــد از: محصــوالت مهندســی و فلــزی، مونت ــع اصلــی ایــن کشــور عبارتن صنای
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نقــل، ابزارهــا و وســایل علمــی، مــواد غذایــی و نوشــیدنی فرآوری شــده، مــواد شــیمیایی، دارو، فلــزات پایــه، نســاجی، شیشــه و 

پتروشــیمی. رشــد صنعتــی بلژیــک در ســال 2016 برابــر بــا 1/5 درصــد و تعــداد نیــروی کار آن 5/272 میلیــون نفــر بــوده اســت 

 .)6(

میــزان صــادرات بلژیــک در ســال 2016 معــادل 250/8 میلیــارد دالر بــود و محصــوالت صادراتــی اصلــی آن عبارتنــد از: مــواد 

شــیمیایی، ماشــین آالت و تجهیــزات، المــاس خالــص، فلــزات و محصــوالت فلــزی و مــواد غذایــی. شــرکای تجــاری بلژیــک در 

صــادرات شــامل کشــورهای آلمــان )16/9 درصــد(، فرانســه )15/5 درصــد(، هلنــد )11/4 درصــد(، بریتانیــا )8/8 درصــد(، ایــاالت 

متحــده )6 درصــد( و ایتالیــا )5 درصــد( می شــود )2015(. 

ــواد  ــد از: م ــی آن عبارتن ــی اصل ــود و محصــوالت واردات ــارد دالر ب ــادل 251/7 میلی ــزان واردات بلژیــک در ســال 2016 مع می

خــام، ماشــین آالت و تجهیــزات، مــواد شــیمیایی، المــاس خــام، دارو، مــواد غذایــی، تجهیــزات حمــل و نقــل و محصــوالت نفتــی. 

ــد )16/7 درصــد(، آلمــان )12/7 درصــد(، فرانســه )9/6 درصــد(،  شــرکای تجــاری بلژیــک در واردات شــامل کشــورهای هلن

ــن )4/3 درصــد( می باشــد )2015( )13(.  ــد )4/7 درصــد( و چی ــا )5/1 درصــد(، ایرلن ــاالت متحــده )8/7 درصــد(، بریتانی ای

1-5 وضعیت اقتصادی بلژیک و افق پیش رو

وضعیت کنونی اقتصاد .

بــا پشــت ســر گذاشــتن بحــران مالــی جهانــی، از ســال 2009 اقتصــاد بلژیــک نیــز بــه تدریــج از رکــود خــارج شــد. بــه مــدد رشــد 

ــا، در  ــش از بحــران رســید. ام ــه ســطح پی ــن کشــور ب ــی ای ــص داخل ــد ناخال اقتصــادی خــوب در ســال های 2010 و 2011، تولی

ســال های 2012 و 2013 مجــدداً دچــار رکــود شــد کــه در ســال های 2014 و 2015 بــار دیگــر بــا رونــد افزایشــی بــه ترتیــب بــه 

رشــد 1/7 و 1/5 درصــد دســت پیــدا کــرد. در ســال 2016 نیــز رشــد کندتــر شــده و بــه رقــم 1/2 رســید )نمــودار 2(. امــا، مطابــق 

پیش بینی هــا انتظــار مــی رود در ســال 2017 رشــد اقتصــادی مجــدداً افزایــش یافتــه و بــه رقــم 1/4 برســد. یکــی از عوامــل رشــد 

ــت. در دوره  ــترش سرمایه گذاری هاس ــه گس ــی در نتیج ــای داخل ــزان تقاض ــش می ــر افزای ــال اخی ــد س ــک در چن ــادی بلژی اقتص

2016-2009، نســبت ســرمایه گذاری بــه تولیــد ناخالــص داخلــی 22/6 درصــد بــود کــه در مقایســه بــا میانگیــن کشــورهای عضــو 

کمیســیون اروپــا )22/1 درصــد(، بلژیــک وضعیــت بهتــری داشــته اســت. انتظــار مــی رود ایــن رقــم در دوره 2018-2017 بــه 23/3 

درصــد افزایــش یابــد. 
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ــوزش و مشــارکت  ــوازن زندگــی-کار، ســالمت، آم ــه ت ــی برخــوردار اســت از جمل ــاه باالی ــاد از رف بلژیــک در بســیاری از ابع

مدنــی. نابرابــری درآمــدی بلژیــک نســبتاً پاییــن اســت )نمــودار 2( و ایــن کشــور یکــی از پایین تریــن نرخ هــای شــکاف جنســیتی 

درآمــد را در بیــن کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری  اقتصــادی و توســعه دارد. عملکــرد بــاالی بلژیــک مرهــون اصالحاتــی 

اســت کــه دولــت در راســتای پیشــنهادات پیشــین ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه اعمــال نمــوده اســت )6(. 

2017 ،OECD نمودار 2: شاخص زندگی بهتر

بــه طــور کلــی، بلژیــک توانســته اســت تــا حــدی در دســتیابی بــه اهــداف اصالحــات ســال 2016 موفــق عمــل کنــد. از جملــه، 

بلژیــک پیشــرفت اندکــی در مهــار بحــران مالــی داشــته اســت و اهــداف قابــل تحققــی بــرای ســطوح مختلــف دولــت تعریــف 

کــرده و نظــام مالیاتــی نیــز تــا حــدی اصــالح شــده اســت. در زمینــه اصــالح قانــون اشــتغال و ارتقــا رقابت پذیــری نیــز پیشــرفت های 

چشــمگیری داشــته اســت. اهــداف ایــن اصالحــات بیشــتر روی تعدیــل دســتمزدها و نزدیک کــردن ســطح هزینه هــای نیــروی کار 

بــه میانگیــن کشــورهای همســایه اســت. در بــازار کار نیــز اصالحاتــی در زمینــه آمــوزش فنــی و حرفــه ای و اقشــار آســیب پذیــر 

ــه مانــدن در کار و یــا  ــازار کار صــورت گرفتــه اســت. افزایــش ســن بازنشســتگی موجــب تشــویق افــراد مســن ب و فّعال ســازی ب

بازگشــت بــه کار شــده اســت. مشــوق های مالــی بــا هــدف کمــک بــه افزایــش اشــتغال و گروه هــای کم درآمــد، میــزان اشــتغال 
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ــد. ــش داده ان ــکاری افزای ــای بی ــش تله ه ــا کاه ــای آســیب پذیر را ب گروه ه

ــا  ــی اســت ام ــل موقت ــل عوام ــه دلی ــا حــدی ب ــه یوروســت و اگرچــه ت ــر از کشــورهای منطق ــان باالت ــورم بلژیــک همچن ــرخ ت ن

بیانگــر افزایــش قیمــت چشــمگیر در بخــش خدمــات اســت )نمــودار 3(. تقریبــاً نیمــی از ایــن فاصلــه تورمــی بــا دیگــر کشــورهای 

ــات  ــای بخــش خدم ــی اگــر قیمت ه ــک در ســال 2016 اســت. حت ــای غیرمســتقیم بلژی ــش در مالیات ه ــی از افزای ــی ناش اروپای

بــا مداخــالت دولــت تــا حــدی کنتــرل شــود، بــاز هــم تــورم بخــش خدمــات بیشــتر از تــورم مــورد انتظــار بــر اســاس متغیرهــای 

اقتصــاد کالن خواهــد بــود. 

)2017 ،OECD( نمودار 3: نرخ تورم در مقایسه با کشورهای همسایه

بلژیــک در زمینــه دســتیابی بــه اهــداف ملــی و در تحقــق افــق 2020 اتحادیــه اروپــا عملکــرد خوبــی داشــته اســت، بــه ویــژه در 

حــوزه افزایــش شــدت تحقیــق و توســعه، کاهــش تــرک تحصیــل در مقطــع ابتدایــی و افزایــش ثبــت نــام در آمــوزش عالــی. امــا 

ایــن خطــر وجــود دارد کــه در زمینــه کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای، انــرژی تجدیدپذیــر، بهــره وری انــرژی و کاهــش فقــر 

چنــدان موفــق عمــل نکنــد و بــا وجــود افزایــش اشــتغال در ســال های اخیــر، هنــوز امــکان دســت یابی بــه نــرخ 73/2 درصــد در 

ــه نظــر می رســد )2(. اشــتغال دور از انتظــار ب

بلژیک آلمان فرانسه هلند
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اشــتغال: پــس از بحــران مالــی، نــرخ بیــکاری در بلژیــک نســبتاً بــه ســرعت بــه ســطح پیــش از بحــران برگشــت ولــی در ســال  .

2012 مجــدداً ســیر افزایشــی پیــدا کــرد. در ســال های اخیــر بــار دیگــر نــرخ بیــکاری رونــد کاهشــی پیــدا کــرده اســت. در 

آوریــل ســال 2017 نــرخ بیــکاری 6/8 درصــد بــود کــه هنــوز از ســطح پیــش از بحــران باالتــر اســت. در حــال حاضــر، ســطح 

مشــارکت نیــروی کار بلژیــک از زمــان پیــش از بحــران بهتــر اســت کــه تــا حــدی بــه دلیــل افزایــش نــرخ مشــارکت زنــان و 

افــراد ســالمند )64-55 ســال( می باشــد و بیــکاری جوانــان و مــردان را جبــران می کنــد. میــزان بیــکاری جوانــان از میانگیــن 

ــه گانه  ــق س ــن مناط ــی بی ــت )تفاوت های ــتر اس ــارت بیش ــای کم مه ــن گروه ه ــژه در بی ــه وی ــت و ب ــر اس ــا باالت ــه اروپ اتحادی

وجــود دارد(. همچنیــن، نــرخ مشــارکت نیــروی کار مهاجــر از کشــورهای غیراتحادیــه اروپــا بــه ویــژه زنــان و فرزنــدان آنهــا 

ــن  ــن باالتری ــی در بی ــروی کار بلژیکــی و نســل دوم مهاجــران غیراروپای ــرخ اشــتغال نی ــن ن ــن اســت. شــکاف بی بســیار پایی

رقم هــای اتحادیــه اروپاســت )نمــودار 4(. در بلژیــک نــرخ اشــتغال زنــان مهاجــر از کشــورهای غیــر اتحادیــه اروپــا تقریبــا20ً 

درصــد کمتــر از میانگیــن ملــی اســت. 

)2017 ،OECD( نمودار 4: نرخ اشتغال در بین گروه های جمعیتی
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در نتیجــه اصالحاتــی کــه انجــام گرفتــه اســت نــرخ بیــکاری در منطقــه پایتخــت، بروکســل از 40 درصــد در ســال 2013 بــه 36 

ــدر  ــرخ بیــکاری در منطقــه والونــی 28 درصــد و در منطقــه فالن ــه اســت )در همیــن ســال، ن درصــد در ســال 2016 کاهــش یافت

14 درصــد بــود(. ایــن پیشــرفت تــا حــدی مرهــون طــرح تضمیــن جوانــان1 بــوده اســت کــه بــرای 80 درصــد از جوانــان جویــای 

کاری کــه بــه تازگــی در مراکــز کاریابــی ثبت نــام نموده انــد، ظــرف مــدت 6 مــاه از زمــان ثبــت نــام فرصــت اشــتغال، آمــوزش 

ــر  ــز در افزایــش اشــتغال در ســال 2016 مؤث ــر نی ــروی کار کمت ــات نی ــل دســتمزدها و مالی ــد. تعدی ــا کارآمــوزی فراهــم می کن ی

بــوده اســت. اصالحــات بلندمــدت بــازار کار بیشــتر متکــی بــر کاهــش هزینــه نیــروی کار گروه هــای بــا دســتمزد کــم اســت تــا 

ــود )6(.  ــت ش ــران حمای ــان و مهاج ــارت، جوان ــراد کم مه ــد اف ــیب پذیر مانن ــای آس ــتغال گروه ه از اش

از جملــه نقــاط قــوت کلــی بــازار کار بلژیــک )در مقایســه بــا کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه( میانگیــن 

نســبتاً بــاالی دســتمزد، ســطح پاییــن نابرابــری، ســطح پاییــن عــدم  امنیــت بــازار کار و شــکاف جنســیتی کــم در حقــوق نیــروی کار 

می باشــد. امــا از نظــر کّمــی )افزایــش اشــتغال( بلژیــک عملکــرد خوبــی نــدارد و نــرخ بــاالی بیــکاری در ایــن کشــور )باالتــر از 

میانگیــن کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه( موجــب شــده اســت کــه سیاســت های اقتصــادی ایــن کشــور 

مبتنــی بــر ایجــاد اشــتغال باشــند )نمــودار5( )2(.

)2017 ،OECD( نمودار 5: نرخ رشد اشتغال
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قابلیــت تولیــد و رقابت پذیــری: ســطح قابلیــت تولیــد در بلژیــک در میــان رتبه هــای بــاالی کشــورهای عضــو ســازمان  .

همــکاری اقتصــادی و توســعه اســت، امــا رشــد آن در طــول یــک دهــه گذشــته و به ویــژه در ســال های پــس از بحــران مالــی 

جهانــی نســبتاً کــم بــوده اســت )نمــودار 6(. ســطح بــاالی قابلیــت تولیــد ایــن کشــور حاصــل انباشــت قابــل توجــه ســرمایه 

ــه در بخش هــای اصلــی تولیــدی  مولــد در ســال های گذشــته، نیــروی کار بســیار مجــرب، بکارگیــری فناوری هــای نوآوران

از جملــه مــواد شــیمیایی و محصــوالت شــیمیایی و فلــزات پایــه و محصــوالت فلــزی اســت. در مقابــل، رشــد کنــد قابلیــت 

تولیــد معلــول تغییــرات ســاختار عرضــه و تقاضــا در بــازار خدمــات اســت زیــرا تقاضــا بــرای خدمــات کمتــر مولــد افزایــش 

ــش  ــده کاه ــأله نگران کنن ــا مس ــت. ام ــته اس ــتری داش ــذب بیش ــر ج ــارت کمت ــا مه ــروی کار ب ــه نی ــت و در نتیج ــه اس یافت

ــرفته در  ــای پیش ــری فناوری ه ــوآوری و بکارگی ــره وری، ن ــش به ــه کاه ــه نتیج ــت ک ــی اس ــد چندعامل ــت تولی ــد قابلی رش

شرکت هاســت. 

)2017( OECD نمودار 6: سطح قابلیت تولید بلژیک و کشورهای

همچنیــن، کشــور بلژیــک یکــی از بازتریــن اقتصادهــای ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه را دارد و بــه خوبــی در زنجیــره 

ــت.  ــی( اس ــوالت واردات ــی )محص ــوای خارج ــور دارای محت ــن کش ــادرات ای ــوم ص ــت. یک س ــده اس ــام ش ــی ارزش ادغ جهان

دسترســی بــه بازارهــای خارجــی موجــب ارتقــای قابلیــت تولیــد، دســتیابی بــه صرفه جویــی بــه مقیــاس و بهره بــرداری از انتقــال 

فنــاوری بــرای شــرکت های بلژیکــی شــده اســت. در عیــن حــال، مقصــد بخــش بزرگــی از صــادرات بلژیــک کشــورهای اروپایــی 

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

گ
ور

زامب
وک

ل
لند

ایر وژ
نر

ک
لژی

ب
ک

مار
دان

کا
مری

آ
لند

ه
سه

ران
ف

ان
آلم ین
چ

وئد
س

ش
تری

ا

الند
فن

الیا
ستر

ا

ادا
کان

انیا
ریت

ب
الیا

ایت
انیا

اسپ
O

EC
D

پن
ژا

لند
ایس

کی
ووا

اسل
لند

وزی
نی

نی
وو

اسل
کیه

تر
یل

رائ
اس

ک
 چ

ری
هو

جم
ال

رتغ
پ

بی
جنو

ره 
ک

ان
یون

ان
رست

جا
م

نی
ستو

ا
نی

توا
لی

ان
هست

ل
نی

لتو
لی

شی
سیه

رو
بی

جنو
ی 

یقا
آفر

ک
کزی

م

GDP در هر 8 ساعت کار، سال 2016 یا آخرین سال موجود )دالر آمریکا، برابری قدرت خرید(



23

مروری بر اقتصاد، نظام تحقیق و توسعه و صنایع بلژیک

بــا رشــد کــم می باشــد کــه در نتیجــه آن، بلژیــک 10 درصــد از بــازار صــادرات خــود را در ســال های 2000 تــا 2009 از دســت 

داده اســت و از آن پــس نیــز ســهم صــادرات بلژیــک از بــازار اروپــا نســبتاً ثابــت مانــده اســت.

ــوده اســت. در آوریــل ســال 2015 دولــت طــرح شــاخص گذاری دســتمزدها را متوقــف  ــز متوســط ب ــراً رشــد دســتمزدها نی اخی

کــرد و موجــب تنــزل 2 درصــدی دســتمزد واقعــی شــد. شــاخص گذاری بــار دیگــر در ســال 2016 اجــرا شــد و کاهــش ســهم 

ــی  ــتمزدها از ویژگی های ــن دس ــد تعیی ــام جدی ــش داد. نظ ــروی کار را کاه ــای نی ــان هزینه ه ــی کارفرمای ــن اجتماع ــه تأمی بیم

ــب  ــتمزدها موج ــاخص گذاری دس ــته ش ــود. در گذش ــک می ش ــری بلژی ــت از رقابت پذی ــب حمای ــه موج ــت ک ــوردار اس برخ

ــا در حــال حاضــر نظــام شــاخص گذاری موجــب کاهــش  ــود. ام ــی ب ــد داخل ــت تولی ــه قابلی رشــد ســریع تر دســتمزدها نســبت ب

تطبیــق بــا شــوک های واقعــی می شــود کــه مســتلزم کاهــش ارزش ارز کشــور اســت و ایــن امــر در شــرایط اتحادیــه پولــی بســیار 

حائــز اهمیــت اســت. لــذا، می تــوان بــا پیونــد مســتقیم دســتمزدها بــه قابلیــت تولیــد، رقابت پذیــری را بهتــر حفــظ نمــود، هــر چنــد 

تخمیــن و پیش بینــی صحیــح قابلیــت تولیــد امــری دشــوار اســت. الزم اســت مراجــع ذی صــالح نتایــج اصالحــات نظــام تعییــن 

دســتمزد را بررســی و در صــورت لــزوم تغییراتــی در آنهــا اعمــال کننــد )6(.

تأمیــن مالــی شــرکت ها: شــرکت های نــوآور جــوان به ویــژه در مرحلــه ارتقــا بــا محدودیت هــای مالــی متعــددی روبــرو  .

ــه بانک هــا وابســته هســتند. در شــش ماهــه اول  ــی بیشــتر ب ــرای تأمیــن مال ــز ب هســتند و شــرکت های کوچــک و متوســط نی

ــن  ــد کــه باالتری ســال های 2015 و 2016، 35 درصــد از شــرکت های کوچــک و متوســط از بانک هــا تقاضــای وام کرده ان

ــرکت های  ــیب پذیری ش ــب آس ــا موج ــه بانک ه ــدید ب ــتگی ش ــن وابس ــت. ای ــه اروپاس ــورهای اتحادی ــن کش ــرخ در بی ن

کوچــک و متوســط در برابــر رکودهــای اقتصــادی اســت. همچنیــن، بــا اینکــه ســطح ســرمایه گذاری خطرپذیــر در بلژیــک 

همســو بــا دیگــر کشــورهای اتحادیــه اروپاســت امــا از کشــورهای برتــر ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه بســیار عقب تــر 

ــرکت ها  ــن ش ــی ای ــن مال ــود تأمی ــت بهب ــددی در جه ــات متع ــک اقدام ــه ای بلژی ــای منطق ــدرال و دولت ه ــت  ف ــت. دول اس

انجــام داده انــد، از جملــه ارائــه مشــوق های مالیاتــی بــه منظــور ترغیــب ســرمایه گذاری خطرپذیــر در شــرکت های کوچــک 

و متوســط و اعطــای تضمیــن وام. بــه پیشــنهاد ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه بــرای افزایــش طیــف گزینه هــای تأمیــن 

ــدون اینکــه شــرکت های کوچــک و متوســط  ــد کــه ب ــی را ترغیــب کن ــت بلژیــک بایســتی اســتفاده از ابزارهای ــی، دول مال

مجبــور بــه کســب رتبــه اعتبــاری یــا ارائــه نمایــه ســوابق خــود باشــند، امــکان دسترســی مســتقیم بــه بازارهــای ســرمایه را بــرای 
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آنهــا فراهــم  کننــد. همچنیــن، نظــام مالیاتــی خنثی تــر بــرای درآمدهــای حاصــل از ســپرده های پس انــداز می توانــد کارایــی 

ــت  ــتا، دول ــن راس ــد. در همی ــا ببخش ــک را ارتق ــرمایه گذاری کوچ ــر س ــی ب ــی مبتن ــن مال ــرای تأمی ــی ب ــوق های مالیات مش

ــا  ــرای شــرکت های جــوان و پوی ــی ب ــن مال ــه تأمی ــت از دسترســی ب ــع ســرمایه های خصوصــی و حمای ــرای تجمی ــک ب بلژی

یــک کاهــش مالیاتــی جدیــد از 30 تــا 40 درصــد را بــرای ســرمایه گذاری در شــرکت های نوپــا ارائــه می کنــد. از اواســط 

ســال 2015، ســرمایه گذاران از ایــن مشــوق مالیاتــی بــرای ســرمایه گذاری مســتقیم در شــرکت های نوپــا تــا ســطح 100,000 

ــد.  ــورو اســتفاده کرده ان ی

همچنیــن، بــا توجــه بــه ســاختار حکومتــی خــاص بلژیــک، ســرمایه گذاری های عمومــی )دولتــی( توســط حکومت هــای منطقــه ای 

ــذا، اجــرای  ــا باشــد. ل ــه اروپ ــداف اتحادی ــی و اه ــی مل ــداف کل ــا اه ــد همســو ب ــه بای ــی انجــام می شــود کــه البت و مراجــع محل

ــت مرکــزی اســت کــه خــود از  ــی و دول ــای محل ــن دولت ه ــاال بی ــک مســتلزم هماهنگــی ب ــای ســرمایه گذاری در بلژی پروژه ه

ــن کشــور محســوب می شــود )نمــودار 7( )6(.  ــد رشــد ســرمایه گذاری عمومــی در ای ــد کن ــع رون ــه موان جمل

)2017 ،OECD( نمودار 7: سرمایه گذاری های دولتی

ــه  . ــت ک ــده اس ــث ش ــت باع ــاالی جمعی ــم ب ــد و تراک ــت و آم ــترده و رف ــینی گس ــت محیطی: شهرنش ــای زیس چالش ه

ــرار داشــته  بلژیــک بیشــتر از میانگیــن کشــورهای ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه در معــرض ریزگردهــای مضــر ق

بلژیک آلمان فرانسه هلند
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باشــد. اگرچــه ایــن رونــد رو بــه بهبــود اســت امــا ســرعت آن از دیگــر کشــورهای ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه 

کندتــر اســت. ســرمایه گذاری های ســبز می توانــد تــا حــدی بــه تغییــر وضعیــت بــه ســمت اقتصــاد کم کربــن کمــک کنــد. 

ایــن گونــه ســرمایه گذاری ها در کنــار ارتقــا رشــد و قابلیــت تولیــد می توانــد در ترکیــب بــا مالیات هــای محیــط زیســت بــه 

ــد.  ــر کمــک کنن رشــد ســبزتر و جامع  ت

جامعــه بلژیــک تــا حــدی بیشــتر از میانگیــن کشــورهای ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه وابســته بــه انــرژی اســت، امــا میــزان 

وابســتگی آن بــا ســرعتی بیــش از دیگــر کشــورها رو بــه کاهــش اســت. ســرانه انتشــار گاز دی اکســیدکربن در بلژیــک کمتــر از 

میانگیــن کشــورهای ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه اســت، چــون انــرژی هســته ای حــدود نیمــی از بــرق و 17 درصــد از 

ــی اســت. ســهم  ــرق بلژیــک واردات ــر این هــا، بیــش از یک پنجــم ب ــد. عــالوه ب ــن می کن ــه بلژیــک را تأمی ــرژی اولی ــع ان کل منب

انرژی هــای تجدیدپذیــر نیــز از دهــه اول قــرن حاضــر بــه دلیــل بکارگیــری منابــع انــرژی ســوخت زیســتی و ضایعــات افزایــش یافته 

اســت. بــه طــور کلــی، در ســال های اخیــر بــا وجــود رشــد قابــل توجــه انــرژی بــاد و خورشــیدی، ســهم انرژی هــای تجدیدپذیــر 

دچــار رکــود شــده اســت. در ســال 2014، ســهم انرژی هــای تجدیدپذیــر از تأمیــن انــرژی 8 درصــد بــود کــه بــه منظــور رســیدن 

ــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش یابــد. دولــت فــدرال قصــد دارد بــرق هســته ای را تــا ســال  ــه اهــداف ملــی ســال 2020 بایــد ب ب

2022 از چرخــه خــارج کنــد و ایــن امــر بــر قیمــت بــرق، تأمیــن انــرژی و اهــداف بلندمــدت انتشــار گازهــای گلخانــه ای تأثیــر 

ــن در بخــش  ــری فناوری هــای نوی ــر و بکارگی ــرای توســعه انرژی هــای تجدیدپذی ــی مناســب ب عمیقــی خواهــد داشــت و فرصت

ــد.  ــرژی بلژیــک فراهــم می کن ان

چالــش دیگــر محیــط زیســت بلژیــک ســطح پوشــش تصفیــه آب هــای فاضــالب در ایــن کشــور اســت کــه هنــوز از کشــورهای 

همســایه کمتــر اســت. در بلژیــک 84 درصــد از خانوارهــا بــه سیســتم ثانویــه تصفیــه فاضــالب متصــل هســتند. در برخــی از مناطــق 

ــادی  ــه غیراقتص ــبکه های تصفی ــه ش ــا را ب ــال آنه ــه اتص ــت ک ــدید ساختمان هاس ــی ش ــی از پراکندگ ــال ناش ــدم اتص ــور ع کش

می نمایــد. نکتــه مثبــت در مــورد بلژیــک ســطح پاییــن تولیــد فاضــالب در ایــن کشــور اســت کــه از ســال 2007 رونــد کاهشــی 

داشــته اســت و از میانگیــن کشــورهای ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه کمتــر اســت. همچنیــن، روش دفــع زبالــه از طریــق 

دفــن در طبیعــت نیــز بــه طــور کلــی در بلژیــک منســوخ شــده اســت و بخــش اعظــم زباله هــا بازیافــت می شــوند )6(.
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. OECD اصالحات اقتصادی انجام شده و توصیه های

برخی از اصالحات انجام شده در بلژیک در راستای تحقق توصیه های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه عبارتند از:

ــی و  . ــش خصوص ــای بخ ــت از فّعالیت ه ــور حمای ــه منظ ــتقیم ب ــات غیرمس ــه مالی ــتقیم ب ــات مس ــی از مالی ــام مالیات ــر نظ تغیی

تقویــت ایجــاد شــغل به ویــژه از طریــق کاهــش مالیات هــای نیــروی کار در گروه هــای آســیب پذیر. 

تعدیل دستمزدها به منظور جلوگیری از تنزل رقابت پذیری .

ــدت از  . ــداری بلندم ــت پای ــت و تقوی ــش دوران خدم ــرای افزای ــوق ها ب ــش مش ــور افزای ــه منظ ــتگی ب ــام بازنشس ــالح نظ اص

ــتگی.  ــی بازنشس ــن قانون ــش س ــد و افزای ــش از موع ــتگی پی ــای بازنشس ــردن طرح ه ــه محدودک جمل

ــرای  . ــی ب ــات دســتمزد، انگیزه هــای مال ــا گذشــت زمــان و کاهــش مالی ــا ب ــای بیــکاری در قالــب کاهــش مزای اصــالح مزای

یافتــن شــغل را افزایــش داده اســت. 

ــژه  . ــا و شــرکت های کوچــک و متوســط به وی ــرای اشــخاص خویش فرم ــط کســب و کار ب ــود محی ــی در جهــت بهب اقدامات

ــوآوری، ساده ســازی رویه هــای  ــق و توســعه و ن از طریــق کاهــش ســهم بیمــه تأمیــن اجتماعــی، افزایــش بودجه هــای تحقی

اداری، بهبــود دسترســی بــه تأمیــن مالــی و افزایــش دسترســی بــه تهیــه و تــدارک دولتــی )6(.  

جدول 1: خالصه نتایج بررسی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه از اقتصاد بلژیک )2017(

پیشنهادات کلیدییافته های اصلی   

سیاست های اقتصاد کالن جهت حمایت از قابلیت تولید و جامعیت

ــی. سرمایه گذاری دولتی بسیار کم است. ــداری مال ــن پای ــور تضمی ــه منظ ــی ب ــت مال ــه تثبی ــداوم برنام ت
تأمیــن ســرمایه دولتــی الزم جهــت افزایــش رشــد از طریــق کاهــش 
هزینه هــای دولتــی غیرضــروری، توجــه بــه هزینه هــای کاربــر 

ــی  ــی خصوص ــن مال ــع تأمی ــروی کار( و مناب ــر نی ــی ب )مبتن

کاهــش بــار مالیــات از دوش نیــروی کار از طریــق کاســتن از ســهم ساختار مالیاتی موجود مناسب رشد همه جانبه نیست.
حــق بیمــه کارمنــدان و افزایــش طیــف شــمول مالیــات بــر درآمــد 

ســرمایه ای 
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نرخ باالی مالیات بر درآمد شرکت به سرمایه گذاری صدمه می زند 
و نظام مالیات بر درآمد شرکت ناکارآمد است. 

کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت. گسترش طیف مالیات از 
طریق اصالح معافیت هایی که امکان اجتناب از پرداخت مالیات را 

تسهیل می کنند از جمله کسر نرخ بهره اسمی

تقویت رشد سبز

افزایــش ســرمایه گذاری )در صــورت امــکان از طریــق افزایــش تراکم ترافیک موجب افزایش آلودگی هوا است.
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی( در زیرســاخت های حمــل و 
ــدرال  ــترک ف ــای مش ــق ابتکاره ــزرگ از طری ــهرهای ب ــل در ش نق
و منطقــه ای. ســخت گیری بیشــتر در نظــام مالیاتــی شــرکت های 
خودروســازی و تــداوم افزایــش نــرخ مالیــات ســوخت و گســترش 

ــک  ــم ترافی ــوارض تراک ع

هزینه هــای بــاالی معامــالت مســکن بــرای خریــداران و حمایــت از 
مالکیــت مســکن مانــع تحــرک ســکونتی1 اســت و در نتیجــه رفــت 

و آمــد بیــن شــهری را افزایــش می دهــد. 

کاهــش مالیــات معامــالت مســکن و اصــالح نظــام مالیاتــی طرفــدار 
مالکیــت مســکن. 

تقویت رقابت پذیری

رشــد دســتمزد ســریع تر از قابلیــت تولیــد داخلــی اســت کــه حاصــل 
اصالحــات اخیــر دولــت می باشــد.

ــتر در  ــات بیش ــال اصالح ــت و اعم ــات دول ــه اصالح ــی نتیج ارزیاب
ــاز صــورت نی

افزایش پویایی و نوآوری محیط کسب و کار

بلژیــک  توســعه  و  تحقیــق  فّعالیت هــای  و  نــوآوری  عملکــرد 
انتقــال  بهتریــن عملکــرد ضعیف تراســت.  دارای  از کشــورهای 
ــش  ــرکت ها را افزای ــه ش ــت نوآوران ــد ظرفی ــر می توان ــاوری بهت فن

ــد.  ده

ــوآوری در  ــعه و ن ــق و توس ــی از تحقی ــای دولت ــهیل حمایت ه تس
مناطــق ســه گانه. همــکاری مناطــق و جوامــع ســه گانه در زمینــه 

ــوآوری ــت از ن حمای

راه انــدازی  نــرخ  و  اســت  ضعیــف  کارهــا  و  کســب  پویایــی 
موانــع  بــا  نوپــا  اســت. شــرکت های  پاییــن  نوپــا  شــرکت های 
متعــددی روبــرو هســتند و کارآفرینــی چنــدان توســعه یافته نیســت. 

ــک  ــرکت های کوچ ــرای ش ــای اداری ب ــارهای رونده ــش فش کاه
و متوســط، کاهــش ســطح ســرمایه آورده شــرکا و تقویــت اجــرای 
قراردادهــا از طریــق تحکیــم اتوماســیون دادگاه هــا و رســیدگی 
ــا  ــرای ارتق ــب ب ــی مناس ــای مال ــردن ابزاره ــا. فراهم ک ــه پرونده ه ب

ــا ــوان و نوپ ــرکت های ج ش

افزایش و تجمیع مهارت ها جهت تقویت قابلیت تولید و جامعیت

تضمیــن تطبیــق شــرکت ها بــا مقــررات جدیــد فــدرال جهــت ارائــه نرخ اشتغال گروه های سنی میانسال پایین است. 
ــال.  ــل 5 روز کاری در س ــدت حداق ــه م ــدان ب ــه کارمن ــوزش ب آم
ــش از  ــتگی پی ــای بازنشس ــذف طرح ه ــناور و ح ــاعات ش ــن س تعیی

موعــد. 

1 Residential Mobility
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اخیراً میزان هزینه به ازای هر دانشجو مقطع تحصیالت عالی بهبود 
یافته است. تعداد دانشجویان دارای مهارت های مورد نیاز بازار کار 

بسیار کم است. 

افزایش یا تعدیل شهریه  تحصیلی ضمن حفظ ساز و کار 
کمک هزینه و حذف شهریه برای دانشجویان محروم در کنار 

ارائه وام های مشروط به درآمد. معرفی بهتر کمبودهای بازار کار 
و مزیت های درآمدی مشاغل جهت ترغیب دانشجویان به انتخاب 

مشاغل مورد نیاز بازار کار.

عملکرد آموزشی اقشار محروم اجتماعی-اقتصادی و نسل اول و 
دوم مهاجران بسیار ضعیف است. 

کاهش تراکم دانش آموزان مهاجر غیراروپایی در برخی مدارس. 
افزایش آموزش و مزایای معلمان جهت تشویق آنها به حضور در 

مدارس دارای تراکم باالی دانش آموزان محروم. 

پیش بینی وضعیت اقتصادی بلژیک در سال های آینده .

مطابــق بررســی ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه، تقاضــای داخلــی طــی ســال 2018 افزایــش خواهــد یافــت، ضمــن اینکــه 

ــداوم خواهــد داشــت و موجــب  ــان ت ــود. رشــد اشــتغال همچن ــی پشــتیبان تقاضــای صــادرات خواهــد ب رشــد تجــارت بین الملل

کاهــش نــرخ بیــکاری خواهــد شــد. تغییــرات گذشــته قیمــت انــرژی موجــب افزایــش تــورم کل1 در ســال 2017 می شــود ولــی بــه 

دلیــل کاهــش مالیات هــای نیــروی کار و دیگــر اقدامــات کاهنــده تــورم، رشــد تــورم مبنــا2 کنــد خواهــد بــود. کاهــش بیــکاری و 

ــازار مســکن خطــر  بهره بــرداری زیــاد و مــداوم از ظرفیت هــا و توانمندی هــا تــورم مبنــا را در ســال 2018 افزایــش خواهــد داد. ب

ــازار مســکن و  ــد موجــب رکــود ب ــای مســکن می توان ــد داشــت، اگرچــه ســقوط ســریع قیمت ه ــرای اقتصــاد نخواه ــی ب چندان

ــات  ــا انجــام اقدام ــت ب ــه دول ــارات گــردد. البت ــه کندشــدن رشــد اعتب ــای بانکــی شــود و در نتیجــه منجــر ب ــف تراز نامه ه تضعی

پیشــگیرانه کالن ســعی در جلوگیــری از وقــوع ایــن خطــرات دارد. همچنیــن، اقتصــاد در معــرض خطــر تضعیــف رقابت پذیــری 

اســت. نــرخ بــاالی تــورم در کنــار شــاخص گذاری دســتمزدها می توانــد موجــب افزایــش تصاعــدی قیمت هــا و دســتمزدها شــود 

ــل  ــد در تعدی ــن دســتمزد می توان ــر در نظــام تعیی ــری، درآمدهــا و اشــتغال آســیب می رســاند. اصالحــات اخی ــه رقابت پذی کــه ب

ایــن خطــر مؤثــر باشــد. 

خطــرات خارجــی نیــز بــه دلیــل عــدم قطعیــت مســأله خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا افزایــش یافتــه اســت. اگرچــه پیوندهــای 

ــزرگ صــادرات بلژیــک اســت کــه حــدود 9  ــازار ب ــن ب ــا چهارمی ــا بریتانی ــا در حــد متوســطی اســت ام ــا بریتانی ــی بلژیــک ب مال

درصــد صــادرات کاال ایــن کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا منجــر بــه تغییــر شــدید 

1  Headline inflation 

2  Core inflation 
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ــا را افزایــش می دهــد.  ــژه در اروپ ــه وی ــازار ب ــه ب ــدگان ب ــع دسترســی صادرکنن ــن کشــور می شــود کــه موان در نظــام تجــاری ای

بنابرایــن خــروج بریتانیــا یــک شــوک جدیــد بــه تقاضــا در تجــارت بین المللــی وارد می کنــد و در نهایــت موجــب افزایــش عــدم 

ــا، رکــود اقتصــادی  ــی، خــروج بریتانی ــره ارزش جهان ــه ادغــام شــدید بلژیــک در زنجی ــا توجــه ب ــت اقتصــادی می شــود. ب قطعی

چیــن و رشــد تجــاری ضعیــف در اروپــا می توانــد موجــب کاهــش اشــتغال و درآمدهــا در بلژیــک شــود. در واقــع، بلژیــک نیــز 

هماننــد دیگــر کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه بــا خطــرات ناشــی از بی ثباتــی احتمالــی اقتصــادی، مالــی 

ــرو می باشــد. )6( ــی روب ــا جغرافیای ی

جدول 2: تغییرات شاخص های کالن اقتصادی )2014-2018(

قیمت های کنونی 
)میلیارد یورو(

پیش بینی

201320142015201620172018

391/71/61/51/21/61/7تولید ناخالص داخلی

204/40/61/11/21/51/6مصرف بخش خصوصی

0/10/00/0-95/91/50/3مصرف بخش دولتی

86/952/51/92/63/3تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

19/74/70/84/52/32مسکن

585/63/11/22/83/5کسب و کار

9/22/12/80/71/84/8دولت

387/32/21/51/11/71/6کل تقاضای داخلی

320/55/14/365/13/8صادرات کاال و خدمات

3165/94/365/33/7واردات کاال و خدمات

0/40/91/31/31/3-اشتغال
8/68/57/97/26/6-بیکاری

0/3-0/3-0/4-0/70/4--تراز حساب جاری

106/7106106104/3102/9-ناخالص بدهی دولت 
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2- راه اندازی کسب و کار در بلژیک

2-1 تأسیس شعبه یا شرکت تابعه

ــخصیت  ــک ش ــه ی ــود و در نتیج ــوب می ش ــرکت محس ــی آن ش ــر اصل ــی از دفت ــع جزی ــی در واق ــرکت خارج ــک ش ــعبه ی ش

ــدازی یــک شــعبه داشــتن حداقــل ســرمایه تخصیصــی و هیئــت  ــرای راه ان ــدارد. ب ــه ســهامدار ن ــاز ب حقوقــی مســتقل نیســت و نی

مدیــره ضــرورت نــدارد. شــعبه یــک نماینــده حقوقــی دارد کــه از ســوی شــرکت اصلــی )دفتــر مرکــزی شــرکت خارجــی( تعییــن 

می شــود و داشــتن تابعیــت بلژیکــی بــرای ایــن شــخص ضــرورت نــدارد. مســئولیت کلیــه فّعالیت هــای شــعبه بــا شــرکت  اصلــی 

اســت و ایــن شــرکت موظــف بــه ارائــه ترازهــای مالــی ســاالنه بــه بانــک ملــی بلژیــک اســت. 

ــات  ــه پرداخــت مالی ــی، شــعبه ها جــزء نهادهــای دائمــی شــرکت های غیرســاکن محســوب نمی شــوند و موظــف ب از نظــر مالیات

ــد  ــه دســت آمــده در بلژیــک( هســتند. برحســب منطقــه ای کــه شــعبه در آن ثبــت می شــود، بای ــد ب ــر درآمــد شــرکتی )درآم ب

ــل  ــن موضــوع موجــب تمای ــی ترجمــه شــود کــه ای ــدی و آلمان ــه یکــی از زبان هــای فرانســوی، هلن ــی ب مــدارک شــرکت اصل

شــرکت های خارجــی بــه تأســیس شــرکت تابعــه بــه جــای شــعبه در بلژیــک می باشــد، زیــرا شــرکت تابعــه یــک نهــاد حقوقــی 

ــه  ــر شــرکت تابع ــات، تأســیس شــعبه ب ــه از نظــر مالی ــدارد. البت ــی ن ــدارک شــرکت اصل ــه م ــه ارائ ــی ب مســتقل می باشــد و لزوم

ــع ســود ســهام نمی باشــند. )3( ــات تکلیفــی مناف ــه پرداخــت مالی ــوع شــرکت ها موظــف ب ــن ن ــرا ای ــت دارد زی ارجحی

مراحل تأسیس شرکت در بلژیک .

ــی از  ــود. برخ ــام ش ــت، انج ــده اس ــع ش ــرکت در آن واق ــه ش ــه ای ک ــی ناحی ــر اداره بازرگان ــد در دفت ــرکت بای ــت ش ــعبه: ثب ش

ــد از:  ــوند، عبارتن ــه ش ــد ارائ ــرکت بای ــت ش ــت ثب ــه جه ــی ک مدارک

آدرس و فّعالیت های شعبه	 

هویت نمایندگان )مدیران شعبه(	 

اطالعات کلی درباره شرکت اصلی )صورت های مالی تلفیقی، گواهی ثبت، اساس نامه شرکت و غیره(	 

همــه مــدارک بایــد بــه زبــان رســمی منطقــه ای کــه دفتــر ثبــت در آن واقــع اســت، ترجمــه شــود و بــه تأییــد یکــی از دفاتــر ثبــت 

ــن،  ــد. همچنی ــه رســمی بلژیــک انتشــار می یابن ــر ثبــت در روزنام منطقــه برســد. مــدارک و اطالعــات ترجمــه شــده توســط دفت
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الزم اســت از بانــک مرکــزی شــرکت1 شــماره ثبــت شــرکت دریافــت شــود و از دفتــر منطقــه ای مالیــات بــر ارزش افــزوده شــماره 

شناســایی مالیــات بــر ارزش افــزوده2 گرفتــه شــود. کل فراینــد ثبــت در صــورت ارائــه مــدارک بیــن 2 تــا 3 هفتــه زمــان الزم دارد. 

شرکت تابعه: ثبت شرکت تابعه در بلژیک شامل مراحل زیر می باشد:

ارائه سند شرکت	 

ارائه برنامه مالی ) صرفاً برای شرکت های با مسئولیت محدود(	 

سپرده گذاری سرمایه سهام در یک حساب بانکی مسدود )در صورتی که سرمایه به صورت نقدی باشد(	 

ارائه گزارش های ارزیابی مالی )در صورتی که بخشی از سرمایه شرکت غیرپولی )جنس( باشد(	 

ثبت رسمی سند شرکت در دفترخانه ثبت اسناد )برای همه شرکت ها ضروری نیست(	 

ثبت سند شرکت	 

تقاضا برای انتشار مدارک و اطالعات در روزنامه رسمی	 

 	3)BCE( دریافت شماره ثبت شرکت در بانک جامع شرکت ها

دریافت شماره شناسایی مالیات بر ارزش افزوده	 

ســند شــرکت شــامل اســاس نامه و صــورت جلســه اولیــن اجــالس عمومــی ســهامداران اســت کــه طــی آن مدیــران شــرکت تعییــن 

می شــوند. تأســیس شــرکت مســتلزم ارائــه برنامــه مالــی شــرکت اســت کــه شــرح کامــل وضعیــت مالــی و مقتضیاتــی اســت کــه 

طــی دو ســال اول تأســیس شــرکت بایــد تأمیــن شــوند. ارائــه برنامــه مالــی بــرای همــه شــرکت های بــا مســئولیت محــدود الزامــی 

 . ست ا

تــا زمانــی کــه اســاس نامه شــرکت در اداره بازرگانــی منطقــه ثبــت نشــود، شــرکت ماهیــت حقوقــی نخواهــد داشــت. رونــد ثبــت 

ــر ارزش افــزوده و دریافــت شــماره ثبــت شــرکت از  ــه و مراحــل دریافــت شــماره شناســایی مالیــات ب ــا 3 هفت شــرکت بیــن 1 ت

ــه طــول می انجامــد. )3( ــه ب ــا 3 هفت ــز 2 ت بانــک جامــع شــرکت ها نی

1  Central Company Bank 

2  VAT Identification Number

3 Crossroads Bank for Enterprises 
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2-2 انواع شرکت ها

ــا مســئولیت محــدود )BVBA/SPRL(1 و شــرکت عمومــی محــدود  ــواع شــرکت ها در بلژیــک شــرکت خصوصــی ب مّهم تریــن ان

ــی(  ــا حقوق ــی ی ــتر ) شــخصیت حقیق ــا بیش ــهامدار ی ــک س ــدود توســط ی ــئولیت مح ــا مس ــی ب ــتند. شــرکت خصوص )NV(2 هس

ــه  ــد بالفاصل ــورو از آن بای ــل 6,200 ی ــه حداق ــت ک ــورو اس ــاز 18,550 ی ــورد نی ــهام م ــرمایه س ــل س ــود. حداق ــکیل می ش تش

پرداخــت شــود. در صورتــی کــه شــرکت توســط یــک نفــر تأســیس شــود، حداقــل ســرمایه ای کــه بایــد تأمیــن شــود 12,400 

یــورو می باشــد. شــرکت بایــد حداقــل یــک مدیــر معرفــی کنــد کــه می توانــد رســمی یــا غیررســمی باشــد. مدیــر غیررســمی را 

ــه ســند ثبــت  ــا مســئولیت محــدود ارائ ــر داد. جهــت تشــکیل شــرکت خصوصــی ب ــوان در جلســه عمومــی ســهامداران تغیی می ت

ــل انتقــال اســت.  رســمی ضــروری اســت. ســهام شــرکت تنهــا در صــورت موافقــت نیمــی از ســهامداران قاب

ــد. مســئولیت  ــر در تشــکیل ســرمایه آن مشــارکت دارن ــل 2 نف ــی اســت کــه حداق ــاد حقوق ــک نه ــی محــدود ی شــرکت عموم

ــا میــزان مشــارکت آنهــا در ســرمایه گذاری اســت. حداقــل ســرمایه ســهام 61,500 یــورو اســت  حقوقــی ســهامداران متناســب ب

1  Société Privée à Responsabilité Limitée/Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (Private Limited Liability Company)

2  Naamloze Vennootschap (Public Limited Liability Company) 

مراحل ثبت شرکت تابعه در بلژیک

ارائه برنامه مالیارائه سند شرکت

سپرده گذاری سرمایه 
سهام در یک حساب 

بانکی مسدود
ارائه گزارش های 

ارزیابی مالی
ثبت رسمی سند شرکت 

در دفترخانه ثبت اسناد ثبت سند شرکت

دریافت شماره شناسایی 
مالیات بر ارزش افزوده

دریافت شماره ثبت شرکت 
در بانک جامع شرکت ها

تقاضا برای انتشار 
مدارک و اطالعات در 

روزنامه رسمی
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ــا، در  ــد. ام ــر باش ــکل از 3 نف ــد متش ــل بای ــرکت حداق ــره ش ــت مدی ــد. هیئ ــرمایه باش ــارم س ــل یک چه ــد حداق ــهام بای ــر س و ه

صورتــی کــه شــرکت تنهــا 2 ســهامدار دارد، بایــد در اســاس نامــه تعــداد اعضــای هیئــت مدیــره 2 نفــر ذکــر شــود. هیئــت مدیــره 

می توانــد جهــت اداره امــور روزانــه شــرکت یــک مدیرعامــل منصــوب کنــد. ســهام شــرکت بــه راحتــی قابــل انتقــال اســت )قابــل 

عرضــه در بــازار بــورس ســهام(. جهــت تأســیس شــرکت ثبــت رســمی ســند آن ضــروری اســت. ایــن نــوع شــرکت بیشــتر بــرای 

ــد.  ــتفاده می کنن ــوع اس ــن ن ــز از ای ــط نی ــک و متوس ــرکت های کوچ ــی از ش ــی برخ ــود ول ــتفاده می ش ــزرگ اس ــرکت های ب ش

ــر متداول تریــن آنهــا  ــوع شــرکت، شــکل های دیگــری از کســب و کار در بلژیــک وجــود دارد کــه در زی ــر ایــن دو ن عــالوه ب

ــوند. ــی می ش معرف

ــا  . ــی اســت کــه ب ــک شــخصیت حقوق ــوع شــرکت ی ــن ن ــدود )CVBA/SCRL(1: ای ــئولیت مح ــا مس ــی ب ــرکت تعاون ش

ــرمایه 18,550  ــل س ــت. حداق ــده آنهاس ــه عه ــرکت ب ــرمایه ش ــن س ــئولیت تأمی ــود و مس ــکیل می ش ــهامدار تش ــل 3 س حداق

ــد یک چهــارم  ــن شــود و هــر یــک از ســهام شــرکت بای ــه تأمی ــد بالفاصل ــورو از آن بای ــل 6,200 ی ــورو اســت کــه حداق ی

ســرمایه باشــد. ســهامدار جدیــد تنهــا از طریــق عرضــه ســهام جدیــد بــه منظــور افزایــش ســرمایه شــرکت پذیرفتــه می شــود. 

مدیریــت شــرکت برعهــده یــک نفــر یــا بیشــتر از اعضــای هیئــت مدیــره اســت که نحــوه تعییــن و عــزل او/آنهــا در اســاس نامه 

شــرکت ذکــر می شــود. ثبــت رســمی ســند شــرکت جهــت تأســیس ضــروری اســت. 

مشــارکت عمومــی )VOF/SNC(2: ایــن نــوع شــرکت بــا مشــارکت 2 شــخصیت حقیقی/حقوقــی یــا بیشــتر تشــکیل می شــود  .

ــوان شــرکت ســهامی اســت. همــه شــرکای شــرکت در  ــی تحــت عن ــا بازرگان ــی ی کــه هــدف آن انجــام فّعالیت هــای مدن

برابــر تعهــدات شــرکت مســئول هســتند و هیــچ محدودیتــی در حداقــل ســرمایه جهــت تشــکیل ایــن نــوع شــرکت وجــود 

نــدارد. ســند رســمی ضرورتــی نــدارد و صــرف ثبــت شــرکت کفایــت می کنــد. ایــن نــوع شــرکت اغلــب بــرای مشــارکت 

ــر  ــترک خطرپذی ــرمایه گذاری مش ــرکت های س ــین( و ش ــکان، وکال و مهندس ــد پزش ــه ای )مانن ــاغل حرف ــان مش ــن صاحب بی

ــود.  ــتفاده می ش اس

مشــارکت محــدود )Comm. V/SCS(3: در ایــن نــوع شــرکت، بیــن یــک شــریک یــا بیشــتر )محــدود( و یــک مدیر ســهامدار  .

1 société coopérative à responsabilité limitée/coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Coorperative Company with 

Limited Liability)

2 société en nom collectif/vennootschap onder firma (General Partnership)

3 commanditaire vennootschap / société en commandite simple (Limited Partnership)



35

مروری بر اقتصاد، نظام تحقیق و توسعه و صنایع بلژیک

ــد و مســئولیت و تعهــد آنهــا  ــن ســرمایه را دارن ــرار اســت. تنهــا شــرکای محــدود حــق تأمی ــا بیشــتر رابطــه مشــارکت برق ی

متناســب بــا ســهم آنهــا از ســرمایه می باشــد. شــرکای مدیــر بــه صــورت مشــترک و بــه شــدت دارای مســئولیت حقوقــی و 

قانونــی هســتند. هیــچ محدودیتــی در مــورد ســقف ســرمایه در مشــارکت های معمولــی وجــود نــدارد. ســند رســمی ضرورتــی 

نــدارد ولــی ســند شــرکت بایــد ثبــت شــود. 

ــی اســت کــه  . ــوع مشــارکت هماننــد مشــارکت محــدود معمول ــه ســهام )Comm.VA/SCA(1: ایــن ن مشــارکت محــدود ب

در آن بایــد حداقــل دو ســهامدار وجــود داشــته باشــد. شــرکای مدیــر در اســاس نامه شــرکت تعییــن می شــوند و حــق رأی 

ــورو  ــوع مشــارکت 61,500 ی ــن ن ــل ســرمایه در ای ــن ذکــر شــده باشــد. حداق ــر از ای ــد مگــر اینکــه در اســاس نامه غی دارن

ــوع شــرکت، ثبــت رســمی ســند شــرکت ضــرورت دارد.  ــن ن ــی در ای می باشــد. برخــالف مشــارکت محــدود معمول

ــهامدار  . ــل 3 س ــکل از حداق ــرکت متش ــن ش ــئولیت )CVOA/SCRI(2: ای ــت در مس ــدون محدودی ــی ب ــرکت تعاون ش

)حقیقــی یــا حقوقــی( اســت کــه همگــی بــه طــور مشــترک و کامــل دارای مســئولیت و تعهــد حقوقــی هســتند. ایــن شــرکت 

ــدارد و  ــوع شــرکت هیــچ محدودیتــی از نظــر حداقــل ســرمایه وجــود ن ــره اســت. جهــت تشــکیل ایــن ن دارای هیئــت مدی

ــه ارائــه ســند رســمی نیســت.  ضرورتــی ب

ســازمان غیرانتفاعــی )VZW/ASBL(3: ســازمان غیرانتفاعــی یــک نهــاد حقوقــی اســت کــه متشــکل از حداقــل 3 نفر می باشــد  .

و در پــی تحقــق هدفــی غیرانتفاعــی اســت. ایــن نهــاد می توانــد دارای حــق عضویــت باشــد وخدماتــی کــه در راســتای هــدف 

آن باشــد را در مقابــل شــهریه دریافتــی ارائــه نمایــد. ایــن نهــاد حــق توزیــع ســود بیــن اعضــا نــدارد. جهــت ثبــت ایــن نــوع 

شــرکت، ضرورتــی بــه ارائــه ســند رســمی نیســت و محدودیتــی در حداقــل ســرمایه وجــود نــدارد. )3(

1 commanditaire vennootschap op aandelen/societe en commandite par actions (Partnership Limited by Shares)

2 coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid/société coopérative à responsabilité illimitée (Cooperative Company 

with Unlimited Liability)

3 verenigingen zonder wistoogmerk/Association sans but lucrative (Non-Profit Organization)
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2-3 سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بلژیک

رتبــه بلژیــک در ســهولت راه انــدازی کســب و کار 17 اســت و در ســال 2016 میــزان ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در ایــن 

کشــور معــادل 1/045 تریلیــون دالر و میــزان ســرمایه گذاری مســتقیم بلژیــک در خــارج از کشــور برابــر بــا 1/01 تریلیــون دالر 

ــورو اعــالم شــده  ــون ی ــزان ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در بلژیــک3,074 میلی ــز می ــاه اول ســال 2017 نی ــود. در چهــار م ب

اســت کــه نســبت بــه ماه هــای آخــر ســال 2016 کاهــش قابــل توجهــی داشــته اســت. میانگیــن ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی 

در بلژیــک از ســال 2008 تــا ســال 2017 معــادل 5,043/49 میلیــون یــورو بــوده اســت )26(.

ــرای  ــز ب ــری نی ــای دیگ ــور مزای ــن کش ــک، ای ــل بلژی ــل و نق ــی حم ــبکه عال ــردی و ش ــی راهب ــت جغرافیای ــر موقعی ــالوه ب ع

جملــه: از  دارد،  ســرمایه گذاران 

گرنت های نقدی برای سرمایه گذاری در دارایی های ثابت ملموس	 

یارانه زیست محیطی	 

انواع شرکت ها

شرکت خصوصی
 با مسئولیت محدود

شرکت عمومی 
محدود

شرکت تعاونی با 
مسئولیت محدود

مشارکت عمومی 
)شرکت سهامی(

مشارکت محدود

مشارکت محدود 
به سهام

شرکت تعاونی 
بدون محدودیت 

در مسئولیت

سازمان غیرانتفاعی
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کاهش سهم حق بیمه تأمین اجتماعی	 

مشوق های مالیاتی برای خارجیان	 

مشوق های مالیاتی برای کارکنان حوزه تحقیق و توسعه	 

مشوق های مالیاتی برای کارهای شبانه، شیفتی و اضافه کاری	 

جدول 3: سرمایه  گذاری مستقیم خارجی در بلژیک بر حسب کشور )منبع: بانک ملی بلژیک(

درصد سرمایه گذاریکشورهای اصلی سرمایه گذار )سال 2014(

37/4لوکزامبورگ

19/1ایاالت متحده

15/4ایتالیا

10آلمان

5/9سوئیس

4/4بریتانیا

جدول 4: سرمایه  گذاری مستقیم خارجی در بلژیک بر حسب بخش

درصد سرمایه گذاریبخش های اصلی که در آنها سرمایه گذاری شده است )سال 2012(

65/5مسکن و مستغالت

29/4تولید و توزیع برق، گاز و آب

3/2حمل و نقل 

متداول تریــن انــواع شــرکت های بازرگانــی در بلژیــک بــرای ســرمایه گذاران خارجــی عبارتنــد از شــرکت خصوصــی بــا 

ــه  ــل ب ــه تمای ــی ک ــرکت های خارج ــی1. ش ــترک اروپای ــع مش ــرکت های مناف ــروه ش ــی و گ ــرکت تعاون ــدود و ش ــئولیت مح مس

1  European Economic Interest Grouping
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ــون  ــت قان ــعبه )تح ــا ش ــک( ی ــون بلژی ــت قان ــه )تح ــرکت تابع ــب ش ــب در قال ــد اغل ــک دارن ــب و کار در بلژی ــدازی کس راه ان

کشــور خارجــی( اقــدام بــه ثبــت شــرکت می کننــد. بلژیــک نقــاط قــوت بســیاری در جــذب ســرمایه گذاری خارجــی دارد کــه 

ــد از: ــا عبارتن ــن آنه مهم تری

نیروی کار دارای تحصیالت تخصصی، چندزبانه، انعطاف پذیر و بسیار کارآمد )بهره وری باال(	 

زیرساخت های کسب و کار، مخابرات و لجستیک با کیفیت باال	 

موقعیت جغرافیایی راهبردی جهت دسترسی به بازارهای اصلی اروپا 	 

فرهنگ با سابقه در تجارت بین المللی	 

کسب و کارهای تخصصی در عرضه کاالهای نیمه تمام شده و میانی	 

قدرت خرید باال	 

کیفیت زندگی باال	 

ــت  ــتن جمعی ــه داش ــک از جمل ــازار بلژی ــاص ب ــای خ ــد ویژگی ه ــی بای ــرمایه گذاران خارج ــوت، س ــاط ق ــن نق ــود ای ــا وج ب

ــاالی حقــوق و مقــررات  ــه ب ــا هزین ــژه اســت، ی ــر وی ــه کــه در حــوزه برچســب زنی کاالهــا مســتلزم تدابی مصرف کننــده چندزبان

ســخت نیــروی کار )اخــراج نیــروی کار مســتلزم شــرایط خــاص و طــی رونــدی نســبتاً پیچیــده اســت( و نظــام مالــی ایــن کشــور 

کــه پــس از بحــران مالــی جهانــی همچنــان بــا مشــکالت متعــددی مواجــه اســت را مــد نظــر داشــته باشــند و بــا راهبردهــای مناســب 

ــازار ســرمایه گذاری ایــن کشــور شــوند.  ــا آنهــا وارد ب ــه ب جهــت مقابل

اخیــراً، کشــور بلژیــک اقدامــات مؤثــری در راســتای جــذب و کنتــرل ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی انجــام می دهــد. از جملــه، 

دولــت بلژیــک یــک ابــزار مالیاتــی جدیــد معرفــی کــرده اســت کــه بــه موجــب آن همــه شــرکت های مشــمول مالیــات بــر درآمــد 

شــرکت  می تواننــد از کاهــش مالیــات در درآمدهــای مشــمول مالیــات خــود برخــوردار شــوند. ایــن کاهــش معــادل ســودی اســت 

کــه شــرکت ها در صــورت اســتفاده از تأمیــن مالــی بدهــی بلندمــدت می پردازنــد. همچنیــن، بــه موجــب اصالحــات جدیــد 0/5 

درصــد از هزینــه ثبــت ســهام ســرمایه بخشــیده شــده اســت. )14(
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جدول 5: میزان حمایت بلژیک از سرمایه گذاران در مقایسه با کشورهای دیگر

آلمانایاالت متحدهOECDبلژیک

8675شاخص شفافیت معامالت

6595شاخص مسئولیت مدیر

4748شاخص قدرت سهامدار

5/86/56/56شاخص حمایت از سرمایه گذار

نقاط قوت بلژیک در جذب سرمایه گذاری خارجی

نیروی کار دارای تحصیالت تخصصی، چندزبانه، انعطاف پذیر و بسیار کارآمد 

زیرساخت های کسب و کار، مخابرات و لجستیک با کیفیت باال

موقعیت جغرافیایی راهبردی جهت دسترسی به بازارهای اصلی اروپا
Europe

فرهنگ با سابقه در تجارت بین المللی

کسب و کارهای تخصصی در عرضه کاالهای نیمه تمام شده و میانی

قدرت خرید باال

کیفیت زندگی باال
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3- نظام مالیات

بــه منظــور تطبیــق بــا پیشــنهادات ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه، بلژیــک اصالحــات متنوعــی در نظــام مالیاتــی خــود در 

ــر فهرســت شــده اند. )6( ســال های 2015 و 2016 اعمــال نمــوده اســت کــه برخــی از آنهــا در جــدول زی

جدول6: اصالحات نظام مالیاتی طی سال های 2015 و 2016

اقدامات اصالحی سال های 2015 و 2016انواع مالیات

مالیات محیط زیستی

عوارض جدید برای خودروهای سنگین .

افزایش عوارض غیرمستقیم سوخت دیزل و عوارض غیر مستقیم بنزین .

شاخص گذاری قیمت گاز و برق مطابق عوامل بازارمحور .

محدود کردن تخفیف های مالیاتی شرکت های خودروسازی .

ــه  . ــا در منطق ــوا خودروه ــی ه ــزان آلودگ ــودرو و می ــات خ ــن مالی ــتقیم تر بی ــه مس ــاد رابط ایج
ــری  ــوا کمت ــی ه ــه آلودگ ــی ک ــرای خودروهای ــودرو ب ــات خ ــذف مالی ــا ح ــش ی ــدر. کاه فالن

ــد  دارن

مالیات مستغالت 

اصالح کمک هزینه مسکن از طریق افزودن شرط بررسی محل سکونت و درآمد در منطقه  .
والونی

کاهش کمک هزینه مسکن برای اشخاصی که دارای بیش از یک محل سکونت در منطقه  .
فالندر هستند.

 کاهش کمک هزینه مسکن در منطقه بروکسل و افزایش هزینه ثبت برای اکتساب اولین مسکن.  .
کاهش مالیات هدیه برای مستغالت در منطقه بروکسل 

از جوالی سال 2015، کاهش قابل توجه در مالیات هدیه مستغالت در منطقه فالندر .

کاهش مالیات بر دارایی برای تعمیرات انرژی در ساختمان های کنونی منطقه فالندر  .

حذف نرخ کاهشی برق، تجارت الکترونیک و جراحی های زیبایی .ارزش افزوده
محدود کردن نرخ کاهشی بازسازی اموال قدیمی تر از 10 سال .

افزایش مالیات غیرمستقیم تنباکو، نوشیدنی های الکلی و غیرالکلیمالیات غیرمستقیم
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مالیات نیروی کار

کاهش سهم بیمه تأمین اجتماعی کارفرما به 25 درصد تا سال 2019 .

نرخ کاهشی سهم بیمه تأمین اجتماعی کارفرما برای گروه های کم درآمد و دیگر گروه های  .
هدف

معافیت سهم بیمه تأمین اجتماعی برای شرکت های کوچک و متوسط و اشخاص خویش فرما  .
برای اولین استخدام و نرخ های کاهشی برای استخدام دوم تا ششم

معافیت مالیات تکلیفی دستمزد برای مشاغل شیفتی و شبانه  .

کاهش اضافه مالیات منطقه ای برای مالیات بر درآمد اشخاص در منطقه بروکسل همراه با القای  .
کاهش های مالیاتی برای مالیات بر درآمد اشخاص برای هزینه های مربوط به تعمیرات مسکن

مالیات سود سرمایه
ــه  ــرای کاهش هــای مالیاتــی درآمــد حاصــل از پتنت هــا ارائ دولــت فــدرال نظــام مالیاتــی جدیــدی ب

کــرده اســت. 

صــرف نظــر از اصالحــات انجــام شــده در نظــام مالیاتــی بلژیــک، انــواع مالیــات در ایــن کشــور دارای نرخ هــای ثابتــی هســتند 

ــه شــده اســت.  ــات و نرخ هــای آنهــا ارائ ــواع مالی ــن ان ــر برخــی از مّهم تری کــه در زی

ــر ارزش  . ــه عــالوه مالیــات ب ــد تــا 50 درصــد ب ــر درآمــد شــخصی می توان ــر درآمــد شــخص: میــزان مالیــات ب ــات ب مالی

افــزوده تعییــن شــود. نــرخ مالیــات بــر درآمــد شــخصی تحــت تأثیــر عواملــی چــون نــوع درآمــد و میــزان آن تغییــر می کنــد 

و هــر ســال متناســب بــا شــرایط تعییــن می گــردد. نــرخ مالیــات بــر درآمــد شــخصی در ســال مالــی 2018-2017 بــه شــرح 

ــد.  ــر می باش ــدول زی ج

جدول 7: نرخ مالیات بر درآمد شخصی در سال مالی 2017-2018

نرخ مالیات بر درآمد )درصد(درآمد مشمول مالیات )یورو(

025 تا 11,070

11,07030 تا 12,720

40 12,720تا 21,190

21,19045 تا 38,830

50 درصدبیشتر از 38,830
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مالیــات بــر درآمــد شــرکت: مقــدار مالیــات بــر درآمــد شــرکتی حداکثــر 33/99 درصــد اســت. ســازمان های غیرانتفاعــی  .

مشــمول مالیــات بــر درآمــد نهادهــای حقوقــی هســتند. عــالوه بــر ایــن مالیات هــای مســتقیم، بلژیــک دارای انــواع مالیــات بــر 

ارزش افــزوده، عــوارض ثبــت، مالیــات بــر ارث، عــوارض گمرکــی، مالیــات بــر فــروش )کاال و خدمــات داخلــی( و غیــره 

نیــز می باشــد. همــه شــرکت ها، نهادهــا، ســازمان ها و مؤسســاتی کــه دارای شــرایط زیــر باشــند، مشــمول مالیــات بــر درآمــد 

شــرکت ها می شــوند:

در نظام مالیاتی عنوان شرکت داشته باشند،	 

مقر آنها در بلژیک باشد )دفتر ثبت شده، مقر اصلی، مقر مدیران یا دفتر اداری(،	 

در کسب و کار یا فّعالیت سودآور در بلژیک یا خارج از این کشور مشارکت داشته باشند،	 

ــک اســت، همــه  ــه دائمــی در بلژی ــا شــرکت تابع ــر، شــعبه ی ــی دارای دفت ــک محســوب نمی شــود ول شــرکتی کــه ســاکن بلژی

ــند.  ــرکت می باش ــد ش ــر درآم ــات ب ــمول مالی ــی مش ــد دائم ــای آن واح درآمده

ــر آن  ــز ب ــد شــرکت 33 درصــد می باشــد. در شــرایط بحــران، ممکــن اســت یــک ســهم 3 درصــدی نی ــر درآم ــات ب ــرخ مالی ن

ــد 33/99 درصــد اســت. در شــرکت های کوچــک و متوســط کــه ســود  ــر درآم ــات ب ــرخ مالی ــی، ن ــه طــور کل ــزوده شــود. ب اف

ــر می باشــد: ــه شــرح جــدول زی ــات ب ــرخ مالی ــورو اســت، ن ــر از 322,500 ی ــا کمت ــات آنه مشــمول مالی

جدول 8: نرخ مالیات بر درآمد شرکت ) سال 2017(

نرخ مالیات بر درآمد شرکت سود مشمول مالیات )یورو(
)درصد(

نرخ مالیات بر درآمد شرکت به عالوه 3 
درصد سهم بحران

024/2524/98 تا 25,000

25,0003131/93 تا 90,000

90,00034/5035/54 تا 322,500

مالیــات بــر ارزش افــزوده )VAT(1 در بلژیــک نــرخ مالیــات بــر ارزش افــزوده بــر حســب ماهیــت معامــالت تعییــن می شــود.  .

مطابــق قانــون، معامالتــی کــه مشــمول مالیــات بــر ارزش افــزوده هســتند، عبارتنــد از: عرضــه کاال، عرضــه خدمــات، واردات 

1 Value added tax
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کاال و معامــالت بیــن اجتماعــات )اجتماع هــای ســه گانــه فرانســوی، هلنــدی و آلمانــی( جهــت خریــد و فــروش کاال. نــرخ 

مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه شــرح جــدول زیــر می باشــد. )3(

جدول 9: نرخ مالیات بر ارزش افزوده )سال 2017(

نمونهموارد مشمول مالیاتنرخ )درصد(

همه کاالها و خدماتی که مشمول نرخ 21نرخ استاندارد
کاهش یافته نیستند

خودروهای جدید، مواد آرایشی و ...

کاالها یا خدماتی که از نظر اقتصادی یا 12نرخ کاهش یافته
اجتماعی اهمیت دارند

مارگارین، برخی سوخت های جامد )زغال 
سنگ(، رستوران ها، خدمات پذیرایی و ...

ویژه کاالها و خدماتی که ماهیت خاص 6
اجتماعی دارند

مواد غذایی، ساخت و ساز، حیوان زنده، 
حمل و نقل مسافر، محصوالت دارویی و 

تجهیزات پزشکی، تأمین آب و ...

روزنامه ها، مجالتی که حداقل 40 نوبت در 0نرخ صفر
سال منتشر می شوند، کاالهای بازیافتی
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4- مروری بر نظام تحقیق و نوآوری بلژیک 

نظــام حکومتــی فــدرال بلژیــک بســیار منحصــر بــه فــرد اســت و وظایــف و مســئولیت ها بیــن دولــت فــدرال و دولت هــای منطقــه ای 

ــای  ــارات و صالحیت ه ــا دارای اختی ــن دولت ه ــک از ای ــر ی ــه ه ــوی ک ــه نح ــت ب ــده اس ــیم ش ــه گانه آن تقس ــای س و اجتماع ه

مختــص بــه خــود می باشــند. از جملــه ویژگی  هــای نظــام فــدرال بلژیــک می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

هر یک از نهادها دارای اختیارات و صالحیت های انحصاری در حوزه های خاص خود هستند.  .

 هر یک از منطقه ها و اجتماع ها دولت، مجلس و نهادهای حقوقی مختص به خود را دارند. .

بین دولت فدرال و دولت منطقه ای و اجتماع رابطه سلسله مراتب )از نظر قدرت و اختیارات( وجود ندارد. .

در کشــور بلژیــک برخــی از سیاســت ها کامــاًل در حــوزه اختیــارات فــدرال هســتند از جملــه: سیاســت های حــوزه دفــاع، مالــی، 

تحقیقــات انــرژی هســته ای، امنیــت اجتماعــی و غیــره. امــا در حوزه هایــی ماننــد آمــوزش، علــم، فنــاوری و نــوآوری سیاســت های 

هــر منطقــه مختــص بــه خــود آن منطقــه می باشــد. در حــوزه علــم، فنــاوری و نــوآوری، سیاســت های قانون گــذاری و بودجــه و 

تحقیقــات علمــی بــه اختیــارات اجتماعــات زبانــی ســه گانه )فرانســوی، هلنــدی و آلمانــی ( مربــوط می شــود، در حالــی کــه مســائل 

ــد. در بلژیــک بیــش از ســه چهارم حمایت هــای دولتــی  ــرار می گیرن ــوآوری کامــاًل در ســطح منطقــه ای مــورد توجــه ق حــوزه ن

تحقیــق و توســعه و نــوآوری در حــوزه اختیــارات مناطــق و اجتماعــات ایــن کشــور اســت. دولــت فــدرال صرفــاً مســئولیت تعــداد 

کمــی از برنامه هــای تحقیقاتــی )از جملــه برنامه هــای حــوزه آب و هــوا و توســعه پایــدار(، حمایــت از زیرســاخت های تحقیقاتــی 

ملــی، برخــی از مؤسســات تحقیقاتــی فــدرال و چنــد موضــوع تخصصــی از جملــه سیاســت های فضایــی بلژیــک، انــرژی هســته ای 

ــت  ــوق مالکی ــد حق ــی مانن ــرایط چارچوب ــن، ش ــده دارد. همچنی ــوب را برعه ــب جن ــتگاه قط ــی در ایس ــات قطب ــدار و تحقیق پای

معنــوی، هنجارســازی، استانداردســازی، اعتبــارات مالیاتــی و ویــزای علمــی بــرای محققــان کامــاًل در حــوزه اختیــارات نهادهــای 

فــدرال می باشــد.  صــرف  هزینــه ناخالــص تحقیــق و توســعه در ســال 2015، 10,072/40 میلیــون یــورو بــود و شــدت تحقیــق و 

توســعه در ســال 2014، 2/47 درصــد بــود کــه از میانگیــن ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه و کشــورهای فرانســه و بریتانیــا 

باالتــر ولــی از کشــورهای آلمــان، اتریــش و دانمــارک پایین تــر اســت )نمــودار 8(. مطابــق رتبه بنــدی نــوآوری اروپــا، بلژیــک 

در ســال 2016 جــزء گــروه نــوآوران قــوی بــود و رتبــه هنجارشــده آن 0/6 بــود.
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نمودار 8: صرف هزینه تحقیق و توسعه کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه)درصد از GDP( سال 2015 

ــت  ــده اس ــود ش ــار رک ــرکت ها دچ ــط ش ــژه توس ــعه به وی ــق و توس ــرمایه گذاری در تحقی ــر س ــه اخی ــی، در دو ده ــور کل ــه ط ب

ــد.  ــر دهن ــد را تغیی ــن رون ــویقی ای ــی و تش ــای حمایت ــرای برنامه ه ــا اج ــد ب ــد دارن ــه ای قص ــای منطق ــدرال و دولت ه ــت ف و دول

ــه دســتمزد  ــی برخــوردار شــود و ب ــد از معافیــت مالیات ــال، 80 درصــد درآمــد حاصــل از پتنــت شــرکت ها می توان ــوان مث ــه عن ب

محققانــی کــه در پروژه هــای تحقیــق و توســعه فّعالیــت دارنــد، یــک معافیــت از مالیــات تکلیفــی اعطــا شــده اســت. اقــدام دیگــر 

تعمیــم درآمــد نــوآوری بــه مــواردی از قبیــل مجــوز و حقــوق انحصــاری اســت کــه آنهــا را هــم مشــمول کاهش هــای مالیاتــی 

ــد کــه  ــوآوری اجــرا کرده ان ــت ن ــود وضعی ــژه ای در جهــت بهب ــات وی ــز سیاســت ها و اقدام ــد. مراجــع مناطــق ســه گانه نی می کن

ــد شــد. )10(  ــی خواهن ــه اجمــال معرف ــط ب در بخش هــای مرتب

4-1 متولیان نظام علم و فناوری )فدرال(

ــه  ــرا ب ــت گذاری و اج ــوزه سیاس ــف را در ح ــئولیت ها و وظای ــیاری از مس ــدرال، بس ــام ف ــتن نظ ــطه داش ــه واس ــک ب ــور بلژی کش

ــده  ــر عه ــئولیت ها ب ــم مس ــش اعظ ــز بخ ــوآوری نی ــق و ن ــوزه تحقی ــت. در ح ــرده اس ــذار ک ــه گانه واگ ــای س ــق و اجتماع ه مناط

ــت گذاری  ــدرال سیاس ــوآوری اداره ف ــق و ن ــت گذاری تحقی ــی سیاس ــاد اصل ــدرال نه ــطح ف ــت و در س ــه ای اس ــای منطق نهاده

ــود.   ــی می ش ــار معرف ــه اختص ــر ب ــه در زی ــد ک ــوم می باش عل
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. 2)BELSPO( 1اداره فدرال سیاست گذاری علوم

ایــن اداره بــه هماهنگ ســازی سیاســت های حــوزه علــوم در ســطح فــدرال، طراحــی و اجــرای شــبکه ها و برنامه هــای تحقیقاتــی، 

مدیریــت مشــارکت بلژیــک در ســازمان های بین المللــی اروپایــی و نظــارت بــر نهاد هــای تحقیقاتــی فــدرال می پــردازد. 

ــار دولــت قــرار  همچنیــن، اداره سیاســت گذاری علــوم اطالعــات و داده هــای مســتند و معتبــری در حوزه هــای مختلــف در اختی

ــعه  ــل توس ــی از قبی ــردی در موضوعات ــیارانه و کارب ــای هوش ــاذ تصمیم ه ــه اتخ ــادر ب ــت را ق ــب، دول ــن ترتی ــه ای ــد و ب می ده

پایــدار، مبــارزه بــا تغییــرات آب و هوایــی، تنــوع زیســتی، انــرژی، ســالمت و جابه جایــی می ســازد. همچنیــن، ایــن اداره ضمــن 

ــی  ــات مل ــبکه تحقیق ــای ش ــر فّعالیت ه ــا، ب ــی اروپ ــازمان فضای ــا س ــک ب ــی بلژی ــای تحقیقات ــی همکاری ه ــت و هماهنگ مدیری

بلژیــک )BELNET(3 نظــارت دارد و دسترســی بــه اینترنــت پرســرعت را بــرای دانشــگاه ها، مراکــز آمــوزش عالــی و تحقیقاتــی و 

ســازمان های ارائه دهنــده خدمــات عمومــی فراهــم می کنــد. ایــن اداره همــه فّعالیت هــای تحقیقاتــی نهادهــای ذی ربــط را در کل 

کشــور هماهنــگ می کنــد و محققــان بلژیکــی را بــه شــبکه های تحقیقاتــی بین المللــی معرفــی می نمایــد. مطابــق توافقــی کــه در 

ســال 2014 در دولــت فــدرال صــورت گرفــت مقــرر شــده اســت بــه منظــور ســامان دهی بــه کلیــه خدمــات عمومــی فــدرال، ایــن 

اداره در یــک نهــاد باالتــر ماننــد خدمــات عمومــی سیاســت اقتصــادی ادغــام شــود. البتــه ایــن فراینــد هنــوز آغــاز نشــده اســت )تــا 

ســال 2015 کــه ایــن گــزارش منتشــر شــده اســت( و احتیــاج بــه بررســی ها و مطالعــات بیشــتری دارد. 

ــدف  ــق ه ــه تحق ــلونا4 از جمل ــداف بارس ــه اه ــتیابی ب ــی دس ــنل در پ ــتن 2800 پرس ــا داش ــوم ب ــت گذاری عل ــدرال سیاس اداره ف

تخصیــص 3 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی بــه تحقیــق و توســعه، ایجــاد و افزایــش اشــتغال و رفــاه از طریــق نــوآوری و مبــارزه 

بــا تغییــرات آب و هوایــی اســت. همچنیــن، مشــارکت بلژیــک در آژانــس فضایــی اروپــا )ESA(5 تحــت نظــارت ایــن اداره انجــام 

می شــود. بــا توجــه بــه اینکــه بلژیــک پنجمیــن کشــور در تأمیــن بودجــه ایــن آژانــس اســت، مشــارکت بلژیــک در فّعالیت هــای 

ــه  ــل ب ــه تمای ــورهایی ک ــه کش ــک ب ــد. بلژی ــوردار می باش ــی برخ ــرکت های بلژیک ــور و ش ــرای کش ــردی ب ــت راهب آن از اهمی

ــد.  ــه می کن ــعه ارائ ــق و توس ــوزه تحقی ــی در ح ــد، کمک های ــاس دارن ــای ایرب ــارکت در برنامه ه مش

1  Federal Science Policy Office

2  Belgique Politique Scientifique Fédérale

3  Belgian National Research Network 

4  اهداف بارسلونا )Barcelona objectives( مجموعه ای از اهداف توسعه ای است که در سال 2002 در شورای اروپایی بارسلونا تصویب شد.
5  European Space Agency 
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مؤسســات علمــی فــدرال وابســته بــه ایــن اداره زیرســاخت ها و شــرایط الزم بــرای تحقیــق و توســعه بلژیــک را فراهــم می آورنــد. 

شــبکه ملــی تحقیقــات بلژیــک )BELNET( نیــز از طریــق اینترنــت پرســرعت دسترســی بــه دانشــگاه ها، مؤسســات آمــوزش عالــی، 

ــی  ــی و علم ــات فن ــات اطالع ــز خدم ــد. مرک ــرار می ده ــی ق ــه علم ــار جامع ــی را در اختی ــات عموم ــی و خدم ــز تحقیقات مراک

)STIS(1 نیــز بــا ارائــه خدمــات واســطه گری علمــی مکمــل شــبکه ملــی تحقیقــات بلژیــک اســت و بــه جامعــه علمــی، اقتصــادی و 

اجتماعــی در دسترســی بــه اطالعــات علمــی کمــک می کنــد. 

ایــن اداره همــه فّعالیت هــای تحقیقاتــی مراجــع ذی صــالح در همــه ســطوح فــدرال و منطقــه ای را هماهنــگ می کنــد و محققــان 

ــک را در  ــی بلژی ــه عموم ــد از کل بودج ــن وزارت 30 درص ــد. ای ــی می نمای ــات معرف ــی تحقیق ــبکه بین الملل ــه ش ــی را ب بلژیک

ــطح  ــر در س ــات معتب ــی از مؤسس ــوم دارای مجموعه های ــت گذاری عل ــن، اداره سیاس ــار دارد. همچنی ــات در اختی ــوزه تحقیق ح

ــات  ــن مؤسس ــی از ای ــد. برخ ــی می کن ــا معرف ــه دنی ــی را ب ــمندان بلژیک ــان و دانش ــا محقق ــق آنه ــه از طری ــت ک ــی اس بین الملل

عبارتنــد از: آکادمــی بلژیــک2 در رم، بنیــاد بیرمــان الپوتــره3 در پاریــس، مؤسســه یونفراویــوخ4 در آلــپ، آکادمــی ســلطنتی علــوم 

ــان7. )25( ــا6 و مؤسســه ون کارم ــی اروپ ســرزمین های خارجــی5، مرکــز فضای

جدول 10: میزان صرف هزینه دولتی در تحقیق و توسعه در سطوح مختلف فدرال، منطقه و اجتماع زبانی )یورو با قیمت های کنونی(

2016 )بودجه اولیه(2015 )بودجه نهایی(مرجع تأمین بودجه

560,635557,799فدرال
1,298,4261,398,235منطقه فالندر

319,489329,638اجتماع فرانسوی زبان
324,536226,302منطقه والونی

34,24843,688منطقه بروکسل
2,537,3332,555,661کل

1 Scientific and Technical Information Service

2 Academia Belgica

3 Biermans-Lapôtre Foundation

4 Jungfraujoch

5 Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer

6 Euro Space Center

7 Institut Von Carman 
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ــد از  ــه 2/45 درص ــود ک ــورو ب ــون ی ــادل 10,072/40 میلی ــال 2015 مع ــعه در س ــق و توس ــک در تحقی ــه بلژی ــرف هزین کل ص

تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور می باشــد )هــدف 2020 در تحقیــق و توســعه 3 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی(. بخــش 

دولتــی در ســال 2013، 28/46 درصــد از کل صــرف هزینــه تحقیــق و توســعه بلژیــک را تأمیــن کــرده اســت و بخــش خصوصــی 

ــه تحقیــق و توســعه داشــته اســت. )22( ــا 56/94 درصــد بیشــترین ســهم را در تأمیــن صــرف هزین )شــرکت ها( ب

جدول 11: سهم بخش های مختلف از صرف هزینه تحقیق و توسعه در سال 2013 )آخرین آمار موجود( 

56/94 درصدبخش خصوصی )شرکت ها(

0/4 درصدبخش خصوصی غیرانتفاعی

28/46 درصدبخش دولتی 

1/02 درصدبخش آموزش عالی

13/17 درصدمنابع خارجی

مؤسسات علمی و تحقیقاتی فدرال وابسته به اداره فدرال سیاست گذاری علوم .

مؤسســه ســلطنتی علــوم طبیعــی بلژیــک )KBIN-IRNSB(1: ایــن مؤسســه ضمــن نگهــداری از مجموعه هــای جانورشناســی، 

ــت  ــط زیس ــعه و محی ــتی، توس ــوع  زیس ــای تن ــی در حوزه ه ــز تحقیقات ــک مرک ــود، ی ــوزه خ ــی در م ــی و زمین شناس انسان شناس

طبیعــی اســت کــه بــا اســتفاده از جدیدتریــن روش هــای مطالعاتــی از قبیــل تکثیــر ژن، کار بــا میکروســکوپ الکترونــی، 

ــردازد.  ــف می پ ــات مختل ــه موضوع ــه مطالع ــوری ب ــنجش از راه دور ن ــنجی رادار و س تداخل س

مدیریــت فّعالیت هــای کشــتی اقیانوس پیمــای ملــی بلژیــک نیــز توســط ایــن مؤسســه انجــام می شــود کــه نقشــه های زمین شناســی 

ــای  ــیاری از پیمان ه ــو بس ــه عض ــه ک ــن مؤسس ــد. ای ــرار می ده ــمندان ق ــار دانش ــد و در اختی ــه می کن ــک را تهی ــی بلژی و دریای

ــا  ــدرال ب ــت ف ــعه ای2 دول ــای توس ــک اداره کل همکاری ه ــه کم ــت، ب ــت اس ــط زیس ــت از محی ــوزه حفاظ ــی در ح بین الملل

کشورهای در حال توسعه در جهت حفظ تنوع زیستی و آموزش نقش آفرینان این حوزه همکاری نزدیک دارد. 

مؤسســه ســلطنتی آئرونامــی فضایــی بلژیــک )BIRA-IASB(3: مأموریــت اصلــی ایــن مؤسســه مطالعــه الیه هــای باالیــی جــو 

1 Königliches Belgisches Institut für Naturwissenschaften (Royal Belgian Institute of Natural Sciences)

2 Directorate General for Development Cooperation 

3 Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie- Institut royal d›Aéronomie Spatiale de Belgique( Royal Belgian Institute for 

Space Aeronomy)
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ــز اثــرات  ــه واســطه مطالعاتــی کــه در مــورد جــو زمیــن و دیگــر ســیارات و نی ــر ب )آئرونامــی(1 زمیــن اســت و در ســال های اخی

خورشــید بــر محیــط زیســت انجــام داده اســت در فضــای علمــی بین المللــی شــناخته شــده اســت. ایــن مؤسســه نقــش مهمــی در 

ــارکت  ــیارات مش ــو س ــوزه ج ــددی در ح ــی متع ــای بین الملل ــوا دارد و در پروژه ه ــی آب و ه ــرات جهان ــه تغیی ــق و مطالع تحقی

ــخ( و Solspec )مشــاهده تشعشــات  ــه Venus express )مطالعــه جــو زحــل(، Mars express )مطالعــه جــو و ســطح مری دارد از جمل

خورشــیدی( 

رصدخانــه و افالک نمــای ســلطنتی بلژیــک)ROB(2 ایــن مرکــز یــک مؤسســه تحقیقــات علمــی اســت کــه خدمــات متنوعــی 

ــه مطالعــه ســیاره زمیــن و دیگــر اجســام دور و نزدیــک در کیهــان  ــد. محققــان ایــن مؤسســه ب ــه می کن ــه جامعــه علمــی ارائ را ب

ــی و  ــک، زلزله شناســی، زمین ســنجی فضای ــد از: ستاره شناســی، اخترفیزی ــن مؤسســه عبارتن ــی ای ــد. رشــته های تحقیقات می پردازن

فیزیــک خورشــیدی. برخــی از وظایــف و خدمــات رصدخانــه ســلطنتی عبارتنــد از: خدمــات تعییــن ســاعت و تاریــخ، مدیریــت 

ــی و  ــی فضای ــیدی، هواشناس ــای خورش ــی فّعالیت ه ــش دائم ــنجی، پای ــای ثقل س ــک، اندازه گیری ه ــی بلژی ــبکه زلزله شناس ش

ــاره موضوعــات مختلــف فضایــی و ستاره شناســی. انتشــار اطالعــات درب

ــه قطــر 23 متــر( از شــهرت بســیاری برخــوردار اســت، یکــی از  ــه خاطــر گنبــد بــزرگ آن )ب افالک نمــای ایــن مجموعــه کــه ب

بزرگ تریــن افالک نماهــای اروپاســت کــه بــه واســطه پروژکتــور پیشــرفته و صفحــه گنبــدی بــزرگ آن تصاویــری بســیار واقعــی 

ــدگان نمایــش می دهــد.  ــرای بازدیدکنن ــی را ب از پدیده هــای کیهان

برنامه های اداره فدرال سیاست گذاری علوم .

ایــن اداره تاکنــون برنامه هــای تحقیقاتــی متنوعــی اجــرا کــرده اســت کــه در حوزه هایــی چــون توســعه پایــدار، مســائل اجتماعــی، 

تنــوع زیســتی، مطالعــات قطبــی و تحقیقــات چندرشــته ای و بین رشــته ای بوده انــد. برخــی از برنامه هایــی کــه در حــال حاضــر در 

حــال اجــرا هســتند، بــه شــرح زیــر معرفــی می شــوند.

ــی اســت  . ــه چارچوب ــک برنام ــق شــبکه های بین رشــته ای )BRAIN-BE( ی ــک از طری ــی بلژی ــات تحقیقات 3BRAIN-BE: عملی

ــیاری از  ــور، بس ــی کش ــه علم ــه جامع ــدرال )FSIs(4و بقی ــات علمــی ف ــن مؤسس ــتر بی ــب همــکاری بیش ــور ترغی ــه منظ کــه ب

1 Aeronomy 

2 Royal Observatory of Belgium and Planetarium

3 Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks

4 Federal Scientific Institutions 
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ــی  ــه در پ ــن برنام ــن، ای ــد. همچنی ــام می کن ــم ادغ ــک را در ه ــوم بلژی ــت گذاری عل ــه اداره سیاس ــن بودج ــای تأمی ابتکاره

ــال  ــر س ــت. در اکتب ــب تر اس ــر و مناس ــورت تخصصی ت ــه ص ــدرال ب ــای ف ــی نهاده ــای علم ــن نیازه ــداف و تأمی ــق اه تحق

2012، هیئــت وزیــران آغــاز فــاز اول برنامــه BRAIN-BE را تصویــب کــرد و اهــداف راهبــردی آن در راســتای اولویت هــای 

ــد از: ــال می شــود، عبارتن ــه دنب ــن برنام ــی کــه در ای ــن اهداف ــن شــد. مهم تری ــدرال تعیی ف

ترغیــب یــک سیاســت علمــی منســجم در بیــن مؤسســات علمــی فــدرال و در نتیجــه، حمایــت و تقویــت کیفیــت تحقیقــات 	 

علمــی،

تسهیل دسترسی به ظرفیت ها، زیرساخت ها و تسهیالت و تأسیسات علمی مؤسسات علمی فدرال،	 

همسوکردن تحقیقات علمی با نیازهای اجتماعی،	 

تهیــه دانــش علمــی مــورد نیــاز جهــت آماده ســازی، اجــرا و ارزیابــی سیاســت ها و راهبردهــای فــدرال به ویــژه در موضوعاتــی 	 

کــه مســتلزم مشــارکت دپارتمان هــای مختلــف می باشــد، 

حمایت علمی الزم جهت تثبیت جایگاه بلژیک در عرصه های بین المللی توسعه سیاست،	 

توسعه ظرفیت های الزم جهت انجام تحقیقات در حوزه های حائز اولویت به منظور افزایش تأثیر تحقیقات فدرال، 	 

تحریک و ترغیب همکاری در بین جامعه علمی بلژیک،	 

ــی 	  ــای تحقیقات ــک در فّعالیت ه ــارکت بلژی ــویق مش ــی و تش ــی و اروپای ــات بین الملل ــت های تحقیق ــا سیاس ــدن ب همسوش

بین المللــی و فراملــی،

ــج 	  ــوه نتای ــران بالق ــا کارب ــاط ب ــاد ارتب ــور ایج ــه منظ ــی ب ــای بین الملل ــی از موافقت نامه ه ــی ناش ــدات تحقیقات ــام تعه انج

ــات. تحقیق

موضوعات طرح چارچوبی این برنامه عبارتند از: 

اکوسیستم ها، تنوع زیستی و تکامل	 

ژئوسیستم ها، کیهان و آب و هوا	 

میراث فرهنگی، تاریخی و علمی	 

راهبردهای عمومی فدرال	 
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چالش های بزرگ اجتماعی	 

مدیریت مجموعه ها )اطالعات، مستندات، داده ها و غیره(	 

ــی  ــز تحقیقات ــی و مراک ــی دولت ــات علم ــگاه ها، مؤسس ــم از دانش ــک اع ــی بلژی ــه علم ــه جامع ــار هم ــه BRAIN-BE در اختی برنام

غیرانتفاعــی قــرار دارد. کل بودجــه تحقیقاتــی ایــن برنامــه 117 میلیــون یــورو اســت. طــرح چارچوبــی آن دو روش بــرای تأمیــن 

ــا داده می شــود:  ــرای آنه ــوزال ب ــی دارد کــه هــر ســال فراخــوان ارســال پروپ ــی پروژه هــای تحقیقات مال

پروژه های شبکه ای چهارساله با قابلیت پروژه های دو ساله	 

پروژه های مقدماتی )آزمایشی( حداکثر دوساله	 

ابتکارهای تحقیقاتی فدرال که در برنامه BRAIN-BE ادغام شده اند، عبارتند از:

ــی اســت کــه در  . ــات اجتماعــی قبل ــای تحقیق ــداوم و گســترش برنامه ه ــع ت ــه در واق ــن برنام ــده: ای ــه و آین ــه جامع برنام

ــز  ــوزه حائ ــی را در 11 ح ــه تحقیقات ــه بودج ــن برنام ــده اند. ای ــام ش ــت گذاری انج ــع سیاس ــه مراج ــاوره ب ــه مش ــت ارائ جه

ــام  ــازمان ها، نظ ــا و س ــوه کار نهاده ــرد و نح ــی، عملک ــرایط بین الملل ــی در ش ــد: دموکراس ــه می کن ــی هزین ــت اجتماع اهمی

ــوع  ــی تن ــای فضای ــت، جنبه ه ــد و اینترن ــای جدی ــش، فناوری ه ــوم، دان ــت، عل ــاد و حاکمی ــتری، اقتص ــی و دادگس قانون

اجتماعــی، نابرابــری و تبعیــض اجتماعــی، گروه هــای هــدف در انســجام اجتماعــی: زنــان و ســالخوردگان، رفــاه و ســالمت. 

ــت )2000-1995 و 2000-2004(. ــده اس ــرا ش ــه اج ــن برنام ــون دو دوره از ای تاکن

ــدار )SSD(1: ایــن برنامــه تــداوم و گســترش برنامه هــای قبلــی )از جملــه برنامــه حمایــت  . ــرای توســعه پای ــم ب ــه عل برنام

ــعه  ــت های توس ــداف سیاس ــق اه ــدد تحق ــه درص ــت ک ــک و دو )SPSD I&II(2( اس ــدار ی ــعه پای ــت توس ــی از سیاس علم

ــی،  ــل(، جابه جای ــل و نق ــرژی )حم ــد: ان ــه می کن ــر هزین ــای زی ــود را در حوزه ه ــی خ ــه تحقیقات ــد و بودج ــدار بوده ان پای

ــی و  ــتم های دریای ــو )اکوسیس ــتی، ج ــوع زیس ــوا، تن ــت، آب  و ه ــط زیس ــالمت(، محی ــی )س ــواد غذای ــرآوری م ــش ف بخ

خشــکی(. ایــن موضوعــات بــر اســاس اولویت هــای راهبردهــای بین المللــی حــوزه توســعه پایــدار و نیــز پــس از مشــورت بــا 

ــه  ــن برنام ــن دوره از ای ــون چندی ــده اند. تاکن ــاب ش ــک انتخ ــه گانه بلژی ــای س ــا و اجتماع ه ــدرال، منطقه ه ــای ف دپارتمان ه

ــده اند.  ــرا ش ــای SPSD I&II( اج ــا در دوره 2001-1996 و 2004-2000 )برنامه ه ــن آنه ــه تازه تری ــت ک ــده اس ــرا ش اج

1 Science for Sustainable Development 
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ــرف  . ــود را ص ــه خ ــت، بودج ــده اس ــناخته ش ــات ش ــاخت های تحقیق ــوان زیرس ــه عن ــه ب ــه ک ــن برنام ــه AGORA: ای برنام

ــر و  ــا را مطلوب  ت ــتفاده از آنه ــا اس ــد ت ــی و اداری می کن ــای داده علم ــذاری پایگاه ه ــوزه ارزش گ ــی ح ــای علم فّعالیت ه

ــران نمایــد. بــه کمــک ایــن برنامــه محققــان قــادر شــده اند از مطالعــات مختلــف حــوزه خــود  ــا نیازهــای کارب متناســب تر ب

بهره منــد شــوند و بــه آنهــا دسترســی راحــت داشــته باشــند. ایــن برنامــه زیرســاختی معتبــر بــرای دسترســی بــه داده هــای علمــی 

و نتایــج تحقیقــات و پروژه هــای علمــی در اختیــار سیاســت گذاران و محققــان قــرار می دهــد. بــه موجــب ایــن برنامــه، همــه 

ــرای فّعالیت هــای تحقیقاتــی اســتفاده می کننــد، موظفنــد  محققــان و نهادهایــی کــه از بودجــه اداره سیاســت گذاری علــوم ب

اطالعــات و داده هــای دقیــق مربــوط بــه فّعالیت هــای علمــی و تحقیقاتــی خــود را در اختیــار ایــن برنامــه بگذارنــد. 

ــت  . ــک سیاس ــن ی ــن و تبیی ــه تدوی ــن برنام ــدف ای ــدرال: ه ــی ف ــات علم ــی در مؤسس ــای تحقیقات ــه فّعالیت ه برنام

ــه  ــا دانشــگاه ها و ارائ ــاط ب یکپارچــه در حــوزه تحقیقــات اســت کــه در راســتای افزایــش کیفیــت پروژه هــا، گســترش ارتب

ــت:  ــه اس ــام گرفت ــت انج ــته فّعالی ــه 3 دس ــن برنام ــب ای ــد. در قال ــدرال می باش ــی ف ــات علم ــه مؤسس ــد ب ــای جدی فناوری ه

ــا همــکاری دانشــگاه های بلژیــک و مشــارکت در تحقیقــات  ــرا ب پروژه هــای بلندمــدت تحقیقاتــی، اجــرای دوره هــای دکت

ــی  ــات علم ــط مؤسس ــه توس ــن برنام ــی ای ــای تحقیقات ــات پروژه ه ــترک. موضوع ــه مش ــن بودج ــق تأمی ــی از طری بین الملل

فــدرال تعییــن می شــود و بایــد بــه تصویــب کمیتــه علمــی آنهــا برســد. موضــوع پروژه هــا اغلــب از حوزه هــای زیــر انتخــاب 

ــر،  ــر فیزیــک، ستاره شناســی، هواشناســی، تاریــخ هن می شــود: جانورشناســی، زمین شناســی، انسان شناســی، تبارشناســی، اخت

حفــظ میــراث فرهنگــی، تاریــخ، مستندســازی و علــم بایگانــی. 

ــر تحقیقــات  . ــن برنامــه حمایــت از تیم هــای برت ــی ای ــگاهی )IAP(1: مأموریــت اصل ــذب بین دانش ــای ج ــه قطب ه برنام

ــزان مشــارکت آنهــا در تولیــد علــم در ســطح ملــی و  ــه منظــور افزایــش می ــی( مختلــف بلژیــک ب ــه از جامعه هــای )زبان پای

ــن دوره آن 2017- ــت و تازه تری ــده اس ــرا ش ــاله اج ــای پنج س ــال 1987 در دوره ه ــه از س ــن برنام ــد. ای ــی می باش بین الملل

ــد: ــر می باش ــداف زی ــق اه ــی تحق ــگاهی در پ ــذب بین دانش ــای ج ــه قطب ه ــت. برنام ــال اجراس ــه در ح ــد ک 2012 می باش

ــک کــه در ســطح 	  ــع علمــی بلژی ــاز جوام ــورد نی ــاز( و انســانی م ــورد نی ــزات و وســایل م ــادی )تجهی ــع م فراهم کــردن مناب

ــی  ــانی علم ــروی انس ــع نی ــور تجمی ــه منظ ــتند ب ــده هس ــی شناخته ش بین الملل

1 Interuniversity Attraction Poles
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تشــویق و ترغیــب تعامــل بیــن جوامــع بلژیکــی و ایجــاد پیوندهــای محکــم بیــن دانشــگاه های ایــن جوامــع بــه منظــور ســاخت 	 

شــبکه های علمــی پایــدار

ایجاد همکاری بین گروه های مؤسسات مختلف و ترغیب همکاری های بین رشته ای و مکمل در میان آنها	 

ــان و دانشــمندان 	  ــده محقق ــت نســل آین ــه منظــور تربی ــا شــبکه های علمــی ب ــراد جــوان ب فراهم کــردن شــرایط همــکاری اف

بلژیــک

در دوره هفتــم ایــن برنامــه )2017-2012(، 47 شــبکه متشــکل از 369 تیــم تحقیقاتــی )257 تیــم بلژیکــی و 112 شــریک 

ــردی و علــوم انســانی  ــد کــه در طیــف وســیعی از رشــته های علمــی حــوزه علــوم زیســتی، علــوم کارب بین المللــی( حضــور دارن

بــه تحقیقــات می پردازنــد. کل بودجــه ایــن دوره 156/5 میلیــون یــورو می باشــد. 4/7 میلیــون یــورو معــادل 3 درصــد کل بودجــه 

برنامــه توســط شــرکای بین المللــی تأمیــن می شــود. همــکاری بــا شــرکای بین المللــی بــر اســاس مشــارکت 50 درصــدی آنهــا در 

ــد. )25( ــا می باش ــه پروژه ه ــن بودج تأمی

4-2 نظام تحقیق و نوآوری در سطح مناطق سه گانه

بروکسل .

در منطقــه بروکســل، مؤسســه تحقیقــات و نــوآوری بروکســل )INNOVIRIS(1 چگونگــی مصــرف بودجــه تحقیقــات و نــوآوری 

ــی، کســب و  ــردازد. ســازمان های تحقیقات ــه می پ ــوآوری فناوران ــات علمــی و ن ــن بودجــه تحقیق ــه تأمی ــد و ب ــت می کن را مدیری

کارهــا و بخــش غیرانتفاعــی در منطقــه بروکســل صــرف نظــر از داشــتن یــا نداشــتن اهــداف اقتصــادی، می تواننــد از ایــن مؤسســه 

تقاضــا بودجــه تحقیقاتــی نماینــد. برخــی از خدماتــی کــه ایــن مؤسســه ارائــه می کنــد، عبارتنــد از:

ــه بــرای تحقیقــات صنعتــی و توســعه پیش رقابتــی در شــرکت های کوچــک و متوســط و کســب و کارهــای 	  گرنــت و یاران

بــزرگ،

حمایت از بکارگیری نتایج تحقیقات دانشگاهی در اقتصاد بروکسل،	 

کمک به شرکت های اسپین آف در تحقیقات علمی،	 

ارائــه خدماتــی بــه ســازمان های تحقیقاتــی و بخــش غیرانتفاعــی بــه منظــور تســهیل رونــد توســعه پــروژه )بــه عنــوان مثــال در 	 

1 The Brussels Institute for Research and Innovation
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برنامــهco-create ســازمان ها می تواننــد پروژه هــای خــود را بــه همــراه کاربــر نهایــی تســت کننــد. هــدف ایــن برنامــه اجــرای 

تحقیقــات کاربــردی بــا مشــارکت مــردم و نهادهــای تحقیقاتــی اســت(، 

ــاًل بازگشــت مغزهــا 	  ــد Attract )جــذب کــه قب ــی مانن ــب برنامه های ــی در قال ــه ســازمان های تحقیقات ــه ب ــت و یاران ــه گرن ارائ

ــده  ــل نامی ــرای بروکس ــر ب ــات آینده نگ ــن تحقیق ــش از ای ــه پی ــی ک ــد( و Anticipate )دوراندیش ــده می ش ــل نامی ــه بروکس ب

می شــد(. 

ــت  ــز مدیری ــق و توســعه بروکســل را نی ــی تحقی ــن مؤسســه پایگاه هــای داده و بانک هــای اطالعات ــی، ای ــات مال ــر خدم عــالوه ب

ــی  ــی بین الملل ــای تحقیقات ــی و نهاده ــات علم ــی تحقیق ــای هماهنگ ــواع نهاده ــل را در ان ــه بروکس ــی منطق ــد و نمایندگ می کن

ــز برعهــده دارد.  ــه بروکســل را نی ــه شــورای سیاســت علمــی1 منطق ــن مؤسســه اداره دبیرخان برعهــده دارد. ای

فالندر .

منطقــه فالنــدر از اختیــارات متنوعــی در حــوزه علــم، تحقیقــات و نــوآوری برخــوردار اســت کــه از آن میــان می تــوان بــه مــوارد 

زیــر اشــاره کــرد: 

ــه و دیگــر 	  ــرا، یاران ــت، شــهریه، فلوشــیپ های دکت ــوآوری در ســطح کالن )گرن ــق و توســعه و ن حمایــت مســتقیم از تحقی

راه هــای حمایتــی بــرای تحقیقــات پایــه، بنیادیــن، پیشــرفته و کاربــردی در دانشــگاه ها، مؤسســات، شــرکت ها و شــبکه های 

ــاوری،  ــی فن ــاوری، ارزیاب ــاوره فن ــاوری، مش ــال فن ــد انتق ــور )مانن ــب و کار مح ــای کس ــب و کار(، حمایت ه ــش و کس دان

ــات  ــواع تحقیق ــره(، ان ــنجی و غی ــات امکان س ــات، مطالع ــج تحقیق ــاوری، نتای ــش و فن ــوآوری، دان ــار ن ــازی، انتش شبکه س

ــاوری و  ــم، فن ــب عل ــار و ترغی ــازی(، انتش ــه، خوشه س ــبکه های نوآوران ــگاه/صنعت، ش ــترک دانش ــات مش ــترک )تحقیق مش

ــان. ــی محقق ــه، کســب و کار، مراکــز علمــی( و جابه جای ــوآوری )در نظــام آموزشــی، جامع ن

ــت های 	  ــوآوری و سیاس ــت های ن ــور(: سیاس ــه )منطقه مح ــخص محور( و منطق ــاع )ش ــوزه اجتم ــات در ح ــارات تحقیق اختی

تحقیقــات علمــی )تحقیقــات پایــه راهبــردی، کاربــردی و بنیادیــن(، تحقیقــات در مؤسســات آمــوزش عالــی )دانشــگاه ها و 

ــات  ــز تحقیق ــاع و مراک ــی اجتم ــات علم ــات در مؤسس ــی، تحقیق ــی دولت ــازمان های تحقیقات ــات در س ــکده ها(، تحقیق دانش

ــد، زیرســاخت های  ــه تولیــد دانــش یــا خروجــی علمــی می پردازن سیاســت گذاری، تحقیقــات در مؤسســات مختلــف کــه ب

1 Conseil de la politique scientifique
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تحقیــق و نــوآوری )زیرســاخت های تحقیقاتــی در ســطح کوچــک، متوســط و کالن، پارک هــای علــوم، پارک هــای 

فنــاوری و مراکــز رشــد(

دسترســی بــه تأمیــن  مالــی: حمایــت از اســتارت آپ ها، اســپین آف ها، مشــارکت ها، ســرمایه اولیــه، ســرمایه خطرپذیــر، انــواع 	 

ضمانــت، کســب و کارهــای فناوری محــور یــا دارای رشــد ســریع، فرشــتگان کســب و کار و انــواع وام

در منطقــه فالنــدر، حــوزه تحقیقــات علمــی و بنیادیــن )اختیــارات اجتمــاع( و تحقیقــات کاربــردی و نــوآوری )اختیــارات منطقــه( 

ــورای  ــن، ش ــود. همچنی ــت می ش ــه مدیری ــن منطق ــت ای ــی از وزرای دول ــط یک ــدر و توس ــان فالن ــترک پارلم ــیون مش در کمیس

ــوم و تحقیقــات می باشــد. در ســطح  ــوآوری )VRWI(1 مســئول آماده ســازی و پایــش سیاســت های حــوزه عل ــم و ن مشــورتی عل

اجــرا نیــز، ســازمان نوآوری هــای علــم و فنــاوری )IWT(2 مســئول فّعالیت هــای حــوزه نــوآوری اســت )اختیــارات حــوزه منطقــه(، 

ــات  ــرای تحقیق ــس4 )ب ــاد هرکول ــدر )FWO(3، بنی ــات فالن ــاد تحقیق ــد بنی ــن بودجــه مانن ــی کــه برخــی ســازمان های تأمی در حال

زیرســاختی( و ابتکارهایــی ماننــد بنیــاد تحقیقــات ویــژه )BOF(5 از دانشــگاه ها، دانشــکده ها، مؤسســات تحقیقاتــی، مراکــز 

ــن،  ــد. همچنی ــت می کنن ــده اند، حمای ــع ش ــل واق ــدر و بروکس ــه فالن ــه در منطق ــدر ک ــاع فالن ــرکت های اجتم ــی و ش تحقیقات

شــرکت هولدینــگ فالنــدر )PMV(6 بوســیله انــواع ابزارهــای مالــی ماننــد ضمانــت، وام، ســرمایه خطرپذیــر، مشــارکت در ســرمایه 

ــد.  ــت می کن ــوآور حمای ــرکت های ن ــره از ش و غی

والونی .

ــر عهــده  ــی را ب ــدر و والون ــا رئیس جمهــور واحــد مســئولیت دولت هــای اجتمــاع فالن ــر ی ــا پیــش از ســپتامبر 2014، یــک وزی ت

داشــت و چنــد وزیــر دیگــر نیــز دارای مســئولیت دوگانــه در ســطح اجتمــاع و منطقــه بودنــد، امــا از ایــن تاریــخ بــه بعــد دو وزیــر 

یــا رئیــس جمهــور متفــاوت اداره حکومت هــای ایــن دو منطقــه را برعهــده دارنــد و تنهــا دو تــن از وزرا دارای وظایــف همزمــان 

در ســطح اجتمــاع و منطقــه هســتند. در حــال حاضــر، تصــدی امــور نــوآوری و تحقیقــات در ســطح منطقــه و اجتمــاع برعهــده 

یــک وزیــر واحــد اســت کــه شــامل اختیــارات زیــر می باشــد:

1 De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (Flemish Council for Science and Innovation)

2 Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (Agency for Innovation by Science and Technology)

3 Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (Research Foundation Flanders)

4 Hercules Foundation

5 Bijzonder Onderzoeksfonds(Special Research Fund)

6 Participatie Maatschappij Vlaanderen
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اقتصاد، صنعت، نوآوری و دیجیتال در سطح منطقه	 

آموزش عالی، تحقیقات و رسانه در سطح اجتماع	 

هــدف ایــن ادغــام وظایــف، تقویــت ســطح هماهنگــی بیــن سیاســت های آمــوزش، تحقیقــات و اقتصــاد دولــت اســت. 

ــط  ــاورزی، محی ــد )کش ــود را دارن ــوزه خ ــات در ح ــه تحقیق ــن بودج ــئولیت تأمی ــت، مس ــن دو دول ــر ای ــای دیگ وزارت خانه ه

ــالمت(.  ــرژی و س ــت، ان زیس

شــوراهای سیاســت علــوم در ســطح فــدرال )شــورای فــدرال سیاســت علــوم( و در ســطح ســه منطقــه بلژیــک )شــورای سیاســت 

ــود  ــه خ ــای منطق ــه دولت ه ــی )CWPS(1 ب ــوم والون ــت عل ــورای سیاس ــدر و ش ــوآوری فالن ــم و ن ــورای عل ــل، ش ــوم بروکس عل

ــن  ــی بی ــکاری و هماهنگ ــد. هم ــه می کنن ــاوره ارائ ــه مش ــن بودج ــای تأمی ــاز و کاره ــوم و س ــت عل ــای سیاس ــوزه راهبرده در ح

دولت هــای ســه گانه از طریــق جلســات مقطعــی اجــالس بیــن وزیــران سیاســت علــوم و جلســات منظــم و مــداوم دو کمیتــه فرعــی 

ــود )7(. ــام می ش ــدرال انج ــکاری ف ــی و هم ــکاری بین الملل هم

4-3 سیاست ها و راهبردهای تحقیق و نوآوری

ــه   ــا هــر یــک از دولت هــای ســه گانه اجتماع/منطق ــدارد، ام ــوآوری ن ــق و ن ــی در حــوزه تحقی ــرد مل ــچ راهب اگرچــه بلژیــک هی

دارای برنامه هــای چنــد ســاله خــاص خــود هســتند. از جملــه برنامه هــای چندســاله ایــن دولت هــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

کــرد: فالندرهــا در عمــل)VIA(2 )ایــن برنامــه در واقــع افــق دولــت فالنــدر بــرای توســعه در آینــده اســت کــه بــه زودی بــا افــق 

و راهبــرد بلندمدتــی بــرای 2050 جایگزیــن خواهــد شــد(، برنامــه نــوآوری منطقــه بروکســل )PRI 2006(3  کــه در ســال 2012 

بروز رســانی شــده اســت، برنامــه ســبز مارشــال 2 در منطقــه والونــی4 )کــه بــا برنامــه مارشــال 4 بروزرســانی می شــود( و مشــارکت 

محققــان والونی-بروکســل کــه توســط فدراســیون بروکســل/والونی )اجتمــاع فرانســوی( و منطقــه والونــی در ســال 2011 شــکل 

گرفتــه اســت. 

از ســال 2014، بــا توجــه بــه موقعیــت مالــی دشــوار و اراده سیاســی موجــود در کشــور جهــت رســیدن بــه یــک بودجــه متــوازن 

ــه اســت کــه اقدامــات حــوزه تخفیف هــای مالیاتــی  در ســال های 2015 و 2016، مجموعــه ای از اقدامــات ریاضتــی انجــام گرفت

1 Conseil Wallon de la Politique Scientifique (Walloon Council for Science Policy)

2 Vlaanderen in Actie (Flanders in Action)

3 Plan Régional pour l›Innovation (Regional Plan for Innovation of Brussels)

4 Walloon Marshall Plan 2.Green



59

مروری بر اقتصاد، نظام تحقیق و توسعه و صنایع بلژیک

و دیگــر اقدامــات مالــی کــه در جهــت حمایــت از تحقیــق و نــوآوری بوده انــد، همچنــان تــداوم دارنــد. بــه عنــوان مثــال، دولــت 

ــا  ــه تخفیف ه ــن گون ــی ســعی دارد ای ــه خواهــد داد و حت ــان ادام ــان را همچن ــد محقق ــرای درآم ــی ب ــدرال تخفیف هــای مالیات ف

ــه  ــرطی ک ــه ش ــه ب ــد ) البت ــال نمای ــز اعم ــزار نی ــی نرم اف ــت( و گواه ــراع )پتن ــت اخت ــق ثب ــل از ح ــای حاص ــورد درآمده را در م

اینگونــه اقدامــات تأثیــر کلــی روی بودجــه کشــوری نداشــته باشــند(. دولــت فالنــدر نیــز بودجــه ســاالنه دولتــی بــرای تحقیــق و 

توســعه و نــوآوری را همچنــان افزایــش خواهــد داد و بــه حمایت هــای بازارمحــور و ابتــکارات تقاضامحــور، چالش هــای کالن 

ــدت  ــه ش ــت یابی ب ــدف دس ــدر ه ــت فالن ــت. دول ــد داش ــتری خواه ــه بیش ــر توج ــاده تر و منطقی ت ــی س ــای حمایت ــز ابزاره و نی

تحقیــق و توســعه 3 درصــدی را همچنــان در مســیر توســعه مــد نظــر خواهــد داشــت و ایــن در حالــی اســت کــه دولــت مرکــزی 

جهــت تخصیــص 1 درصــد صــرف هزینــه دولتــی در تحقیــق و توســعه بــرای ســال 2020 تــالش خواهــد کــرد. اســاس حقوقــی 

و بودجــه ای مؤسســات فالنــدر بــا اصالحاتــی کــه در قوانیــن ایــن منطقــه انجــام گرفتــه اســت، تقویــت شــده اســت و در نتیجــه 

همــه نقش آفرینــان حــوزه تحقیــق و توســعه و نــوآوری مشــمول یــک قانــون چارچوبــی واحــد شــده  اند )2014(. مقــررات تأمیــن 

ــرکت های  ــذاری )ش ــای قیمت گ ــتری در معیاره ــفافیت بیش ــه ش ــده اند ک ــالح ش ــوی اص ــه نح ــز ب ــات نی ــژه تحقیق ــه وی بودج

اســپین آف( وجــود داشــته باشــد. 

دولت هــای والونــی و فدراســیون والونی/بروکســل )اجتمــاع فرانســوی( نیــز بــه تالش هــای خــود در جهــت تشــدید ســرمایه گذاری 

در تحقیــق و توســعه و نــوآوری و نیــز ارتقــا تأثیرگــذاری سیاســت های همســو بــا شــاخص های اروپایــی به ویــژه ابتــکار اتحادیــه-

ــای  ــت قطب ه ــز سیاس ــه ای )و نی ــی منطق ــت های صنعت ــا سیاس ــوآوری ب ــق و ن ــت های تحقی ــد. سیاس ــه می دهن ــوآوری1 ادام ن

رقابت پذیــری( در راســتای سیاســت های تخصصی ســازی هوشــمند منطقــه ای هماهنگــی بیشــتری خواهنــد یافــت. دســتورالعمل 

تحقیقــات مــورد بازبینــی قــرار گرفتــه اســت بــه منظــور اینکــه فراخوان هــا ســاده شــوند و تســهیالت و امکانــات روی پروژه هــای 

مشــارکتی متمرکــز شــوند. در درجــه اول هــدف ایــن سیاســت ها، حمایــت از تعالــی در تحقیقــات علمــی و تبدیــل منطقــه والونــی 

ــوآوری در  ــات و ن ــج تحقیق ــعه نتای ــار و توس ــه دوم، روی انتش ــت. در مرحل ــی اس ــات اروپای ــوی در تحقیق ــریک ق ــک ش ــه ی ب

ســطح وســیع و درون بافــت اقتصــاد و نیــز بهبــود عملکــرد نظــام نــوآوری منطقــه ای تأکیــد خواهــد شــد. اخیــراً دولــت فدراســیون 

والونی/بروکســل اســاس حقوقــی و بودجــه ای همــه صندوق هــای حــوزه تحقیقــات علمــی را منســجم و یکپارچــه کــرده اســت و 

1 Innovation Union
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بــه ایــن ترتیــب امــکان تــداوم کمک هــای مالــی و حمایــت از محققــان فراهــم شــده اســت. 

ــد.  ــرار گرفته ان ــورد توجــه بیشــتری ق ــز م ــه ای ســال 2009، چالش هــای اجتماعــی در سیاســت گذاری نی ــات منطق ــس از انتخاب پ

تحــول اصلــی در ایــن زمینــه، تمرکــز بیشــتر روی نیازهــا و چالش هــای اجتماعــی کالن منطقــه فالنــدر و دغدغه هــای 

ــان  ــن نقش آفرین ــکاری بی ــا هم ــزوم ارتق ــن، ل ــت. همچنی ــک اس ــات بلژی ــق و اجتماع ــه مناط ــالمت در هم ــت محیطی و س زیس

ــد  ــداوم سیاســت های موجــود )مانن ــق ت ــه اســت کــه از طری ــرار گرفت ــورد توجــه بیشــتری ق ــات در صنعــت و دانشــگاه م تحقیق

مراکــز عالــی در فالنــدر کــه بســترهای نــوآوری تقاضامحــور هســتند، قطب هــای رقابت پذیــری در والونــی و برنامه هــای 

ــردی در بروکســل  ــی، بســترهای راهب ــه در والون ــوآوری فناوران ــد مشــارکت های ن ــد )مانن ــا آغــاز برنامه هــای جدی ــع( و ی تجمی

و مراکــز تحقیقاتــی جدیــد متمرکــز بــر موضوعــات زیســت محیطی و ســالمت( محقــق خواهــد شــد. در فالنــدر نیــز ابتکارهــای 

متعــددی وجــود دارد کــه در راســتای مقابلــه بــا چالش هــای بــزرگ هســتند )ماننــد نــوآوری در ســالمت، انــرژی، محیــط زیســت، 

ــوآوری اجتماعــی(. ن

ــا سیاســت  رونــد قابــل توجــه دیگــر در سیاســت های همــه مناطــق کشــور، افزایــش ادغــام سیاســت های تحقیقــات و نــوآوری ب

ــا سیاســت های تحقیقاتــی و کارآفرینــی ترکیــب  ــه مــرور ب ــوآوری ب ــود سیاســت های ن ــی کــه در دهــه ن صنعتــی اســت. در حال

ــود  ــی وج ــت های صنعت ــا سیاس ــات ب ــوآوری و تحقیق ــت  های ن ــام سیاس ــرای ادغ ــی ب ــل باالی ــر تمای ــال های اخی ــد، در س می ش

دارد. ایــن رونــد در حرکــت کشــور بــه ســمت سیاســت های نزدیــک بــه بــازار و مداخلــه عمومــی و توجــه بیشــتر بــه سیاســت های 

ــدی و  ــران کلی ــترهای کارب ــی و بس ــای آزمایش ــده، طرح ه ــگاه های زن ــاوری، آزمایش ــری فن ــز روی بکارگی ــور )تمرک تقاضامح

ــی  ــه یکــی از اجــزای اصل ــده ای ب ــه طــور فزاین ــوآوری ب ــق و ن ــدر تحقی ــه فالن ــال، در منطق ــوان مث ــه عن ــره( مشــهود اســت. ب غی

سیاســت های صنعتــی جدیــد تبدیــل شــده  اســت و در منطقــه والونــی همــه اختیــارات حــوزه آمــوزش عالــی، تحقیقــات علمــی، 

ــل  ــر تمای ــه اســت کــه دال ب ــرار گرفت ــار یــک وزارت ق ــی، اقتصــاد و تجــارت در اختی ــوآوری، کارآفرین ــی، ن تحقیقــات صنعت

دولــت ایــن منطقــه بــه یکپارچه ســازی همــه عوامــل مؤثــر در نــوآوری در قالــب سیاســت های واحــد صنعتــی و اقتصــادی اســت 

.)7(
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سیاست های تحقیق و نوآوری مناطق سه گانه

ð دولت فدرال

از اوایــل دهــه نــود، سیاســت های علــم و نــوآوری از ســطح فــدرال بــه ســطح منطقــه ای و اجتمــاع انتقــال یافتــه اســت و در حــال 

حاضــر، حمایــت مســتقیم از نــوآوری )یارانــه و گرنــت و غیــره( شــرکت ها و دانشــگاه ها در اختیــار نهادهــای اجتمــاع و منطقــه 

مــورد نظــر اســت. امــا در زمینــه مشــوق های مالــی بــرای تحقیــق و نــوآوری، همچنــان دولــت فــدرال نقــش محــوری دارد و در 

ســال های اخیــر مجموعه هــای متعــددی از ایــن نــوع مشــوق ها را معرفــی کــرده اســت )بیشــتر در قالــب معافیــت مالیاتــی حقــوق 

ــود  ــه بهب ــدرال ب ــت ف ــه اهتمــام دول ــا توجــه ب ــراع(. ب ــت اخت ــرای درآمدهــای حاصــل از حــق ثب ــی ب ــف مالیات ــان و تخفی محقق

مشــوق های مالــی تحقیقــات صنعتــی و علمــی، انتظــار مــی رود شــکاف رقابت پذیــری اجــرای پروژه هــای تحقیقاتــی در بلژیــک 

کــه ناشــی از هزینه هــای اجتماعــی و دســتمزدهای باالســت، در آینــده کاهــش یابــد. تغییــر پراهمیــت دیگــر ادغــام اداره فــدرال 

سیاســت گذاری علــوم در یــک نهــاد فــدرال دیگــر اســت کــه بــزودی محقــق خواهــد شــد. 

ــر وجــود ویژگی هــای منحصــر  ــی کــه در سیاســت های مناطــق بلژیــک مشــاهده شــده اســت دال ب ــر روند های در ســال های اخی

ــترک  ــای مش ــی از ویژگی ه ــد. یک ــق می باش ــن مناط ــادی ای ــاختار نه ــاد و س ــط اقتص ــی از محی ــه ناش ــت ک ــرد در آنهاس ــه ف ب

ــاخت های  ــرکت ها و زیرس ــن ش ــکاری بی ــش هم ــا افزای ــدف آنه ــه ه ــت ک ــی اس ــر اقدامات ــد ب ــی تأکی ــدر و والون ــام فالن در نظ

تحقیقاتــی اســت. همچنیــن، در منطقــه والونــی انتشــار دانــش از طریــق تبــادل یــا اســتخدام موقــت محققــان مجــرب و متخصصــان 

اجرای برنامه های دوره ای

توجه به چالش های کالن اجتماعی در تدوین سیاست های تحقیق و نوآوری

اصالح نظام مالیات جهت حمایت از تحقیق و نوآوری

ادغام سیاست های تحقیق و نوآوری با سیاست صنعت

2

3

4

1



فصل چهارم: مروری بر نظام تحقیق و نوآوری بلژیک

62

ــای  ــرد. اجتماع ه ــرار می گی ــد ق ــورد تأکی ــدت م ــه ش ــس ب ــا بالعک ــرکت ها و ی ــی در ش ــز تحقیقات ــگاه ها و مراک ــوآوری دانش ن

هلنــدی و فرانســوی هــر یــک دارای نظــام حمایتــی خــاص خــود بــرای مراکــز انتقــال فنــاوری دانشــگاه ها هســتند. در همــه مناطــق 

تــالش می شــود منابــع مالــی بــه ســمت رویکردهــای موضوعــی یــا بخشــی کــه بــر نیازهــا و چالش هــای خــاص منطقــه متمرکــز 

هســتند، هدایــت  شــود. یکــی از تحــوالت جالبــی کــه اخیــراً در بلژیــک رخ داده اســت، تمرکــز زیــاد روی برنامه هــای هماهنگــی 

ــی و فدراســیون والونی/بروکســل می باشــد )7(.  ــی و بروکســل و افزایــش هماهنگــی بیــن سیاســت های والون بیــن منطقــه والون

ð والونی و فدراسیون والونی/بروکسل

ــی  ــرد سیاس ــک راهب ــاس ی ــل براس ــیون والونی/بروکس ــی و فدراس ــای والون ــال 2009، دولت ه ــه ای س ــات منطق ــس از انتخاب پ

مشــترک تشــکیل شــد. ایــن راهبــرد در قالــب یــک برنامــه عملیاتــی تحــت عنــوان برنامــه مارشــال ســبز 2 ارائــه شــده اســت کــه 

در پــی تحقــق هــدف صــرف هزینــه 3 درصــدی در تحقیــق و توســعه و بهبــود رقابت پذیــری شــرکت ها از طریــق ارتقــا عملکــرد 

ــا افــزودن عبــارت »ســبز« تأکیــد  و ادغــام تحقیقــات در صنایــع اســت. ایــن برنامــه در واقــع تــداوم برنامه هــای پیشــین اســت و ب

ــدی  ــرد در حوزه هــای مهــم و کلی ــن راهب ــت صــرف اجــرای ای ــد. بودجــه مشــترک دو دول ــدار می نمای ــر توســعه پای بیشــتری ب

ــره می شــود.  ــد، افزایــش طــول عمــر و غی ــر، فناوری هــای جدی ــرژی تجدیدپذی ــدار، ان ــد توســعه پای مانن

ــل در  ــیون والونی/بروکس ــدام فدراس ــه اق ــد ک ــرا ش ــان اج ــرای محقق ــل/والونی ب ــارکت بروکس ــال 2011 مش ــن، در س همچنی

ــرای محققــان و توصیه هــای  ــا ب ــا، مشــارکت کمیســیون اروپ ــه منشــور اروپایــی محققــان، اصــول اخالقــی اروپ راســتای عمــل ب

ــد.  ــا می باش ــه اروپ ــوآوری اتحادی ــه ن ــه اتحادی ــانی برنام ــع انس ــرد مناب ــوم و راهب ــان و عل ــورد زن ــینکی در م ــروه هلس گ

ــوآوری در  ــه ن ــن برنام ــق فلســفه ای ــی اســت. مطاب ــوآوری منطقــه والون ــی خــالق یکــی دیگــر از اجــزاء سیاســت ن ــه والون برنام

مفهــوم گســترده آن )خدمــات، محصــوالت و غیــره( بایــد بــر اســاس شــناخت و توســعه فرایندهــای نوآورانــه غیرمحــدود باشــد 

ــان ایــن حــوزه را گــرد هــم آورد.  ــد و همــه نقش آفرین ــه طــوری کــه خالقیــت را ترغیــب نمای ب

ــه  ــت فناوران ــازمان حمای ــام س ــه ادغ ــم ب ــی، تصمی ــای حمایت ــازی برنامه ه ــازی و همسوس ــتای ساده س ــت در راس ــن، دول همچنی

)AST(1 ، ســازمان حمایــت اقتصــادی )ASE(2 و ســازمان مخابــرات والــون )AWT(3 در قالــب یــک ســازمان واحــد بــه نــام ســازمان 

1  Agency for Technological Support

2  Agency for Economic Support

3  Walloon Agency for Telecommunications
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شرکت ها و نوآوری )AEI(1 نموده است )7(.

ð بروکسل

برنامــه نــوآوری منطقــه ای بروکســل )2006( روی بســترها، خوشــه ها و برنامه هــای راهبــردی تحقیــق و توســعه منطقــه ای، جهــت 

ــت  ــن دول ــق بی ــل تواف ــه حاص ــن برنام ــد. ای ــز می باش ــد متمرک ــطح 3 درص ــا س ــه ای ت ــعه منطق ــق و توس ــت تحقی ــش ظرفی افزای

ــان و دیگــر ذینفعــان منطقــه ای اســت. ایــن برنامــه در پــی تحقــق 6 هــدف راهبــردی اســت:  منطقــه ای، دانشــگاه ها، کارآفرین

ارتقا نوآورترین بخش ها شامل فناوری اطالعات و ارتباطات، علوم زیستی و محیط زیست	 

افزایش نرخ نوآوری از طریق اجرای برنامه های ویژه	 

ــزرگ در 	  ــه شــرکت های کوچــک و ب ــوآوری از طریــق تجاری ســازی نتایــج تحقیقــات و کمــک ب تحریــک اســتفاده از ن

اســتفاده و تطبیــق نــوآوری

تقویت بین المللی سازی نوآوری	 

جذب و تثبیت فّعالیت های نوآورانه	 

ایجاد محیط دوستدار نوآوری	 

در ســال 2012 ایــن برنامــه براســاس افــق 2020 اتحادیــه اروپــا و رویکردهــای منطقــه ای بروزرســانی شــد. هــدف آن ارائــه یــک 

ــد در آنهــا ســرمایه گذاری  ــی اســت کــه منطقــه می توان ــق شناســایی بخش های ــرای منطقــه از طری ــرد تخصصــی هوشــمند ب راهب

ــی، بازبینــی الگــوی حاکمیــت و  ــه طــور کلــی، هــدف ایــن برنامــه جدیــد اصــالح و بازســازی ابزارهــا و اقدامــات مال نمایــد. ب

ــن  ــه مهم تری ــد. از جمل ــق 2020( می باش ــه اف ــا )از جمل ــه اروپ ــی اتحادی ــن مال ــای تأمی ــا برنامه ه ــه ب ــای منطق ــق اولویت ه تطبی

اهــداف ویــژه ایــن برنامــه جدیــد عبــارت اســت از:

ارائه یک راهبرد تخصصی هوشمند که در راستای منافع اقتصادی و ایجاد اشتغال است	 

ایجاد محیط مشوق شرکت های نوآور	 

افزایش جذابیت بروکسل به عنوان یکی از مراکز دانش اروپایی	 

افزایش مشارکت بروکسل در برنامه های اروپایی	 

1 Agency for Enterprise and Innovation
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تقویت مدیریت نوآوری	 

ــوآوری  ــرداری بیشــتری در برنامه هــای توســعه ن ــا )2020-2014( بهره ب ــدوق توســعه منطقــه ای اروپ بروکســل قصــد دارد از صن

خــود نمایــد. مطابــق برنامــه عملیاتــی OP( 2014-2020(1 منطقــه بروکســل، 19 درصــد از کل بودجــه بــه تحقیــق و نــوآوری، 29 

ــد )7(. ــن تخصیــص می یاب ــه اقتصــاد کم کرب ــری شــرکت های کوچــک و متوســط و 34 درصــد ب ــا رقابت پذی ــه ارتق درصــد ب

ð فالندر

ــوآوری و ورزش(  ــک وزارت واحــد )وزارت کار، اقتصــاد، ن ــوآوری تحــت ی ــای اقتصــاد، اشــتغال و ن از ســال 2014، حوزه ه

قــرار گرفته انــد و در نتیجــه، سیاســت های جداگانــه ایــن حوزه هــا در قالــب یــک طــرح واحــد بــرای دوره 2019-2014 مجتمــع 

ــات  ــی و اصالح ــورد بازبین ــود را م ــوآوری خ ــاوری و ن ــم، فن ــام عل ــدر نظ ــت فالن ــر دول ــال های اخی ــن، در س ــده اند. همچنی ش

وســیع قــرار داده اســت تــا حمایــت از مســیر نــوآوری را افزایــش دهــد، انتشــار نــوآوری در شــرکت های کوچــک و متوســط را 

تحریــک نمایــد، دسترســی بــه منابــع تأمیــن مالــی را بهبــود بخشــد، ابتکارهــای تقاضامحــور و نیــز ابتکارهــای حــوزه چالش هــای 

ــه  ــداوم بخشــد. از جمل ــوآوری را ت ــاوری و ن ــم، فن ــد افزایشــی تخصیــص بودجــه عمومــی عل ــز رون ــد و نی ــب کن کالن را ترغی

اقدامــات دولــت فالنــدر در ایــن زمینــه عبارتنــد از: 

 راه اندازی صندوق TINA2 جهت توسعه اقتصاد از طریق نوآوری )در سال 2010(	 

صندوق هــای 3SOFI و SOFI2 بــرای راه انــدازی شــرکت های اســپین آف از نتایــج تحقیقــات دانشــگاه ها و ســازمان های 	 

تحقیقاتــی عمومــی

ــوآوری 	  ــای ن ــاختمان ها و فض ــازی س ــی، بازس ــه برق ــائط نقلی ــی، وس ــوآوری اجتماع ــای ن ــده4 در حوزه ه ــگاه زن 4 آزمایش

ســالمت

فراخوان پروژه های نوآوری اجتماعی	 

 	)Flanders Make( راه اندازی یک مرکز تحقیقات راهبردی جدید در حوزه تولید هوشمند

در ســال 2014، کل بودجــه اختصــاص  یافتــه بــرای تحقیــق و توســعه و نــوآوری منطقــه فالنــدر معــادل 2,176 میلیــارد یــورو بــود 

1 Operational Program

2 Transformation and Innovation Acceleration Fund

3 Spin-off Financing Instrument

4 Living lab
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کــه از ایــن مبلــغ، 73/9 میلیــون یــورو را بودجــه دولتــی تأمیــن می کــرد. دولــت فالنــدر بــرای دوره 2019-2014، 3 اولویــت را 

در اقتصــاد و نــوآوری تعییــن کــرده اســت: 

سیاست دولتی بازارمحور و مبتنی بر تقاضا در حوزه اقتصاد و نوآوری، 	 

ــا، شــفافیت و مشــتری مداری بیشــتر و افزایــش ســاز و کارهــای 	  ــا، تســریع و تســهیل رویه ه ساده ســازی ســاختارها و ابزاره

تــک ایســتگاهی شــفاف در امــور اداری،

تمرکــز بیشــتر روی نــوآوری در کســب و کار و ارزش افــزوده، ســازمان های دانش بنیــان قــوی و اهتمــام بــه دســت یابی بــه 	 

هــدف 3 درصــد در تحقیــق و توســعه.

در راســتای دیگــر اهــداف تقویــت نــوآوری و تســهیل ســاختارها، دولــت فالنــدر ســازمان نــوآوری علــم و فنــاوری IWT1 را بــا 

شــرکت ســهامی فالنــدر در قالــب یــک ســازمان واحــد تحــت عنــوان ســازمان کارآفرینــی و نــوآوری )VLAIO(2 ادغــام نمــود. 

ــه منظــور یکپارچه ســازی بیشــتر حمایت هــای حــوزه نــوآوری و تحقیــق و توســعه، بنیــاد  همچنیــن، دولــت فالنــدر قصــد دارد ب

هرکولــس را بــا شــورای تحقیقــات فالنــدر ادغــام نمایــد )7(. 

4-4 تأمین بودجه نوآوری و تحقیقات

همــه مراجــع ذی صــالح بلژیــک در ســطح فــدرال، منطقــه و اجتمــاع متعهــد بــه هــدف 3 درصــدی در تحقیــق و توســعه هســتند و 

همگــی توافــق دارنــد کــه 1 درصــد آن توســط منابــع دولتــی و بــه عبارتــی دولــت و آمــوزش عالــی تأمیــن شــود. مطابــق آخریــن 

آمــار ارائــه شــده، در ســال 2013، بلژیــک 2/28 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی خــود را صــرف تحقیــق و توســعه کــرده اســت. 

ــدرال در راســتای  ــت ف ــرای ســال 2020 همســو می باشــد. دول ــا هــدف 3 درصــدی ب ــب توجــه اســت و ب ــم بســیار جال ــن رق ای

ــه  ــه ب ــک فعاالن ــا بلژی ــد ت ــی می کن ــت مال ــوآوری حمای ــان عرصــه ن ــن کشــور، از نقش آفرین ــوم ای ــق اهــداف سیاســت عل تحق

ــن  ــدرال نقــش مهمــی در تأمی ــت ف ــی، دول ــه ابتکارهــای مال ــر ارائ ــد. عــالوه ب ــش پیشــرفت نمای ــر دان ــی ب ســوی اقتصــادی مبتن

بودجــه و عقــد توافق هــای بین المللــی همــکاری در ســطح ملــی دارد. در واقــع، ایــن سیاســت بخشــی از راهبــرد 2020 اتحادیــه 

اروپــا در جهــت ترغیــب رشــد هوشــمند، جامــع و پایــدار در شــماری از کشــورها بــه منظــور ایجــاد شــرایط مشــوق رقابت پذیــری 

و نــرخ اشــتغال بــاال اســت. بــه عبــارت دیگــر، یکــی از اهــداف پنج گانــه راهبــرد 2020، همــان هــدف ســرمایه گذاری 3 درصــد 

1 Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie

2 Agentschap voor Ondernemen en Innovatie (Flanders Innovation & Entrepreneurship)
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تولیــد ناخالــص در تحقیــق و توســعه می باشــد. 

در مقایســه بــا همســایگان اروپایــی بلژیــک، درصــد صــرف هزینــه تحقیــق و توســعه ایــن کشــور )2012( از کشــورهای آلمــان 

)2/92( و فرانســه )2/28( کمتــر و از کشــورهای بریتانیــا )1/72( و هلنــد )2/16( بیشــتر بــوده اســت. رونــد رو بــه رشــد تحقیــق و 

ــق و توســعه در شرکت هاســت کــه در ســال 2012 معــادل  توســعه در ســال های 2011 و 2012 بیشــتر مرهــون فّعالیت هــای تحقی

69 درصــد از صــرف هزینــه تحقیــق و توســعه کشــور را بــه خــود اختصــاص داده بودنــد. نقش آفرینــان دولتــی )دولــت و آمــوزش 

عالــی( نیــز تأثیــر زیــادی در رشــد تحقیــق و توســعه بلژیــک داشــته اند. رشــد تحقیــق و توســعه در بخــش دولتــی در دوره 2012-

2011 برابــر بــا 4/2 درصــد و در بخــش آمــوزش عالــی 6/6 درصــد بــوده اســت. بــه طــور کلــی، شــدت تحقیــق و توســعه دولتــی 

حــدود 0/7 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور اســت. 
 1)FP6( 6 یکــی از منابــع مهــم تأمیــن بودجــه تحقیقــات در بلژیــک منابــع اروپایــی اســت. بــه عنــوان مثال، تحــت برنامــه چارچــوب

حــدود 700 میلیــون یــورو در اختیــار محققــان بلژیکــی قــرار گرفتــه اســت. مطابــق گــزارش ســاالنه بلژیــک از شــاخص های علــم، 

ــای  ــد از: فناوری ه ــال 2013 عبارتن ــک در س ــرای بلژی ــم ب ــوب هفت ــه چارچ ــای برنام ــن حوزه ه ــوآوری، مهم تری ــاوری و ن فن

اطالعــات و ارتباطــات، مــردم، حمــل و نقــل، ســالمت و تحقیقــات در جهــت منافــع شــرکت های کوچــک و متوســط. بیشــترین 

ــب در  ــه ترتی ــی ب ــی اروپای ــده2( در پروژه هــای تحقیقات ــوان هماهنگ کنن ــه عن ــک )ب ــان بلژی ــت محقق ــزان مشــارکت و موفقی می

ــوم  ــو، عل ــاوری نان حوزه هــای فناوری هــای اطالعــات و ارتباطــات، ســالمت، حمــل و نقــل و فضــا اســت. امــا در حوزه هــای فن

نانــو و مــواد بــا وجــود نــرخ بــاالی مشــارکت محققــان بلژیــک میــزان موفقیــت آنهــا در مقایســه بــا نــرخ کلــی موفقیــت محققــان 

بلژیکــی کمتــر اســت )19/2 درصــد در مقابــل 34/7 درصــد(. در دوره 2020-2014 میــزان تخصیــص بودجــه اروپایــی بــا اهــداف 

منطقــه ای معــادل 2/28 میلیــارد یــورو بــوده اســت کــه نیمــی از ایــن بودجــه بــه منطقــه والونــی تعلــق دارد. 

ــرد: مســتقیم و غیرمســتقیم.  ــه دو شــکل صــورت می گی ــوآوری در بخــش کســب و کار ب ــات و ن ــی تحقیق ــن بودجــه دولت تأمی

ابزارهایــی از قبیــل یارانــه، وام، گرنــت و قــرارداد ابزارهــای مســتقیم محســوب می شــوند کــه جهــت پوشــش هزینه هــای تحقیقــات 

ــد.  ــق و توســعه دارن ــا فّعالیت هــای تحقی ــه می شــوند. ابزارهــای غیرمســتقیم رابطــه نامشــخص تری ب ــا ارائ ــوآوری در پروژه ه و ن

ــی  ــه رقابت ــن بودج ــب تأمی ــا، در قال ــامل یارانه ه ــعه ش ــق و توس ــای تحقی ــق بودجه ه ــی از طری ــای دولت ــوم کل کمک ه دوس

1 Framework Program6
2 Coordinator 
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ــای  ــت هزینه ه ــب پرداخ ــی در قال ــه دولت ــن بودج ــوم کل تأمی ــاً یک س ــود. تقریب ــه می ش ــا ارائ ــب و کاره ــه کس ــازمانی ب ــا س ی

ــوم  ــت گذاری عل ــدرال سیاس ــزارش اداره ف ــق گ ــت )2010(. مطاب ــوده اس ــی ب ــای مال ــواع ابزاره ــورت ان ــه ص ــرمایه گذاری ب س

ــا از  ــد تنه ــدود 3 درص ــی ح ــداد اقلیت ــتند و تع ــته هس ــتقیم وابس ــی مس ــای مال ــه ابزاره ــاً ب ــرکت ها صرف ــوم ش )2013(، یک س

ــند.  ــتقیم می باش ــتقیم و غیرمس ــای مس ــی از ابزاره ــه ترکیب ــته ب ــرکت ها وابس ــوم ش ــا دو س ــد. ام ــتفاده می کنن ــا اس یارانه ه

رونــد اصالحــات سیاســت های حــوزه نــوآوری و رویه هــای تأمیــن بودجــه تحقیــق و توســعه در بلژیــک نشــان می دهــد بــه طــور 

کلــی، مســیر نــوآوری ایــن کشــور بیشــتر در جهــت بخش هــای پایین دســتی و نزدیــک بــه بــازار متمرکــز اســت. از ســال 2010، 

ــد آزمایشــگاه های  ــی و در نهایــت در بروکســل( مانن ــدر، ســپس در والون ــار در منطقــه فالن ــن ب ــوع جدیــدی )اولی ابزارهــای متن

زنــده و طرح هــای )کارخانه هــای( آزمایشــی ارائــه شــده اند کــه همگــی روی مراحــل 5 تــا 8 آمادگــی فنــاوری1 )یعنــی مراحــل 

ــل از  ــن مراح ــه در ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــتا، ب ــن راس ــتند. در همی ــز هس ــاوری( متمرک ــی فن ــزان کارای ــش می ــه و آزمای ــه اولی نمون

ــد  ــی بای ــرمایه گذاری های دولت ــازار- س ــه ب ــی ب ــم نزدیک ــد- علی رغ ــیع می باش ــم وس ــرمایه گذاری در حج ــه س ــاز ب ــوآوری نی ن

بــه کمــک بخــش خصوصــی تقویــت شــود. از ایــن رو، مراجــع منطقــه ای بــه ویــژه فالنــدر از روش هــای مختلــف ماننــد مشــارکت 

بخــش خصوصی-بخــش دولتــی جهــت رفــع کمبــود منابــع اســتفاده می کننــد. در مــواردی نیــز از روش هــای غیرمســتقیم تأمیــن 

ــی انجمن هــای خوشــه ها، اداره هــای  ــد تأمیــن مال ــال منطقــه بروکســل از ابزارهایــی مانن ــوان مث ــه عن بودجــه اســتفاده می شــود، ب

ــرای رفــع ایــن مشــکل بهــره می گیــرد.  انتقــال فنــاوری و دیگــر واســطه ها ب

ــه دو  ــاً ب ــی مواجــه اســت کــه عمدت ــع مال ــود مناب ــا کمب ــوآوری، بلژیــک ب ــن مراحــل از ن ــرای پوشــش ای ــوز ب ــن حــال هن ــا ای ب

ــال 2014 در آن  ــه در س ــی ک ــا اصالحات ــه ب ــا اگرچ ــه اروپ ــی اتحادی ــک دولت ــوب کم ــه چارچ ــد. اول، برنام ــر می باش ــل زی دلی

ــا چارچــوب  ــازار را فراهــم آورده اســت امــا در مقایســه ب ــه ب شــد، هــم اکنــون امــکان حمایــت مالــی از فّعالیت هــای نزدیــک ب

حقوقــی خــارج از اتحادیــه اروپــا همچنــان محــدود اســت- البتــه ایــن مشــکل مختــص بلژیــک نیســت و همــه کشــورهای عضــو 

اتحادیــه اروپــا بــا ایــن محدودیت هــا مواجــه هســتند. از طــرف دیگــر، کشــور بلژیــک و مناطــق ســه گانــه آن، فاقــد جمعیــت و 

مســاحت الزم جهــت انجــام فّعالیت هــای بــزرگ در حــوزه بــازار فنــاوری هســتند. اســتفاده از طرح هــای مشــترک بیــن منطقــه ای 

1  مراحــل آمادگــی فنــاوری یــا Technology Readiness Levels یــک روش ســنجش و ارزیابــی میــزان پیشــرفت و آمادگــی یــک فنــاوری جهــت عرضــه 
و اســتفاده نهایــی اســت. شــامل یــک مقیــاس 9 رتبــه ای اســت کــه از شــروع تحقیقــات علمــی تــا موفقیــت فنــاوری مــورد نظــر در عملیــات واقعــی را 

ــود.  ــامل می ش ش
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ــر باشــد )7(. ــن مشــکل مؤث ــع ای ــد در رف ــا حــدی می توان ــق 2020 ت و مشــارکت در برنامه هــای اف

4-5 عملکرد نظام تحقیقات و نوآوری ملی بلژیک

بــه طــور میانگیــن در ســال 2012، بلژیــک 23/67 مقالــه علمــی بــه ازای هــر 10 هــزار نفــر داشــته اســت کــه از میانگیــن اتحادیــه 

ــورهای  ــه کش ــه از هم ــت ک ــترک داش ــی مش ــه بین الملل ــک 1380 مقال ــال، بلژی ــن س ــت. در همی ــوده اس ــر ب ــا )13/8( باالت اروپ

اتحادیــه اروپــا بــه اســتثنای دانمــارک، فنالنــد، لوکزامبــورگ، ســوئد و هلنــد باالتــر بــود. در دوره 2012-2000 حــدود 14 درصــد 

ــا )11 درصــد(  ــه اروپ ــه اتحادی ــد کــه از رتب ــرخ ارجــاع بودن ــن ن ــن 10 درصــد مقــاالت دارای باالتری از مقــاالت بلژیــک در بی

ــی در دوره 2008-2013، 3/3  ــش دولت ــی و بخ ــش خصوص ــترک بخ ــاالت مش ــهم مق ــود )Science Metrix 2014(. س ــر ب باالت

درصــد بــود کــه از میانگیــن اتحادیــه اروپــا، 2/8 درصــد بیشــتر اســت. بلژیــک در تابلــوی اتحــاد نــوآوری1 ســال 2014 رتبــه هفتــم 

ــالن  ــداد فارغ التحصی ــی از نظــر تع ــگاه خوب ــوآوری2 محســوب می شــود. بلژیــک جای ــدان ن را کســب کــرده اســت و جــزء مقل

ــق و  ــدت تحقی ــرا و ش ــالن دوره دکت ــداد فارغ التحصی ــا تع ــی دارد. ام ــای علم ــودن خروجی ه ــت و بازب ــی و کیفی ــوزش عال آم

توســعه ایــن کشــور پاییــن اســت. بلژیــک از نظــر صــادرات محصــوالت فنــاوری پیشــرفته و فنــاوری متوســط باالتــر از میانگیــن 

اتحادیــه اروپاســت، امــا از نظــر صــادرات خدمــات دانش محــور و درآمدهــای خارجــی حاصــل از حــق مالکیــت معنــوی و امتیــاز 

ــر اســت )جــدول 12( )7(. ــا پایین ت ــه اروپ )لیســانس( از میانگیــن اتحادی

جدول 12: عملکرد نظام ملی علم و تحقیقات بلژیک

اتحادیه اروپابلژیکسال

ð منابع انسانی

20111/501/70فارغ التحصیالن دکترا از هر 1000 نفر بین 34-25 سال

201243/9035/80درصد فارغ التحصیالن مقاطع تحصیلی آموزش عالی بین 34-30 سال 
تأمین مالی

)GDP 20120/700/75هزینه صرف شده در تحقیق و توسعه در بخش دولتی )درصد از

1 Innovation Union Scoreboard 

2 Innovation Followers 
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)GDP 20120/090/08سرمایه  خطرپذیر )درصد از

هزینه صرف شده در تحقیق و توسعه در بخش کسب و کارها )درصد 
)GDP از

20121/521/31

اثرات اقتصادی

20122/271/27سهم محصوالت فناوری پیشرفته و متوسط از تراز تجاری

201142/2845/26صادرات خدمات دانش محور )درصد از کل صادرات خدمات( 

)GDP 20120/560/59درآمدهای حاصل از ثبت پتنت و امتیاز )درصد از

تخصصی سازی هوشمند .

در مطالعــه تطبیقــی کــه دربــاره نقــاط قــوت بخشــی بلژیــک در علــم، فنــاوری و اقتصــاد یــا بــه اصطــالح نمایــه تخصصــی توســط 

ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه انجــام گرفتــه اســت، عملکــرد نســبی بلژیــک در توســعه علمــی )بــر اســاس تعــداد تولیــدات 

ــازار کار( مــورد  ــر اســاس داده هــای ب ــر اســاس تعــداد پتنت هــای ثبت شــده( و توســعه اقتصــادی )ب ــاوری )ب علمــی(، توســعه فن

بررســی و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت. در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای مــورد مطالعــه1، بلژیــک فّعالیــت نســبتاً بهتــری در رشــته های 

اصلــی علــوم داشــته اســت: زیست شناســی، پزشــکی بالینــی و آزمایشــگاهی، علــوم اعصــاب و رفتــار. 3 گــروه تخصصــی فنــاوری 

کــه بیشــترین ســهم را در کســب پتنــت بــرای بلژیــک دارنــد، عبارتنــد از: پلیمرهــا و شــیمی ابرمولکول هــا، ماشــین آالت صنایــع 

ــواد  ــد م ــد از: تولی ــز عبارتن ــک نی ــاد بلژی ــی اقتص ــی تخصص ــروه اصل ــی. 3 گ ــین آالت تخصص ــر ماش ــاجی و دیگ ــذ و نس کاغ

شــیمیایی و محصــوالت شــیمیایی، پســت و مخابــرات و تولیــد مــواد پایــه. مطابــق نتایــج ایــن مطالعــه، بیــن تولیــد دانــش و ســاختار 

ــه ایــن کشــور به ویــژه در قســمت های جنوبــی آن عــدم تــوازن وجــود دارد کــه ناشــی از عــدم تناســب بیــن  اقتصــادی و فناوران

قــدرت علمــی و تــوان اقتصــادی و فناورانــه ایــن کشــور اســت. 

ð فالندر

بلژیــک روی فناوری هــا و بخش هــای اقتصــادی خاصــی تمرکــز دارد. منطقــه فالنــدر در حــال اجــرای ابتکارهــای خوشــه ای و 

ــق مدیریــت 3 مرکــز  ــردی می باشــد. در ســال 2011، پــس از ارزیابی هــای انجــام شــده، تواف ــدازی مراکــز تحقیقــات راهب راه ان

تحقیقــات راهبــردی مــورد بازبینــی قــرار گرفــت و توافــق مدیریــت یــک مرکــز دیگــر تــا 5 ســال تمدیــد شــد. در ســال 2010 
1  استرالیا، اتریش، جمهوری چک، فنالند، آلمان، هلند، لهستان، کره جنوبی، اسپانیا، سوئد، ترکیه، بریتانیا
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نیــز ابتــکار راهبــردی مــواد )SIM(1 بــه اجــرا گذاشــته شــد. هــدف نهایــی ایــن گونــه اقدامــات، تقویــت وضعیــت اقتصــادی صنعــت 

ــردی اســت. در  ــری و انتقــال دانــش حاصــل از تحقیقــات راهب ــق بکارگی ــا بلندمــدت از طری ــدر در میان مــدت ت در منطقــه فالن

اواخــر ســال 2011، مرکــز نــوآوری شــیمی پایــدار فالنــدر )FISCH(2 تأســیس شــد کــه هم اکنــون بــه یکــی از بســترهای نــوآوری 

تبدیــل شــده اســت. در ســال 2014 نیــز یــک مرکــز تحقیقــات راهبــردی جدیــد در حــوزه تولیــد هوشــمند تأســیس شــد. فالنــدرز 

میــک3 کــه مرکــز تحقیقــات راهبــردی صنعــت تولیــدی اســت، متشــکل از مجموعــه ای از تأسیســات تحقیقاتــی و آزمایشــگاه های 

دانشــگاه های فالنــدر اســت کــه بــا هــدف افزایــش رقابت پذیــری بین المللــی، بــه شــرکت های تولیــدی برخــوردار از تحقیقــات 

ــد.  ــک می کن ــی کم پیش رقابت

ð والونی

در طــول ســال های اخیــر، سیاســت خوشــه ای والونــی )خوشــه ها و قطب هــای رقابت پذیــری( نیــز بــا تأکیــد بــر نــوآوری منســجم 

تــداوم یافتــه و تشــدید شــده اســت. منطقــه والونــی بیشــتر روی مســائل زیســت محیطی متمرکــز اســت. پــس از ارائــه برنامه مارشــال 

ســبز 2 )2009(، ابتکارهــای ویــژه ای در حــوزه محیــط زیســت آغــاز شــدند کــه منجــر بــه ایجــاد ششــمین قطــب رقابت پذیــری 

ــم و  ــای عل ــمند فّعالیت ه ــازی هوش ــه تخصصی س ــی ب ــت والون ــام دول ــن، اهتم ــد. همچنی ــال 2011 ش ــبز در س ــای س فناوری ه

فنــاوری منطقــه منجــر بــه بازبینــی راهبــرد نــوآوری منطقــه تحــت عنــوان برنامــه مارشــال 2022 در ســال 2014 شــد کــه بــر تــداوم 

ــد  ــه تأکی ــوآوری منطق ــق و ن ــی و تحقی ــای صنعت ــه فّعالیت ه ــری در هم ــای رقابت پذی ــر قطب ه ــز ب ــه ای و تمرک ــت خوش سیاس

دارد. 

ــت؛  ــط زیس ــدار محی ــاز طرف ــاخت و س ــدار؛ س ــاز پای ــاخت و س ــای س ــه در حوزه ه ــی از 7 خوش ــت والون ــر دول ــال حاض در ح

فنــاوری زیســت محیطی؛ انــرژی و توســعه پایــدار؛ فوتونیــک؛ پالســتیک؛ فنــاوری تصویــر، صــدا و متــن و فناوری هــای 

اطالعــات و ارتباطــات حمایــت می کنــد. همچنیــن، تاکنــون 6 قطــب رقابت پذیــری در حوزه هــای لجســتیک، هوافضــا، 

ــی  ــت والون ــی ایجــاد شــده اســت. دول ســالمت، کشــاورزی و مــواد غذایــی، مکاترونیــک و فناوری هــای ســبز در منطقــه والون

ــه ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی و  ــا از ابزارهــای مختلفــی از جمل ــن قطب ه ــی در ای ــت از فّعالیت هــای تحقیقات جهــت حمای

1 Strategic Initiative Materials 

2 Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry

3 Flander’s Make
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مشــارکت های بخــش خصوصی/بخــش دولتــی اســتفاده می کنــد. 

ð بروکسل

منطقــه بروکســل نیــز در ســال 2010 اولیــن زیرســاخت راهبــردی فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را راه انــدازی کــرد و بــه دنبــال 

آن زیرســاخت راهبــردی ســالمت در حــوزه  سم شناســی مــواد نانــو و بســتر تحقیقــات بالینــی جهــت 3 بیمارســتان اصلــی بروکســل 

را ایجــاد کــرد. در ســال 2014 نیــز یــک بســتر راهبــردی در حــوزه امنیــت اطالعــات راه انــدازی شــد )7(.
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5- صنایع و بخش های اقتصادی مهم بلژیک

نمودار 9: سهم زیربخش های شیمیایی از گردش مالی این بخش در سال 2016

ــه 25  ــود و ب ــرای پنجمیــن ســال پیاپــی در حــال افزایــش ب ســهم ایــن بخــش از گــردش مالــی صنایــع تولیــدی در ســال 2016 ب

ــه از  ــود ک ــد ب ــادل 32 درص ــال 2015 مع ــی در س ــزوده صنعت ــتی از کل ارزش اف ــیمیایی و زیس ــع ش ــهم صنای ــید. س ــد رس درص

کشــورهایی چــون ایــاالت متحــده )21 درصــد(، فرانســه )19 درصــد( و آلمــان )16 درصــد( بیشــتر اســت. مــواد شــیمیایی بــا 39 

ــن  ــد )نمــودار 9(. ای ــی بخــش شــیمیایی بلژیــک دارن ــا 33 درصــد بیشــترین ســهم را از گــردش مال ــی ب درصــد و بخــش داروی

مواد شیمیایی پایه
 39 درصد

دارو
 33 درصد

پالستیک و فرآوری الستیک
 12 درصد

دیگر محصوالت شیمیایی	
 8 درصد

صابون ها، شوینده ها و مواد آرایشی
 4 درصد

جوهرها، رنگ ها و الک الکل
داروهای گیاهی و زیست کش ها 3 درصد

 1 درصد

	 شامل الیاف صنعتی، چسب ها، اسانس های روغنی، مواد شیمیایی صنعت عکاسی

5-1 بخش شیمیایی
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ــن  ــورو در ای ــارد ی ــادل 4 میلی ــق و توســعه اســت و در ســال 2016 مع ــن ســرمایه گذاران حــوزه تحقی بخــش یکــی از بزرگ تری

حــوزه هزینــه کــرده اســت کــه حاصــل فّعالیت هــای تحقیــق و توســعه بخــش شــیمیایی، کســب 360 پتنــت در ســال 2016 بــود. در 

واقــع، بخــش شــیمیایی، دارویــی و فنــاوری زیســتی یک ســوم کل پتنت هــای بلژیــک را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بخــش 

ــتیک و  ــیمیایی، پالس ــع ش ــع، صنای ــد. در واق ــادرات می باش ــهم آن از ص ــر س ــک از نظ ــاد بلژی ــش اقتص ــن بخ ــیمیایی مهم تری ش

علــوم زیســتی بیشــترین ســهم یعنــی 32/2 درصــد را از صــادرات بلژیــک دارنــد. مقاصــد اصلــی صــادرات ایــن بخــش عبارتنــد 

از دانمــارک، فرانســه، ایــاالت متحــده، ایتالیــا، بریتانیــا و هلنــد. در واقــع ایــن بخــش بــا 22 میلیــارد یــورو، بیشــترین ســهم را در 

تــراز تجــاری مثبــت بلژیــک دارد )16(.

سهم صنایع شیمیایی از تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری و صادرات

ð صنایع پالستیک و الستیک

ــا ســرانه بــه ترتیــب 646 و 200 کیلوگــرم )2011( در دنیــا پیشــگام اســت. بلژیــک 5  بلژیــک در تولیــد و فــرآوری پالســتیک ب

درصــد تولیــد و 10 درصــد فــرآوری پالســتیک اتحادیــه اروپــا را در اختیــار دارد و ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا 2/2 درصــد از 

جمعیــت اتحادیــه اروپــا در ایــن کشــور ســکونت دارنــد. صنعــت پالســتیک بــا 10/7 میلیــارد یــورو خالــص صــادرات )2012(، 

نقــش اصلــی را در تــراز تجــاری بلژیــک دارد و از صنعــت داروســازی )7/9 میلیــارد یــورو( و صنعــت آهــن و فــوالد )4/4 میلیــارد 

تقریباً دوسوم صرف هزینه تحقیق و توسعه

63 درصد

یک سوم سرمایه گذاری صنعتی

56 درصد

یک سوم صادرات بلژیک

 از سال 11 درصد

2010
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ــک  ــتیک بلژی ــتیک و پالس ــوالت الس ــادرات محص ــی ص ــای اصل ــت. بازاره ــر اس ــیار مؤثرت ــاری بس ــراز تج ــد ت ــورو( در رش ی

عبارتنــد از آلمــان، فرانســه، هلنــد، بریتانیــا و ایتالیــا )نمــودار 10(. 

نمودار 10: مقصدهای اصلی صادرات الستیک و پالستیک بلژیک)2012(

ð  ــی ــورها در پ ــتیکی در طبیعــت، کش ــای پالس ــع زباله ه ــی از خطــرات دف ــش آگاه ــا افزای ــروزه ب ــتیک: ام ــت پالس بازیاف

کاهــش تولیــد ضایعــات پالســتیکی هســتند. در حــال حاضــر، بیــش از نیمــی از 47 میلیــون تــن پالســتیک مــورد اســتفاده 

ــه می شــود و 59/4  ــزان دور ریخت ــن می ــل می شــود. 40/6 درصــد از ای ــات تبدی ــه ضایع ــا ب ــای پالســتیک اروپ در فناوری ه

درصــد از آن بازیافــت می شــود کــه 25/1 درصــد از آن بــه چرخــه تولیــد برمی گــردد و 34/3 درصــد صــرف تولیــد انــرژی 

می شــود. کشــور بلژیــک یکــی از پیشــگامان احیــا ضایعــات پالســتیک در اروپاســت کــه 30 درصــد ضایعــات را بازیافــت 

می کنــد و 66 درصــد را جهــت تولیــد انــرژی می ســوزاند. بســیاری از شــرکت های تولیــد و فــراوری پالســتیک و الســتیک 

ــزرگ در صنعــت پالســتیک و الســتیک بلژیــک  ــه شــرکت های ب ــز هســتند. از جمل ــا نی ــک دارای واحدهــای احی در بلژی

.)12( NMC و Fremach، Nanocyl، Deceunick، Indumat :عبارتنــد از
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اداره فــدرال سیاســت گذاری علــوم بــا اجــرای برنامــه قطب هــای جــذب بین دانشــگاهی )IAP(1 در دوره 2001-2006 ،3 

ــو، کاتالیــزور و  ــو را تأمیــن بودجــه کــرد کــه شــامل موضوعــات »اثــرات کوانتومــی مــواد دارای ســاختار نان پــروژه فنــاوری نان

شــیمی ابرمولکول هــا و فوتــون و فوتونیــک می شــدند«. در دوره 2011-2007 نیــز 4 پــروژه حــوزه فنــاوری نانــو در ایــن برنامــه 

تأمیــن بودجــه شــد کــه شــامل موضوعــات فوتونیــک، مــواد غیرارگانیــک پیشــرفته بــا اســتفاده از روش نانوشــیمی، سیســتم های 

ــداد  ــک در تع ــه بلژی ــال 2016، رتب ــدند. در س ــه ها می ش ــیم ها و نانوخوش ــی در نانوس ــرات کوانتوم ــردی، اث ــی کارب ابرمولکول

مقــاالت ISI حــوزه نانــو 26 بــود و از نظــر تعــداد مقــاالت نانــو در هــر یــک میلیــون نفــر رتبــه 14 را داشــت. در مقایســه بــا ســال 

2015، ســهم بلژیــک از مقــاالت ISI نانــو در ســال 2016 و 2017 بــا کاهــش روبــرو بــوده اســت )نمــودار 11(. رتبــه دانشــگاه های 

ــه شــرح جــدول زیــر می باشــد. ــو در ســال 2016 ب بلژیــک از نظــر اچ ایندکــس2 مقــاالت نان

جدول 13: رتبه دانشگاه های بلژیک از نظر اچ ایندکس مقاالت نانو در سال 2016

تعداد مقاالتاچ ایندکسدانشگاه

9352دانشگاه کاتولیک لون3
9289دانشگاه گنت4

7220دانشگاه آنتورپ5

586دانشگاه آزاد بروکسل6

ــدر، والونــی و بروکســل دارای دوره هــای کارشناســی، ارشــد  در حــال حاضــر بســیاری از دانشــگاه های بلژیــک در مناطــق فالن

1 Interuniversity Attraction Poles Programme 

2  اچ ایندکس )h.index( شاخصی است که به وسیله آن میزان تأثیرگذاری دانشمندان به صورت کمی بیان می شود. این شاخص براساس 
تعداد مقاالت و میزان ارجاع به آنها محاسبه می شود. 

5-2 فناوری نانو

3 Catholic University of Leuven 

4 Ghent University 

5 University of Antwerp 

6 Free University of Brussels
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مکزیک بلژیک پاکستان

2012 2013 2014 2015 2016 2017
آگوست

2000 

0

1,2691,319
942

676
478351

1,039 1,157 1,222
1,430 1,332

1,105693 791
1,083

1,135
1,0461000 

و دکتــرا در رشــته های مختلــف فنــاوری نانــو هســتند و در مراکــز تحقیقاتــی آنهــا محققــان بــه تحقیقــات علمــی در حوزه هایــی 

چــون مــواد جدیــد، نانوالکترونیــک، نانوداروهــا، مدل ســازی، شبیه ســازی، اتوماســیون و رباتیــک می پردازنــد. برخــی از 

ــر می باشــند: ــه شــرح زی ــد ب ــت دارن ــو فّعالی ــاوری نان ــر بلژیــک کــه در حــوزه فن دانشــگاه های معتب
دانشگاه های منطقه فالندر: دانشگاه کاتولیک لوون )KULeuven(1، دانشگاه گنت، دانشگاه انتورپ، دانشگاه هاسلت2

ــژ  ــگاه ل ــل )ULB(4، دانش ــگاه آزاد بروکس ــردام )FUNDP(3، دانش ــح نوت ــگاه صل ــل: دانش ــی و بروکس ــه والون ــگاه های منطق دانش
)ULg(5، دانشگاه مون6 

نمودار 11: تعداد مقاالت ISI نانو بلژیک )2012-2017(

منطقــه فالنــدر بــه واســطه برخــورداری از دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی متعــدد از شــهرت باالیــی در حــوزه تحقیقــات و فنــاوری 

ــوآوری و  ــم و ن ــت، عل ــاد، مدیری ــط وزارت اقتص ــدر توس ــه فالن ــی منطق ــای علم ــه نهاده ــن بودج ــت. تأمی ــوردار اس ــو برخ نان

تجــارت بین المللــی ایــن منطقــه انجــام می شــود. ایــن منطقــه دارای مراکــز و مؤسســات تحقیقاتــی متعــددی اســت کــه در زمینــه 

فنــاوری و علــوم نانــو فّعالیــت دارنــد. همچنیــن، شــرکت های اســتارت آپ متعــدد و بازیگــران نــوآوری ایــن منطقــه بــه خوبــی بیــن 

1 Catholic University Leuven

2 Hasselt

3 Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix

4 Université Libre de Bruxelles

5 Université de Liège

6 University of Mon 
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دانــش پیشــرفته مراکــز علمــی و بــازار پیونــد برقــرار می کننــد. فّعالیت هــای نانــو در ایــن منطقــه بیشــتر حــول حوزه هــای نســاجی 

هوشــمند، ابزارهــای پزشــکی بســیار پیشــرفته )انقالبــی(، نوآوری هــای فنــاوری زیســتی و نوآوری هــای دیجیتــال اســت )18(.

ــه در  ــت ک ــتقل اروپاس ــی مس ــز تحقیقات ــن مرک ــگاهی(1 بزرگ تری ــک بین دانش ــز میکروالکترونی ــی imec )مرک ــز تحقیقات مرک

شــهر لــوون فالنــدر مســتقر اســت و بــا بیــش از 3,500 محقــق از سراســر دنیــا دارای تخصص هــای ویــژه در حــوزه فنــاوری نانــو 

و میکروالکترونیــک بــا کاربردهایــی در بخش هــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، خــودرو، مــواد غذایــی، ســالمت و بســیاری 

بخش هــای دیگــر اســت. دیگــر نهادهــای علمــی منطقــه فالنــدر کــه در حــوزه نانــو فّعالیــت دارنــد عبارتنــد از: مؤسســه فنــاوری 

زیســتی فالنــدر )VIB(2، مؤسســه فالنــدر تحقیقــات فنــاوری و مراکــز تحقیقاتــی کــه در دانشــگاه های ایــن منطقــه فّعالیــت دارنــد 

.)23(

ــی  ــتی اروپای ــاوری زیس ــرکت های فن ــد ش ــادل 7 درص ــه مع ــود دارد ک ــک وج ــتی در بلژی ــاوری زیس ــرکت فن ــش از 140 ش بی

هســتند. شــرکت های فنــاوری زیســتی بلژیــک 16 درصــد از گــردش مالــی و 10 درصــد از صــرف هزینــه تحقیــق و توســعه اروپــا 

را در ایــن حــوزه بــه خــود اختصــاص داده انــد. در ســال 2016، 3/4 میلیــارد یــورو در تحقیــق و توســعه بخــش فنــاوری زیســتی 

هزینــه شــده اســت کــه بیانگــر افزایــش تقریبــی 123 درصــدی طــی ده ســال گذشــته اســت. در همیــن ســال ارزش بــازار فنــاوری 

زیســتی بلژیــک 21/5 میلیــارد یــورو بــود کــه معــادل 18 درصــد از ارزش بــازار فنــاوری زیســتی اروپاســت. 

توســعه فنــاوری زیســتی در بلژیــک موجــب تشــکیل خوشــه های مختلــف فنــاوری زیســتی متشــکل از دانشــگاه ها، شــرکت ها و 

ســازمان های فّعــال در ایــن حــوزه شــده اســت. شــرکت های اســپین آف فنــاوری زیســتی بــه ســرعت در حــال گســترش هســتند. 

اغلــب شــرکت های فنــاوری زیســتی بلژیــک عضــو انجمــن صنایــع زیســتی بلژیــک )Bio-Be( هســتند کــه نماینــده ایــن صنعــت 

در ســطح ملــی و بین المللــی اســت. ایــن انجمــن بخشــی از essenscia، فدراســیون صنایــع علــوم زیســتی و شــیمی بلژیــک می باشــد. 

از نظــر نــوآوری و توســعه فنــاوری زیســتی، بلژیــک بهتریــن عملکــرد را در بیــن کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری اقتصــادی 

و توســعه دارد و رتبــه دوم صــادرات دارویــی دنیــا و بیشــترین )ســرانه( تعــداد داروهــای در حــال ســاخت را در دنیــا دارد )منطقــه 

1 Interuniversity Micro-Electronics Center

2 Vlaams Instituut voor Biotechnologie (Flanders Institute for Biotechnology)

5-3 فناوری زیستی
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بروکســل باالتریــن ســرانه تعــداد آزمایش هــای کلینیکــی فــاز 1 را در کل اروپــا دارد(. همچنیــن، بلژیــک کوتاه تریــن دوره تأییــد 

فــاز 1 آزمایش هــای کلینیکــی )دو هفتــه( را در اروپــا دارد )16(. سیســتم منطقــه ای نــوآوری منجــر بــه ایجــاد خوشــه های پیشــرفته 

فنــاوری کشــاورزی بــا تعــداد کثیــری شــرکت های زیســتی در مناطــق ســه گانه بلژیــک بــه ویــژه فالنــدر و والونــی شــده اســت. در 

واقــع، بســیاری از اســتارت آپ های زیســتی حاصــل تحقیقــات دانشــگاهی و مؤسســات تحقیقاتــی هســتند. ایــن شــرکت های نوپــا 

انــواع محصــوالت کشــاورزی دارای فنــاوری زیســتی را تولید–البتــه بــه مــدد شــرکت های بــزرگ و چنــد ملیتــی شــیمیایی- و بــه 

ــازار عرضــه می کننــد )9(. ب

منطقــه فالنــدر ســابقه خوبــی در کشــف ها و نوآوری هــای علمــی در حــوزه فنــاوری زیســتی دارد و صنایــع زیســتی ایــن منطقــه 

ــاوری  ــان فن ــی در حــوزه ژنتیــک و گیاه شناســی داشــته باشــند و در نتیجــه، بســیاری از نقش آفرین توانســته اند پیشــرفت های خوب

زیســتی فالنــدر از شــرکای شناخته شــده در ســطح بین المللــی هســتند. مؤسســه فنــاوری زیســتی فالنــدر )FIB(1 و مؤسســه 

ــوند. در  ــوب می ش ــدر محس ــه فالن ــتی منطق ــاوری زیس ــرفت فن ــت و پیش ــی موفقی ــای اصل ــو2 از محوره ــی فالندرزبی تحقیقات

منطقــه فالنــدر شــرکت های فنــاوری زیســتی ســبز بیشــتر در بخــش نــوآوری گنــت مســتقر هســتند و بــا همــکاری شــرکت های 

چندملیتــی فنــاوری زیســتی کشــاورزی )ماننــد  مونســانتو، کم چاینــا، بــی ای اس اف و بایــر(3 بــه تحقیقــات راهبــردی بســیار پیشــرفته 

ــی در  ــزرگ بین الملل ــرکت های ب ــا ش ــب و کار ب ــبکه ای کس ــدل ش ــک م ــتفاده از ی ــا اس ــب ب ــرکت ها اغل ــن ش ــد. ای می پردازن

ــد )9(. ــه همــکاری می پردازن ــف ب ســطوح مختل

جعبه 2: مؤسسه فناوری زیستی فالندر

ــه  ــا بودجــه دولــت منطقــه ای اســت کــه روی تبدیــل نتایــج فّعالیت هــای علمــی ب ــدر یــک نهــاد ب مؤسســه فنــاوری زیســتی فالن

ــی  ــه عبارت ــاوری و ب ــن مؤسســه انتقــال فن ــی ای ــی تمرکــز دارد. یکــی از اهــداف اصل ــی، کشــاورزی و صنعت کاربردهــای داروی

ــوون،  ــت، ل ــدر )گن ــه فالن ــگاه های منطق ــی دانش ــی و تحقیقات ــز علم ــه مراک ــن مؤسس ــت. ای ــات اس ــج تحقیق ــازی نتای تجاری س

ــتان های  ــتی، بیمارس ــای زیس ــتاب دهنده ه ــتی و ش ــد زیس ــز رش ــی، مراک ــای تحقیقات ــلت(، پارک ه ــل و هاس ــورپ، بروکس آنت

آموزشــی و ســازمان های تحقیقاتــی را بــه هــم پیونــد می دهــد. مؤسســه فنــاوری زیســتی فالنــدر ضمــن برخــورداری از یــک نمایــه 

1 Flanders Institute of Biotechnology (Vlaams Instituut voor Biotechnologie-VIB)

2 FlandersBio

3 Monsanto, Chem china, BASF and Bayer 
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ــا بســیاری از شــرکت های کوچــک و بــزرگ حــوزه فنــاوری زیســتی در منطقــه فالنــدر، اروپــا و ایــاالت متحــده  پتنــت غنــی ب

توافق نامه هــای صــدور مجــوز و همــکاری تحقیــق و توســعه منعقــد کــرده اســت. همچنیــن، ایــن مؤسســه دارای طیــف وســیعی 

از شــرکت های اســپین آف در حــوزه فنــاوری زیســتی ســبز و قرمــز اســت. ایــن مؤسســه بــا ارائــه یافته هــای جدیــد فناورانــه زمینــه 

ــد )9(. ــاوری زیســتی فراهــم می کن ــد در حــوزه فن ــوآور جدی ــرای ایجــاد شــرکت های ن را ب

استارت آپ های مؤسسه فناوری زیستی فالندر

در منطقــه والونــی نیــز بــا هماهنگــی باالیــی کــه بیــن نهادهــای ذی صــالح حــوزه فنــاوری زیســتی ایــن منطقــه وجــود دارد، صنایــع 

ــب  ــی در قال ــتی دارای نمایندگ ــوزه زیس ــدی ح ــان کلی ــیاری از نقش آفرین ــد و بس ــعه یافته ان ــی توس ــه خوب ــتی ب ــاوری زیس فن

16 12

استارت آپ ها استارت آپ های دارای 
سرمایه  خطرپذیر

سرمایه گذاری های 
سرمایه ای

پرسنل

10

294

641

7/4

215

753
میلیون یورو

میلیون یورو

میلیون یورو

2015

2006

1997

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
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شــرکت یــا مرکــز تحقیقاتــی در منطقــه والونــی هســتند. حــدود 15 هــزار نفــر در بخــش زیســتی منطقــه والونــی اشــتغال دارنــد و 

تنهــا در شــرکت واکســن جــی اس کــی1 8000 نفــر اشــتغال دارنــد. شــرکت های جانســون انــد جانســون، باکســتر، یــو ســی بــی، 

آی بــی ای2 از دیگــر شــرکت های بــزرگ فنــاوری زیســتی در منطقــه والونــی هســتند.  

 منطقــه بروکســل هــم بــه مــدد هماهنگــی بــاالی بیــن دانشــگاه ها و صنعــت توانســته اســت شــرایط مطلوبــی بــرای توســعه صنایــع 

زیســتی فراهــم کنــد. منطقــه بروکســل دارای حــدود 200 شــرکت فعــال در حــوزه تجهیــزات پزشــکی اســت. منطقــه بروکســل 

بــه منظــور حمایــت از شــرکت های جــوان حــوزه فنــاوری زیســتی، ســاز و کارهــای مالــی مؤثــری ایجــاد کــرده اســت، از جملــه 

ســازمان ســرمایه گذاری منطقــه ای بروکســل و صنــدوق مشــارکت و ارتبــاط فرشــتگان کســب و کار3. همچنیــن، منطقــه بروکســل 

ــب و کار  ــوآوری و کس ــز ن ــق مرک ــرکت، از طری ــکیل ش ــه تش ــس از مرحل ــتارت آپ پ ــرکت های اس ــت از ش ــور حمای ــه منظ ب

اروپایــی اراســموس )EEBIC(4 )بــا همــکاری دانشــگاه آزاد بروکســل تشــکیل شــده اســت( خدمــات مشــورتی در حــوزه مدیریــت 

ــد )12(. ــه می کن ــتی ارائ ــاوری زیس ــش فن ــه شــرکت های تازه تأســیس بخ ب

1 GSK Vaccines

2 Johnson & Johnson, Baxter, UCB, IBA

3 Business Angels Connect 

4 Erasmus European Business and Innovation Center 
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استارت آپ های مهندسی زیستی )SynBio( که در سطح اروپا مطرح هستند)9(

ویرایش ژن ها

فناوری زیستی صنعتی

کنترل حشرات

سالمت

موادغذایی

دی ان ای/ آران ای سنتزی

نرم افزار

زیست تابی

پالستیک های زیستی

سوخت های زیستی

j

j
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داده های کلیدی بخش دارویی بلژیک در سال 2016

بلژیــک یکــی از پیشــگامان صنعــت داروســازی دنیاســت. ایــن صنعــت از نظــر ایجــاد اشــتغال یکــی از صنایــع کلیــدی بلژیــک 

ــا ســال 2015  ــن بخــش وجــود داشــته اســت کــه در مقایســه ب محســوب می شــود و در ســال 2016 معــادل 35,250 شــغل در ای

ــق و توســعه و  ــادی مرهــون گســترش فّعالیت هــای تحقی ــا حــد زی ــن افزایــش اشــتغال ت ــوده اســت. ای شــاهد 10 درصــد رشــد ب

ــه واســطه داشــتن  ــع تولیــدی 7/6 درصــد می باشــد. ب تولیــدی در ایــن بخــش اســت. ســهم اشــتغال بخــش دارویــی از کل صنای

ــش از  ــی برخــوردار اســت. بی ــی بلژیــک از ســطح تحصیــالت و آمــوزش باالی ــروی کار بخــش داروی دانشــگاه های خــوب، نی

نیمــی )57/5 درصــد( از نیــروی کار ایــن بخــش دارای تحصیــالت آمــوزش عالــی هســتند و از هــر 3 نفــر، 1 نفــر )29 درصــد( از 

آمــوزش دانشــگاهی برخــوردار اســت. همچنیــن، ایــن بخــش دارای تعــداد زیــادی نیــروی کار خارجــی اســت؛ از هــر 5 محقــق 

بخــش دارویــی 1 نفــر )18 درصــد( دارای ملیــت غیــر بلژیکــی اســت. بخــش دارویــی از نظــر برابــری جنســیتی وضعیــت بســیار 

بهتــری نســبت بــه دیگــر بخش هــا دارد. همــان طــور کــه در جــدول زیــر مشــاهده می شــود، در ســال 2016 میــزان حضــور زنــان 

ــش  ــران بخ ــد مدی ــادل 31/5 درص ــی مع ــت های مدیریت ــان در پس ــور زن ــید و حض ــش رس ــن بخ ــروی کار ای ــد نی ــه 50 درص ب

35,250
 شغل

= 552 شغل جدید

از سال 2015 )1/6 درصد 
افزایش(

4,472
 محقق

= 5/5% افزایش 

از سال 2015

2/89 میلیون یورو

= 11/6% افزایش 
از سال 2015

 سرمایه گذاری در 
تحقیق و توسعه

40/7 میلیون یورو

= 11/3% افزایش 
از کل صادرات بلژیک

صادرات دارو و 
واکسن

5-4 صنعت داروسازی
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ــد )8(. ــی می باش داروی

جدول 14: درصد زنان شاغل در بخش دارویی در مقایسه با دیگر بخش ها

درصد مدیران زندرصد زنان از نیروی کار 

5031/5بخش دارویی

21/915/8بخش شیمیایی

31/123/1بخش غذایی

27/225/5مخابرات
22/512/7بخش انرژی

حضــور شــرکت های دارویــی موجــب ایجــاد شــغل در بخش هــای دیگــر 

شــده اســت بــه نحــوی کــه از هــر 1 شــغل در بخــش دارویــی 4/6 شــغل در 

ــود.  ــاد می ش ــر ایج ــای دیگ بخش ه

صادرات صنعت داروسازی .

11/3 درصــد از کل صــادرات بلژیــک بــه بخــش دارویــی اختصــاص 

ــه  ــک ب ــن و دارو از بلژی ــورو واکس ــارد ی ــال 2016، 40/7 میلی دارد. در س

کشــورهای دیگــر )اروپایــی و غیراروپایــی( صــادر شــد کــه معــادل 11/3 

درصــد کل صــادرات بلژیــک اســت. در ســال 2016 نیــز صنایــع شــیمیایی 

و دارویــی یک ســوم از صــادرات بلژیــک را بــه خــود اختصــاص دادنــد. در 

ســال 2016 تــراز تجــاری بخــش دارویــی بیــش از 7/2 میلیــارد یــورو بــود 

کــه نســبت بــه ســال گذشــته 14/3 درصــد افزایــش داشــت و بــه ایــن ترتیب 

ــت.  ــال 2016 داش ــک در س ــت بلژی ــاری مثب ــراز تج ــری در ت ــش مؤث نق

وضعیــت خــوب صــادرات بخــش دارویــی مرهــون موقعیــت اســتراتژیک 

+%1/6
از سال 2015

522 شغل جدید 
شامل 235 شغل )43 درصد( 

در بخش تحقیق و توسعه

35,25034,69834,075

داده های اشتغال بخش دارویی

20152014)تخمین( 2016

هر 1 شغل
 در بخش دارویی 

4/6 شغل
 در دیگر بخش ها ایجاد  می کند
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بلژیــک در بیــن کشــورهای اروپایــی، دسترســی خــوب بــه بازارهــای دنیــا 

و البتــه زیرســاخت های عالــی لجســتیکی ایــن کشــور اســت. تقریبــاً نیمــی 

ــی  ــه کشــورهای غیراروپای ــی بلژیــک ب )47/6 درصــد( از صــادرات داروی

ارســال می شــود و تقریبــاً یک پنجــم صــادرات دارویــی آن بــه کشــورهای 

ــه بازارهــای آســیایی فرســتاده می شــود )8(. شــمال آمریــکا و یک هشــتم ب

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه .

بخــش دولتــی و خصوصــی ســرمایه گذاری های ســنگینی در تحقیــق و 

ــورو  ــارد ی ــال2016، 2/89 میلی ــد. در س ــازی می کنن ــش داروس ــعه بخ توس

در تحقیــق و توســعه ســرمایه گذاری شــده اســت کــه دال بــر افزایــش 

ــیع  ــرمایه گذاری های وس ــن س ــد. ای ــال 2015 می باش ــدی از س 11/6 درص

بخــش دارویــی را بــه نقش آفریــن اصلــی عرصــه نــوآوری بلژیــک تبدیــل 

کــرده اســت. در واقــع، صنعــت داروســازی )بخــش خصوصــی( ســاالنه 1/5 

ــادل  ــه مع ــد ک ــرمایه گذاری می کن ــعه س ــق و توس ــورو در تحقی ــارد ی میلی

ــق و توســعه  40 درصــد از کل ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در تحقی

ــای  ــق تخفیف ه ــم از طری ــت ه ــا(. دول ــن اروپ ــر میانگی ــد )دو براب می باش

ــه  مالیاتــی، مشــوق های مالیاتــی و حمایــت از اســتخدام محققــان مجــرب ب

ــد )16(.  ــک می نمای ــش کم ــن بخ ــعه ای ــق و توس تحقی

40/7341/0139/84

20152014)تخمین( 2016

داده های صادرات بخش دارویی 
)میلیون یورو(

بخش دارویی معادل 

11/3 درصد

 از کل صادرات بلژیک 

است.

20152014

7/226/317/78
+%14/3

 افزایش از سال 2015

تراز تجاری )میلیون یورو(

)تخمین( 2016
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ــن  ــت. ای ــک اس ــع بلژی ــن صنای ــش در بی ــن بخ ــی نوآورتری ــش داروی بخ

ــی مشــوق تحقیقــات و برخــورداری  ــه واســطه چارچــوب مقررات کشــور ب

از دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی معتبــر و مشــهور یکــی از مقاصــد جــذاب 

ــا محســوب می شــود. افزایــش ســرمایه گذاری های ایــن  ــرای محققــان دنی ب

بخــش منجــر بــه افزایــش تعــداد نیــروی کار تحقیقاتــی بخــش دارویی شــده 

ــی  ــع داروی ــات صنای ــش تحقیق ــر در بخ ــال 2016، 4500 نف ــت . در س اس

ــته  ــد داش ــد 5/5 درص ــال 2015 رش ــا س ــه ب ــه در مقایس ــتند ک ــتغال داش اش

ــی  ــز تحقیقات ــات  و مراک ــادی تأسیس ــداد زی ــش دارای تع ــن بخ ــت. ای اس

و تولیــدی اســت کــه شــرایط مناســبی را بــرای فّعالیــت شــرکت های 

ــم  ــگاهی فراه ــپیناف های دانش ــتارت آپ ها و اس ــی، اس ــر داروی کوچک ت

ــز  ــرکت ها، مراک ــش، ش ــن بخ ــاال در ای ــوع ب ــود تن ــا وج ــت. ب ــرده اس ک

تحقیقاتــی و بیمارســتان ها بــا هــم تعامــل و همــکاری بســیار نزدیکــی دارنــد 

.)8(

2014

2/45

2014 2015

4,119

)تخمین( 2016

داده های اشتغال در تحقیق و توسعه
 

2015 )تخمین( 2016

2/892/59

داده های سرمایه گذاری در تحقیق 
و توسعه )میلیون یورو(

برای سومین سال پیاپی 

سرمایه گذاری افزایش داشته 

است.

4,4724,237

# محققان

%+11/6
افزایش سرمایه گذاری 

تحقیق و توسعه 

از سال 2015
%+5/5

افزایش محققان
از سال 2015

2014
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مؤسسات و تأسیسات تحقیقاتی بخش دارویی

مقر اصلی شرکت های 
دارویی

تأسیسات تحقیق و 
توسعه

دانشگاه و مرکز سایت تولیدی
تحقیقاتی

مرکز رشد 
زیستی

بیمارستان آموزشی

15143212147

در ســال 2016، تولیــد فــوالد خــام در بلژیــک بــا افزایــش 6 درصــدی بــه 7/7 میلیــون تــن رســید. در ســال 2017 )نیمــه اول ســال( 

نیــز در مقایســه بــا مــدت مشــابه در ســال 2016، تولیــد فــوالد خــام بــا 3 درصــد افزایــش بــه 2 میلیــون تــن رســید. تولیــد فــوالد در 

ــا مالکیــت خارجــی انجــام می شــود کــه بزرگ تریــن آنهــا  ــاً توســط چنــد شــرکت داخلــی و تعــدادی شــرکت ب بلژیــک عمدت

شــرکت ArcelorMital اســت. ایــن شــرکت 5 میلیــون تــن از تولیــد فــوالد خــام بلژیــک را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

جدول 15: تولیدکنندگان برتر فوالد بلژیک در سال 2016 )منبع: وب سایت شرکت ها(

محصوالت اصلیمیزان تولید )میلیون تن(نام شرکترتبه

1ArcelorMital5محصوالت تخت، بلند و ضد زنگ

2NLMK3/3صفحات فوالدی، محصوالت رشته ای

3Aperam1/1محصوالت ضد زنگ

بلژیــک هشــتمین صادرکننــده بــزرگ فــوالد در دنیاســت. در ســال 2017 )تــا مــاه مــارس( بلژیــک 5 میلیــون تــن فــوالد صــادر 

کــرده اســت کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل )4/3 میلیــون تــن(، 15 درصــد افزایــش داشــته اســت. بلژیــک 4 درصــد از 

کل صــادرات جهانــی فــوالد را در اختیــار دارد )2016(. امــا از نظــر ارزش، ســهم صــادرات فــوالد ایــن کشــور تنهــا 3/2 درصــد از 

کل صــادرات آن در ســال 2016 بــوده اســت. بلژیــک بــه 160 کشــور و منطقــه فــوالد صــادر می کنــد کــه از آن میــان کشــورهای 

5-5 صنعت فوالد
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ــکیل  ــور را تش ــن کش ــوالد ای ــادرات ف ــای ص ــن بازاره ــب بزرگ تری ــه ترتی ــتان ب ــا و لهس ــا، ایتالی ــد، بریتانی ــه، هلن ــان، فرانس آلم

ــوالت  ــوپ، محص ــه و تی ــواع لول ــد2، ان ــوالت بلن ــت1، محص ــوالت تخ ــامل محص ــک ش ــوالد بلژی ــادرات ف ــبد ص ــد. س می دهن

نیمه ســاخته و محصــوالت ضــد زنــگ می باشــد )10(. نهادهــای اصلــی در حــوزه نظــارت، اطالعــات و تحقیقــات صنایــع فــوالد 

 .5)CRM( 3، اینفواســتیل4 و مرکــز تحقیقــات متالــورژی)GSV( بلژیــک عبارتنــد از: اتحادیــه فــوالد بلژیــک

اتحادیــه فــوالد بلژیــک نمایندگــی تولیدکننــدگان و فّعــاالن صنعــت فــوالد را در ســطح بین المللــی، ملــی، ایالتــی و منطقــه ای 

ــاره موضوعاتــی از  ــه اعضــای خــود، مطالعاتــی نیــز درب ــه خدمــات متــداول اتحادیه هــا ب برعهــده دارد. ایــن ســازمان ضمــن ارائ

ــازار و غیــره انجــام می دهــد. ایــن نهــاد  قبیــل روندهــای اقتصــاد، مســائل اجتماعــی و زیســت محیطی مؤثــر در صنعــت فــوالد، ب

ــز  ــوالد )اینفواســتیل( نی ــا مرکــز اطالعــات ف ــوالد بلژیــک ب ــاره عملکــرد صنعــت ف ــه عمومــی اطالعــات مســتند درب ضمــن ارائ

همــکاری نزدیکــی دارد. 

اینفواســتیل مرکــز انتشــار و اطالعــات ســاخت و ســاز فــوالد اســت کــه حــوزه فّعالیــت آن عبــارت اســت از: ارائــه اطالعــات 

حــوزه ســاخت و ســاز فــوالد بــه مشــتریان و معمــاران و ارائــه اطالعــات بــه فّعــاالن بخــش ســاخت و ســاز فــوالد. ایــن مرکــز بــا 

ــم  ــوالد را گــرد ه ــدگان حــوزه ســاخت و ســاز ف ــدگان و مصرف کنن ــوالد، تولیدکنن ــداد روز ســاخت و ســاز ف برگــزاری روی

مــی آورد. 

مرکــز تحقیقــات متالــورژی نیــز بــا برخــورداری از ســابقه ای 70 ســاله در تحقیــق و توســعه متالــورژی، فّعاالنه در جهــت افزایش 

نقــش و ســهم صنایــع فــوالد و فلــزات در توســعه صنعتــی کشــور تــالش می کنــد. یکــی از تخصص هــای ایــن مرکــز راه انــدازی 

تأسیســات بــزرگ آزمایشــی در آزمایشــگاه های خــود در شــهرهای لیــژ6 و گنــت7 اســت کــه در حوزه هــای فنــی متنوعــی ماننــد 

پختــن، ذوب و ریخته گــری، عملیات هــای حرارتــی و نــورد، آنیلینــگ8 )بازپخــت کامــل( و پوشــش دهی9 فّعالیــت دارنــد. ایــن 

1 Flat products

2 Long products 

3 Groupement de la Sidérurgie - Staalindustrie Verbond (Belgium Steel Federation) 

4 Infosteel (information and promotion centre for the steel construction sector)

5 CRM Group (Centre for Research in Metallurgy)

6 Leige

7 Gent

8 Annealing

9 Coating 
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مرکــز بــه منظــور تحقــق راهبردهــای توســعه ای خــود، همــواره تجهیــزات خــود را بــروز می کنــد و ســرمایه گذاری های بســیاری 

بــرای توســعه فناوری هــای جدیــد انجــام می دهــد. همــه فّعالیت هــای ایــن مرکــز دارای گواهــی ایــزو 9001 هســتند )24(.

  

بخــش فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات )ICT(1 بــا تولیــد 3/30 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 2011 یکــی از 

محرک هــای اصلــی رشــد اقتصــادی و نــوآوری فناورانــه در بلژیــک اســت. بــه طــور کلــی، ایــن بخــش ســاالنه فروشــی بالــغ بــر 

38 میلیــارد یــورو دارد. بزرگ تریــن اثــر درآمــدی در ایــن بخــش متعلــق بــه توزیــع تجهیــزات اطالعــات و ارتباطــات می باشــد. 

خدمــات فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و نشــر نرم افــزار نیــز بــه ســرعت رو بــه رشــد اســت. حــدود 20 درصــد از نیــروی کار 

ــوزه  ــک در ح ــه بلژی ــرف هزین ــزان ص ــتند. می ــغول هس ــزار مش ــد نرم اف ــوزه تولی ــات در ح ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــش فن بخ

ــه هشــتم را در جهــان دارد )شــاخص  ــود کــه رتب ــی در ســال 2017 ب ــص داخل ــد ناخال ــر 0/6 درصــد از تولی ــزار و کامپیوت نرم اف

ــص  ــد ناخال ــد از تولی ــادل 2/35 درص ــات مع ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــوزه فن ــک در ح ــه بلژی ــرف هزین ــوآوری(. ص ــی ن جهان

داخلــی ایــن کشــور اســت. اگرچــه بلژیــک تنهــا 2 درصــد از جمعیــت اتحادیــه اروپــا را دارد امــا مســئول تولیــد 3/3 درصــد از 

ــت. ــه اروپاس ــزار اتحادی ــش نرم اف ــی بخ ــردش مال گ

در 4 دســته اصلــی محصــوالت فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات )کامپیوتــر و تجهیــزات جانبــی، تجهیــزات الکترونیکــی مصرفــی، 

قطعــات و اجــزاء فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، تجهیــزات مخابراتــی(، صــادرات بلژیــک بــا رشــد 12 درصــدی بیــن ســال های 

2009 و 2011 بــه 343 میلیــارد یــورو رســید. در همیــن دوره، رشــد واردات بیشــتر بــود و در نتیجــه، تــراز تجــاری بخــش فنــاوری 

اطالعــات و ارتباطــات منفــی بــود و بــه 3/9 میلیــارد یــورو رســید. 

1 Information and Communication Technologies 
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)2016( 1)DESI( نمودار 12: عملکرد بلژیک در شاخص اجتماع و اقتصاد دیجیتال

ــوده اســت.  ــق ب ــروی کار مجــرب در جــذب ســرمایه گذاری خارجــی بســیار موف ــی و نی ــت جغرافیای ــه واســطه موقعی بلژیــک ب

بــه عنــوان مثــال، در ســال 2010 آمریــکا بیشــترین ســرمایه گذاری اروپایــی خــود را در ایــن کشــور انجــام داده اســت. همچنیــن، 

ــل از  ــه نق ــت: ب ــده اس ــی ش ــرکت های بلژیک ــری ش ــا رقابت پذی ــب ارتق ــک موج ــی در بلژی ــدی جهان ــران کلی ــز بازیگ تمرک

ــه  ــک 12 اســت. در حــال حاضــر، بروکســل و منطق ــی بلژی ــری محل ــه رقابت پذی ــوآوری )ســال 2017(، رتب ــی ن شــاخص جهان

فالنــدر از مراکــز مهــم فنــاوری اطالعــات اروپــا هســتند کــه بیشــتر مرهــون حضــور شــرکت های بــزرگ آمریکایــی و اروپایــی 

اســت بــه نحــوی کــه 10 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی بروکســل حاصــل فنــاوری اطالعــات اســت و 68 درصــد از شــاغلین 

حــوزه فنــاوری اطالعــات در بلژیــک در یکــی از شــرکت های چندملیتــی مشــغول بــه فّعالیــت هســتند. در ســال 2016، بلژیــک از 

نظــر شــاخص اجتمــاع و اقتصــاد دیجیتــال )DESI(از میانگیــن اتحادیــه اروپــا باالتــر بــود ولــی در مقایســه بــا کشــورهای همســایه 

ــودار 12(.   ــت )نم ــری داش ــرد ضعیف ت عملک

1 Digital Economy and Society Index

1 اتصال

2 سرمایه انسانی

4 یکپارچگی فناوری 3  استفاده از اینترنت
دیجیتال

5 خدمات عمومی دیجیتال

میانگین اتحادیه اروپا

میانگین کشورهای دارای رتبه 
نزدیک به بلژیک

 بلژیک

Source: European Commission 
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ــت  ــن صنع ــگامان ای ــزء پیش ــات ج ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــاخت های فن ــر زیرس ــور از نظ ــن کش ــته ای ــه گذش ــه در ده ــا آنک ب

بــود، امــا در حــال حاضــر دچــار تنــزل شــده و در شــاخص جهانــی نــوآوری )2017( رتبــه 32 از نظــر زیرســاخت های فنــاوری 

اطالعــات و ارتباطــات و رتبــه 16 از نظــر دسترســی بــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را دارد. در حــال حاضــر، 99 درصــد کشــور 

ــن کشــور کامــل اســت. اگرچــه  ــاً پوشــش شــبکه ای ای ــا ســرعت 1 گیــگ( اســت و تقریب تحــت پوشــش شــبکه های ســریع )ت

ــه  ــن کشــور از نظــر دسترســی ب ــزل ای ــر تن ــام دال ب ــن ارق ــی ای ــی اســت ول ــن کشــور در ســطح باالی کیفیــت زیرســاخت های ای

ــا دیگــر کشــورهای اروپایــی اســت.  ــاوری اطالعــات و ارتباطــات و زیرســاخت های ایــن حــوزه در مقایســه ب خدمــات فن

بــا توجــه بــه گســتردگی ایــن بخــش، تخصصی شــدن از ملزومــات ارتقــا رقابت پذیــری اســت و شــرکت های بلژیکــی کــه اغلــب 

ــاوری  ــع فن ــی صنای ــای اصل ــتند. بخش ه ــبی هس ــت مناس ــر در وضعی ــن نظ ــتند از ای ــط هس ــک و متوس ــرکت های کوچ ــزء ش ج

اطالعــات و ارتباطــات در بلژیــک عبارتنــد از: خدمــات مالــی، بخــش عمومــی، توزیــع، حمــل و نقــل، تولیــد و ســاخت و ســاز. 

ــای  ــوای وب، نرم افزاره ــت محت ــای مدیری ــا(، راه حل ه ــردی )اپ ه ــای کارب ــتر روی برنامه ه ــز بیش ــزار تمرک ــش نرم اف در بخ

ــت )15(. ــای CRM/ERP1 اس ــبکه و برنامه ه ــت ش ــوالت امنی ــازی و محص شبکه س

شبکه های تحقیقاتی فناوری اطالعات و ارتباطات .

ــه  ــر منطق ــت، ه ــه ای اس ــای منطق ــئولیت های دولت ه ــارات و مس ــزء اختی ــعه ج ــق و توس ــوزش و تحقی ــه آم ــه اینک ــه ب ــا توج ب

ــی مهــم  ــه مراکــز تحقیقات ــد. از جمل ــن و اجــرا می کن ــق و توســعه را تدوی ــا شــرایط خــاص خــود سیاســت های تحقی متناســب ب

ــد از: ــاوری اطالعــات و ارتباطــات بلژیــک عبارتن حــوزه فن

ــا بیــش از 1600  ــی مســتقل اروپاســت کــه ب ــن مرکــز تحقیقات ــک )IMEC(2: بزرگ تری ــرو الکترونی ــته ای میک ــز بین رش مرک

نفــر نیــروی انســانی مجــرب از سراســر دنیــا در حــوزه نانوالکترونیــک و فنــاوری نانــو در منطقــه فالنــدر )شــهر لــوون( فّعالیــت 

دارد. تحقیقــات ایــن مرکــز در جهــت ارتقــا ســالمت و توســعه الکترونیــک هوشــمند، انــرژی پایــدار، مخابــرات وایرلــس و حمــل 

و نقــل ایمــن هســتند. 

1 Customer Relationship Management/ Enterprise Resource Planning

2 Interdisciplinary Micro-Electronics Center
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ــدر اســت کــه در واقــع  iMinds: ایــن مرکــز کــه ســابقاً )IBBT(1 نامیــده می شــد، از مؤسســات تحقیقاتــی مســتقل در منطقــه فالن

مرکــز کارآفرینــی و تحقیقــات دیجیتــال منطقــه فالنــدر محســوب می شــود. محققــان ایــن مرکــز در 5 حــوزه اصلــی بــا محققــان 

ــاوری  ــه، فن ــالمت جامع ــانه، س ــگ و رس ــد: فرهن ــکاری می کنن ــی هم ــی و بین الملل ــی مل ــای تحقیقات ــر و پروژه ه ــز دیگ مراک

اطالعــات و ارتباطــات ســبز، شــهرهای هوشــمند و تولیــد. 

ــوزه  ــان ح ــان و کارشناس ــم آوردن متخصص ــرد ه ــا گ ــبکه ب ــن ش ــات INFOPOLE: ای ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــه فن خوش

فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــه ارتقــا کســب و کارهــا و نــوآوری از طریــق مشــارکت کمــک می کنــد. ایــن شــبکه بــا 170 

عضــو در منطقــه والونــی واقــع شــده اســت. حوزه هــای فّعالیــت آن عبارتنــد از: مکاترونیــک، ســالمت، هوافضــا، حمــل و نقــل 

و لجســتیک، صنایــع کشــاورزی، اقتصــاد سبز/توســعه پایــدار، انــرژی و محیــط زیســت، ســاخت و ســاز، پالســتیک، فوتونیــک، 

ــتی )15(. ــط زیس ــای محی ــانه و فناوری ه رس

1 International BroadBand Technology 

مراکز تحقیقاتی مهم حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بلژیک

)IMEC( 1-  مرکز بین رشته ای میکرو الکترونیک

iMinds  -2

INFOPOLE 3-  خوشه فناوری اطالعات و ارتباطات
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ــه اســتثنای ســاخت  و ســاز( و حــدود 2/3  مطابــق داده هــای یورواســتات1 بخــش انــرژی 14/1 درصــد از کل صنعــت بلژیــک )ب

درصــد از کل تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور را تشــکیل می دهــد )نمــودار 13(. بخــش انــرژی در بلژیــک شــامل تولیــد و توزیــع 

بــرق، گاز، بخــار و سیســتم های تهویــه مطبــوع )تهیــه بــرق، گاز، بخــار و آب داغ( می باشــد )12(.

نمودار 13: سهم انرژی در GDP و صنعت

ــر  ــا باالت ــه اروپ ــن اتحادی ــرژی آن از میانگی ــه اروپاســت و شــدت ان ــرژی در اتحادی ــزرگ ان ــده ب ــک هشــتمین مصرف کنن بلژی

اســت. ایــن کشــور بــا مصــرف 2Mtoe 56/3، 3/3 درصــد از کل مصــرف انــرژی اروپــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت. یکــی 

ــاً یک ســوم کل  ــن کشــور اســت کــه تقریب ــل ای ــک، بخــش لجســتیک و حمــل  و نق ــرژی در بلژی ــاالی ان ــل مصــرف ب از دالی

ــی لجســتیک اروپاســت( )12(. در ســال 2012،  ــن بخــش می باشــد )بلژیــک یکــی از مراکــز اصل ــه ای ــق ب ــی متعل ــرژی مصرف ان

ــن  ــه ای ــرژی اولی ــزان کل مصــرف ان ــارم می ــاً یک چه ــود کــه تقریب ــادل Mtoe 15/7 ب ــه در بلژیــک مع ــرژی اولی ــد ان ــزان تولی می

1 Eurostat

2 Million tons of oil equivalent )معادل یک میلیون تن نفت(

5-7 بخش انرژی
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کشــور بــوده اســت )4(. بخــش اعظــم مصــرف انــرژی در بلژیــک در قالــب ســوخت های فســیلی اســت )زغــال ســنگ، نفــت و 

گاز طبیعــی( )نمــودار 14(. انــرژی هســته ای نیــز 18 درصــد از کل مصــرف انــرژی اولیــه ایــن کشــور را بــه خــود اختصــاص داده 

ــرق تشــکیل می دهــد )1(.  ــرژی ب ــرژی بلژیــک را ان ــی ان اســت و 20 درصــد از کل مصــرف نهای

مصرف نهایی به تفکیک منبع انرژی )2012(    مصرف اولیه به تفکیک منبع انرژی )2012(

)2014 Eurostat :نمودار 14: مصرف اولیه و نهایی انرژی به تفکیک منبع )منبع

ــن  ــه ای ــرژی اولی ــه کل ان ــد عرض ــادل 75 درص ــه مع ــود ک ــک Mtoe 40/1 ب ــی )TFC(1 بلژی ــرف نهای ــال 2014 کل مص در س

ــوده اســت. بخــش صنعــت بزرگ تریــن  کشــور در همیــن ســال اســت. از ســال 2000 مقــدار کل مصــرف نهایــی نســبتاً ثابــت ب

مصرف کننــده انــرژی اســت کــه در ســال 2014، 47/5 درصــد از کل مصــرف نهایــی را بــه خــود اختصــاص داد. پــس از صنعــت 

ــکونی )18/4  ــش مس ــال آن بخ ــه دنب ــی دارد و ب ــرف نهای ــهم را از کل مص ــترین س ــد بیش ــا 21/7 درص ــل ب ــل و نق ــش حم بخ

ــد )4(.  ــرار دارن ــگل )12/3 درصــد( ق ــات عمومــی شــامل کشــاورزی، شــیالت و جن ــی و خدم درصــد(، بخــش بازرگان

1 Total final Consumption 
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جدول 16: داده های کلیدی منابع انرژی در سال 2014 ) به غیر از انرژی هسته ای( 

انرژی های تجدیدپذیرگاز طبیعی زغال سنگنفت

تولید

سوخت های 
فسیلی و 
ضایعات

آبی و زمین خورشیدیباد
حرارتی

Mtoe 3/3 و 000

5/7 1TWh

Mtoe 0/4 و 

4/6 TWh

Mtoe 0/3 و 

2/9 TWh

Mtoe 0/03 و 

0/3 TWh

16 میلیارد 4/6 میلیون تن32/4 میلیون تنخالص واردات
مترمکعب

3/500 میلیون تنخالص صادرات

TPES 0/05 %0/5 %0/7 %6/3 %23/9 %6/3 %42/3  %سهم از

0/4 %4 %6/5 %7/9 %27 %6/2 %0/3 %سهم از تولید برق

سهم از مصرف 
انرژی بخش ها

صنعت 40/1 %
حمل و نقل 35/7 % 

مسکونی 10/2 % 
کشاورزی، 

بازرگانی و خدمات 
عمومی 5 %

صنعت 24/3 %
مسکونی 3/3 %

بــه  انــرژی  تبدیــل 
ــرق 37/5 % ــر از ب غی

تولید برق 34/6 %
سایر موارد 0/3 %

صنعت 34/4 %
تولید برق 25/3 %
مسکونی 22/9 %

کشاورزی، خدمات 
عمومی و بازرگانی 

% 13/5
سایر موارد 3/5 %

حمل و نقل 0/4 %

جدول 17: داده های کلیدی انرژی هسته ای

8 واحد هسته ای واقع در دو سایت هسته ایتعداد راکتورها

5927 میلیون واتظرفیت نصب شده

33/7 تریلیون وات ساعت47/2 درصد از کل تولید برقتولید برق

TPES 16/6 درصد سهم از

1 Terawatt Hours
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در ســال 2014 عرضــه کل انــرژی اولیــه بلژیــک )TPES(1 برابــر بــا Mtoe 52/8 بــود کــه 72/7 درصــد از آن را ســوخت های فســیلی 

شــامل نفــت )42/3 درصــد(، گاز طبیعــی )23/9 درصــد( و زغــال ســنگ )6/3 درصــد( تأمیــن می کردنــد. انــرژی هســته ای 16/6 

ــوخت های  ــامل س ــتر ش ــر بیش ــای تجدیدپذی ــد. انرژی ه ــن می کردن ــد آن را تأمی ــز 8 درص ــر نی ــای تجدیدپذی ــد و انرژی ه درص

زیســتی و ضایعــات )6/3 درصــد(، بــاد )0/8 درصــد( و خورشــیدی )0/9 درصــد( می شــوند. میــزان تولیــد انــرژی آبــی و زمیــن 

حرارتــی قابــل چشم پوشــی اســت. خالــص واردات بــرق از عرضــه کل انــرژی اولیــه 2/9 درصــد بــوده اســت. در واقــع، در چنــد 

ــر زیــادی  ــا وجــود رشــد نســبی تغیی ــه ب ــرژی اولی ــاد تاکنــون( ســهم انرژی هــای مختلــف از عرضــه کل ان ــر )دهــه هفت دهــه اخی

نداشــته اســت. همــان طــور کــه در نمــودار 15 مشــاهده می شــود، طــی چنــد دهــه گذشــته همــواره ســوخت فســیلی بیشــترین ســهم 

را در عرضــه کل انــرژی اولیــه داشــته اســت و پــس از آن انــرژی هســته ای بــا رونــد رشــد نســبتاً ثابــت نقــش بزرگــی در تأمیــن 

انــرژی بلژیــک داشــته اســت. همچنیــن، در مقایســه بــا کشــورهایی ماننــد نــروژ، ســوئد، اتریــش و دانمــارک کــه ســهم انــرژی 

تجدیدپذیــر از عرضــه کل انــرژی اولیــه آنهــا بــاالی 20 درصــد اســت، در بلژیــک کمتــر از 10 درصــد عرضــه کل انــرژی اولیــه 

ــه انرژی هــای تجدیدپذیــر تعلــق دارد )نمــودار 16( )4(.  ب

نمودار 15: سهم انرژی های مختلف از عرضه کل انرژی اولیه بلژیک از 1973 تا 2012

1 Total Primary Energy Supply 
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نمودار 16: نسبت منابع تجدیدپذیر از ناخالص مصرف انرژی نهایی بلژیک )2012(

قســمت اعظــم تولیــد انــرژی وابســته بــه منابــع خارجــی اســت. بــه عبارتــی، اگــر چــه تولیــد بــرق هســته ای )66 درصــد کل تولیــد 

انــرژی( را تولیــد داخلــی می داننــد ولــی در واقــع بــا اســتفاده از آلومینیــم وارداتــی ایــن تولیــد انجــام می شــود. تنهــا 23/6 درصــد 

 58/8 Mtoe از عرضــه کل انــرژی اولیــه از طریــق تولیــد داخلــی اســت و بقیــه آن وابســته بــه واردات اســت. در ســال 2014 بلژیــک

واردات نفــت خــام و محصــوالت نفتــی داشــته اســت کــه Mtoe 29/4 آن صــادرات شــده اســت. از ســال 2004 میــزان واردات 

نفــت خــام و محصــوالت نفتــی 9/8 درصــد کاهــش داشــته اســت. در ســال 2014 واردات گاز طبیعــی Mtoe 13/4 بــود کــه نســبت 

ــا ســال 2004،  بــه ســال های قبــل 7/5 درصــد کاهــش داشــته اســت. کل واردات زغــال ســنگ Mtoe 3/8 بــود کــه در مقایســه ب

ــه روســیه، عربســتان،  43/7 درصــد کاهــش داشــته اســت. واردات ســوخت های فســیلی بلژیــک از کشــورهای مختلــف از جمل

نیجریــه و نــروژ بــرای نفــت خــام، ایــاالت متحــده، اســترالیا و روســیه بــرای زغــال ســنگ و نــروژ، هلنــد، قطــر و بریتانیــا بــرای گاز 

طبیعــی انجــام می شــود )نمــودار 17( )4(.
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نمودار 17: مبدا واردات نفت خام، گاز طبیعی و زغال سنگ در سال 2012 )1(

در ســال 2014، بلژیــک Mtoe 12/5 تولیــد انــرژی داشــت کــه 70/1 درصــد آن از انــرژی هســته ای و 28/1 درصــد از انرژی هــای 

ــی  ــاد )3/2 درصــد(، خورشــیدی )2/1 درصــد(، آب ــود کــه شــامل ســوخت فســیلی و ضایعــات )22/6 درصــد(، ب ــر ب تجدیدپذی

)0/2 درصــد( و مقادیــر ناچیــزی انــرژی زمیــن حرارتــی می شــدند. 

در ســال 2014، شــدت انــرژی )نســبت عرضــه کل انــرژی اولیــه بــه تولیــد ناخالــص داخلــی بــر حســب برابــری قــدرت خریــد( 

بلژیــکtoe1 0/12  از هــر 1000 دالر تولیــد ناخالــص داخلــی بــود کــه از میانگیــن کشــورهای عضــو آژانــس بین المللــی 

ــه دلیــل مصــرف بــاالی تأسیســات پتروشــیمی و  انــرژی )toe/USD1000 0/10( 2)IEA( باالتــر اســت )نمــودار 18( و تــا حــدی ب

1 Tonnes of oil equivalent )معادل یک تن نفت( 
2 International Energy Agency 
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پاالیشــگاه های ایــن کشــور می باشــد. ســرانه مصــرف انــرژی در بلژیــک toe 4/8 اســت کــه رتبــه هشــتم را در بیــن کشــورهای 

عضــو آژانــس بین المللــی انــرژی دارد )4(. یکــی از دالیــل بــاال بــودن شــدت انــرژی در بلژیــک، کیفیــت لجســتیک ایــن کشــور 

ــه مصــرف می رســد )1(.  ــل ب ــرژی در بخــش حمــل و نق ــع، حــدود یک ســوم ان اســت. در واق

نمودار 18: شدت انرژی در بلژیک در مقایسه با اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر )هر کیلوگرم بنزین در 1000 یورو(

در ســال 2012 کل تولیــد بــرق بلژیــک معــادل 71/5 تریلیــون وات ســاعت بــوده اســت. در حــال حاضــر، بیــش از نیمــی از تولیــد 

بــرق بلژیــک از منبــع هســته ای اســت. گاز طبیعــی بــا حــدود 30 درصــد در جایــگاه دوم و زغــال ســنگ بــا حــدود 6 درصــد در 

جایــگاه ســوم تولیــد بــرق قــرار دارنــد. در ســالهای اخیــر انرژی هــای تجدیدپذیــر و ضایعــات نیــز در تولیــد بــرق نقــش فزاینــده ای 

داشــته اند )نمــودار 19(. در جــدول 18 جزئیــات تولیــد و واردات بــرق بلژیــک مشــاهده می شــود )4(. 
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نمودار 19: تولید برق به تفکیک منبع انرژی )2012(

جدول 18: داده های کلیدی انرژی برق

TWh 71/5کل تولید برق 

هسته ای 47/2 درصد  .ترکیب تولید برق
گاز طبیعی 27 درصد .
سوخت فسیلی و ضایعات 7/9 درصد .
باد 6/5 درصد  .
زغال سنگ 6/2 درصد  .
خورشیدی 4 درصد  .
آبی 0/4 درصد  .
نفت 0/3 درصد .

17/6 تریلیون وات ساعت معادل 21/5 درصد از تقاضاخالص واردات

20/9 گیگاواتظرفیت نصب شده
82 تریلیون وات ساعتمصرف برق

صنعت 46 درصد .

بازرگانی، خدمات عمومی و کشاورزی 27/2 درصد .

مسکونی 23/1 درصد .

بخش انرژی 1/9 درصد .

حمل و نقل 1/7 درصد .

%33/4

%2/1

%2/1

%6

%3/6

%51/3

%13/8

%1/5

تجدیدپذیر

هسته ای
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انرژی های تجدیدپذیر .

ــال 	  ــا س ــد ت ــک بای ــر، بلژی ــای تجدیدپذی ــاره انرژی ه ــا درب ــه اروپ ــتورالعمل اتحادی ــق دس ــوق ها: مطاب ــت ها و مش سیاس

2020 ســهم انرژی هــای تجدیدپذیــر از کل مصــرف ناخالــص انــرژی را بــه 13 درصــد برســاند. ســهم هریــک از بخش هــای 

ســرمایش/گرمایش، بــرق و حمــل و نقــل بــه تفکیــک در جــدول 19 آمــده اســت. 

جدول19: اهداف انرژی تجدیدپذیر بلژیک برای سال 2020

سهم از کل مصرف ناخالص )درصد(بخش

13هدف کلی

12سرمایش و گرمایش

21برق

10حمل و نقل

ــه ای  ــای منطق ــارات دولت ه ــوزه اختی ــیلی در ح ــوخت فس ــاحلی و س ــاد فراس ــتثنای ب ــه اس ــر ب ــرژی تجدیدپذی ــت های ان سیاس

ــر  ــرژی تجدیدپذی ــای ان ــبز از توســعه فناوری ه ــای س ــز گواهی ه ــای ســرمایه گذاری و نی ــه یارانه ه ــا ارائ ــا ب ــن دولت ه اســت. ای

ــی  ــه والون ــن، منطق ــر ای ــغ ســرمایه گذاری باشــد. عــالوه ب ــا 50 درصــد مبل ــن 20 ت ــد بی ــن یارانه هــا می توان ــد. ای ــت می کنن حمای

یــک برنامــه تولیــد مشــترک خــرد1 )تولیــد همزمــان بــرق و حــرارت در ســطح خــرد( از احتــراق چــوب دارد. بودجــه تخصیصــی 

ــت از انرژی هــای  ــرای حمای ــی ب ــواع مشــوق های مالیات ــز ان ــدرال نی ــت ف ــورو اســت. دول ــون ی ــه، معــادل 6 میلی ــن برنام ــرای ای ب

ــد  ــاره تولی ــرژی از تحقیقــات درب ــدوق ان ــه یــک صن ــورو ب ــون ی ــا اعطــای 1 میلی ــی ب ــه والون ــن، منطق ــر دارد. همچنی تجدیدپذی

ــد.  ــت می کن ــر و گاز طبیعــی حمای ــع تجدیدپذی ــرژی از مناب ان

ــا،  ــن طرح ه ــه موجــب ای ــز اجــرا می شــود. ب ــای گواهــی ســبز نی ــر، طرح ه ــع تجدیدپذی ــرق از مناب ــد ب ــش تولی ــه منظــور افزای ب

عرضه کننــدگان بــرق بایــد هــر ســال درخواســت ســهمیه بــرق ســبز خــود را ارائــه نماینــد. در صورتــی کــه میــزان گواهی هــای 

توزیــع شــده در ســطح بــازار بــرق زیــاد باشــد، اپراتورهــای شــبکه بایــد بــرق ســبز دارای گواهــی را بــا حداقــل قیمــت خریــداری 

ــرژی اقیانوســی توســط دولــت فــدرال  ــاد فراســاحلی و ان ــرق تولیدشــده از ب ــد. معیارهــای گواهــی ســبز و حداقــل قیمــت ب کنن

1 Micro-cogeneration 
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تعییــن می شــود و بــرای بــرق تولیدشــده از ســایر انرژی هــای تجدیدپذیــر از جملــه تــوده زیســتی، دولت هــای منطقــه ای معیارهــا 

ــد. ــن می کنن را تعیی

ــا ســوخت های فســیلی اجــرا می شــود.  بــرای حمایــت از بکارگیــری ســوخت های زیســتی، قانــون ادغــام ســوخت های زیســتی ب

ــر  ــا ســوخت های فســیلی 4 درصــد اســت. عــالوه ب ــون، )ســال 2009( ســطح ادغــام ســوخت های زیســتی ب ــن قان ــه موجــب ای ب

ــوخت  ــتی در س ــزل زیس ــد دی ــل 3/6 درص ــام حداق ــتی، ادغ ــوخت های زیس ــری س ــویق بکارگی ــور تش ــه منظ ــاری، ب ــام اجب ادغ

ــی می شــوند )1(.  ــل مشــمول کاهــش مالیات ــول در گازوئی ــزل و 7 درصــد اتان دی

تولیــد انــرژی از منابــع تجدیدپذیر: مطابــق آمــار یورواســتات )2014(، در ســال 2012 تولید انــرژی از منابــع تجدیدپذیر 	 

معــادل 29 تــراوات ســاعت بــوده اســت. در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای اروپایــی عضــو آژانــس بین المللــی انــرژی، ســهم 

ــای 20 و  ــد( )نموداره ــر از 10 درص ــت) کمت ــدک اس ــک ان ــه در بلژی ــرژی اولی ــه کل ان ــر از عرض ــای تجدیدپذی انرژی ه

21(. از ســال 2005 تــا ســال 2012، ســهم انرژی هــای تجدیدپذیــر از مصــرف نهایــی انــرژی از 2/3 درصــد بــه 6/8 درصــد 

افزایــش یافتــه اســت کــه هنــوز بــا میانگیــن اتحادیــه اروپــا )14/1 درصــد( فاصلــه نســبتاً زیــادی دارد. بخــش اعظــم مصــرف 

انــرژی تجدیدپذیــر توســط منبــع تــوده زیســتی تأمیــن می شــود کــه معــادل 83 درصــد از کل مصــرف انــرژی تجدیدپذیــر 

ــرژی  ــز نقــش ناچیــزی در مصــرف ان ــی نی ــرژی زمیــن گرمای ــرار دارد و ان ــا 0/6 درصــد ق ــرژی آب ب اســت. پــس از آن ان

تجدیدپذیــر دارد. 

نمودار 20: سهم انرژی های تجدیدپذیر از عرضه کل انرژی اولیه در بلژیک و کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی )2014(
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ــن  ــتی تأمی ــوده زیس ــوخت ت ــتر از س ــه بیش ــت ک ــی اس ــارف گرمایش ــرای مص ــر ب ــرژی تجدیدپذی ــی ان ــرف نهای ــی از مص نیم

می شــود. بــرق تجدیدپذیــر بیشــترین رشــد را در بیــن بخش هــای مصــرف انــرژی تجدیدپذیــر داشــته اســت بــه طــوری کــه در 

ــه 10/4 تــرا وات ســاعت افزایــش یافتــه اســت و در ســال 2012، 37 درصــد از کل  فاصلــه هشــت ســال )2012-2005( از 2/2 ب

ــرای تولیــد بــرق مصــرف شــده اســت. بــرق تجدیدپذیــر بیشــتر از نیروگاه هــای حرارتــی تــوده زیســتی و  انــرژی تجدیدپذیــر ب

مــزارع بــاد و ســلول های خورشــیدی تأمیــن می شــود. در بخــش حمــل و نقــل نیــز منبــع اصلــی انــرژی تجدیدپذیــر ســوخت های 

ــد )2012(.  ــن می کنن ــرژی ایــن بخــش را تأمی زیســتی هســتند کــه 4/5 درصــد از مصــرف ان

نمودار 21: مجموع تأمین انرژی اولیه از منابع انرژی تجدیدپذیر در بلژیک )2014(

تــوده زیســتی: تــوده زیســتی پرکاربردتریــن منبــع انــرژی ســبز در بلژیــک اســت و تولیــد انــرژی از ایــن منبــع طــی هشــت  .

ــد  ــا 100 درص ــترک ی ــراق مش ــه احت ــنگ ب ــای زغال س ــل نیروگاه ه ــک در تبدی ــور بلژی ــت. کش ــده اس ــر ش ــه براب ــال س س

ــا پلت هــای چــوب( پیشــگام اســت.  احتــراق تــوده زیســتی )جایگزینــی زغــال ســنگ ب

فوق العــاده ای  . رشــد  شــاهد   2012 تــا   2002 ســال های  بیــن  درصــد   47/5 رشــد  نــرخ  بــا  بــاد  انــرژی  بــاد: 

کم عمــق  نســبتاً  دریایــی  بســتر  و  بــاد  باثبــات  جریان هــای  از  برخــورداری  دلیــل  بــه  کشــور  ایــن  اســت.  بــوده 

بــرق  نصب شــده  ظرفیــت  نظــر  از  بلژیــک  کشــور  دارد.  بــاد  انــرژی  از  بهره بــرداری  بــرای  مطلوبــی  شــرایط 
1)EIB( اروپــا  ســرمایه گذاری  بانــک   ،2012 ســال  در  دارد.  دنیــا  در  را  ســوم  جایــگاه  مــگاوات(   380(  بــادی 

1 European Investment Bank 

آب  0/6 %
زمین گرمایی  0/1 %

خورشید/ باد/ سایر
سوخت زیستی و ضایعات

%83

%16
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بــا پرداخــت وام جهــت راه انــدازی مزرعــه فراســاحلی در نورث وینــد1 موافقــت کــرد. دولــت نیــز قصــد دارد یــک جزیــره 

مصنوعــی در دریــای شــمال جهــت ذخیــره بــرق احــداث نمایــد. 

خورشــید: بــه مــدد یارانه هــای ســخاوتمندانه مناطــق ســه گانه، توســعه انــرژی خورشــیدی در ســال 2009 آغــاز شــد. البتــه  .

در بازبینــی ســال 2013، ســاز و کارهــای حمایتــی تغییــر کــرد کــه می توانــد منجــر بــه محدودیــت رشــد بــازار فتوولتائیــک 

شــود. اوج رشــد انــرژی خورشــیدی در ســال 2011 بــود؛ بــا حــدود 1 گیــگاوات ظرفیــت نصب شــده. 

ــال  . ــر در س ــرق تجدیدپذی ــد ب ــا، تولی ــن آماره ــق تازه تری ــی دارد. مطاب ــرق آب ــد ب ــدودی در تولی ــت مح ــک ظرفی آب: بلژی

ــارت اســت از:  ــع عب ــه تفکیــک منب ــوده کــه ب ــگاوات ب 2013 معــادل 5/9 گی

خورشید )پنل های فتوولتائیک(: 51 درصد )3 گیگاوات(	 

باد: 29 درصد )1/7 گیگاوات(	 

توده زیستی: 15 درصد )0/9 گیگاوات(	 

احتراق ضایعات: 3 درصد )0/15 گیگاوات(	 

برق آبی زمان واقعی: 2 درصد )0/11 گیگاوات( )1(	 

جعبه 3: به سوی 2050: سناریو تجدیدپذیر )1(

مطابــق نتایــج تحقیقــات رســمی )2013( کــه دربــاره امکان ســنجی تغییــر کامــل نظــام انــرژی کنونــی تــا ســال 2050 و جایگزینــی 

آن بــا صــد در صــد انــرژی تجدیدپذیــر بــوده اســت و بــه ســفارش مناطــق ســه گانه بلژیــک انجــام شــده اســت، ســناریو انرژی هــای 

تجدیدپذیــر امکان پذیــر اســت ولــی مســتلزم تصمیــم جــدی جامعــه اســت زیــرا اجــرای چنیــن پــروژه ای بــا صــرف هزینــه قابــل 

توجهــی حــدود 300 تــا 400 میلیــارد یــورو همــراه خواهــد بــود. امــا در صــورت اجــرای موفقیت آمیــز ایــن پــروژه 3 مزیــت مهــم 

بدســت خواهــد آمــد:

ــرژی را  ــای ان ــد هزینه ه ــه می توان ــنگ( ک ــال س ــی و زغ ــت، گاز طبیع ــیلی )نف ــای فس ــه واردات انرژی ه ــتگی ب ــش وابس - کاه

کاهــش دهــد )60 تــا 150 میلیــارد یــورو( و از خطــرات ضمنــی سیاســی و اقتصــادی نیــز بکاهــد.

1 Northwind
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- کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

- ایجاد تعداد زیادی شغل، بین 21,000 تا 65,000 شغل تمام وقت

)1( )RECAI( جعبه 4: شاخص جذابیت انرژی های تجدیدپذیر در کشورها

ــر،  ــک از نظــر انرژی هــای تجدیدپذی ــه ســال 2014، بلژی ــاره RECAI در فوری ــگ1 درب ــد یان ــی ارنســت ان ــق گــزارش فصل مطاب

رتبــه ســیزدهم در بیــن کشــورهای دنیــا و رتبــه پنجــم را در اتحادیــه اروپــا پــس از آلمــان )ســوم(، بریتانیــا )پنجــم(، فرانســه )نهــم( 

و ایتالیــا )یازدهــم( داشــت. RECAI شــامل عناصــری از قبیــل بــازار ملــی انــرژی پایــدار، زیرســاخت های انــرژی پایــدار و قابلیــت 

بکارگیــری فناوری هــا می شــود. بلژیــک در عنصــر فناوری هــای بــرق بــاد فراســاحلی بهتریــن امتیــاز را دارد و در جایــگاه پنجــم 

دنیــا قــرار دارد )پــس از بریتانیــا، آلمــان، چیــن و ایــاالت متحــده(. 

برای اطالعات بیشتر به سایت www.ey.com/recai مراجعه شود.

تحقیق و توسعه بخش انرژی .

ــرژی و  ــداری، امنیــت عرضــه ان ــت از پای ــا هــدف حمای ــرژی ب ــق و توســعه در بخــش ان ــی فّعالیت هــای تحقی ــی دولت ــن مال تأمی

ــوزه  ــرکت های ح ــوآوری در ش ــب ن ــی ترغی ــی در پ ــی دولت ــن مال ــن، تأمی ــود. همچنی ــام می ش ــش انج ــن بخ ــری ای رقابت پذی

انــرژی و در نتیجــه ارتقــا رقابت پذیــری آنهاســت. دولــت بلژیــک سیاســت های تحقیــق و توســعه خــود را همســو بــا سیاســت های 

ــق و توســعه  ــا همــکاری و هماهنگــی سیاســت های تحقی ــدرال و دولت هــای منطقــه ای ب ــت ف ــرد. دول ــا پیــش  می ب ــه اروپ اتحادی

ــد.  ــرا می کنن ــن و اج را تدوی

جعبه 5: ائتالف تحقیقات انرژی بلژیک )1(

در 24 آگوســت ســال 2011، 14 ســازمان تحقیقاتــی بلژیــک ســند رســمی تأســیس ائتــالف تحقیقــات انــرژی بلژیــک )BERA(2 را 

امضــاء کردنــد. یکــی از اهــداف اصلــی ایــن نهــاد مشــارکت در ســطح راهبــردی در تحقیقــات انــرژی اروپــا به ویــژه در ائتــالف 

تحقیقــات انــرژی اروپــا )EERA(3 اســت. ائتــالف اروپــا کــه الگــوی ائتــالف بلژیــک محســوب می شــود، دارای حــدود 2,700 

1 Ernst & Young

2 Belgium Energy Research Alliance

3 European Energy Research Alliance
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محقق در بیش از 150 مرکز تحقیقاتی و دانشگاه در اروپاست. 

هــدف ائتــالف بلژیــک گســترش تحقیقــات مشــترک و نــوآوری در زمینــه انــرژی اســت. بــه همیــن منظــور، ایــن نهــاد اعضــای 

ــب  ــا ترغی ــالف اروپ ــی و ائت ــطح بین الملل ــژه در س ــترک به وی ــی مش ــای تحقیقات ــارکت در برنامه ه ــکاری و مش ــه هم ــود را ب خ

ــد.  ــت را تقویــت می  نمای ــن مراکــز تحقیقــات، صنعــت و دول ــن نهــاد همــکاری و تعامــل بی ــن، ای ــد. همچنی می کن

در ســال 2013، کل صــرف هزینــه دولتــی در تحقیــق و توســعه بخــش انــرژی 190 میلیــون یــورو بــود کــه معــادل 0/048 تولیــد 

ناخالــص داخلــی اســت. در بیــن کشــورهای عضــو آژانــس بین المللــی انــرژی، بلژیــک رتبــه هشــتم را از نظــر شــدت تحقیــق و 

توســعه بخــش انــرژی دارد. از ســال 2011 تــا ســال 2014، تأمیــن مالــی دولتــی روی انــرژی هســته ای )47 درصــد(، کارایــی انــرژی 

)29 درصــد(، تولید/شــبکه توزیــع بــرق )11 درصــد( و انــرژی تجدیدپذیــر )11 درصــد( تمرکــز داشــته اســت )نمــودار 21(. از 

ســال 2009 تأمیــن مالــی دولتــی بــرای تحقیقــات شــکافت و هم جوشــی هســته ای دوبرابــر شــده اســت و در ســال 2015 بــه حــدود 

ــه تحقیقــات مدیریــت  ــه راکتورهــای آب ســبک و یک پنجــم ب 107 میلیــون یــورو رســیده اســت. تقریبــاً یک ســوم ایــن مبلــغ ب

ضایعــات هســته ای و یک پنجــم بــه راکتورهــای تحقیقاتــی و فناوری هــای پشــتیبان هســته ای اختصــاص یافتــه اســت. 

در منطقــه فالنــدر بودجــه تحقیــق و توســعه انــرژی بــا افزایــش 40 درصــدی در مقایســه بــا ســال 2007 بــه 35 میلیــون یــورو در 

ســال 2013 افزایــش یافــت. بودجــه ایــن منطقــه بیشــتر روی کارایــی انــرژی و انرژی هــای تجدیدپذیــر و اندکــی هــم تحقیقــات 

ــا افزایــش 80 درصــدی  ــرژی ب ــز بودجــه تحقیــق و توســعه ان ــی نی ــرق متمرکــز اســت. در منطقــه والون ــره ب حــوزه تولیــد و ذخی

در مقایســه بــا ســال 2007 بــه 45 میلیــون یــورو در ســال 2013 افزایــش یافــت. هماننــد منطقــه فالنــدر در ایــن منطقــه نیــز بخــش 

ــد. تحقیقــات  ــرق اختصــاص می یاب ــره ب ــد و ذخی ــر و تولی ــه انرژی هــای تجدیدپذی ــرژی و ســپس ب ــی ان ــه کارای اعظــم بودجــه ب

ــه(  ــد بودج ــک 40 درص ــر ی ــیلی )ه ــوخت های فس ــیدی و س ــرژی خورش ــتر روی ان ــی بیش ــه والون ــر در منطق ــرژی تجدیدپذی ان

متمرکــز اســت. منطقــه بروکســل هیــچ بودجــه اختصاصــی بــرای بخــش انــرژی نــدارد، امــا در ســال 2016 بزرگ تریــن برنامــه 

تأمیــن بودجــه )تحــت عنــوان innoviris( معــادل 6 میلیــون یــورو را بــرای 3 ســال بــه تحقیقــات کارایــی انــرژی تخصیــص داد )4(. 
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نمودار 22: بودجه دولتی تحقیق و توسعه در بخش انرژی )2011-2014(

ضمیمه بخش انرژی: نهادهای ذی ربط در تولید، حمل و نقل، توزیع و تحویل انرژی در بلژیک )1(

کارایی انرژی
 سوخت های فسیلی
 انرژی های تجدیدپذیر
 انرژی هسته ای
 هیدروژن و پیل سوختی
 دیگر فناوری های ذخیره انرژی
 سایر

2011 2012 2013 2014
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مقررات تنظیمی

تنظیــم بــازار آزاد بــرق و گاز تحــت نظــارت مراجــع تنظیــم اســت. ایــن نهادهــا دارای صالحیــت حقوقــی بــرای تنظیــم 

ــازار هســتند. آن هــا  مــواردی ماننــد کنتــرل قیمــت، رقابــت، تعهــدات حــوزه خدمــات عمومــی و ســاز و کارهــای ب

بــرای مراجــع دولتــی نقــش مشــاور و بــرای مصــرف کننــدگان نقــش اطــالع رســانی را ایفــا مــی کننــد. بخــش انــرژی 

بلژیــک دارای یــک مرجــع تنظیــم فــدرال و ســه مرجــع تنظیــم منطقــه ای اســت کــه هــر یــک دارای اختیــارات ویــژه 

ای هســتند.

  Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz( CREG =کمیســیون تنظیــم بــرق و گاز( مســئول مدیریــت 

شــبکه هــای حمــل و نقــل و تثبیــت تعرفــه هــای اســتفاده از شــبکه هــای توزیــع مــی باشــد. 

 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt )VREG =کمیســیون تنظیــم بــازار بــرق و گاز 

 BRUGL )=Bruxelles ــی( و ــرژی والون ــیون ان )Commission Wallonne pour l’Energie =کمیس CWaPE ــدر( و فالن

ــه اســتثنای تعرفــه هــا کــه در  ــه را ب ــازار مناطــق ســه گان Gaz Electricitéکمیســیون تنظیــم انــرژی منطقــه بروکســل( ب

حــوزه اختیــارات CREG اســت، تنظیــم و کنتــرل میکننــد.
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ضمیمه بخش انرژی: نهادهای ذی ربط در تولید، حمل و نقل، توزیع و تحویل انرژی در بلژیک )1(

حمل و نقل

حمل و نقل در بلژیک تحت یک نظام انحصاری انجام می شود. دو رشکت مسئول توسعه و تعمیر و نگهداری خطوط برق ولتاژ باال و خطوط لوله گاز فشار باال هستند: Elia برای برق و Fluxys برای گاز. این مدیران شبکه حمل و نقل (GRTها) مسئول حمل و نقل انرژی از/به 

خارج از کشور واز نیروگاه های برق و پایانه های گاز به کاربران صنعتی بزرگ و شبکه های توزیع هستند. 

تولید .

تــا پیــش از ســال 2007 شــرکت 

Electrobal  تنهــا تولیدکننــده بــرق 

در بلژیــک بــود و تــا ســال 2013 

و  بــود  اول  تولیدکننــده  همچنــان 

ــار  ــازار را در اختی ــی از ب ــاً نیم تقریب

داشــت. در حــال حاضــر، عــالوه 

ــت،  ــارف )نف ــای متع ــروگاه ه ــر نی ب

ــای  ــروگاه ه ــنگ( و نی ــال س گاز و زغ

منابــع  از  بــرق  تولیــد  هســته ای، 

افزایــش  بــه  رو  نیــز  تجدیدپذیــر 

اســت. انــرژی ســبز توســط پنــل هــای 

فتوولتائیــک، نیــروگاه هــای بــرق آبی 

و نیــروگاه هــای بــادی و تــوده زیســتی 

تولیدکننــدگان  میشــود.  تولیــد 

 FEBEG قالــب  در  بــرق  اصلــی 

تجمیــع شــده انــد.

حمل و نقل .

بلژیــک  در  نقــل  و  حمــل 

تحــت یــک نظــام انحصــاری انجــام 

میشــود. دو شــرکت مســئول توســعه 

ــرق  ــداری خطــوط ب ــر و نگه و تعمی

گاز  لولــه  خطــوط  و  بــاال  ولتــاژ 

ــرای بــرق  ــاال هســتند: Elia ب فشــار ب

ــران  ــن مدی ــرای گاز. ای و Fluxys ب

)GRTهــا(  نقــل  و  حمــل  شــبکه 

ــه  ــرژی از/ب ــل ان مســئول حمــل و نق

خــارج از کشــور واز نیــروگاه هــای 

بــرق و پایانــه هــای گاز بــه کاربــران 

هــای  شــبکه  و  بــزرگ  صنعتــی 

ــتند. ــع هس توزی

توزیع .

GRD(مدیــران شــبکه توزیــع

هــا(  مســئول خطــوط بــرق ولتــاژ 

گاز  لولــه  و خطــوط  کم/متوســط 

آنهــا  هســتند.  کم/متوســط  فشــار 

ترکیبــی  کمیتــه  نظــارت  تحــت 

بــا  )همــراه  هــا  شــهرداری  بیــن 

بیــن  کمیتــه  یــا   )Electrobal

در  صــد  )بودجــه  شــهرداری هــا 

منطقــه  در  هســتند.  دولتــی(  صــد 

ترکیبــی  هــای  کمیتــه  والونــی 

ــع  ــم تجمی ــا ه ــا ب ــهرداری ه ــن ش بی

 ORES نــام  تحــت  و  انــد  شــده 

گاز(  و  بــرق  شــبکه  )اپراتورهــای 

ــرژی  ــا ان ــد. GRDه ــت میکنن فّعالی

ــی؛  ــران نهای ــه کارب ــرق و گاز را ب ب

خانوارهــا و شــرکت هــای کوچــک 

و متوســط تحویــل مــی دهنــد

تحویل .

بــه فــروش  عرضــه کننــدگان 

و  قراردادهــا  مدیریــت  انــرژی، 

مــی  حســاب  صــورت  صــدور 

پردازنــد. از 1 ژانویــه 2007،کاربــر 

اســاس  بــر  توانــد  مــی  نهایــی 

موقعیــت مکانــی و شــرایط مصــرف 

کننــده  عرضــه  آزادانــه  کننــده، 

مطلــوب خــود را انتخــاب نمایــد. 

مســتقیماً  نیــز  کننــدگان  عرضــه 

بــرق  تولیدکننــدگان  از  را  انــرژی 

طبیعــی  گاز  واردکننــدگان  یــا 

مــی کننــد. همچنیــن،  خریــداری 

عرضــه کننــدگان مــی تواننــد انــرژی 

را از بــورس بــرق Belpox یــا بورس 

 Hub de Zeebrugge گاز طبیعــی

تهیــه کننــد. هماننــد تولیدکننــدگان، 

عرضــه کننــدگان نیــز در فدراســیون 

FEBEG گــرد آمــده انــد. 
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صنایــع غذایــی بلژیــک در ســال 2013 شــاهد رشــد تقریبــی 1/5 درصــدی در گــردش مالــی خــود بــود کــه بیشــتر ناشــی از رشــد 

بــاالی بخــش نوشــیدنی ها )3/8 درصــد( و لبنیــات )10/6 درصــد( بــود. صــادرات صنایــع غذایــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 

ــد از:  ــع عبارتن ــن صنای ــی ای ــای اصل ــد. زیربخش ه ــادرات آن می باش ــون ص ــش مره ــن بخ ــی ای ــردش مال ــی از گ ــت و نیم اس

ــاده. ــا، شــکالت، شــکر، قهــوه و غذاهــای آم ــا و چربی ه ــواع روغن ه گوشــت، ان

گوشــت محصــول اول صــادرات صنایــع غذایــی بلژیــک اســت و پــس از آن لبنیــات، فرآورده هــای میــوه و ســبزیجات، 

ــد.  ــکیل می دهن ــی را تش ــع غذای ــادرات صنای ــد از کل ص ــه 55/5 درص ــه روی هم رفت ــیدنی ها ک ــالت و نوش ــای غ فرآورده ه

منطقــه فالنــدر 80 درصــد از گــردش مالــی، 72 درصــد از اشــتغال و 72 درصــد از شــرکت های ایــن بخــش را در اختیــار دارد. 

ــی  ــرکای اصل ــان از ش ــه و آلم ــازار(، فرانس ــن ب ــد )بزرگ تری ــت و هلن ــک اس ــی بلژی ــع غذای ــی صنای ــازار اصل ــا ب ــه اروپ اتحادی

ــه  ــی بلژیــک، صــادرات ب ــا اســتانداردهای محصــوالت غذای ــه ارتق ــا توجــه ب ــی می باشــند. ب ــع غذای بلژیــک در صــادرات صنای

ایــاالت متحــده، ژاپــن و کشــورهای عضــو بریکــس )BRICS(1 نیــز رو بــه افزایــش اســت. البتــه بــه دلیــل هزینه هــای بــاالی انــرژی 

ــه  ــود ک ــام ش ــیعی انج ــرمایه گذاری های وس ــت س ــور، الزم اس ــن کش ــه در ای ــواد اولی ــر م ــای متغی ــز قیمت ه ــروی کار و نی و نی

ــارد یــورو،  ــد. گــردش مالــی صنایــع غذایــی بلژیــک در ســال 2014 معــادل 48 میلی فشــارهای ناشــی از ایــن مســأله کاهــش یاب

ارزش افــزوده آن معــادل 7/6 میلیــارد یــورو و تعــداد شــاغلین ایــن بخــش 88/5 هــزار نفــر و تعــداد شــرکت های فعــال در ایــن 

بخــش 4,452 شــرکت بــود. بیشــتر شــرکت های صنایــع غذایــی جــزء شــرکت های کوچــک و متوســط هســتند بــه طــوری کــه 

ــد )19(. ــکیل می دهن ــش را تش ــن بخ ــال در ای ــرکت های فّع ــد از کل ش 85 درص
جدول 19: نقاط قوت و ضعف بخش غذایی بلژیک

نقاط ضعفنقاط قوت
فقدان نقش آفرینان بزرگموقعیت استراتژیک در مرکز اروپای غربی

هزینه های ورودی باالمحصوالت غذایی با کیفیت عالی

تقاضای داخلی نسبتاً کم

1  برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی

5-8 صنایع غذایی
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بخــش صنایــع غذایــی بزرگ تریــن کارفرمــا در بلژیــک اســت و حــدود 17/7 درصــد از کل اشــتغال صنایــع را بــه خــود اختصــاص 

داده اســت. نــرخ رشــد صــادرات صنایــع غذایــی در ســال 2014 معــادل 2/1 درصــد بــود کــه از نــرخ رشــد کل صــادرات )1/2 

درصــد( ایــن کشــور بســیار باالتــر بــود. ارزش صــادرات مــواد غذایــی و نوشــیدنی در ســال 2014 برابــر بــا 22/9 میلیــارد یــورو 

بــود کــه 9/3 درصــد از کل صــادرات کاال در ایــن ســال بــود. در همیــن ســال، میــزان واردات مــواد غذایــی 19 میلیــارد یــورو بــود 

کــه نســبت بــه ســال قبــل افزایــش داشــته اســت. 

ــادل  ــال 2013 مع ــعه در س ــق و توس ــی در تحقی ــع غذای ــه صنای ــرف هزین ــزان ص ــوم، می ــت گذاری عل ــار اداره سیاس ــق آم مطاب

162/4 میلیــون یــورو بــود کــه 0/34 درصــد از کل درآمدهــای فــروش ایــن بخــش را در ســال 2013 تشــکیل می دهــد. همچنیــن 

تعــداد پرســنل تمام وقــت تحقیــق و توســعه صنایــع غذایــی در ایــن ســال برابــر بــا 1,180 نفــر بــود. در نتیجــه ســرمایه گذاری های 

وســیع در حــوزه تحقیــق و توســعه، عملکــرد نــوآوری صنایــع غذایــی بلژیــک بــه نســبت از کشــورهای همســایه بهتــر اســت. بیــن 

ســال های 2010 و 2012، 35 درصــد از تولیدکننــدگان مــواد غذایــی و نوشــیدنی حداقــل یــک نــوآوری در محصــول داشــته اند. 

ــود  ــای خ ــته اند در فّعالیت ه ــی توانس ــع غذای ــرکت های صنای ــد از ش ــز 46 درص ــی نی ــازمانی و بازاریاب ــوآوری س ــوزه ن در ح

ــه نحــوی کــه  ــد ب ــز موفــق عمــل کرده ان ــوآوری داشــته باشــند. شــرکت های بلژیکــی در تجاری ســازی نوآوری هــای خــود نی ن

7 درصــد از گــردش مالــی صنایــع غذایــی مرهــون محصــوالت جدیــد شــرکت ها و 5 درصــد حاصــل محصوالتــی اســت کــه 

بــرای بــازار جدیــد و نــوآور هســتند )12(.

صنعــت نســاجی بلژیــک تحــت نظــارت 2 ســازمان کارفرمایــان شــامل Fedustria )اتحادیــه صنایــع نســاجی، چــوب و مبلمــان( و 

Creamoda )اتحادیــه صنعــت مــد و پوشــاک( می باشــد. کل شــرکت های عضــو ایــن دو ســازمان )در بخــش نســاجی و پوشــاک( 

548 شــرکت می باشــد و در  1,320 کارخانــه  نســاجی بیــش از 42,500 نفــر اشــتغال دارنــد. 

بلژیــک رتبــه هشــتم را در تجــارت جهانــی پوشــاک و نســاجی دارد و 16/34 میلیــارد دالر از صــادرات جهانــی ایــن صنعــت را 

بــه خــود اختصــاص داده اســت. صــادرات بلژیــک بیشــتر روی پوشــاک متمرکــز اســت در حالــی کــه واردات آن بیشــتر شــامل 

5-9 صنعت نساجی
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پنبــه، انــواع نــخ طبیعــی و مصنوعــی اســت. مقصــد صــادرات صنعــت پوشــاک بلژیــک شــامل کشــورهای آلمــان، فرانســه، هلنــد 

و ایتالیاســت و شــرکای اصلــی بلژیــک در واردات محصــوالت نســاجی عبارتنــد از چیــن، هلنــد، فرانســه، آلمــان و ترکیــه. 

ــا 2013(  ــرخ رشــد 4/1 )بیــن ســال های 2009 ت ــه ن ــارد دالر ب ــا درآمــد 1/6 میلی کارخانه هــای نســاجی بلژیــک در ســال 2013 ب

درصــد دســت یافتنــد. مراکــز اصلــی صنعــت نســاجی بلژیــک عبارتنــد از بروکســل، بــروژ1، ورویــه2، گنــت و کورتریــک3. شــهر 

ســنت نیــکالس4 نیــز مرکــز تولیــد کف پــوش اســت. شــهرهای بروکســل و بــروژ در تولیــد پارچه هــای پنبــه ای و حریــر شــهرت 

دارنــد. نســاجی بلژیــک از شــهرت خوبــی در طراحــی خــالق، دانــش پیشــرفته تولیــد و اســتانداردهای بــاالی کیفــی برخــوردار 

اســت. از جملــه برندهــای معــروف در صنعــت پوشــاک بلژیــک می تــوان بــه Antwerp Six اشــاره کــرد کــه از شــهرت خوبــی در 

ســطح بین المللــی برخــوردار اســت )17(.
شرکای صادرات و واردات بخش نساجی بلژیک

1 Bruges

2 Verveirs

3 Kortrik 

4 Saint Nicolas

هلند
 )واردات 14/85 درصد، 
صادرات 13/11 درصد(

چین )22/01 درصد( ایتالیا 
)واردات 6/81 درصد، 
صادرات 7/44 درصد(

ترکیه )8/06 درصد(بنگالدش )7/70 درصد(

هند )5/38 درصد(

تجارت دوطرفه صادرات به بلژیک  

بلژیک

 



 









فرانسه 
)واردات 14/36 درصد، 
صادرات 36/76 درصد(

آلمان 
)واردات 14/13 درصد، 
صادرات 16/09 درصد(
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از زمــان شــروع بحــران مالــی جهانــی، تغییــرات قابــل  توجهــی در محیــط واســطه گری مالــی در ســطح بین المللــی و نیــز در نظــام 

ــژه در  ــه وی ــی )ب ــی بلژیــک ایجــاد شــده اســت. در ســال های پیــش از بحــران گســترش و تنوع بخشــی بین المللــی بخــش مال مال

ــود، امــا در دوران بحــران مالــی راهبردهــای  ــا ســازمان دهی، مدیریــت و تأمیــن بودجــه تخصصــی ب بخــش بانکــداری( همــراه ب

انقباضــی شــامل روی آوردن بــه کســب و کارهــای اصلــی و اخیــراً نیــز بازنگــری مدل هــای کســب و کار در شــرایط نــرخ پاییــن 

ســود بانکــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. ایــن فراینــد مســتلزم انقبــاض نظــام مالــی و توســعه فّعالیت هــای بانکــی همــراه بــا 

فّعالیت هــای غیربانکــی و بــه ویــژه بانکــداری ســایه1 بــوده اســت. 

1 Shadow banking 

5-10 صنعت مالی

پس
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از ســال 2012، بخــش بانکــداری در اتحادیــه اروپــا و به ویــژه در انجمــن اروپایــی تأییــد صالحیــت )EA(1 توســعه قابــل توجهــی 

داشــته اســت و انــدازه ترازنامه هــا را از نظــر ســاختاری کاهــش داده اســت. در نتیجــه، میــزان دارایی هــای مالــی مؤسســات مالــی 

پولــی انجمــن اروپایــی تأییــد صالحیــت از 36 تریلیــون یــورو در نیمــه اول ســال 2012 بــه 31 تریلیــون یــورو در نیمــه اول ســال 

2014 کاهــش یافــت. امــا بــا وجــود همــه اصالحــات و فراینــد کاهــش بدهــی، حجــم کل بخــش مالــی در منطقــه یــورو از زمــان 

بحــران افزایــش یافتــه اســت )البتــه بــا شــتابی کندتــر نســبت بــه قبــل از بحــران(. ایــن گســترش بیشــتر مرهــون بخــش غیربانکــی از 

جملــه بانکــداری ســایه بــوده اســت.

ــی بلژیــک  ــت، کل بخــش مال ــد صالحی ــی تأیی ــا برخــالف انجمــن اروپای ــت مشــابهی دارد ام ــز وضعی ــک نی ــی بلژی بخــش مال

گســترش زیــادی نداشــته اســت و حتــی از نظــر ســهم آن از تولیــد ناخالــص داخلــی، از اهمیــت آن کاســته شــده اســت )نمــودار 

23(. در پایــان ژوئــن 2015، کل دارایــی مالــی بخــش مالــی بلژیــک بالــغ بــر 2,392 میلیــارد یــورو بــود )591 درصــد از تولیــد 

ناخالــص داخلــی(، کــه در مقایســه بــا ســال 2007 افزایــش چندانــی نداشــته اســت. ایــن مســأله عــالوه بــر اصالحــات اعمــال شــده، 

ــی  ــز خــارج شــدن شــرکتهای چندملیت ــع صندوق هــای مســتمری و نی ــا حــدودی ناشــی از رشــد کــم بخــش غیربانکــی، صنای ت

ــر  ــی غی ــه اســتفاده از صندوق های ــح بانک هــای بلژیکــی ب ــن موضــوع بیانگــر ترجی ــن، ای ــی اســت. همچنی ــزرگ از مراکــز مال ب

از صنــدوق  ســرمایه گذاری بــازار پــول )MMF(2 در دیگــر کشــورهای اتحادیــه اروپــا )ماننــد لوکزامبــورگ( اســت کــه شــرایط 

ــان خــود عملکــرد ضعیف تــری داشــته اســت.  ــا همتای ــی بلژیــک در مقایســه ب ــه عبارتــی، بخــش مال ــد. ب مطلوب تــری دارن

1 European accreditation 

2 Money Market Fund
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نمودار 23: سهم بخش مالی از بخش های مختلف اقتصاد

سهم بخش مالی از اقتصاد )درصد، تا پایان سال 2015(

ارزش افزوده   5/6
ناخالص

اشتغال

دستمزد 
کارمندان

سرمایه گذاری 
ناخالص در 
دارایی های 

ثابت

8/2  
12  

2/7  
3/4  

5/9  

4/8  
6/2  

11/7  

3/3  
4/4  

5/4  

بخش مالی )1( از کل اقتصاد
بخش مالی )1( از کل بخش خدمات )2( 

بخش مالی )1( از خدمات تجاری )3( 

)1(: فعالیت های مالی و بخش بیمه

ــه پی نوشــت )3((، بخــش عمومــی )خدمــات  )2(: خدمــات تجــاری )رجــوع شــود ب
مدنــی، دفــاع، کمک هزینه هــای اجبــاری اجتماعــی(، آمــوزش و دیگــر انــواع 

ــره( ــی و غی ــی و اجتماع ــات فرهنگ ــتی، خدم ــای بهداش ــات )مراقبت ه خدم

)3(: خدمــات تجــاری )تجــارت، هتــل و رســتوران، ارتباطــات، خدمــات مالــی، 
ــات  ــعه و خدم ــق و توس ــات، تحقی ــاوری اطالع ــزات، فن ــگ تجهی ــتغالت، لیزین مس

کســب و کار(
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بخــش بانکــداری بلژیــک: بخــش بانکــداری به ویــژه در بانک هــای بــزرگ متحمــل اصالحــات ســاختاری زیــادی شــده  .

ــده  ــی ش ــای بانک ــی از کل دارایی ه ــای خارج ــهم دارایی ه ــش س ــب کاه ــی، موج ــازار داخل ــاض ب ــن انقب ــه ضم ــت ک اس

ــدد روی  ــز مج ــن، تمرک ــت(. همچنی ــیده اس ــال 2015 رس ــد در س ــه 53 درص ــال 2007 ب ــان س ــد در پای ــت )از 60 درص اس

ــه طــور کلــی ایــن  فّعالیت هــای اصلــی موجــب تغییــرات ســاختاری بســیاری از جملــه از بیــن رفتــن مشــاغل شــده اســت. ب

اصالحــات منجــر بــه کاهــش قابــل توجــه در ترازنامــه بخــش بانکــداری شــده اســت بــه نحــوی کــه از 1,407 میلیــارد یــورو 

)408 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی( در نیمــه اول 2007 بــه 1,213 میلیــارد یــورو )300 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی( 

در نیمــه اول 2015 کاهــش یافتــه اســت. 

در عیــن حــال، بــا آنکــه بانک هــای بــزرگ بلژیــک مجبــور بــه کاهــش حجــم خــود شــده اند، مؤسســات کوچک تــر بــازار را، 

از نظــر ســپرده ها در اختیــار گرفته انــد. پیــش از بحــران، بانک هــای بــزرگ بیــش از 82 درصــد کل دارایــی بانکــی را در اختیــار 

داشــتند. امــا پــس از بحــران، ســهم آنهــا بــه حــدود 57 درصــد تنــزل یافــت. در ســال های اخیــر شــعب خارجــی بــا مشــاهده منابــع 

متعــدد تأمیــن مالــی ارزان وارد بــازار خرده فروشــی بلژیــک شــده اند بــه نحــوی کــه حــدود 55 درصــد )از کل دارایــی( بخــش 

بانکــداری در اختیــار مؤسســات خارجــی اســت. در واقــع، از میــان همــه بانک هــای ثبــت شــده در بلژیــک بیــش از 60 درصــد 

آنهــا بانک هــای تحــت قانــون خارجــی هســتند و حــدود 20 درصــد بانک هــای ثبت شــده تحــت قانــون بلژیــک دارای اکثریــت 

مالکیــت خارجــی می باشــند )نمــودار 24(. 

زیرســاخت های مالــی مهمــی در بلژیــک وجــود دارد کــه نقــش اساســی در پرداخت هــا، پایاپــای اوراق بهــادار، خدمــات متولــی 

حســاب و رفــع اختــالف دارنــد. در نتیجــه تغییــرات و اصالحــات انجام شــده انتظــار مــی رود بــا وجــود رقابــت شــدید از ســوی 

ــیع  ــعه وس ــار توس ــد. در کن ــش یاب ــا افزای ــن فّعالیت ه ــی از ای ــت برخ ــا( اهمی ــژه در پرداخت ه ــه وی ــنتی )ب ــر س ــان غی نقش آفرین

بخــش بانکــداری، بخــش مالــی غیربانکــی بلژیــک نیــز بــا رشــد بــاال همــراه بــوده اســت کــه موجــب اقبــال بیشــتر واســطه گری 

غیربانکــی شــده اســت. ایــن رشــد بــه ویــژه در بانکــداری ســایه مرهــون افزایــش فّعالیت هــای صــدور اوراق بهــادار، مراکــز تأمیــن 

ــت  ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــتمری اس ــای مس ــه و صندوق ه ــش بیم ــد بخ ــرمایه گذاری، رش ــای س ــد صندوق ه ــرکتی، رش ــی ش  مال

رشــد بخــش مالــی غیربانکــی از 983 میلیــارد یــورو )285 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی( در پایــان ســال 2007 بــه 1,179 میلیــارد 

ــرا  ــوده اســت، زی ــل بخــش بانکــداری ب ــه دلی ــان نیمــه اول ســال 2015 ب ــد ناخالــص داخلــی( در پای ــورو )291 درصــد از تولی ی
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ــتند.  ــذار هس ــر تأثیرگ ــای فوق الذک ــدت در زیربخش ه ــه ش ــا ب بانک ه

نمودار 24: انواع بانک های ثبت شده در بلژیک

بــه طــور کلــی، پــس از گذشــت 7 ســال از بحــران مالــی، بخــش مالــی بلژیــک بــه یــک بخــش مالــی بســیار متنوع تــر، کوچک تــر 

ــمول  ــز مش ــداری آن نی ــه و بانک ــش بیم ــت  و بخ ــده اس ــل ش ــی( تبدی ــص داخل ــد ناخال ــد آن از تولی ــر درص ــر )از نظ و محلی ت

ــا دیگــر کشــورهای اروپایــی، بخــش مالــی بلژیــک از نظــر حجــم مطلــق آن )دارایی هــای  ایــن تغییــرات شــده اند. در مقایســه ب

تحــت مدیریــت( جــزء بخش هــای مالــی کوچــک محســوب می شــود. حجــم کوچــک بخــش مالــی بلژیــک از طرفــی بیانگــر 

انــدازه کوچــک ایــن کشــور اســت ولــی از طــرف دیگــر نشــانه فقــدان ظرفیت/اقدامــات الزم/شــرایط مــورد نیــاز بــرای توســعه 

ــای  ــد در صندوق ه ــا و هلن ــورگ در صندوق ه ــص لوکزامب ــد تخص ــی )مانن ــای مال ــی از زیربخش ه ــازی در برخ تخصصی س

مســتمری( اســت. پــس از لوکزامبــورگ، بلژیــک دارای بیشــترین تعــداد بانک هــای خارجــی ثبت شــده در ایــن کشــور اســت. 

همچنیــن، بلژیــک پــس از پرتغــال، گســترده ترین شــبکه ای تــی ام را در کل اروپــا دارد )1,304 دســتگاه در هــر 1 میلیــون نفــر از 

جمعیــت( )11(. 

بانکــداری دیجیتــال: در ســال 2013، بخــش دیجیتــال حــدود 2/3 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی بلژیــک را تشــکیل  .

مــی داد، دارای ارزش افــزوده معــادل 12/7 میلیــارد یــورو،17,000 کســب و کار و 92,000 نفــر شــاغل بــود. کشــور بلژیــک 

بانک های تحت قانون خارجی

بانــک هــای تحــت قانــون بلژیــک بــا 
خارجــی مالکیــت  اکثریــت 

بانــک هــای تحــت قانــون بلژیــک بــا 
بلژیــک مالکیــت  اکثریــت 

62
20

17

99 درصد بانک های ثبت شده در بلژیک )سال 2015(
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انتظــار دارد تــا ســال 2020 بــه 3 هــدف عمــده در بخــش دیجیتــال دســت یابــد:

 	 1)DESI( قرارگرفتن در بین 3 کشور برتر شاخص جامعه و اقتصاد دیجیتال

تشکیل 1000 شرکت استارت آپ جدید	 

ایجاد 50,000 شغل جدید در صنایع مختلف این بخش	 

مطابــق برنامــه عمــل دیجیتــال اروپــا )DAE(2 کــه یکــی از هفــت ابتــکار برنامــه افــق 2020 کمیســیون اروپاســت، فنــاوری اطالعــات 

و ارتباطــات بــه ویــژه اینترنــت یکــی از محرک هــای اصلــی رشــد جامــع، پایــدار و هوشــمند اروپاســت. لــذا، بــه کمــک شــاخص 

ــرای دومیــن  ــا در حــوزه دیجیتــال ســنجیده می  شــود. در ســال 2016، بلژیــک ب ــه اروپ DESI عملکــرد کشــورهای عضــو اتحادی

ســال جایــگاه پنجــم را در بیــن کشــورهای اتحادیــه اروپــا از نظــر جامعــه و اقتصــاد دیجیتــال کســب نمــود. 

عملکرد بلژیک از نظر شاخص DESI در سال 2016

1 Digital Economy and Society Index

2 Digital Agenda Europe 
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کشــور بلژیــک از شــهرت جهانــی در زیرســاخت های مالــی دیجیتــال برخــوردار اســت کــه مرهــون غول هایــی ماننــد یوروکلیــر، 
اینتیکــس و ایزابل گــروپ1 اســت کــه امــکان انجــام معامــالت ایمــن و عملیــات ســوئیفت )ارتبــاط مالــی بیــن بانکــی بین المللــی(2 

ــی  ــای مال ــام عملیات ه ــت انج ــا جه ــار بانک ه ــاخت های الزم را در اختی ــد و زیرس ــم می آورن ــا فراه ــتریان بانک ه ــرای مش را ب

ــد )12(. ــرار می دهن ق

بخــش ســاخت و ســاز بلژیــک بســیار پراکنــده اســت و بیشــتر از شــرکت های کوچک و متوســط تشــکیل شــده اســت. قراردادهای 

ــزرگ  ــرکت های ب ــتر از ش ــتند بیش ــی هس ــه کار فرع ــه مقاطع ــرکت هایی ک ــا ش ــت ام ــداول اس ــیار مت ــش بس ــن بخ ــی در ای فرع

آســیب پذیرند، زیــرا شــرکت های بــزرگ فشــار قیمتــی را بــه آنهــا منتقــل می کننــد. همچنیــن، شــرکت های بــزرگ بــا شــرکت 

در پروژه هــای مشــارکت بخــش خصوصــی و بخــش عمومــی و فرصت هــای کار در خــارج از بلژیــک از حاشــیه ســود باالتــری 

برخــوردار هســتند. پــس از تنــزل رشــد بخــش ســاخت و ســاز در ســال 2013، ایــن بخــش توانســت در ســال 2016 بــه آرامــی رشــد 

صعــودی داشــته باشــد کــه ناشــی از افزایــش حجــم کار )پروژه هــای بیشــتر و بلندمدت تــر( بــه دلیــل کاهــش نــرخ ســود بانکــی 

اســت. همچنیــن، مقــررات زیســت محیطی شــدیدتر و ســرمایه گذاری ناکافــی در زیرســاخت ها در گذشــته محــرک رشــد ایــن 

بخــش هســتند. انتظــار مــی رود انتخابــات ســال 2018 شــهرداری ها موجــب افزایــش پروژه هــای زیرســاختی و خدمــات عمومــی 

شــود کــه بــه دلیــل محدودیت هــای بودجــه ای ایــن افزایــش در مقایســه بــا گذشــته چنــدان قابــل مالحظــه نخواهــد بــود. رشــد 

بخــش ســاخت و ســاز بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی دشــوار، رشــد نســبتاً پاییــن تولیــد ناخالــص داخلــی )حــدود 1/5 درصــد در ســال 

ــای وام  ــا در اعط ــای بانک ه ــت( و محدودیت ه ــر از قیم ــی متأث ــای عموم ــی )و مناقصه ه ــه دولت ــای بودج 2017(، محدودیت ه

ــا مشــکل قیمــت بــاالی  بــه شــرکت های ســاخت و ســاز بــه کنــدی انجــام می شــود. همچنیــن، بخــش ســاخت و ســاز بلژیــک ب

نیــروی کار مواجــه اســت، بــه ویــژه در مقایســه بــا شــرکت های اروپــای شــرقی کــه در ایــن کشــور فّعالیــت  دارنــد )20(.

1 Euroclear, Intix, Isabel Group

2 The Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

5-11 بخش ساخت و ساز
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جدول 20: بخش ساخت و ساز

سهم بخش ساخت و ساز از اقتصاد ملی )%(                                      4/9

میانگین رشد بخش ساخت و ساز در 5 سال گذشته )%(                       1

میانگین رشد بخش ساخت و ساز در 3 سال گذشته )%(                   1/3-

سطح رقابت                                                                              بسیار باال

میزان جهت گیری صادرات                                                       بسیار پایین                 

رشد تولید ناخالص داخلی )%(

رشد ارزش افزوده بخش

20152016
1/31/5
-21/1
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ضمیمه:

افق 2050 فالندر: راهبرد بلندمدت منطقه فالندر

افــق 2050: منطقــه فالنــدر در ســال 2016 یــک برنامــه راهبــردی جدیــد تحــت عنــوان »افــق 2050: راهبــرد بلندمــدت فالنــدر 

2050« منتشــر کــرد کــه پایــداری را یــک اصــل راهبــردی جهــت ایجــاد تغییــر می دانــد. مطابــق افــق 2050، منطقــه فالنــدر یــک 

منطقــه همه شــمول، بــاز، انعطاف پذیــر و برخــوردار از ارتباطــات بین المللــی اســت کــه بــه روشــی هوشــمند، نوآورانــه و پایــدار 

بــرای شــهروندانش رفــاه و آســایش فراهــم می کنــد. در ایــن افــق، دولــت فالنــدر دانــش و اســتعداد را دو نیــروی محرکــه بــرای 

پیشــرفت و نــوآوری می دانــد و بــرای همــه شــهروندان فرصــت کســب دانــش و ارتقــا استعدادهایشــان را فراهــم خواهــد کــرد تــا 

دانــش فرهنگــی و اجتماعــی الزم بــرای توســعه مهارت هــا، توانمندی هــا و دیدگاه هــای جدیــد را کســب نماینــد. همچنیــن، ایــن 

افــق فالنــدر را یــک منطقــه برخــوردار از ارتباطــات بین المللــی تصویــر می کنــد کــه همــه چیــز را بــه صــورت هوشــمند مدیریــت 

ــد  ــل اعتمــاد و سیســتم آب قدرتمنــد اســت کــه می توان ــن، مقرون به صرفــه و قاب ــرژی پایــدار، کم کرب می کنــد، دارای سیســتم ان

ــش داد.  ــت محیطی را کاه ــوک های زیس ش

ــه مــواد غذایــی کافــی، ایمــن، ســالم و مقرون به صرفــه دسترســی خواهــد  فالنــدر 2050 از طریــق یــک چرخــه غذایــی پایــدار ب

ــد  ــه می کن ــه ارائ ــل دسترســی، ایمــن و مقرون به صرف ــات ســریع، قاب ــه اســت و خدم ــاًل بهین ــی آن کام داشــت. سیســتم جابه جای

ــط اســت. مناطــق شــهری و روســتایی  ــا و خط هــای راه آهــن سریع الســیر مرتب ــا، فرودگاه ه ــد بندره ــی مانن ــا مراکــز بین الملل و ب

کار، مســکن و تفریحــات را بــه روشــی چندکاربــردی، هوشــمند و دوســتدار محیــط زیســت در اختیــار شــهروندان قــرار می دهنــد. 

ــی و جســمی شــهروندان  ــی پایــدار در جهــت تأمیــن ســالمت روان ــا تأمیــن مال ــل دسترســی ب خدمــات بهداشــتی باکیفیــت و قاب

ارائــه می شــود. در نهایــت، فالنــدر 2050 بــا برخــورداری از یــک دولــت پویــا و بــا همــکاری کلیــه ذینفعــان از جملــه شــهروندان، 

ــای  ــه چالش ه ــارکت دارد و ب ــد مش ــی کارآم ــری سیاس ــد، در تصمیم گی ــد می کن ــک تولی ــی و اکولوژی ــزوده اجتماع ارزش اف

ــد.  اجتماعــی پاســخ می ده

اولویت هــای گــذار بــه ســوی افــق 2050: دولــت فالنــدر بــه منظــور تســهیل اجــرای افــق 2050، 7 حــوزه حائــز اولویــت 

را بــرای گــذار تعییــن کــرده اســت:

ــا بســتن چرخه هــا بــه صــورت هوشــمند، در حــوزه مــواد خــام، انــرژی، آب، . 1 اقتصــاد چرخــه ای: در اقتصــاد چرخــه ای ب
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فضــا و مــواد غذایــی کارایــی بیشــتری وجــود دارد و تــا حــد امــکان از منابــع طبیعــی اســتفاده مجــدد می شــود. چرخه هــای 

ــل  ــر محصــوالت دارای طراحــی هوشــمند و ساخته شــده از مــواد قابــل تجزیــه زیســتی1 و مــواد قاب هوشــمند مــواد مبتنــی ب

بازیافــت هســتند و هــدف آنهــا تولیــد ضایعــات کمتــر و کاهــش مصــرف منابــع اســت. 

زندگــی هوشــمند: زندگی کــردن در محلــی کــه 80 درصــد از نیازهــای روزانــه مــردم بــا طــی مســافتی کوتــاه )پیــاده روی . 2

یــا دوچرخه ســواری کوتــاه( قابــل تأمیــن می باشــد، بــرای شــهروندان بســیار مطلــوب اســت. در واقــع، نزدیکــی مکان هــای 

ــد. در  ــش می دهن ــهروندان را افزای ــت ش ــایش و رضای ــهری، آس ــای ش ــف و کارکرده ــگ وظای ــاط تنگاتن ــهری و ارتب ش

ســاخت و توســعه زیرســاخت ها و مســکن های جدیــد بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود و لــذا، اســتفاده بهینــه از فناوری هــای 

ــد.  ــدار را فراهــم می کن اطالعــات و ارتباطــات امــکان ایجــاد ســاختمان ها، محله هــا و شــهرهای هوشــمند و پای

ــت 4/0 از . 3 ــد صنع ــای جدی ــم و فناوری ه ــد در مفاهی ــدر می کوش ــه فالن ــت 4/0(2: منطق ــارم )صنع ــی چه ــالب صنعت انق

ــت  ــا ضمــن تقوی ــا پیشــگام باشــد ت ــو، رباتیــک و دیگــر نوآوری ه ــاوری  نان ــه چــاپ ســه بعدی، هــوش مصنوعــی، فن جمل

ــز حفــظ شــود.  ــه نی ــی منطق ــاه عموم ــری، رشــد اقتصــادی و رف رقابت پذی

ــوآوری هســتند و در . 4 ــوای محرکــه پیشــرفت و ن ــش ق ــا: اســتعداد و دان ــغلی پوی ــت ش ــر و وضعی ــری مادام العم یادگی

ــه  ــدر جهــت تأمیــن تقاضــای جامعــه و اقتصــاد ب ــد. منطقــه فالن نتیجــه، در جامعــه هیــچ اســتعدادی نبایــد منفعــل باقــی بمان

ــد و  ــت می کن ــا حمای ــتعدادها و توانمندی ه ــعه اس ــد، از توس ــای جدی ــاد مهارت ه ــه ایج ــی و در نتیج ــر کنون ــدت متغی ش

ــی آورد.  ــم م ــراد را فراه ــه اف ــه هم ــای نهفت ــازی توانمندی ه ــت بالفعل س ــای الزم جه فرصت ه

ــرای . 5 ــر ب ــای براب ــه فرصت ه ــه ارائ ــدر ضمــن توجــه ب ــه فالن ــال 2050: منطق ــم در س ــار ه ــی در کن ــت و زندگ مراقب

جوانــان، فراهم کــردن شــرایط برخــورداری از یــک زندگــی بــا کیفیــت بــرای افــراد ســالخورده جامعــه از طریــق نــوآوری را 

نیــز واجــب می دانــد. لــذا، الزم اســت یــک مــدل جدیــد مراقبــت بیمار/مخاطب محــور تهیــه شــود کــه متناســب بــا نیازهــای 

جامعــه باشــد. 

1 Biodegradables 
ــه می شــود کــه شــامل سیســتم های  ــد گفت ــادل داده و اتوماســیون در فناوری هــای تولی ــد جــاری تب ــه رون ــا Industry4.0 ب 2  صنعــت 4/0 ی
ــز  ــارم نی ــی چه ــالب صنعت ــاً انق ــت 4/0 را غالب ــد. صنع ــناختی می باش ــبات ش ــری و محاس ــبات اب ــیاء، محاس ــت اش ــایبری/فیزیکی، اینترن س

می گوینــد. 
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ــر و . 6 ــر، ایمن ت ــل روان ت ــل و نق ــتم حم ــک سیس ــاخت ی ــت س ــدر در جه ــه فالن ــی: منطق ــه جای ــا ب ــل و ج ــل و نق حم

ســازگارتر بــا محیــط زیســت تــالش می کنــد و بــه همیــن جهــت اســتفاده از نوآوری هــای فناورانــه در لجســتیک و حمــل و 

نقــل را ضــروری می دانــد تــا دسترســی درون منطقــه فالنــدر ارتقــا یابــد و در نتیجــه، اثــرات زیســت محیطی سیســتم حمــل 

و نقــل کاهــش داده شــود.

ــه را در . 7 ــاد و مقرون به صرف ــل اعتم ــدار، قاب ــن، پای ــرژی کم کرب ــتم ان ــک سیس ــوی ی ــه س ــذار ب ــدر گ ــه فالن ــرژی: منطق ان

اولویــت برنامه هــای توســعه ای خــود قــرار داده اســت. چنیــن سیســتمی ضمــن بــه حداکثــر رســاندن اســتفاده از انرژی هــای 

ــد.  ــم می کن ــه فراه ــرای منطق ــف را ب ــای مختل ــه از انرژی ه ــب واقع بینان ــک ترکی ــر، ی تجدیدپذی

مــدل حاکمیــت بــرای تحقــق افــق 2050: دولــت منطقــه فالنــدر بــرای اجــرای افــق 2050 و پرداختــن بــه مســائل پیچیــده 

مرتبــط بــا آن، یــک مــدل حاکمیــت جدیــد را بــر اســاس اصــول مدیریــت گــذار1 تهیــه کــرده اســت کــه بــر نــوآوری سیســتم 

متمرکــز اســت، افــق بلندمــدت دارد، فراینــد گــذار را مســتلزم مشــارکت ذینفعــان می دانــد و از آموزه هــای ابتکارهــای نوآورانــه 

و تجربیــات قبلــی اســتفاده می کنــد. در ایــن راســتا، اســتفاده از نمونه هــای حاکمیــت تطبیقــی جهــت تحقــق رویکــرد بلندمــدت و 

ترغیــب همــکاری ضــرورت دارد. تجــارب قبلــی حاصــل از پــروژه  »فالنــدر در عمــل2« و دیگــر پروژه هــای گــذار آزمایشــی در 

تهیــه ایــن مــدل جدیــد مــد نظــر قــرار گرفته انــد. ایــن ســاختار حاکمیتــی جدیــد شــامل یــک »فضــای گــذار« بــرای هــر اولویــت 

و یــک »بســتر گــذار فرامفهومــی« اســت کــه ریاســت هیئــت دولــت فالنــدر وظیفــه هماهنگــی آن را بــر عهــده دارد. 

بــرای هــر گــذار یــک فضــای گــذار تعییــن می شــود. فضــای گــذار مشــارکت ها، بســترها )آن الیــن و آف الیــن(، جوامــع یادگیری 

و آزمایشــاتی کــه حــول گذارهــا شــکل خواهنــد گرفــت را پوشــش می دهــد. در ایــن فضــای گــذار ســه دســته بازیگــر نقــش 

مهمــی دارنــد: مدیــر گــذار، وزرای ذی ربــط و ذینفعــان بیرونــی. در ایــن مــدل، بــرای هــر گــذار دو وزیــر منصــوب شــده اســت. 

عــالوه بــر وزرا، مدیــران گــذار نیــز بــرای مدیریــت دولتــی فالنــدر تعییــن شــده اند. مدیــران گــذار رهبــران عملیاتــی گــذار هســتند 

و بــه تعییــن رویکــرد و ســاختار ویــژه فراینــد گــذار کمــک می کننــد. عــالوه بــر این هــا، جهــت تحقــق گذارهــا، یــک حاکمیــت 

چندبازیگــره بــا مالکیــت مشــترک نیــز ضــرورت دارد. همچنیــن، مــدل حاکمیــت همتایــی از بیــن ذینفعــان بیرونــی بــرای مدیــر 

1 مدیریت گذار یا انتقال (Transition Management) به برنامه ریزی نظام مند جهت ایجاد تغییر در یک سازمان و اجرا و نظارت بر فرایند تغییر گفته 
می شود. 

2 Flanders in Action 
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گــذار تعییــن می کنــد کــه بــه عنــوان نماینــده فضــای گــذار ارتبــاط الزم را بــا جامعــه برقــرار می کنــد. مدیــران گــذار همــراه بــا 

ذینفعــان تجــارب جدیــدی در تأمیــن نیازهــای اجتماعــی در فضــای گــذار کســب می کننــد. 

ــاره  ــد و درب ــل دارن ــکاری و تعام ــده هم ــذار تعیین ش ــتر گ ــارب در بس ــا و تج ــادل ایده ه ــن تب ــور تضمی ــه منظ ــذار ب ــران گ مدی

فرایندهــای گــذار بحــث و تبــادل نظــر می کننــد. بخشــی از ایــن بســتر گــذار، نقــش هماهنگ کننــده وزارت حاکمیــت 

ــه ای  ــدت را بوســیله کمیت ــق بلندم ــد، اف ــه می نمای ــه و ارائ ــا را تهی ــن وزارت گــزارش ســاالنه پیشــرفت گذاره ــی اســت. ای دولت

ــکاری  ــا هم ــن وزارت ب ــن، ای ــد. همچنی ــت می کن ــذار حمای ــران گ ــد و از مدی ــش می نمای ــدار پای ــعه پای ــان توس از کارشناس

ــه و اجــرای  ــران گــذار در تهی ــد از مدی ــوآوری ســعی می کن ــان ن ــز مربی ــت و نی ــرون دول دانشــگاه ها، کارشناســانی از درون و بی

ــون و  ــک فضــای آزم ــل باشــد: فراهم کــردن ی ــن قبی ــوارد از ای ــب م ــد در قال ــا می توان ــن حمایت ه ــد. ای ــت نمای ــا حمای گذاره

تجربــه، بررســی راه حل هــای موانــع مقرراتــی و اشــکال جایگزیــن تأمیــن مالــی، اســتفاده از ســناریوهای پیش بینــی و تخمین هــای 

ــرای هــر گــذار ضــرورت دارد.  ــاری. ایجــاد دیــدی مشــترک بیــن همــه ذینفعــان ب رفت

ریاســت هیئــت دولــت فالنــدر متعهــد بــه داشــتن نقشــی فعــال در فراینــد گــذار اســت. او بــه همــراه نماینــدگان فضاهــای گــذار 

پیشــرفت گذارهــا، تطبیــق بــا افــق بلندمــدت، رابطــه بیــن گذارهــا و اقدامــات اصالحــی در مــورد مســائل و مشــکالتی کــه پیــش 

ــرای تســریع  ــدر اســتفاده صحیــح از ایده هــا و مــردم در مــدل حاکمیــت ب ــه اعتقــاد دولــت فالن می آیــد را هماهنــگ می کنــد. ب

ــی  ــات بین الملل ــوردار از ارتباط ــر و برخ ــاز، انعطاف پذی ــمول، ب ــه همه ش ــک منطق ــاد ی ــت ایج ــی جه ــی اساس ــوالت اجتماع تح

بــرای ایجــاد رفــاه و آســایش شــهروندان ضــرورت دارد.  
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