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Một tho
áng nướ
c Bỉ

Bỉ - đất nước của các vùng lãnh thổ
Vương quốc Bỉ nằm ở phía Tây Bắc châu Âu,
tiếp giáp với Hà Lan, Pháp, Đức và Đại công
quốc Luxembourg. Khái niệm “khoảng cách” ở
đây chỉ có ý nghĩa tương đối vì Paris, London và
Amsterdam đều chỉ cách Brussels – thủ đô của
Vương quốc Bỉ và của Liên minh châu Âu – hai
giờ đi tàu.
Bỉ nằm ở giao điểm của các trung tâm kinh tế và
đô thị chính của châu Âu và cửa ngõ hàng hải
quốc tế trọng yếu, Biển Bắc. Vì vậy, Vương quốc
Bỉ không chỉ nằm trong vùng có mật độ dân cư
cao nhất và có nền giao thương phát triển nhất
mà còn nằm ở trung tâm của trục kinh tế và đô
thị chính.

Cánh rừng Soignes
Rừng la Cambre

Bỉ là một nhà nước liên bang gồm ba cộng đồng
ngôn ngữ và ba vùng lãnh thổ. Ba cộng đồng
ngôn ngữ là Cộng đồng tiếng Pháp, Cộng đồng
tiếng Hà Lan và Cộng đồng tiếng Đức. Ba vùng
lãnh thổ: vùng thủ đô Brussels ở trung tâm với
hai ngôn ngữ chính thức là tiếng Pháp và tiếng
Hà Lan; vùng Flamăng ở phía Bắc nói tiếng Hà Lan
và vùng Wallonia ở phía Nam nói tiếng Pháp và
tiếng Đức.
Những thể chế chính của nhà nước liên bang gồm
chính phủ liên bang và Nghị viện liên bang (gồm
Hạ viện và Thượng viện). Những Cộng đồng Ngôn
ngữ và Vùng Lãnh thổ nói trên đều có cơ quan lập
pháp và hành pháp riêng.

Bờ biển Bắc
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Ba Cộng đồng Ngôn ngữ của Bỉ (Cộng đồng tiếng
Hà Lan, tiếng Pháp và tiếng Đức) được phân định
trên cơ sở ngôn ngữ riêng của mỗi cộng đồng.
Các Cộng đồng này có thẩm quyền trong nhiều
lĩnh vực chính sách khác nhau, chẳng hạn lĩnh vực
giáo dục, văn hóa và “những vấn đề xã hội” cụ thể
như hỗ trợ gia đình hay trẻ em và một vài khía
cạnh về y tế.
Ba Vùng Lãnh thổ (vùng Flamăng, vùng Wallonia
và vùng thủ đô Brussels) có thẩm quyền về những
vấn đề gắn với khái niệm lãnh thổ. Những thẩm
quyền này chủ yếu mang tính chất kinh tế, ví dụ
như các công trình công cộng, nông nghiệp, việc
làm, quy hoạch lãnh thổ và môi trường. (xem bản
đồ trang 11)

Vùng Ardennes

Một nền quân chủ lập hiến và truyền ngôi
Vì Bỉ theo chế độ quân chủ lập hiến nên vai trò của nền quân chủ được
hiến pháp quy định và bảo vệ. Đứng đầu Nhà nước là Nhà Vua Bỉ. Hiến
pháp quy định rõ địa vị pháp lý của nhà vua và việc truyền ngôi. Khi
truyền ngôi, quyền lập hiến của Nhà Vua được truyền cho thể nhân hậu

duệ trực tiếp hợp pháp. Nhà vua chỉ bắt đầu nắm quyền sau khi trang
trọng tuyên thệ trước Hạ viện và Thượng viện. Lễ tuyên thệ phải được
tiến hành trong vòng mười ngày kể từ khi nhà vua tiền nhiệm băng hà
hoặc thoái vị.

Từ phải sang trái: nhà vua Bỉ Albert II, cháu gái của ông, công chúa
Elisabeth, người sẽ trở thành Nữ hoàng đầu tiên của Bỉ và Hoàng
Thái tử Philippe của Bỉ.
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Đất nước giàu năng lực sáng tạo
Có nhiều nhà sáng chế là người Bỉ. John Cockerill đã cung cấp cho các
khách hàng trên toàn thế giới những chiếc đầu máy xe lửa chạy bằng hơi
nước, những chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước, những chiếc xe điện,
lò cao dùng trong luyện kim và những thiết bị công nghiệp nặng khác.
Chính những người Bỉ hay những người gốc Bỉ đã phát minh ra máy phát
điện (1), chất xút (2) hay nhựa bakelit (3) và nhiều ứng dụng thực tiễn
khác. Trong nền công nghiệp đang phát triển nhanh hiện nay, bản năng
sáng tạo vẫn luôn thường trực trong con người Bỉ.

3. Leo Hendrik Baekeland

Cũng trên mảnh đất, nơi sau này trở thành Vương quốc Bỉ, nhiều họa sĩ
đã nổi danh như Pierre-Paul Rubens (4), Pierre Bruegel (5), Jan Van Eyck
(6), Rogier Van der Weyden (7) và Antoine Van Dyck (8). Đó mới chỉ là
một vài cái tên trong số các danh họa vùng Flamăng. Những bức tranh
của họ ngày nay phân tán khắp nơi trên thế giới tuy nhiên một số tác
phẩm lớn vẫn được trưng bày trong các bảo tàng của Bỉ. James Ensor
(9), Félicien Rops, Théo Van Rysselberghe, Paul Delvaux và René Magritte
cũng đều là những nghệ sỹ Bỉ nổi tiếng thế giới.

6. Jan Van Eyck

Tại Bỉ, truyện tranh được xem như một môn nghệ thuật với tất cả ý nghĩa
của nó. Bỉ tự hào có số lượng họa sĩ vẽ truyện tranh nhiều nhất thế giới.
Họ tiếp nối truyền thống của Hergé (tác giả bộ truyện Tintin), của Peyo
(tác giả bộ truyện Xì-trum), của Edgar P. Jacobs và Bob De Moor (tác
giả bộ truyện Blake và Mortimer), của Morris (tác giả sê-ri truyện Lucky
Luke) và của rất nhiều họa sĩ truyện tranh khác nữa.

5. Pieter Bruegel

7. Rogier
Van der Weyden

1. Zenobe Gramme

Rất nhiều nhà thờ và tháp chuông được xây dựng từ thời kỳ Trung Cổ
cho đến nay vẫn tô điểm cho những thành phố nghệ thuật của Bỉ. Vô
vàn những tòa lâu đài nằm rải rác tại các miền đồng quê. Vào thế kỷ XX,
Brussels đã trở thành kinh đô của Art Nouveau (Nghệ thuật mới). Tất cả
những công trình này giải thích cho sự phong phú đến khó tin của thành
tựu kiến trúc Bỉ.
Mỹ thuật, nghệ thuật dân gian, thời trang, thiết kế, vv. Dù tái hiện các
xu thế của quá khứ hay thể hiện các xu thế trong tương lai thì đây đều
là những lĩnh vực mà người Bỉ chứng tỏ được tài năng của mình. Và cần
phải nhắc lại rằng, người Bỉ sành ăn và Bỉ có truyền thống ẩm thực lâu
đời và tinh tế.

2. Ernest Solvay

4. Peter
Paul Rubens
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9. James Ensor

8. Antoon Van Dyck

Nền kinh tế năng động
Với khí hậu thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên, các ngành kinh tế phát triển
nhanh và vị trí địa lý trung tâm, Bỉ giữ vị trí quan trọng ở Châu Âu và trên thế
giới. Những mảng kỹ năng trải rộng trên nhiều lĩnh vực chính là lợi thế quyết
định của nền kinh tế năng động đó. Từ một nền công nghiệp nặng dựa vào
khai thác và chế biến khoáng sản, Bỉ đã nhanh chóng chuyển sang những
ngành công nghiệp lớn khác vốn là động lực của nền kinh tế Châu Âu như
luyện kim, thủy tinh, dệt, vv. và giúp tăng sức hấp dẫn của nền kinh tế Bỉ.
Nhiều ngành nghề mới đã được phát triển trong thế kỷ XX sau khi các tập
đoàn hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như hóa dầu, dược phẩm, công nghệ sinh
học, điện tử nano, sản xuất ô tô, đồ gia dụng, v.v., có mặt ở Bỉ.
Những lĩnh vực mới này đã đảm bảo lâu dài cho sự đa dạng về kinh tế - xã
hội của Bỉ với sự nở rộ các ngành gia công và dịch vụ hiệu quả với giá trị gia
tăng cao.
Bỉ, quốc gia đầu tiên của Châu Âu lục địa hưởng ứng cách mạng công nghiệp,
đã khai thác tối đa vị trí địa lý của mình ở cửa ngõ của các cường quốc láng
giềng và ở trung tâm của tất cả các thị trường Châu Âu.

Kho báu của những sự tương phản

Sự đa dạng và chủ nghĩa đa văn hóa

Những thành phố và bến cảng tạo nên những cảnh đẹp tại vùng Flamăng, xứ
sở “bằng phẳng”. Còn tại vùng Wallonia, thắng cảnh chính là những đồi và
thung lũng hẹp, nhất là ở phía Nam nơi có dãy Ardennes, một sự phối hợp
hài hòa thiên nhiên với du lịch. Hầu hết các thành phố ở Bỉ đều rất cổ kính,
một vài thành phố như Tongeren và Arlon có niên đại từ thời kỳ La Mã, tức là
khoảng hơn 2000 năm tuổi. Những thành phố khác như Bruges và Ypres đều
đã từng là những thành thị lớn nhất châu Âu thời Trung Cổ. Ghent, Brussels,
Antwerp, Liège là những trung tâm nghệ thuật nổi tiếng khác.
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Trong những thế kỷ qua, Vương quốc Bỉ vẫn luôn mở cửa chào đón
những người nhập cư và nhiều người đã định cư tại đây. Trong số họ
có những nhà văn, nghệ sĩ và những trí thức lớn như Karl Marx, Victor
Hugo, Alexandre Dumas, Charles Baudelaire và Auguste Rodin.
Vị trí trung tâm ở châu Âu, nơi giao thoa giữa hai dòng ngữ hệ La-tinh
và Germain, sự đa dạng ngôn ngữ, tự do xã hội, chính trị và tôn giáo
là những yếu tố đã góp phần tạo nên tính quốc tế của Bỉ, đồng thời
thúc đẩy một xã hội đa văn hóa và giàu lòng khoan dung.

Một bề dày lịch sử!
Nguồn gốc
Trong những thế kỷ đầu tiên của công nguyên, người La Mã đã chinh phục những vùng đất trải dài tới tận sông
Rhin, mà sau này đã làm nên Vương quốc Bỉ. Vào thế kỷ thứ năm, các bộ lạc người Germain đã tìm thấy cơ hội
để lại dấu ấn văn hóa của họ ở vùng phía Bắc thưa thớt dân cư. Đó là nguồn gốc của sự đa dạng về ngôn ngữ
của Bỉ, lý giải tại sao tiếng Pháp, một ngôn ngữ thuộc ngữ hệ La-tinh, được sử dụng ở miền Nam còn tiếng Hà
Lan, một ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Germain lại được sử dụng ở miền Bắc. Trong suốt hàng thế kỷ, những người
Bỉ phải chịu ách đô hộ ngoại quốc của những người Burgundians, người Tây Ban Nha, người Áo và người Pháp.
Vào thời điểm đó, những thuật ngữ “Belgica” và “Belgium” được sử dụng làm tên gọi Vương quốc Hà Lan theo
tiếng La-tinh. Vương quốc này, bao gồm lãnh thổ của Bỉ và lãnh thổ Hà Lan hiện nay đã tồn tại cho đến tận
thế kỷ thứ XVI. Vì vậy, vị trí địa lý trung tâm của Bỉ ở châu Âu đã tạo dựng nên lịch sử đất nước này.
Nền độc lập
Ngày 25 tháng 8 năm 1830, vở opera “La muette de Portici” (Cô gái câm ở cảng Portici) được công diễn ở
Nhà hát Hoàng gia Monnaie, nhà hát opera ở Brussels. Vở opera này đã nhen lên lòng yêu nước của công
chúng. Những cuộc nổi dậy chống lại Hà Lan bùng nổ, bởi sau thất bại của Hoàng đế Napoleon tại trận
Waterloo, Bỉ lại bị sát nhập vào Vương quốc Hà Lan một lần nữa vào năm 1815.
Quân đội Hà Lan rút lui và Bỉ đã tuyên bố độc lập ngày 4 tháng 10 năm 1830. Năm 1831, các cường quốc
của châu Âu lúc ấy (gồm Vương quốc Anh, Phổ, Áo và Pháp – trong đó ba nước đầu tiên luôn mong muốn
tránh sát nhập lãnh thổ với Pháp) đã công nhận nhà nước Bỉ mới tại Hội nghị Luân Đôn. Vương quốc Bỉ độc
lập đã ra đời như thế.
Vương miện của đất nước mới thành lập được trao cho Leopold de Saxe-Cobourg-Gotha (Leopold Đệ Nhất),
bác của Nữ hoàng Anh Victoria. Ông đã làm lễ tuyên thệ vào ngày 21 tháng 7 năm 1831 và lên ngôi vua của
Vương quốc Bỉ. Từ đó, ngày 21 tháng 7 đã trở thành ngày Quốc khánh của nước Bỉ. Năm 1831, Vương quốc
Bỉ non trẻ đã thông qua một bản Hiến pháp mang tính tự do nhất cho đến thời điểm bấy giờ.

Một Nhà nước thịnh vượng
Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, Bỉ đã triển
khai một hệ thống an sinh xã hội toàn diện cho
phép mọi công dân hưởng trợ cấp gia đình, bảo
hiểm y tế, chế độ lương hưu, trợ cấp thất nghiệp
và nghỉ phép hưởng lương. Hệ thống này đã tạo
điều kiện cho mọi người tiến bộ đồng thời được
hệ thống an sinh xã hội bảo đảm. Nhờ hệ thống
này, tỉ lệ đói nghèo của Bỉ là một trong những tỷ lệ
thấp nhất thế giới và thu nhập quốc nội đầu người
hàng năm của Bỉ đã vượt con số 32.000 Euro.

Longa là một con đường dài một km, có từ thời La Mã cổ đại và
được gìn giữ cẩn thận. Con đường lịch sử với thảm động thực vật
độc đáo này tạo thành biên giới ngôn ngữ giữa vùng Brabant
Wallonia (Hélécine) và vùng Brabant Flamăng (Landen)

Công nghiệp hóa và nước Công Gô
Nhờ vào những thành tựu công nghiệp của mình, Vương quốc Bỉ non trẻ đã nhanh chóng chiếm lĩnh một
vị trí quan trọng trên bản đồ thế giới.
Người Bỉ đã nhanh chóng trở thành những người tiên phong trong việc phát triển ngành đường sắt.
Ví dụ, đoàn tàu tốc hành Phương Đông Orient Express huyền thoại với nhiệm vụ chuyên chở khách
du lịch và các doanh nhân giữa Ostend, Paris và Istanbul là do một người Bỉ thiết kế và thực hiện. Vua
Léopold Đệ Nhị tin rằng Vương quốc Bỉ sẽ chỉ thịnh vượng trên trường quốc tế nếu sở hữu một thuộc
địa như các nước láng giềng châu Âu khác. Nhà vua bắt đầu tìm kiếm thuộc địa và đã tìm thấy một
thuộc địa ở châu Phi. Vào năm 1877, Nhà nước tự do Congo ra đời và trong thời gian đầu, nó thuộc
sở hữu riêng của Leopold Đệ Nhị. Tuy nhiên, năm 1908, trước tình hình biến động trên thế giới, vua
Léopold Đệ Nhị đã chuyển giao quyền sở hữu thuộc địa cho Vương quốc Bỉ. Nhà nước Tự do Congo đã
trở thành Congo Bỉ cho tới khi Congo giành được độc lập vào năm 1960.
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Khởi đầu công cuộc cải cách Nhà nước và hai cuộc chiến tranh thế giới
Khung thể chế của Vương quốc Bỉ khi Bỉ giành độc
lập năm 1831 tương đối đơn giản. Bỉ có một nhà vua,
một chính phủ với hai nghị viện, chín tỉnh thành và
nhiều khu tự trị. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Pháp,
và điều này đã gây ra ít nhiều bất bình trong dân
chúng. Những người Flamăng muốn tiếng Hà Lan là
ngôn ngữ chính thức trong giáo dục, tư pháp và hành
chính. Mong muốn ấy, sau này đã trở thành hiện thực.
Hai cuộc chiến tranh thế giới đã làm chậm lại cuộc
cải cách thể chế hướng tới “một nước Bỉ mới”. Năm
1914, một lần nữa, Vương quốc Bỉ bị biến thành chiến
trường, nơi các cường quốc tới giải quyết những xung
đột của họ. Hàng triệu binh lính đã bị giết hại trong
những chiến hào tại đồng bằng Yser và nhiều vùng đã
bị hủy diệt hoàn toàn. Ngày nay, hình ảnh những Chiến
trường vùng Flamăng còn mãi nhắc nhở mọi người về
sự khốc liệt vào thời đó.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Bỉ đã giữ vai trò tiên
phong trong việc thành lập Liên Hợp Quốc và Tổ chức
Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bỉ còn là một
trong sáu nước thành viên sáng lập Liên minh Châu Âu
(EU). Ngoài yếu tố về vị trí địa lý trung tâm, đây cũng
chính là lý do cho việc lựa chọn Brussels là thủ đô của
Liên minh châu Âu.
Việc Bỉ đã từng là bước đệm ngoại giao và đôi khi cũng đã
là nạn nhân của những tham vọng của các cường quốc
đã làm cho Bỉ trở thành chuyên gia trên thế giới trong
việc thúc đẩy hoà bình, trên cơ sở kinh nghiệm tích luỹ.
Người Bỉ đã tạo dựng được uy tín vững chắc cũng như
kinh nghiệm dày dặn trong việc xây dựng các giải pháp
cho các xã hội phức tạp và đa văn hóa. Điều này thể hiện
rõ trong việc bốn giải Nobel vì hòa bình đã được trao
tặng cho các cá nhân và tổ chức Bỉ : Viện Nghiên cứu Luật
pháp Quốc tế ở Gand (1904), Auguste Beernaert (1909),
Henri La Fontaine (1913) và Georges Pire (1958).

Từng là chiến trường của châu Âu, Bỉ trân trọng quá khứ
Với diện tích chỉ khoảng 30.000 km², Vương quốc Bỉ
đã có hơn 3000 chiến trường, nơi các cuộc chiến đã
tàn sát dân chúng và phá hủy hoàn toàn các vùng.
Vì vậy, từ lâu, người Bỉ đã tin rằng cách tiếp cận hòa
bình và thận trọng là cách thức tốt nhất trong việc
giải quyết xung đột.
Những nghĩa trang tử sĩ – nhân chứng của thảm kịch
trong quá khứ – nằm rải rác trên khắp vùng đồng
bằng Yser, nơi diễn ra những trận chiến khốc liệt trong
Chiến tranh thế giới thứ nhất, cũng như tại dãy núi
Ardennes, nơi đã diễn ra cuộc tấn công cuối cùng của
quân đội Đức trên mặt trận phương Tây trong Chiến
tranh Thế giới thứ hai. Những nghĩa trang này luôn thu
hút khách thăm quan hay các thế hệ con cháu của

những người lính tử trận đến tưởng niệm và bày tỏ
lòng kính trọng đối với những người anh hùng.
Vì thế, từ nhiều thập niên trở lại đây, hàng ngày tại
cổng Menin ở Ypres, một hồi kèn theo bản nhạc
“Last Post” lại vang lên để tưởng niệm những người
lính đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh Thế giới lần
thứ nhất. Nhiều cựu chiến binh và những người dân
Mỹ, Bỉ và các nước khác tới tưởng niệm tại Đài tưởng
niệm Chiến tranh ở Bastogne. Điều này cho thấy là
những người lính tử trận đã không bị quên lãng.
Vùng Waterloo, mảnh đất chứng kiến sự bại trận của
Hoàng Đế Napoleon nằm ở phía Nam thủ đô Brussels,
cũng gợi lại một chiến trường nổi tiếng thế giới khác.
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Nghĩa trang và đài tưởng niệm Henri – Chapelle, nằm giữa
Liege và Aachen, nơi an nghỉ của 7989 lính Mỹ tử trận và
cũng là nơi tưởng niệm 450 người lính đã mất tích.

Sáu cuộc cải cách nhà nước
Nước Bỉ của năm 1830 giờ đã có một diện mạo hoàn toàn khác.
Sáu cuộc cải cách nhà nước đã làm thay đổi một cách sâu sắc
cấu trúc nhà nước Bỉ. Nhà vua, chính phủ liên bang và nghị viện
liên bang được gắn với nhau bằng các thể chế của các vùng và
các cộng đồng. Sau mỗi đợt cải cách, các thể chế này lại có thẩm
quyền lớn hơn.
Các cộng đồng

Cải cách nhà nước là một tiến trình năng động, nhằm minh bạch
hoá hoạt động của các thể chế. Bỉ đang thực hiện đợt cải cách
nhà nước lần thứ sáu với quy mô lớn.

Các vùng

Cộng đồng tiếng Hà Lan

Vùng Flamăng

Cộng đồng tiếng Pháp

Vùng Wallonia

Cộng đồng tiếng Đức

Vùng Thủ đô Brussels

Vài nét chính về sáu cuộc cải cách nhà nước
• 1970 : Cải cách nhà nước lần thứ nhất
Quyền tự chủ trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn hoá : các cộng đồng văn hoá được hình thành. Các vùng lãnh thổ được hiến pháp công nhận.
• 1980 : Cải cách nhà nước lần thứ hai
Các cộng đồng và vùng lãnh thổ được trao quyền lập pháp và từ đó có chính phủ và nghị viện riêng.
• 1988-1989 : Cải cách nhà nước lần thứ ba
Các cộng đồng có quyền tự chủ về giáo dục. Một hiệp định được ký kết về việc tổ chức Vùng Thủ đô Brussels.
• 1993 : Cải cách nhà nước lần thứ tư (hiệp định Saint Michel)
Hiệp định Saint Michel đã chính thức biến Vương quốc Bỉ thành một nhà nước liên bang. Từ đó, các hội đồng (nghị viện) của các cộng đồng
ngôn ngữ và các vùng lãnh thổ trong liên bang được dân bầu trực tiếp và có quyền tự chủ trong giới hạn nhất định về việc tổ chức ra chính
phủ của mình.
• 2001-2003 : Cải cách nhà nước lần thứ năm (hiệp định Lambermont và Lombard)
Các vùng lãnh thổ được trao thêm quyền hạn (ngoại thương, nông nghiệp và kiểm soát hành chính đối với cơ quan công quyền cấp dưới).
Các cộng đồng ngôn ngữ nhận được hỗ trợ tài chính từ chính quyền vùng và các vùng lãnh thổ có thêm thẩm quyền trong lĩnh vực thuế.
• 2011 : Cải cách nhà nước lần thứ sáu
Cấu trúc nhà nước Bỉ được thay đổi một cách sâu sắc. Các vùng Flamăng, Wallonia, Brussels và cộng đồng người Bỉ nói tiếng Đức được trao thêm quyền
tự chủ. Từ đây, chính quyền liên bang giảm ngân sách điều hành và tập trung vào nhiệm vụ chính của mình là an sinh xã hội, quản lý nhà nước và điều
tiết. Các vùng lãnh thổ và cộng đồng ngôn ngữ có thêm quyền tự quyết nhờ được chuyển giao từ nhà nước liên bang các nguồn lực và thẩm quyền,
như quyền quyết định về chính sách thị trường lao động, trợ cấp gia đình, luật về nhà ở thuê và luật đường bộ. Nhờ có thêm quyền thu thuế, các cộng
đồng và các vùng sẽ chịu trách nhiệm tài chính và thậm chí là trách nhiệm về kết quả của những chính sách mà họ đưa ra. Thủ đô và quận BruxellesHal-Vilvorde đã tìm ra một giải pháp cân đối, bao gồm cả việc chia tách đơn vị bầu cử quận Bruxelles-Hal-Vilvorde, một sự việc đã gây nhiều dư luận.
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Nền kinh tế mở
Nền kinh tế Bỉ chủ yếu được cấu thành bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Những doanh nghiệp vừa và nhỏ của Bỉ hoạt động trong tất cả các lĩnh vực của
nền kinh tế, từ công nghiệp hóa chất và dược phẩm đến lương thực, thực phẩm.
Các doanh nghiệp này giống nhau ở tính sáng tạo, khao khát vượt qua thách
thức và đi đầu trong sáng tạo. Họ có kỹ năng và cung cấp dịch vụ phù hợp với
từng phân khúc thị trường. Trong thực tế, với kinh nghiệm tuyệt vời, các doanh
nghiệp vừa và nhỏ này đã giữ những vị trí hàng đầu trong một số lĩnh vực công
nghệ cao.

Nước Bỉ đã luôn có một nền kinh tế mở. Ngay từ thời Trung Cổ, đô thị
Bruges, sau đó là Antwerp, đã là những nơi giao thương của các tiểu thương
và thương nhân đối với hàng hoá từ khắp mọi nơi trên thế giới. Sự mở cửa
kinh tế càng được chú trọng trong những thập kỷ gần đây. Một nghiên cứu
mới đây của Thụy Sĩ (Chỉ số Hội nhập toàn cầu KOF - Swiss ETHZ) đã đánh giá
Bỉ là quốc gia có mức độ toàn cầu hóa cao nhất thế giới dựa trên các tiêu
chí về kinh tế, xã hội và chính trị.
Tuy chiếm dưới 0,2% dân số thế giới, Bỉ là một trong 10 quốc gia dẫn đầu
về lượng hàng hoá giao dịch ngoại thương (Tổ chức thương mại thế giới).
Năm 2011, xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ chiếm hơn 80% Tổng
Sản phẩm Quốc nội (*). Đây là tỉ lệ cao nhất trong 27 nước
thành viên của Liên minh Châu Âu cho tới nay. Bỉ cũng giữ vị trí
dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Đáng chú ý hơn nữa là Bỉ còn dẫn đầu thế giới trong một số lĩnh
vực. Ví dụ, Bỉ là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới về dược phẩm,
nhựa polyethylene và thảm, đồng thời là trung tâm hàng đầu về
giao dịch kim cương. Vị trí ở trung tâm Liên minh châu Âu và độ
mở kinh tế cao vừa cho phép Bỉ khai thác tối đa những lợi thế
của mình vừa giữ vị trí dẫn đầu trong thương mại quốc tế.

Linh hoạt, chất lượng và đổi mới
Trong những năm vừa qua, Bỉ đã vượt qua những thách thức lớn
về kinh tế và công nghệ một cách thành công. Ngành dịch vụ
hiện chiếm khoảng 75% nhân lực Bỉ, ngành công nghiệp 23% và
ngành nông nghiệp khoảng 2%.
Bỉ cũng đã thích ứng với yêu cầu toàn cầu hóa đồng thời duy trì
khả năng cạnh tranh bằng cách nâng cao chất lượng sản xuất
và khả năng cạnh tranh của lực lượng lao động. Các chủ doanh
nghiệp Bỉ đã tận dụng thành công cơ hội mà toàn cầu hóa đem
lại và tập trung vào các hoạt động đem lại giá trị gia tăng cao và
công nghệ hiện đại. Vậy thì chuyên môn của Bỉ là gì? Chế biến,
lắp ráp, phát triển, cải tiến, tinh chế là một vài ví dụ. Cơ khí kỹ
thuật và thiết bị, lắp ráp ô tô, xây dựng, hoá chất, dệt may, thuỷ
tinh, dầu: hiếm có lĩnh vực nào vắng bóng tại Bỉ.
(*) Nguồn: Báo cáo quý của Viện Thống kê Quốc gia Bỉ (tháng 3/2012)
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Đất nước của dịch vụ kho vận hàng đầu và trung tâm phân phối hàng hóa và dịch vụ lớn
Quân át chủ bài của nền kinh tế Bỉ chính là vị trí địa lý
tuyệt vời ở trung tâm của một khu vực năng động. Bỉ
là điểm kết nối chính, gần như một tuyến đường buộc
phải đi qua dù đi bằng đường hàng không, đường bộ
hay đường thủy. Bỉ đã tranh thủ lợi thế này để trở
thành trung tâm chủ chốt của dịch vụ hậu cần và kho
vận trong các lĩnh vực giao thông, lắp ráp, tinh chế,
chế biến và phân phối.
Antwerp là cảng biển lớn thứ hai ở châu Âu và là cảng
biển lớn thứ mười ba trên thế giới. Hải cảng này có
khu phức hợp hoá dầu lớn thứ hai trên thế giới, sau
Houston ở Texas, và đã thu hút được các doanh nghiệp
hàng đầu như Bayer, BASF, Solvay và Degussa.
Liège là một trong những cảng đường sông chính ở
châu Âu. Bỉ có các sân bay tại Brussels, Liège, Ostend,
Charleroi và Antwerp. Một vài sân bay trong số này
ngoài việc chuyên chở hành khách còn chuyên về vận
tải hàng hóa.

NETHERLANDS
Hệ thống giao thông của Bỉ,
NETHERLANDS
bao gồm hải cảng, cảng
Zeebrugge
Turnhout
Damme
Antwerp
sông, hệ thống kênh đào,
ZeebruggeOstend Bruges
Turnhout
Damme
cảng hàng không, hệ
Antwerp
Maaseik
Ostend Bruges
Ghent
Diest
thống đường sắt, đường
Veurne
Mechelen
Dendermonde
Aalst
Maaseik
bộ và đường cao tốc
Hasselt
Ghent
Ypres
Diest Leuven
Oudenaarde
Kortrijk
Veurne
Mechelen
Dendermonde
GERMANY
luôn được điều chỉnh
Brussels
Landen
Aalst
Hasselt
Tongeren
Geraardsbergen
Wavre
cho phù hợp với nhu
Ypres
Oudenaarde
Kortrijk
Leuven
Louvain-la-Neuve
Waterloo
GERMANY
Ath
Brussels
Landen
Tournai
cầu của nền kinh tế.
Liege
Henri-Chapelle
Tongeren
Geraardsbergen
Spa
Wavre
Huy
Các dự án cơ sở hạ
Louvain-la-Neuve
Waterloo
Mons
Namur
Ath
Stavelot
Durbuy
Tournai
tầng xây dựng cửa đập,
Charleroi
Liege
Binche
Thuin
Spa
thang nâng tàu thủy, tàu
Dinant
Huy
FRANCE
Mons
Namur
Stavelot
Durbuy
cao tốc, phương tiện vận tải đa
Rochefort
Charleroi
Binche
Bastogne
thức, v.v. được triển khai nối tiếp nhau,
Thuin
Chimay
Dinant
FRANCE
LUXEMBOURG
cho phép Bỉ luôn là trung tâm phân phối
Rochefort
hàng hóa và dịch vụ hàng đầu cho những doanh
Bouillon
Bastogne
Chimay
nghiệp đặt trên lãnh thổ Bỉ, ở các nước láng giềng
Arlon
LUXEMBOURG
và xa hơn nữa. Bỉ thu hút nhiều công ty đa quốc gia đặt
trụ sở chính cho khu vực châu Âu trên đất Bỉ vì các công
Bouillon
ty này đã thấy rõ lợi ích khi làm như vậy.
Henri-Chapelle

Arlon

Mạng lưới đường bộ đan xen

Nguồn nhân lực chính là lực lượng dẫn dắt và tài sản
quan trọng của Bỉ
Năng suất cao của lực lượng lao động Bỉ đã và tiếp tục là yếu
tố quyết định những thành tựu của nền kinh tế đất nước. Bỉ
là một trong những nước có chỉ số năng suất lao động cao
nhất thế giới. (Báo cáo năng lực cạnh tranh thế giới của IMD
2011). Năng suất lao động đặc biệt cao trong các ngành công
nghiệp, xây dựng và tài chính. Điều này chắc chắn có được là
nhờ việc người Bỉ giữ các vị trí quản lý chủ chốt trong một số
các tập đoàn lớn. Thông thạo nhiều ngôn ngữ, sáng tạo, linh
hoạt và quyết tâm đạt được những thỏa thuận tốt nhất cho
tất cả các bên: đó chính là những phẩm chất khiến các tập
đoàn đa quốc gia săn đón các Giám đốc Điều hành người Bỉ.

Zeebrugge

Antwerp

Ostend

Antwerp

Ostend
Gent

Brussels

Zeebrugge

Brussels

Antwerp

Liege

Ostend

Antwerp
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Liege

Ostend
Charleroi
(Brussels South)

Gent

Brussels

Liege
Liege

Charleroi
(Brussels South)
Các sân bay
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Các cảng biển, cảng sông và mạng lưới đường thuỷ

Nghiên cứu khoa học và giáo dục
Hiện nay, bước sang thế kỷ XXI, Bỉ đã tham gia vào nhiều chương
trình nghiên cứu khoa học quốc tế như chương trình nghiên cứu
hạt nhân của Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử châu Âu (CERN),
nghiên cứu khám phá vũ trụ và nghiên cứu các vấn đề về môi
trường tại trạm nghiên cứu mới thành lập mang tên “Công chúa
Elisabeth” tại châu Nam Cực. Đó mới chỉ là một vài trong những
hoạt động nghiên cứu khoa học của Bỉ được nhiều người biết đến.
Ngoài ra, các nhà khoa học của Bỉ còn tham gia nghiên cứu trong
các lĩnh vực công nghệ nano, công nghệ sinh học, tiêm chủng, v.v.
Cái nôi quan trọng cho sự phát triển khoa học của Bỉ là các trường
đại học. Các trường đại học đã tạo ra giá trị gia tăng từ những
trung tâm nghiên cứu độc lập do các trường thành lập. Ví dụ, điều
trị ung thư bằng liệu pháp proton có thể được coi là một trong
những thành tựu rực rỡ nhất trên thế giới về kinh tế và khoa học.
Các mối quan hệ và hệ thống phụ trợ nhằm thúc đẩy hiệu quả là
các yếu tố nòng cốt để chuẩn bị cho tương lai.
Ở Bỉ, ngày càng nhiều “cụm” doanh nghiệp – các nhóm doanh
nghiệp quy mô nhỏ và lớn - được thành lập theo ngành nghề, sản
phẩm, khả năng, lĩnh vực và các thị trường. Lợi ích chủ yếu mà các
cụm doanh nghiệp này mang lại là cơ hội chia sẻ tri thức và hợp lực
để đạt được tầm vóc cần thiết và trở thành một đối tác hoàn hảo.

Những người Bỉ được nhận giải Nobel: ghi nhận tài
năng và kỹ năng!
Giải Nobel, giải thưởng danh giá nhất đã được trao cho
các nhà khoa học Bỉ vì những thành tựu nổi bật của họ
như: Jules Bordet, Corneille J. F. Heymans, Albert Claude,
Christian De Duve và Ilya Prigogine. Người Bỉ cũng đã nhận
được những Huy chương toán học Fields, Giải thưởng
Guggenheim và các giải thưởng quốc tế khác. Đây cũng
chính là sự ghi nhận về chất lượng giáo dục của hệ thống
giáo dục cũng như các trường đại học của Bỉ.

Ảnh trên: Jean Pascal van Ypersele, nhà khí hậu học và giáo
sư trường đại học UCL. Một chuyên gia hàng đầu thế giới về
“kinh tế - sinh thái học”
Ảnh trên bên phải: Gs Christine Van Broeckhoven. Trưởng
khoa sinh học phân tử và di truyền, Đại học Anvers, một
chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu về
bệnh Alzheimer.
Ảnh bên phải: Frank De Winne, nhà du hành vũ trụ Bỉ. Với
chuyến bay vào vũ trụ năm 2002, ông đã trở thành nhà du
hành vũ trụ thứ hai của nước Bỉ, sau Dirk Frimout. Cả hai đều
được phong tử tước.
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Nghệ thuật ẩm thực
Bỉ là đất nước của nghệ thuật ẩm thực. Ở Bỉ, ăn ngon không nhất
thiết phải là đi ăn ở các nhà hàng sang trọng. Tại một quán ăn giản
dị hay thậm chí ở nhà, người Bỉ cũng thích ăn ngon. Ẩm thực thường
là chủ đề trò chuyện của những người bạn khi cùng ngồi ăn với nhau.
Nghệ thuật nấu ăn của Bỉ đã có những thuộc tính riêng nhờ
sự sáng tạo của các đầu bếp và việc sử dụng những đặc
sản của Bỉ. Nền ẩm thực Bỉ giàu tính sáng tạo và đậm đà
hương vị cho mọi người. Có thể nói truyền thống và chất
lượng là hai từ đặc trưng nhất miêu tả nền ẩm thực của Bỉ.
Đối với nhiều người, nghệ thuật ẩm thực và đặc sản của Bỉ là
rau diếp giòn, bia và sôcôla. Nước Bỉ có rất nhiều các nhà máy
bia, từ những xưởng bia gia đình, tới các nhà máy có quy mô
vừa và các tập đoàn lớn mang tầm quốc tế. Bỉ cung cấp nhiều
dòng sản phẩm bia khác nhau với những hương vị đa dạng. Bạn
không thể tìm thấy ở đâu trên thế giới nhiều loại bia mang đặc
trưng địa phương, được sản xuất tại chính hãng và đa sắc màu như
ở Bỉ. Bia Trappist nổi tiếng thế giới của Bỉ thậm chí được pháp luật
bảo vệ. Ở Bỉ, bia gắn liền với văn hoá và truyền thống.
Sôcôla Bỉ cũng rất nổi tiếng và chất lượng tuyệt hảo cũng là nét đặc
trưng của sôcôla Bỉ.
Bỉ cũng giữ vai trò dẫn đầu trong sản xuất pho-mát. Với trên 300
loại phomát khác nhau, Bỉ rất tự hào với danh hiệu quốc gia của
pho-mát. Bỉ cũng đã lấy tên mình đặt cho một giống gia súc là
“Belgian Blue”, sau nhiều năm lựa chọn giống và nuôi dưỡng để
cung cấp sản phẩm thịt bò chất lượng tuyệt hảo. Bỉ cũng tự hào
với nhiều món ăn đặc trưng vùng miền như cá hay những món ăn
chế biến từ hải sản của Biển Bắc, món waterzooi của thành phố
Ghent (món thịt gà và rau hầm), món stoemp (món trộn khoai
tây nguyên chất và rau củ) và cải Brussels, hay những món ăn làm
từ thịt thú rừng, thịt gia cầm, gà gô, gà lôi ở dãy Ardennes. Ở Bỉ,
dăm-bông, xúc xích hay thịt xông khói, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh
quy hảo hạng, và nhiều những món ngon khác, đều thể hiện sự
tinh tế. Bỉ nổi tiếng trong lĩnh vực ẩm thực với các món ăn hấp
dẫn và ngon miệng.
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Thời trang, một lĩnh vực truyền thống của Bỉ
Thời trang của Bỉ là xu thế thời thượng. Người Bỉ tạo ra xu thế thời trang và nước Bỉ có
truyền thống lâu đời về kinh nghiệm và kỹ năng trong thế giới thời trang, một sự kết hợp đã
được tôi luyện giữa tính sáng tạo và sự táo bạo bậc thầy. Những nhà tạo mẫu Bỉ ngày nay
được vinh danh trên những sàn diễn thời trang hàng đầu và tại các buổi diễn thời trang uy
tín nhất. Những học viện thời trang Bỉ nổi tiếng trên
khắp thế giới và thời trang Bỉ đã trở thành một thương
hiệu có uy tín.
Không thể chối cãi việc thành phố Antwerp là cái
nôi của ngành thời trang đương đại của Bỉ. Từ cuối
những năm 80, những mẫu thiết kế thời trang từ
Antwerp đã thu hút sự chú ý của làng thời trang Bỉ.
Ann Demeulemeester, Marina Yee, Dries Van Noten,
Dirk Bikkembergs, Dirk Van Saene và Walter Van
Beirendonck, nhóm những nhà tạo mẫu mệnh danh
là “nhóm sáu người
Antwerp”, đã giành
Antwerp, trung tâm kim cương của thế giới
được những thành
công trên toàn
Antwerp hẳn là thủ phủ của ngành sản xuất kim cương tinh
thế giới. Nhà
xảo. Hơn 80% khối lượng kim cương thô và một nửa lượng kim
thiết kế
cương mài trên thế giới đã qua xử lý tại Antwerp. Nhìn vào các con
Martin
số thì đây là một lĩnh vực có doanh thu rất lớn, ở tầm quốc gia và quốc tế.
Margiela
Mỗi ngày, trung bình một lượng kim cương trị giá khoảng 150 triệu Euro
thường
được đưa tới Antwerp, chiếm 8% tổng sản lượng quốc nội. Việc buôn
được coi là
bán kim cương với tất cả các sàn giao dịch và văn phòng giao
thành viên thứ
dịch tập trung trong một khu vực nhất định của thành phố
bảy của nhóm.
có diện tích khoảng 2 km², giữa những người khác

nhau về quốc tịch, văn hóa và cả trang phục. Tại
Dĩ nhiên danh sách
Antwerp, người ta nói tất cả các thứ tiếng
những nhà thiết kế
và mọi loại phương ngữ. Đây quả là
thời trang của Bỉ không
một hình thức “cộng sinh” đáng
chỉ giới hạn ở đó. Thời trang
kinh ngạc của những người
thế giới đã ghi nhận những cái
có cùng chung mối
tên khác bao gồm cả những nhà
quan tâm với thứ
thiết kế phụ kiện thời trang, đó là:
đá quý này.
Edouard Vermeulen, Stijn Helsen, Kaart
Tilley, Olivier Strelli, Raf Simons, Olivier
Theyskens, Elvis Pompilio, Jean-Paul Knott,
Christophe Coppens, Tim Van Steenbergen.
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Mẫu của nhà thiết kế Walter Van Beirendonck

Ảnh trái : Cung mỹ thuật (BOZAR), xây dựng vào năm 1928, do Victor Horta, kiến trúc sư
nổi tiếng người Bỉ thuộc trường phái Art Nouveau, thiết kế.
Ảnh dưới : Maarten Van Severen là một kiến trúc sư, nhà thiết kế hàng đầu trong suốt
hai thập kỷ. Ông mất năm 2005, khi còn trẻ.

Ảnh dưới : Chiếc xe Ferrari California, được thiết kế với sự giúp đỡ của nhà thiết kế xe hơi
nổi tiếng người Bỉ Lowie Vermeersch. Từ đó, ông đã lập ra hãng thiết kế riêng.

Thiết kế ở đỉnh cao
Những nhà thiết kế tài năng hiện nay của Bỉ đã thừa kế một truyền thống rạng rỡ và
phong phú. Henry Van de Velde, người đi tiên phong trong trường phái Art Nouveau,
Gustave Serrurier-Bovy, Victor Horta, Huib Hoste, Willy Van der Meeren và rất nhiều những
nhà thiết kế khác đã truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế như Maarten Van Severen.
Những thiết kế của họ tượng trưng cho việc đưa những sáng tạo vào các sản phẩm công
nghiệp và bác bỏ sự huyễn hoặc về tính chân thực của thời kỳ tiền công nghiệp.

Văn hoá dân gian và truyền thống

Những nhà thiết kế Bỉ luôn tìm cách kết hợp giữa các loại
hình. Sử dụng những đồ nội thất hay các phụ kiện trang trí,
các nhà thiết kế yêu thích phá vỡ lối mòn và xóa bỏ những
ranh giới giữa các phong cách. Chủ nghĩa cổ điển, cổ xưa, chủ
nghĩa tiên phong và nhiều phong cách khác có khi được hòa
trộn vào nhau làm một. Những nhà thiết kế Bỉ cũng nổi tiếng
trong ngành công nghiệp ô tô trên thế giới.

Ở Bỉ, các lễ hội dân gian ở đủ mọi thể loại nối tiếp nhau quanh năm : những lễ hội hóa
trang, những lễ diễu hành kèn đồng, những đám rước tôn giáo, những hoạt động tái
hiện lịch sử, những hội chợ tại nông thôn, những lễ tưởng niệm, những buổi biểu diễn
quần chúng. Rất nhiều những sự kiện trên được tổ chức dựa theo trí nhớ của người dân
địa phương về thời xa xưa.
Mỗi thành phố, mỗi ngôi làng và đôi khi thậm chí mỗi khu phố hay xóm nhỏ đều
tổ chức những hội hè của riêng mình. Những nét văn hóa dân gian có từ lâu đời và
truyền thống đã được tôn trọng và truyền qua nhiều thế hệ. Một số truyền thống
và văn hoá dân gian đã được UNESCO xếp hạng di sản văn hóa truyền miệng và phi
vật thể của nhân loại ví dụ như đám rước Saint - Sang ở Bruges, lễ hội hóa trang
của Alost, những Thằng Ngốc trong lễ hội hóa trang của vùng Binche hay những
Người khổng lồ, những con Rồng trong những đám rước của vùng Ath, Brussels,
Dendermonde, Machelen và Mons. Còn có những lễ hội khác như đám rước thánh
của vùng Brussels và đám rước tại vùng Liège vào ngày Lễ quy thiên hàng năm… Thực
tế, gần như đất nước có bao nhiêu vùng miền thì cũng có chừng ấy lễ hội!
Đám rước thánh ở Brussels
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Đám rước Saint – Sang ở Bruges

Hoạt động giải trí ở Bỉ

Đất nước của những huyền thoại về thể thao

Bên cạnh vô số những hội hè nổi tiếng, một lịch trình phong phú về văn hóa, kho
tàng di sản nghệ thuật ấn tượng và nền ẩm thực đậm đà hương vị, nước Bỉ còn có
nhiều hoạt động giải trí khác: những chuyến tản bộ trong những khu rừng của dãy
Ardennes hay trên cao nguyên Fagnes, bờ Biển Bắc, những chuyến đi chơi xa bằng
xe đạp, bằng ngựa hay bằng thuyền xuôi theo dòng nước, những sân golf, những
công viên giải trí, những cuộc khám phá lâu đài cùng những lãnh địa, những hội chợ
và triển lãm quốc tế, những khu chợ bán đồ cũ và đồ cổ, v.v.

Bỉ là một trong những cái nôi phát triển chính của nền thể thao
thế giới, là nguồn gốc của sự phát triển của nhiều môn thể thao và
những cuộc thi đấu quốc tế. Vì vậy giải đấu mang tên “Van Damme
Memorial” (1) được coi là một trong những cuộc thi đấu quan trọng
nhất của điền kinh thế giới.

Tuy Bỉ là một đất nước nhỏ nhưng những hoạt động lôi cuốn khách du lịch lại
phong phú đáng ngạc nhiên... Ở đây có các hoạt động giải trí dành cho đủ mọi
loại sở thích mà chẳng cần phải đi đâu xa!

Môn đua xe đạp quốc tế có nhiều giải đấu quan trọng được tổ chức
ở Bỉ. Những giải đua lâu đời như “Liège – Bastogne – Liège”, giải
Tour of Flanders (tạm dịch: Vòng quanh xứ Flanders) (2) hay giải
“Flèche Wallonne” (tạm dịch: Mũi tên vùng Wallonia) (3) và các giải
đấu khác đều là minh chứng cho sự yêu thích của người Bỉ và sự phổ
biến của môn thể thao này. Đây cũng là dịp để
khám phá hoặc tìm hiểu lại sự đa dạng của những
vùng miền của đất nước nơi những cuộc đua lớn
này đi qua. Nhà vô địch Eddy Merckx (4) là một
trong những đại diện của môn đua xe đạp của Bỉ.
Môn đua mô tô là một môn thể thao truyền thống
của Bỉ và Bỉ cũng tổ chức nhiều cuộc đua mô tô
(5). Đường đua Spa – Francorchamps (6) được
coi là đường đua đẹp nhất của giải công thức 1
thế giới. Đối với môn mô-tô địa hình (7), từ gần
30 năm nay, thành Namur và những bãi cát vùng
North Limbourg đã cho thấy vai trò quan trọng của
Bỉ đối với môn thể thao này.
Một môn thể thao được yêu thích khác là bóng đá.
Đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ, được mệnh danh là
“những chú Quỷ đỏ” (8), đã viết nên những trang
đẹp của lịch sử thể thao. Đội tuyển Bỉ đã nhiều lần
chiến thắng tại giải đấu bóng đá danh giá nhất thế
giới: Cúp bóng đá thế giới. Nước Bỉ là vườn ươm
những tài năng bóng đá quốc tế trẻ. Eden Hazard,
Vincent Kompany, Marouane Fellaini và Romelu
Lukaku là những cầu thủ Bỉ trẻ tuổi đã trưởng
thành trong các câu lạc bộ nước ngoài nổi tiếng.

Ferme Libert, đường lao dốc dành cho xe đạp địa hình, nằm gần thành phố Malmedy, ở trung tâm công viên Hautes Fagnes. Đây là đường lao dốc
dành cho xe đạp lớn nhất khu vực các nước thuộc nhóm Benelux.
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Những vận động viên thể thao của Bỉ còn thể hiện
tài năng trong các bộ môn như judo, điền kinh,
bơi, bóng bàn (9), chèo thuyền và nhất là tennis.

5

Nữ vô địch Justine Henin đã duy trì được vị trí dẫn
đầu của mình trên bảng xếp hạng thế giới cho tới
khi chia tay làng quần vợt năm 2011. Kim Clijsters
(10), một nữ quán quân khác, vẫn luôn nằm trong
số những tay vợt xuất sắc nhất thế giới.
Ở môn điền kinh, Bỉ tiếp tục thành công của mình
với những màn trình diễn đẳng cấp của vận động
viên Tia Hellebaut (11) tại Thế vận hội Olympique
Bắc Kinh năm 2008 và những thành tích của anh
em nhà Borlée (12) đã đưa họ lên vị trí hàng đầu
châu Âu. Nhà vô địch Kim Gevaert đã chính thức
chia tay công chúng tại giải điền kinh quốc tế Van
Damme Memorial năm 2008.

6

Một động thái khác nhằm ghi nhận thành tích của
thể thao Bỉ là việc bổ nhiệm ngài Jacques Rogge
(13), người Bỉ, vào vị trí chủ tịch Ủy ban Olympique
quốc tế (CIO) vào năm 2001.
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Tài năng nghệ thuật thể hiện qua từng góc phố
Cảm nhận đầu tiên về tài năng nghệ thuật của Bỉ là kiến trúc. Rải
rác ở khắp các vùng nông thôn là các làng mạc và lâu đài cổ xưa. Đa
số các thành phố của Bỉ đều rất cổ kính. Chúng thường có niên đại
từ thời Trung cổ hoặc trước đó. Phần lớn những thành phố được xây
dựng xung quanh “trung tâm Trung Cổ” với đặc trưng là những đỉnh
chóp nhọn của các nhà thờ và các tháp chuông. Tiêu biểu là thành
phố Tournai, Mons, Ghent và Bruges. Các tháp chuông là nơi lưu giữ
những bản hiến chương hoàng gia. Những bản hiến chương này ghi
lại những quyền tự do chính trị được các lãnh chúa thừa nhận. Như
vậy, nhờ có sự quả quyết đạt đến một vị trí xã hội được thừa nhận
mà người dân ở thành phố Ghent, Bruges, Liège và Huy ngay từ thời
Trung Cổ đã được hưởng nhiều quyền hơn. Hiến chương của thành
phố Huy là lâu đời nhất và có từ năm
1066. Năm 1068, bá tước xứ Flamăng
đã trao cho thành phố Geraardsbergen
hiến chương về các quyền và đặc quyền
của thị dân.
Thành phố Tongeren (trong tiếng La-tinh
là Civitas Tungrorum) và Tournai (trong
tiếng La-tinh là Civitas Tornacensium) đã
được xem là những đô thị thuộc thời kỳ
La Mã. Trong khi đó, Arlon (trong tiếng
La-tinh là Oralaunum Vicus) là một trung
tâm và trung tâm thương mại quan
trọng. Cho đến ngày nay, tại Tongeren
và tại Arlon, hai thành phố lâu đời nhất
của Bỉ, vẫn hiện hữu những dấu tích về
thời kỳ La Mã.

Antwerp là thành phố lớn nhất của vùng Flamăng. Biểu trưng của
thành phố là nhà thờ Đức Bà, nhà thờ cao nhất của Bỉ. Antwerp còn
là một thành phố của thời kỳ Phục Hưng và phong cách Baroque.
Đó là thành phố của danh họa Peter Paul Rubens.
Brussels, thủ đô của Vương quốc Bỉ, nổi tiếng thế giới với quảng trường
lớn “Grand Place”, công trình Atomium và bức tượng chú bé “Manneken
Pis” với cái nháy mắt tinh nghịch được mọi người yêu mến. Brussels
cũng là cái nôi của Art Nouveau và có nhiều bảo tàng nghệ thuật.
Thành phố Liège, thủ phủ trước đây của vùng đất cùng tên, là
một thành phố được điểm xuyết bằng những nhà thờ, trong đó
có trường dòng rất lâu đời
Saint - Barthelemy. Thành
phố Mons lại sở hữu tháp
chuông cao và lớn nhất
nước Bỉ. Namur, thủ đô
hành chính và chính trị
của vùng Wallonia, tọa lạc
dưới chân thành cổ, cũng
là nơi dòng sông Sambre
và Meuse hòa vào làm một.
Trái lại, Charleroi lại là một
thành phố tương đối trẻ,
thành quả từ sự bùng nổ
công nghiệp đã diễn ra tại
đây từ cuối thế kỷ XVIII.

Mons, thủ đô văn hoá của châu Âu vào năm 2015

Khám phá những nét duyên dáng của các thành phố lớn hay nhỏ
của Bỉ thực sự là một thú vui. Thành phố Bruges nổi tiếng thế giới
không những bởi những tòa nhà uy nghi mà còn bởi sự tĩnh lặng
của tu viện Béguine và sự thanh bình của những con kênh nơi đây.
Thành phố Ghent lại có ba ngọn tháp và dưới chân ba tòa tháp ấy
là một cuộc sống thành thị náo nhiệt. Khách du lịch thường chen
lấn nhau trong nhà thờ thánh Bavon để một lần được chiêm ngưỡng
bức chạm cổ Chúa Giê-su tuyệt đẹp “L’Agneau Mystique”, của anh
em Van Eyck.

Còn rất nhiều những thành
phố khác nhỏ hơn nhưng
đều quyến rũ: chẳng hạn, thành phố Dinant và Bouillon với tòa thành
cổ, thành phố Diest và thành phố Lierre với tu viện dòng Béguine,
thành phố Thuin với những khu vườn treo, thành phố Maline kiêu hãnh
và những thành phố khác như Spa, Kortrijk, Stavelot, Ypres, Rochefort,
Furnes, Chimay, Damme, Durbuy, v.v. Những ngôi nhà ở những thành
phố và thậm chí những ngôi làng nhỏ nhất cũng lưu giữ những minh
chứng về một nền kiến trúc đầy ấn tượng của quá khứ. Louvain-laNeuve, nằm cách thủ đô Brussels 20 km, là một trong những thành
phố mới của Bỉ, đã được thiết kế để phát triển bền vững.
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Manneken Pis

Ảnh bên trái: dưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư Jacques
Voncke, nhà ga Antwerp đã trở thành một “nhà thờ
đường sắt” tuyệt mỹ từ mấy năm gần đây. Công trình
này được ca ngợi là một trong những nhà ga đẹp nhất
thế giới.

Mỹ thuật, truyền thống lâu đời của Bỉ

Ảnh dưới: Luc Tuymans – Maypole, 2000
234x116cm, tranh sơn dầu.
Bộ sưu tập tư nhân, với sự đồng ý của David Zwirner, NY

Đất nước Bỉ nổi bật bởi nghệ thuật của mình. Pieter Bruegel lớn tuổi là một
trong những danh họa vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Tính từ “breughélien” (chỉ những người theo trường phái của họa sĩ Bruegel) gần như trở
thành từ gần nghĩa với từ “burgundian” (chỉ người dân vùng Bourgogne).
Cả hai từ này đều có mối quan hệ gốc gác với từ “belge” (thuộc về Bỉ).
Ngày nay, những tác phẩm tuyệt đẹp của các họa sĩ thuộc trường phái nguyên
khai xứ Flamăng, như anh em nhà Van Eyck, Rogier Van der Weyden, Hugo Van
der Goes, Hans Memling và Jeroen Bosch, cũng như các tác phẩm của các họa
sĩ Bỉ đương đại hơn như họa sĩ thiên tài Paul Delvaux và René Magritte, những
gương mặt tiêu biểu của hội hoạ siêu thực Bỉ, được treo trong các bảo tàng
trên khắp thế giới. René Magritte cùng với Pieter Bruegel, Félicien Rops, James
Ensor, Marcel Broodthaers, Panamarenko, Luc Tuymans, Octave Landuyt, Jan
Fabre, Francis Alÿs, David Claerbout, Hans Op de Beeck, Wim Delvoye hay
Michaël Borremans đã đưa thế giới quanh ta vào một bối cảnh đầy phấn
khích, khiến ta phải suy ngẫm.
Victor Horta, Henry Van de Velde và
những kiến trúc sư tài năng khác đã
biến Brussels thành kinh đô của Art
Nouveau bằng việc xây dựng những
ngôi nhà đẹp tuyệt vời nhưng cũng
thuận tiện cho sinh hoạt. Có câu ngạn
ngữ “Mỗi người Bỉ đều giữ một viên
gạch trong lòng” ý muốn nói mọi người
Bỉ đều mong có ngôi nhà riêng của
mình. Trường phái Art Deco cũng như
mỹ thuật công nghiệp được thể hiện rõ
trong kiến trúc của Brussels.
Cũng nên kể đến các kiến trúc sư
đương đại Bỉ thuộc trường phái hậu
hiện đại Bob Van Reeth, Jo Crepain
và Stéphane Beel, đại diện cho trào
lưu Tân Đơn giản. Trong số những
công trình kiến trúc tuyệt vời phải
kể tới bảo tàng MAS (Museum aan
de Stroom) ở Antwerp và nhà ga
trung tâm Antwerp cũng như nhà ga
Liège-Guillemins.
Bảo tàng MAS – Museum aan de Stroom
ở Antwerp

Ảnh trên: Bảo tàng Magritte ở Brussels
Ảnh dưới: Một cuộc thi quốc tế về thiết kế nhà ga xe
lửa mới ở Liège đã đã lựa chọn dự án của kiến trúc sư
nổi tiếng Santiago Calatrava.

Đất nước của nghệ thuật sân khấu
Nước Bỉ được sinh ra từ vở opera "Cô gái câm
thành Portici" là một cách nói thật lãng mạn
và gây tranh cãi. Tuy nhiên, điều không phải
bàn cãi là nghệ thuật sân khấu của Bỉ chiếm
một vị trí cao. Biên đạo múa Maurice Béjart đã
biến nghệ thuật ba-lê của thế kỷ 20 thành một
khái niệm nghệ thuật thực thụ bằng cách thổi
một làn gió canh tân vào thế giới của nghệ
thuật ba-lê cổ điển. Tiếp đó, Anne-Theresa De
Keersmaeker đã thành lập đoàn múa Rosas
và trường múa đương đại quốc tế Parts. Nghệ
thuật ba-lê Bỉ ngày nay còn tự hào về những
tài năng như Wim Vandekeybus, Alain Platel và
Frédéric Flamand. Các nhà biên đạo múa trẻ
như Sidi Larbi Cherkaoui cũng được thế giới
đánh giá cao. Tác phẩm của họ đươc biểu diễn
đều đặn tại các liên hoan như liên hoan Avignon
và liên hoan Impulstanz ở thành phố Viên.
Gerard Mortier đã được khẳng định là một tên
tuổi lớn trong làng nhạc kịch thế giới. Trong
những năm 80, với cương vị là nhà quản lý, ông
đã thổi một luồng gió mới vào Nhà hát Hoàng
gia Monnaie – nhà hát nhạc kịch của Bruc-xen.
Sau đó, ông đã tiếp tục sự nghiệp của mình ở
Salzburger Festspiele, tại nhà hát kịch quốc gia
Paris, nhà hát nhạc kịch của thành phố New
York và nhà hát Teatro Real ở Madrid. Về nhạc
kịch, còn phải kể đến Bernard Foccroulle, người
chỉ đạo Liên hoan nhạc kịch quốc tế ở Aix-enProvence cùng nhiều liên hoan khác, Serge
Dorny, Tổng giám đốc nhà hát kịch quốc gia
Lyon, hay Jan Raes, Tổng giám đốc dàn nhạc
giao hưởng Amsterdam Koninklijk Concertgebouworkest. Ivo Van Hove, giám đốc đoàn
nhạc kịch Toneelgroep Amsterdam, là một tên
tuổi trong lĩnh vực đạo diễn sân khấu và nhạc
kịch.

Thế kỷ XV và XVI ghi nhận tên tuổi các nhà soạn
nhạc Flamăng Orlandus Lassus, Josquin des
Prez và Adriaan Willaert. Trong số các nhạc sỹ
cổ điển nổi tiếng người Bỉ thế kỷ XVIII, XIX và XX
còn phải kể đến André Grétry, César Franck và
Eugène Ysaÿe.
Cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên “Nữ hoàng
Elisabeth” của Bỉ là một trong những sự kiện
nổi bật của âm nhạc cổ điển. Đây là cuộc thi tài
của những nghệ sĩ biểu diễn solo của lần lượt
ba bộ môn: violon, piano và hát. Các nghệ sỹ
Bỉ Thomas Blondelle (hát 2011), Lorenzo Gatto
(violon 2009) và Liebrecht Vanbeckevoort
(piano 2007) đã đoạt giải gần đây. Bỉ còn là
quê hương của Adolphe Sax, người đã sáng tạo
ra nhạc cụ mang tên ông, chiếc kèn saxophone,
và là đất nước của những nghệ sỹ nhạc jazz
Toots Thielemans (đàn ghita và kèn acmônica),
Philip Catherine (đàn ghita) và Jef Neve (đàn
piano). Trong các thể loại âm nhạc khác cũng
không thiếu các nghệ sỹ Bỉ nổi danh: dEUS và
Milow (nhạc rock), 2 Many DJs (múa), Adamo,
Frédéric François và Jacques Brel (hát), The
Cousins, Francis Goya và André Brasseur (nhạc
cụ), Rocco Granata, Helmut Lotti và Clouseau
(nhạc pop), Eddy Wally (dòng nhạc Ambient) và
còn nhiều gương mặt khác nữa.
Các loại hình biểu diễn nghệ thuật của Bỉ rất
phong phú với những liên hoan nhạc rock và
pop, ví dụ như Rock Werchter, nhiều lần đạt
được danh hiệu “liên hoan biểu diễn xuất sắc
nhất thế giới”, hay những liên hoan âm nhạc
Pháp Francofolies tại thành phố Spa, và vô số
những liên hoan nghệ thuật khác ở cấp quốc
gia cũng như quốc tế được tổ chức hàng năm
trên khắp nước Bỉ.
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Thomas Blondelle thủ vai Melchior, trong vở Frühlings Erwachen,
trình diễn tại Nhà hát Hoàng gia Monnaie ở Brussels

Điện ảnh Bỉ
Điện ảnh cũng phản ánh di sản và lịch sử của Bỉ, cũng như cách sống của người
Bỉ. Đặc thù của điện ảnh Bỉ là những bức tranh xã hội, những dấu ấn của nhân
văn và những minh chứng của sự thật: những câu chuyện của những con người
thật và của những cuộc sống thật. Một thế hệ đạo diễn và diễn viên mới thay
phiên hỗ trợ nhau, các giải thưởng thường xuyên chào đón họ trong đó có cả
Giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes và Giải Oscar tại Liên hoan phim
Los Angeles, hai giải thưởng danh giá nhất trong ngành điện ảnh.

Verheyen, Robbe De Hert, Hary Kümel là một vài trong số những nhà làm
phim tài năng của Bỉ.

“Le Gamin au Vélo” (1) (Cậu bé đi xe đạp) của đạo diễn Luc và Jean-Pierre
Dardenne đã dành giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo tại Liên hoan
phim Cannes năm 2011 và phim ngắn “Badpakje 46” của Wannes Destoop
đã đoạt giải của Ban giám khảo. Bộ phim “Les Géants” (Những người
khổng lồ) của Bouli Lanners cũng nằm trong số các phim đoạt giải. Ngoài
ra, Hollywood đã tái dựng lại bộ phim “Loft” (Gác xép) của Erik Van Looy,
một tác phẩm điện ảnh Flamăng thành công nhất cho tới nay. Cuối cùng,
“Rundskop” (Đầu bò) (2), bộ phim nhựa đầu tay của Michaël R. Roskam đã
đoạt một số giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế và sau đó được trao
giải Oscar dành cho phim nước ngoài hay nhất năm 2012.

Một bật mí nhỏ, Brussels chính là nơi sinh ra nữ diễn viên Mỹ nổi tiếng Audrey
Hepburn, đã làm nên tên tuổi của cô với diễn xuất trong bộ phim “Breakfast
at Tiffany’s” (Bữa điểm tâm ở Tiffany’s). Chantal Akerman, Alain Berliner,
Jan Bucquoy, Stijn Coninx, Gérard Corbiau, André Delvaux, Marion Hänsel,
Raoul Servais, Henry Storck, Jaco Van Dormael, Dominique Deruddere, Jan

(1)The Kid with a Bike

(2) Bullhead
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Ngòi bút để viết và …vẽ
Nền văn học Bỉ được tạo ra từ di sản ngôn ngữ phong phú của đất nước, tiếng Pháp và tiếng
Hà Lan. Có thể kể tên rất nhiều nhà văn Bỉ từ thế kỷ XIX đến nay như Georges Rodenbach,
Maurice Maeterlinck (giải Nobel văn học 1911), Guido Gezelle, Emile Verhaeren, Michel de
Ghelderode, Ernest Claes, Gerard Walschap, Louis-Paul Boon, Johan Daisne, Jean Ray, Paul Van
Ostaijen, Hugo Claus, Françoise Mallet-Joris, Julos Beaucarne, Amélie Nothomb, Jef Geeraerts,
Bob Mendes, Stefaan Van Laere, Dimitri Verhulst, Tom Lanoye. Không thể không nhắc tới
Georges Simenon, người tạo ra nhân vật thám tử Maigret, và nữ văn sĩ quốc tế Marguerite
Yourcenar, người sinh ra tại Brussels tuy không mang quốc tịch Bỉ. Thuật ngữ “belgitude”
(phong cách Bỉ), một khái niệm có thể được diễn giải bằng nhiều cách khác nhau, đã và đang
là một chủ đề được lặp đi lặp lại trong các tác phẩm văn học Bỉ.
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Bỉ cũng là xứ sở tuyệt vời của truyện tranh. Nơi đây đã sản sinh và tiếp đón rất nhiều họa
sĩ vẽ truyện tranh mà những nhân vật được họ tạo ra còn trở nên nổi tiếng hơn cả chính
tác giả như chàng ký giả Tintin và chú chó Milou hay Quick và Flupke (Hergé), Néron (Marc
Sleen), Lucky Luke (Morris), Blake và Mortimer (Edgar P. Jacobs), Bob và Bobette (Willy
Vandersteen), Kiekeboe (Merho), Jommeke (Jef Nys), Spirou và Fantasio (André Franquin),
Boule và Bill (Jean Roba), Con Mèo (Philippe Geluck) và nhiều nhân vật truyện tranh khác
mang lại niềm vui cho cả trẻ nhỏ và người lớn. Xì - Trum (Peyo), những anh chàng nhỏ bé
màu xanh lơ nổi tiếng thế giới, đã trở thành nhân vật chính của một bộ phim 3D rất thành
công năm 2011. Cuối cùng, Albert & Co (Charel Cambré) là một tác phẩm truyện tranh về
hoàng gia Bỉ.

Trích đoạn trong Tintin – Bí mật con tàu Kỳ Lân, một trong những
truyện tranh của Hergé đã là nguồn cảm hứng cho bộ phim gần đây
của Steven Spielberg.

Xì–Trum, truyện tranh của Peyo. Những anh chàng nhỏ bé màu
xanh lơ đã trở thành nhân vật chính của một bộ phim hoạt hình có
người đóng rất thành công của Raja Gosnell.

Ở một số thành phố, các bức tường được treo đầy những tác phẩm truyện
tranh. Bỉ, nơi tập trung nhiều hoạ sỹ vẽ truyện tranh nhất thế giới, đã góp
phần gìn giữ truyền thống môn nghệ thuật này.

Bỉ và Bru
ssels trê
n phạm
vi thế
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Bỉ, một thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế
Cùng với các đối tác truyền thống, Bỉ đang chủ
động thực hiện một chính sách hợp tác quốc tế.
Thủ đô Brussels, bản doanh của nhiều cơ quan
đầu não của Liên minh châu Âu (EU) và của Tổ
chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã
trở thành trung tâm quan hệ quốc tế.
Bỉ cũng là một thành viên có uy tín của Liên
Hợp quốc, tổ chức mà Bỉ đóng vai trò thành
viên sáng lập, giống như đối với EU và NATO. Bỉ
đã nhiều lần cụ thể hóa các cam kết của mình
tại Liên Hợp quốc, nhất là bằng việc cử lực
lượng lính mũ nồi xanh tham gia các sứ mệnh
gìn giữ hòa bình. Kể từ sau chiến tranh lạnh,
những ví dụ mới đây tại Balkans và Liban đã
cho thấy rõ sự hợp tác thường xuyên này. Các
hoạt động phối hợp của Bỉ tại Liên Hợp quốc
không chỉ hướng vào các vấn đề về an ninh và
hòa bình quốc tế.
Bỉ còn nổi bật với những hoạt động nhằm bảo vệ và thúc đẩy
nhân quyền, và khái quát hơn là phát triển xã hội và sinh thái
bền vững. Một bằng chứng khác cho sự năng động của Bỉ trên
trường quốc tế là việc Bỉ được bầu vào vị trí thành viên không
thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2007
– 2008. Bỉ còn tham gia vào Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp
quốc giai đoạn 2009 – 2012.
Trong lĩnh vực hợp tác phát triển, Bỉ cũng giữ vị trí hàng đầu,
không chỉ thông qua Liên minh châu Âu mà qua cả kênh hợp
tác song phương. Bỉ là nhà tài trợ quan trọng và thuộc nhóm
những nước tham gia hợp tác phát triển nhiều nhất tính theo
đầu người. Cũng cần nhắc tới sự tham gia tích cực của Bỉ trong
việc thực hiện Công ước Ottawa về phòng chống mìn sát thương.
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Truyền thống Châu Âu lâu đời
Liên minh Châu Âu hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của người
Bỉ trong nhiều phương diện .
Bỉ là một trong những nước thành viên sáng lập ra Liên minh Châu
Âu. Những chính trị gia người Bỉ đã đóng vai trò quan trọng trong
việc xác định chiến lược gây dựng nên Liên minh này.
Nhiều cơ quan của Liên minh Châu Âu có trụ sở ở Bỉ. Vì vậy, Liên
minh trở nên rất hiện hữu và gần gũi với người dân Bỉ. Không phải
vô cớ mà Bỉ được gọi là « Thủ đô của Châu Âu » và điều này không
có ý làm giảm nhẹ vai trò của Strasbourg và Luxembourg. Thực vậy,
Uỷ ban Châu Âu đóng trụ sở tại toà nhà Berlaymont, ở Brussels và
các cuộc họp của Hội đồng Châu Âu (hay còn gọi là các Hội nghị
thượng đỉnh Châu Âu) diễn ra nhiều lần trong năm tại thủ đô của
Châu Âu này. Hội đồng Châu Âu là một thiết chế độc lập kể từ khi
hiệp ước Lisbon đi vào hiệu lực. Chủ tịch đầu tiên là người Bỉ, ngài
Herman Van Rompuy. Một số phiên họp toàn thể và các cuộc họp
của các uỷ ban thuộc Nghị viên Châu Âu được tổ chức tại Brussels.
Vì nhiều cơ quan của Liên minh Châu Âu đóng trụ sở ở Brussels
nên thủ đô có tới hàng ngàn công chức của Liên minh Châu Âu
đang sinh sống và làm việc.
Trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên kéo dài sáu tháng của mình,
Bỉ đã nhiều lần cầm trịch tại Liên minh Châu Âu. Những nhiệm
kỳ chủ tịch đã giúp củng cố quá trình hoà nhập Châu Âu và củng
cố hình ảnh của nước Bỉ trên thế giới. Trong nửa cuối năm 2010,
Bỉ đã đảm đương thành công chức chủ tịch Hội đồng Liên minh
Châu Âu lần thứ mười hai, theo lời của nhiều nhà quan sát nước
ngoài. Bỉ đã đạt được nhiều thành công cụ thể trên nhiều lĩnh vực,
như triển khai thực hiện Hiệp ước Lisbon, cuộc chiến chống lại
việc nóng lên của khí hậu và bảo vệ môi trường, chính sách năng
lượng, chính sách xã hội của Châu Âu, luật pháp và trật tự, luật tị
nạn, nhập cư, v.v....
Như vậy, Bỉ đã và đang luôn nỗ lực để mở rộng quá trình hoà nhập
Châu Âu và điều này càng trở nên cần thiết trong bối cảnh toàn
cầu hoá.

European Parliament in Brussels
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Herman Van Rompuy, Chủ tịch
thường trực đầu tiên của Hội
đồng Châu Âu ở Brussels

Toà nhà Berlaymont ở Brussels, trụ
sở của Uỷ ban Châu Âu

Nghị viện Châu Âu ở Brussels

Trung tâm Hội nghị Square-Brussels

Brussels, thành phố quốc tế
Hơn một nghìn tổ chức quốc tế cả tư nhân và chính phủ, đã đặt
trụ sở chính hay cơ quan đại diện thường trú tại Brussels, thủ đô
của Bỉ. Trong số đó có các cơ quan đầu não của Liên minh Châu Âu
Sự hiện diện của các tổ chức quốc tế thu hút nhiều nhà chuyên
môn đại diện cho các tổ chức của họ tại Brussels như các đoàn
ngoại giao, báo chí quốc tế, đại diện của các tổ chức giới chủ
và công đoàn, các nhóm nghiên cứu chiến lược, các học giả, các
chuyên gia và diễn giả, các công ty đa quốc gia và những doanh
nghiệp dịch vụ quốc tế,v.v.
Giống Washington DC, Brussels là nơi đón nhận nhiều nhà ngoại
giao và nhà báo nước ngoài nhất thế giới. Thủ đô của Bỉ cũng là
một trong những trung tâm hội nghị lớn nhất thế giới.

Toà nhà Juste Lipse ở Brussels, trụ sở của Hội
31động
Châu Âu khi Bỉ giữ vai trò Chủ tịch luân phiên (từ 1/7
đến 31/12/2010)

Hãy đầu tư ở Bỉ!
Bản thân các con số cũng nói lên điều đó : năm 2010, Bỉ đã đón nhận 52,8 tỷ Euro
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và năm 2011, con số này là 57,9 tỷ Euro (Nguồn:
Ngân hàng trung ương Bỉ)
Có nhiều lý do cho thành công này: một vị trí địa lý trung
tâm, một môi trường kinh doanh thuận lợi, nguồn nhân
lực chất lượng cao, thông thạo nhiều ngôn ngữ và
linh hoạt, truyền thống lâu đời về lòng hiếu khách,
cơ sở hạ tầng có chất lượng hàng đầu, giá tài sản
phải chăng, dễ tiếp cận với các cơ quan quyền lực
quốc tế đóng tại Brussels, dễ dàng tiếp cận với hệ
thống liên kết giữa các doanh nghiệp tư nhân với
các trường đại học và những trung tâm nghiên cứu.
Bỉ nằm ở trung tâm của Liên minh châu Âu. Một
doanh nghiệp đóng tại Bỉ có thể tiếp cận 200 triệu
người tiêu dùng trong bán kính 500 km. Vì vậy, không
phải ngẫu nhiên mà rất nhiều công ty đa quốc gia đã chọn
Bỉ làm nơi để đặt các trung tâm phân phối sản phẩm của mình tại
khu vực châu Âu.
Chính quyền cấp liên bang và cấp vùng đều đã triển khai một loạt các ưu đãi
tài chính và thuế như khấu trừ lãi giả định đối với vốn chủ sở hữu, khấu trừ thu
nhập từ bằng sáng chế, hướng dẫn chính sách thuế cho các trường hợp cụ thể,
và các biện pháp giảm thuế khác, để khuyến khích đầu tư vào cải tiến, nghiên
cứu và phát triển.
Nghiên cứu và phát triển là ưu tiên hàng đầu của các nhà lãnh đạo Bỉ. Những trung
tâm phát triển chuyên sâu, các cụm doanh nghiệp và những vườn ươm doanh
nghiệp đã được triển khai nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa giới nghiên cứu và giới
doanh nghiệp. Ngân sách cho sự hợp tác này được thiết lập để áp dụng các kết
quả nghiên cứu cơ bản vào thực tiễn.
Cuối cùng, phải kể đến truyền thống hiếu khách nổi tiếng của Bỉ. Đây là một
trong những lý do khiến các nhà đầu tư cũng như những người tìm kiếm địa điểm
lý tưởng để mở văn phòng, đặt trụ sở, các trung tâm tài chính và các trung tâm
Nghiên cứu và Phát triển (R&D), luôn yêu thích Bỉ. Bỉ đã thu hút được một phần
lớn vốn đầu tư tại châu Âu. Vương quốc Bỉ đang trở thành điểm đến ưa thích đối
với những nhà đầu tư nước ngoài.
32

Khái quát về Vương quốc Bỉ
• Diện tích: 30.528 km2
• Dân số: 10.951.266 người, trong đó có 6.306.638 người tại vùng Flamăng,
3.525.540 người ở vùng Wallonia và 1.119.088 người tại vùng thủ đô Brussels
(nguồn: Bộ kinh tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ và năng lượng, ngày 1/1/2012)
• Thủ đô: Brussels
• Ngôn ngữ hành chính: tiếng Pháp, tiếng Hà Lan và tiếng Đức
• Chế độ chính trị: quân chủ đại nghị lập hiến
• Người đứng đầu Nhà nước: Vua Albert II
• Sản phẩm quốc nội tính theo đầu người: khoảng 32.000 EUR
• Đơn vị tiền tệ: Đồng Euro từ ngày 1 tháng 1 năm 2002
• Tôn giáo được công nhận: Thiên Chúa giáo La Mã, đạo Tin lành, Do Thái giáo,
Giáo phái Anh, Thiên chúa giáo chính thống, Hồi giáo. Tính chất vô thần cũng
được công nhận cùng với các tôn giáo
• Quốc khánh: 21/7 (ngày Quốc vương đầu tiên của Bỉ, Léopold Đệ Nhất, tuyên
thệ lên ngôi)

Nghị viện liên bang Bỉ

Bạn có biết?
• Từ “spa” dùng rộng rãi trên thế giới hiện nay chỉ những không gian để nghỉ
ngơi, thư giãn, có xuất xứ từ tên của thành phố “Spa” ở Bỉ. Nơi đây nổi tiếng
với những suối nước nóng.
• “Waterloo”, chiến trường nổi tiếng nơi Hoàng đế Napoleon Bonaparte đã bại
trận, nằm ở phía Nam thủ đô Brussels.
• Thành phố Antwerp của Bỉ là trung tâm giao dịch kim cương hàng đầu thế giới.
• Cùng với Washington DC (thủ đô Hoa Kỳ), Brussels là thành phố đón nhận
nhiều nhà ngoại giao và phóng viên báo chí nước ngoài nhất trên thế giới.
• Năm 1899, kỹ sư người Bỉ Camille Jenatzy đã là người đầu tiên đạt vận tốc 100
km/h với chiếc ô tô điện mang tên “Jamais Contente” (nghĩa là: Không bao giờ
hài lòng).
• Học thuyết nổi tiếng “Big Bang” trong ngành vật lý đã do Georges Lemaître,
một giám mục, đồng thời là một nhà khoa học, người Bỉ xây dựng.
• Bỉ là đất nước có nhiều lâu đài nhất tính trên mỗi km2.
• Những nhân vật truyện tranh như “Tintin”, “Xì-trum” và “Lucky Luke” đều là
những sáng tạo của người Bỉ.
• Tại Bỉ, người ta thống kê được hơn 750 loại bia của địa phương.
• Trận đấu bóng đá quốc tế chính thức đầu tiên đã được chơi tại Brussels vào
năm 1904
Khu suối khoáng nóng ở Spa
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Chịu trách nhiệm xuất bản

Bản quyền

Quyển sách này là kết quả hợp tác giữa Văn phòng Thủ tướng, Bộ ngoại
giao, Ngoại thương và Hợp tác Phát triển, Bộ Kinh tế, Doanh nghiệp vừa và
nhỏ, Tầng lớp trung lưu và Năng lượng, và Tài chính.
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