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1. Οικονοµική ανάπτυξη στο Βέλγιο 
κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2015 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας του Βελγίου (BNB) που 
δηµοσιεύθηκαν στις 31 Ιουλίου, ο ρυθµός 
µεγέθυνσης του βελγικού ΑΕΠ κατά το 
δεύτερο τρίµηνο του τρέχοντος έτους 
εκτιµάται σε 0,4% έναντι του προηγούµενου, 
πρώτου τριµήνου και σε 1,3% έναντι του 
δευτέρου τριµήνου του 2014. Σηµειωτέον 
ότι κατά το πρώτο τρίµηνο του 2015 η 
οικονοµική δραστηριότητα στο Βέλγιο είχε 
αυξηθεί κατά 0,4% έναντι του τετάρτου 
τριµήνου του 2014, και κατά 1% έναντι του 
αντίστοιχου τριµήνου του 20141.    
Η Κεντρική Τράπεζα δηµοσίευσε επίσης 
οριστικοποιηµένα στοιχεία για τα 
µακροοικονοµικά µεγέθη του πρώτου 
τριµήνου του τρέχοντος έτους, σύµφωνα µε 
τα οποία αυξήθηκε σε σύγκριση µε το 
τέταρτο τρίµηνο του 2014 το ΑΕΠ στους 
κλάδους βιοµηχανίας κατά 0,3% και 
υπηρεσιών κατά 0,5%, ωστόσο µειώθηκε το 
ΑΕΠ του κλάδου κατασκευών κατά 0,9%. 
Αυξήθηκαν εξάλλου οι ιδιωτικές δαπάνες 
κατανάλωσης κατά 0,7%, ενώ οι δηµόσιες 
καταναλωτικές δαπάνες µειώθηκαν οριακά 
κατά 0,1%. Οι ακαθάριστες επενδύσεις σε 
πάγια στοιχεία αυξήθηκαν θεαµατικά κατά 
10% (συγκεκριµένα οι επιχειρηµατικές 
επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 14,8%, οι 
δηµόσιες επενδύσεις κατά 2,5%, ενώ 
µειώθηκαν οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
ακίνητα κατά 0,9%). Η συνολική εγχώρια 
ζήτηση (µη συνυπολογιζοµένων µεταβολών 
των αποθεµάτων) αυξήθηκε κατά 2,7%, ενώ 
οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,7% και 3,6% 
αντιστοίχως. Τέλος, στην διάρκεια του 
πρώτου τριµήνου του 2015 αυξήθηκε ο 
συνολικός αριθµός των απασχολουµένων 
στο Βέλγιο κατά 0,2%, πάντοτε σε σύγκριση 
µε το τελευταίο τρίµηνο του 2014.    
Οι Βέλγοι οικονοµικοί αναλυτές χαιρέτισαν 
µεν την σταθεροποίηση της αυξητικής τάσης 
του βελγικού ΑΕΠ, εξέφρασαν ωστόσο τον 
σκεπτικισµό τους για την βιωσιµότητα του 
ρυθµού ανάπτυξης της βελγικής οικονοµίας 
σε περίπτωση που προκύψουν έντονα 

                                                 
1  Με βάση πρόσφατα αναθεωρηµένα στοιχεία της 
Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου (BNB).  

αρνητικές εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ή στο 
παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον (λ.χ. 
αναζωπύρωση της κρίσης στην ευρωζώνη, 
περαιτέρω επιβράδυνση της κινεζικής 
οικονοµίας). Οι Βέλγοι οικονοµικοί αναλυτές 
αποδίδουν την σταθεροποίηση της τάσης 
µεγέθυνσης του βελγικού ΑΕΠ κατά το 
πρώτο ήµισυ του τρέχοντος έτους σε 
εξωγενείς παράγοντες, και συγκεκριµένα την 
πτωτική τάση των τιµών των καυσίµων και 
της ενέργειας διεθνώς, τα ιστορικά χαµηλά 
επίπεδα των επιτοκίων και το υποτιµηµένο 
ευρώ. 
Σηµειώνουµε ότι η Κεντρική Τράπεζα του 
Βελγίου διατήρησε στις 31 Ιουλίου την 
πρόβλεψή της για ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης 
φέτος στο 1,2%.              
 
2. ∆ανεισµός βελγικού δηµοσίου 
Στις 4 Αυγούστου, το βελγικό δηµόσιο 
άντλησε 1,865 δις. € από την έκδοση 
εντόκων γραµµατίων τρίµηνης και εξάµηνης 
διάρκειας, µε αρνητικά επιτόκια. 
Συγκεκριµένα, από τα έντοκα γραµµάτια 
τρίµηνης διάρκειας αντλήθηκαν 600 εκατ. € 
µε µέσο επιτόκιο -0,228% (έναντι επιτοκίου   
-0,238% στις 14.7, που είχε αποτελέσει 
ιστορικά χαµηλό επίπεδο) και από τα 
εξάµηνης διάρκειας 1,265 δις. € µε µέσο 
επιτόκιο -0,223% που αποτελεί ιστορικά 
χαµηλό επίπεδο (έναντι επιτοκίου -0,204% 
στις 30.6).     
Όπως σηµείωσε ο βελγικός οικονοµικός 
Τύπος, το γεγονός ότι τα επιτόκια των 
βελγικών τίτλων βραχυπρόθεσµου 
δανεισµού (εντόκων γραµµατίων) έχουν 
πέσει από τα µέσα του 2014 και έπειτα σε 
αρνητικά επίπεδα, έχει ασκήσει ευεργετική 
επίδραση σε όλους τους τίτλους δανεισµού 
του βελγικού δηµοσίου διάρκειας έως και 3 
ετών. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι η 
εµµονή των επιτοκίων των βελγικών τίτλων 
σε αρνητικά επίπεδα συνεχίζεται, παρά την 
κατά το τελευταίο διάστηµα –από τον 
Ιούλιο- αναστροφή της ανάλογης τάσης 
στην ευρωζώνη.                
 
3. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών 
Η εβδοµάδα 27-31 Ιουλίου τελείωσε 
βρίσκοντας τον δείκτη BEL 20 να κλείνει 
πολύ ελαφρά πτωτικά σε εβδοµαδιαία βάση, 
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και συγκεκριµένα στις 3.762,64 µονάδες, 
έχοντας σηµειώσει εβδοµαδιαία πτώση της 
τάξεως του 0,26%, έπειτα από αρκετές 
διακυµάνσεις, επηρεασµένος κυρίως από την 
δηµοσίευση των τριµηνιαίων οικονοµικών 
αποτελεσµάτων των επιχειρήσεων (βλ. 
αµέσως κατωτέρω). 
Η εβδοµάδα 3-7 Αυγούστου βρήκε τον 
δείκτη BEL 20 να κλείνει στις 3.797,04 
µονάδες, περνώντας εκ νέου κάτω από το 
κατώφλι των 3.800 µονάδων που είχε 
ξεπεράσει στην διάρκεια της εν λόγω 
εβδοµάδας, σηµειώνοντας ελαφρότατη 
εβδοµαδιαία άνοδο της τάξεως του 0,91%. Η 
ηµερήσια πτώση του δείκτη την Παρασκευή 
7 Αυγούστου ήταν της τάξεως του 1,16% 
και οφειλόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στην 
ισχυρή πτώση της µετοχής των βελγικών 
ταχυδροµείων (Bpost) κατά 8,83%, εξαιτίας 
κακών οικονοµικών αποτελεσµάτων 
δευτέρου τριµήνου που δηµοσίευσε την 
προηγούµενη µέρα (βλ. και κατωτέρω σε 
παρόν άρθρο).     
Όπως ανέφερε στις αρχές Αυγούστου ο 
βελγικός οικονοµικός Τύπος, τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα του δευτέρου τριµήνου των 
περισσοτέρων από τους επιχειρηµατικούς 
οµίλους οι µετοχές των οποίων απαρτίζουν 
τον δείκτη BEL 20 υπήρξαν εξαιρετικά 
ικανοποιητικά. Συγκεκριµένα, 12 από τους 20 
επιχειρηµατικούς οµίλους που συµµετέχουν 
στον δείκτη δηµοσίευσαν τα τριµηνιαία τους 
αποτελέσµατα, µε 8 εξ αυτών να έχουν 
πραγµατοποιήσει καλύτερες επιδόσεις σε 
σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 
2014. Επίσης, αρκετές επιχειρήσεις µεσαίας 
και µικρής κεφαλαιοποίησης του 
Χρηµατιστηρίου Βρυξελλών εµφάνισαν 
καλύτερα αποτελέσµατα από το 2014, 
µεταξύ των οποίων οι Melexis (υπηρεσίες 
τεχνολογίας ειδικευµένες στον κλάδο 
αυτοκινητοβιοµηχανίας), Euronav 
(ναυτιλιακή µε σηµαντικό µέρος του στόλου 
της υπό ελληνική σηµαία), Ontex 
(βιοµηχανία αναλώσιµων υλικών προσωπικής 
υγιεινής) και Exmar (ναυτιλιακή, ειδικευµένη 
στο φυσικό αέριο). 
Εξαίρεση αποτέλεσαν τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα της µεγάλης βελγο-
βραζιλιανών συµφερόντων ζυθοποιίας AB 
InBev, η οποία εµφάνισε τριµηνιαίο κύκλο 
εργασιών κατά 500 εκατ. δολ. κατώτερο των 

προσδοκιών της αγοράς, κυρίως εξαιτίας 
πεσµένων πωλήσεων στην αγορά των ΗΠΑ. 
Όπως ανέφερε ο οικονοµικός Τύπος, τα 
αποτελέσµατα της AB InBev είναι δύσκολα 
συγκρίσιµα µε εκείνα του δευτέρου τριµήνου 
του 2014 (εξαιτίας του ότι οι πωλήσεις της 
τότε υπήρξαν εξαιρετικά αυξηµένες λόγω 
του Παγκοσµίου Κυπέλλου στην Βραζιλία), 
ενώ η δηµοσίευσή τους οδήγησε την αξία 
της µετοχής της ζυθοποιίας σε εβδοµαδιαία 
πτώση της τάξεως πλησίον του 5% στο 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών. Πτώση των 
τριµηνιαίων καθαρών κερδών του κατά 56% 
κατέγραψε και ο γαλλικός ενεργειακός 
κολοσσός Engie (πρώην GDF Suez, µητρικός 
όµιλος του µεγάλου βελγικού ενεργειακού 
παρόχου Electrabel) για το πρώτο τρίµηνο 
του τρέχοντος έτους, εξαιτίας των πτωτικών 
τάσεων των τιµών των καυσίµων και της µη 
λειτουργίας των βελγικών πυρηνικών 
αντιδραστήρων Tihange 2 και Doel 3 2 , 
ωστόσο η πορεία του τίτλου του στο 
Χρηµατιστήριο Βρυξελλών είχε καλύτερη 
τύχη, αφού την 30η Ιουλίου επετεύχθη 
συµφωνία στις διαπραγµατεύσεις της 
βελγικής θυγατρικής του Electrabel µε την 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελγίου όσον 
αφορά τους όρους επιµήκυνσης της 
λειτουργίας των πυρηνικών αντιδραστήρων 
Doel 1 και 23, που ανοίγει τον δρόµο για την 
πραγµατοποίηση επενδύσεων ύψους 700 
εκατ. στους εν λόγω αντιδραστήρες. 
Απογοητευτικά αποτελέσµατα δευτέρου 
τριµήνου δηµοσίευσε στις 6 Αυγούστου και ο 
όµιλος των βελγικών ταχυδροµείων (Bpost), 
µε πτώση του κύκλου εργασιών του κατά 
2,6%.  
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
εξάλλου σε ικανοποιητικά αποτελέσµατα του 
βελγικού κολοσσού της χηµικής βιοµηχανίας 
Solvay σε συνδυασµό µε την ανακοίνωση 
της εξαγοράς της αµερικανικής βιοµηχανίας 

                                                 
2 Από τον Μάρτιο του 2014. Σηµειωτέον ότι οι Engie 
και Electrabel ελπίζουν ότι σύντοµα η βελγική αρχή 
ελέγχου πυρηνικής ενέργειας (AFCN) θα δώσει το 
πράσινο φως προκειµένου οι δύο εν λόγω 
αντιδραστήρες να επαναλειτουργήσουν την 1η 
Νοεµβρίου τρέχοντος έτους.  
3 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 3 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 96. 
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Cytec 4 , καθώς επίσης της 
φαρµακοβιοµηχανίας UCB, της βιοµηχανίας 
τεχνολογίας υλικών και ανακύκλωσης 
Umicore, των εταιρειών τηλεπικοινωνιών 
Proximus και Telenet, της µεταλλουργίας 
Bekaert και του λιανεµπορικού οµίλου 
Delhaize (ιδιαίτερα στις αγορές των ΗΠΑ, 
του Βελγίου και της Ελλάδας) 5 . Τέλος, ο 
οικονοµικός Τύπος έκανε λόγο για οικονοµικά 
αποτελέσµατα σε συµφωνία µε τις 
προσδοκίες  της αγοράς για τους οµίλους 
Cofinimmo και Befimmo (κτηµατοµεσιτικές 
υπηρεσίες) και Groupe Bruxelles Lambert-
GBL (κλάδος συµµετοχών).             
   
4. Συµφωνία µεταξύ Βέλγων αγροτών 
και λιανεµπορικών αλυσίδων  
Σε συνέχεια της εν θέµατι αναφοράς µας στο 
προηγούµενο ενηµερωτικό δελτίο6, στις 31 
Ιουλίου, όπως ανέφερε ο οικονοµικός Τύπος, 
οι Βέλγοι γαλακτοπαραγωγοί και χοιροτρόφοι, 
και οι εκπρόσωποι των µεγάλων 
λιανεµπορικών αλυσίδων της χώρας 
κατέληξαν σε συµφωνία σχετικά µε την από 
κοινού –σε συνεργασία και µε τις αρχές 
ανταγωνισµού- επεξεργασία και κατάθεση 
προτάσεων προς την κυβέρνηση µε στόχο 
τον µετριασµό των επιπτώσεων της 
µεταβλητότητας των τιµών στο αγροτικό 
εισόδηµα. Σύµφωνα µε τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, που βασίστηκαν σε σχετικές 
ανακοινώσεις των κλαδικών ενώσεων, οι 
προτάσεις θα εστιάζουν, σε βραχυπρόθεσµο 
ορίζοντα, στην παροχή προσωρινής στήριξης 
των τιµών της αγροτικής παραγωγής στους 
κλάδους γαλακτοκοµικών και χοιρινών 
προϊόντων, ενώ σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, 
στην δηµιουργία µηχανισµού 
σταθεροποίησης των εν λόγω τιµών, στον 
οποίο θα συµµετέχουν όλοι οι κρίκοι της 
αλυσίδας εφοδιασµού της αγοράς τροφίµων, 
από τον παραγωγό έως τον λιανέµπορο. Η 
επεξεργασία των προτάσεων αναµένεται, 
σύµφωνα µε τις κλαδικές ενώσεις, να 
ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη Αυγούστου. 
Συστατικά στοιχεία των εν λόγω προτάσεων, 

                                                 
4 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 4 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 96. 
5  Βλ. και σχετική αναφορά µας σε άρθρο 6 
ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 96. 
6 Βλ. άρθρο 10 ενηµερωτικού δελτίου υπ’ αριθ. 96. 

τα οποία θα αποτελέσουν αντικείµενα 
διαβούλευσης µεταξύ των κρίκων της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, θα είναι ζητήµατα 
όπως η διάρκεια των συµβολαίων 
προµηθειών, ο τρόπος διενέργειας 
προωθητικών δράσεων και εκστρατειών 
(συµπεριλαµβανοµένης της τιµολογιακής 
πολιτικής), καθώς και η ισόρροπη ανάπτυξη 
της προσφοράς και της ζήτησης µε σκοπό 
την επάρκεια προϊόντων για την κάλυψη των 
αναγκών της κατανάλωσης. 
Κατόπιν της επιτευχθείσης συµφωνίας, οι 
αγρότες που είχαν προβεί σε αποκλεισµούς 
εθνικών οδών και κέντρων logistics µεγάλων 
λιανεµπορικών οµίλων έδωσαν τέλος στις 
εκδηλώσεις τους διαµαρτυρίας. Ωστόσο, 
καθώς οι Βέλγοι παραγωγοί εκτιµούν ότι οι 
όποιες λύσεις βρεθούν σε συνεργασία µε την 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση αποκλείεται να 
ικανοποιήσουν τα αιτήµατά τους για 
ικανοποιητικές τιµές, δεδοµένου ότι το 
µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής τους 
εξάγεται, επιµένουν στην πραγµατοποίηση 
µεγάλης διαδήλωσης στις Βρυξέλλες για τις 7 
Σεπτεµβρίου, στο περιθώριο της συνόδου 
των υπουργών γεωργίας της Ε.Ε.                        
                                        
5. Σχέδιο οµοσπονδιακής κυβέρνησης 
για εξοικονοµήσεις στις συντάξεις, 
ιδιαίτερα των δηµοσίων υπαλλήλων 
Ο βελγικός οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στις αρχές Αυγούστου σε σχέδια της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης  Michel για 
εξοικονοµήσεις κονδυλίων συνολικού ύψους 
400 εκατ. € µέχρι το έτος 2018, από 
περικοπές στις συντάξεις των δηµοσίων 
υπαλλήλων. Συγκεκριµένα, η βελγική 
κυβέρνηση σκέπτεται να καταργήσει 
σταδιακά σειρά προνοµίων των οποίων 
απολαµβάνουν οι εργαζόµενοι στον δηµόσιο 
τοµέα µε αποτέλεσµα να επωφελούνται 
λαµβάνοντας ταχύτερα και υψηλότερες 
συντάξεις από ότι εκείνοι στον ιδιωτικό 
τοµέα. Οι εκτιµώµενες εξοικονοµήσεις θα 
ανέλθουν, σύµφωνα µε τα οικονοµικά 
δηµοσιεύµατα, σε 57 εκατ. € το 2016, σε 
142,5 εκατ. € το 2017 και σε 200 εκατ. € το 
2018. 
Στην ειδησεογραφία περί των σχεδίων της 
βελγικής κυβέρνησης για περικοπές των 
συντάξεων στον δηµόσιο τοµέα αντέδρασε 
έντονα το γαλλόφωνο σοσιαλιστικό κόµµα 
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(PS) που βρίσκεται στην αντιπολίτευση στο 
οµοσπονδιακό επίπεδο, ενώ η κυβέρνηση 
από πλευράς της διευκρίνισε ότι το ζήτηµα 
των περικοπών θα αποτελέσει ένα εκ των 
αντικειµένων των διαβουλεύσεων για την 
µεταρρύθµιση των συντάξεων που 
διεξάγονται στο πλαίσιο της εθνικής 
επιτροπής συντάξεων που έχει συστήσει η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση, στην οποία 
µετέχουν και οι εκπρόσωποι των κοινωνικών 
εταίρων, και η οποία θα προσδιορίσει τους 
ακριβείς όρους και τις λεπτοµέρειες της 
µετάβασης στο νέο συνταξιοδοτικό 
καθεστώς7.  
Επιπλέον, ο οικονοµικός Τύπος αναφέρθηκε 
στις αρχές Αυγούστου και σε πλάνα της 
οµοσπονδιακής κυβέρνησης για  
δηµοσιονοµικές εξοικονοµήσεις που θα 
προκύψουν από την περαιτέρω 
αυστηροποίηση του καθεστώτος και την 
αποθάρρυνση των πρόωρων 
συνταξιοδοτήσεων, δεδοµένου ότι στο 
Βέλγιο οι εργαζόµενοι κατά µέσο όρο 
συνταξιοδοτούνται σήµερα στα 59,3 έτη –
την στιγµή που το ηλικιακό όριο 
συνταξιοδότησης βρίσκεται στα 65 έτη-. Η 
µέση ηλικία συνταξιοδότησης θεωρείται από 
την βελγική κυβέρνηση εξαιρετικά χαµηλή, 
ακόµη και σε σύγκριση µε τις γειτονικές 
χώρες, καθώς στην Γερµανία αυτή ανέρχεται 
στα 61,7 έτη και στην Ολλανδία στα 62,8 
έτη. Σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο στο 
Βέλγιο, οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα σε 
πρόωρη συνταξιοδότηση –µε πλήρη 
σύνταξη- στα 63 έτη µε υπηρεσία 41 ετών. 
Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση στοχεύει µέχρι 
το 2018 να φέρει το όριο της πρόωρης 
συνταξιοδότησης στα 63 έτη, µε 42 έτη 
υπηρεσίας. Θυµίζουµε ότι κεντρικό σκοπό 
της κυβέρνησης Michel στο πλαίσιο της 
µεταρρύθµισης του συστήµατος συντάξεων 
αποτελεί η αύξηση του ορίου ηλικίας 
συνταξιοδότησης στα 66 έτη το 2025 και 
στα 67 έτη το 2030. 
Από την σκλήρυνση των προϋποθέσεων και 
των όρων φορολογικής µεταχείρισης των 
πρόωρων συνταξιοδοτήσεων –µεταξύ των 
οποίων εξετάζεται και ο περιορισµός του 
δικαιώµατος των πρόωρα 

                                                 
7 Βλ. σχετική αναφορά µας σε άρθρο 8 ενηµερωτικού 
δελτίου υπ’ αριθ. 96. 

συνταξιοδοτούµενων στις συµπληρωµατικές 
συντάξεις- η βελγική κυβέρνηση εκτιµά ότι 
θα εξοικονοµηθούν συνολικά κονδύλια 50 
εκατ. € κατά την διετία 2015-2016. Οµοίως, 
τα εν λόγω µέτρα θα αποτελέσουν 
αντικείµενο των διαβουλεύσεων για την 
µεταρρύθµιση των συντάξεων που 
διεξάγονται στο πλαίσιο της εθνικής 
επιτροπής συντάξεων (βλ. και ανωτέρω στο 
παρόν άρθρο).         
 
                   



 

 6

 
ΠΗΓΕΣ: 

 
1. Κεντρική Τράπεζα Βελγίου (BNB), Communiqué de Presse : “L’activité économique progresse 

de 0,4% au deuxième trimestre de 2015”, 31-7-2015, “Indicateurs économiques pour la 
Belgique”, no. 2015-31, 31-7-2015, δηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 

 
2. Βελγική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Χρέους (Agence Belge de la Dette), δηµοσιεύµατα βελγικού 

οικονοµικού Τύπου 
 
3. Χρηµατιστήριο Βρυξελλών, δηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 

 
4. ∆ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 

 
5. ∆ηµοσιεύµατα βελγικού οικονοµικού Τύπου 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


