
Dit rapport is gericht op de staat van de economische competentie van de verschillende regio’s van 
de EU betreffende Directe Buitenlandse Investeringen (DBI) voor niet-Europese investeerders. Het 
doel van dit rapport is om recente trends in DBI-stromen naar Europa en de territoriale factoren die de 
locatie bepalen te begrijpen ten einde op maat gemaakte beleidsaanbevelingen te ontwikkelen voor 
verschillende Europese regio’s.

 × In de periode van 2003-2015 voerden niet-Europese investeerders meer dan 52,000 DBI projecten 
in Europa uit, overeenstemmend met een totaalwaarde van meer € 2,600 bn.

 × Meer dan 28,000 projecten waren Fusies en Overnames, met 71% van de totaalwaarde. Greenfield 
investeringen en uitbreidingen door bestaande bedrijven (meestal in perifere regio’s) tellen voor 
de overige 29%.

 × Verder lag 56% van de DBI projecten in de dienstensector met een gemiddelde transactiewaarde 
van € 44 mln. (vooral in meer ontwikkelde urbane en hoofdstedelijke regio’s) en 44% in de 
productiesector met een gemiddelde transactiewaarde van € 60 mln.

 × De VS zijn de hoofdinvesteerder, goed voor 58% van alle DBI projecten en 55% van de totale 
waarde. 

 × Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland waren de hoofdbestemmingen, waarvan 
de laatste de meest succesvolle was wanneer we rekening houden met de economische waarde.

 × De regio’s met de grootste DBI instromen waren Greater Amsterdam (€ 104 bn.), Camden & City 
of London (€ 74 bn.) en Madrid (€ 54 bn.).

 × De hoofddrijfveren voor DBI instromen zijn de reeds aanwezige DBI concentraties en de sterkte 
van de industriecluster (3.34 resp. 1.45). Daarnaast zijn ook de Bevolkingsdichtheid (0.35), 
Werkgelegenheid (0.15), Tertiaire educatie (0.12), Marktgroootte (0.07) en Bereikbaarheid (0.04) 
drijfveren voor DBI stromen.
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DBI stromen zijn belangrijk omdat ze ook tellen voor:

 × 5% van de werkgelegenheid (7.7 mln. jobs) in Europa;
 × 7% van de bruto investeringen in materiële goederen (€ 100 bn.);
 × 11% van de productiewaarde (€ 2.100 bn.);
 × 9% van de toegevoegde waarde (€ 675 bn.) in Europa.
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France, for example, the majority of regions outside of the capital and its surrounding regions 

are rural or intermediate regions and therefore relatively unattractive when compared to urban 

regions. However, relative to their peers (other rural and intermediate regions, respectively), a 

number of regions outside of Paris are now in the ‘Middle’ group, underlining the importance of 

comparing like with like.40 
 

Map 5 The FDI attractiveness of European regions, 2015 
 

 
 Note:  The attractiveness of individual regions is measured as the predicted values from the econometric model 

applied in the driver analysis. The category ‘High’ attractiveness includes the third most attractive regions, 
and the category ‘Low’ includes the third least attractive regions. The category ‘Middle’ includes the 
remaining regions. The attractiveness of a region is measured relative to the average attractiveness of all 
regions taking both national and regional drivers into account.  

Source:  ESPON FDI (2018) based on the scientific report, Drivers of extra-European FDI towards Europe 
 

3.4 Concluding remarks 
Overall, the results show that there are some common factors that increase the attractiveness 

of European regions towards non-European investors, and policy initiatives addressed to these 

factors should be expected to increase FDI inflows: 

  

                                                      

40 See the scientific report, Drivers of extra-European FDI towards Europe. 

 × Voor België is de hoofdkaart kaart 5, aantonend dat in verhouding tot bijvoorbeeld haar buurtregio’s 
(vooral deze in Nederland en West-Duitsland), België nauwelijks aantrekkelijk is voor DBI instromen, 
Vlaanderen en Wallonië inbegrepen.

 × De enige uitzondering is de Brusselse regio, met enkele (middelmatig aantrekkelijke) mogelijkheden 
in en rond Luik (vooral met betrekking tot productie).

BELANGRIJKSTE KAART

De algemene beleidsaanbevelingen om DBI stromen te versterken zijn opgesplitst rond de drie 
beleidsniveaus:

 × EU: Versterk een enkele markt; Verzeker politieke, regulerende en juridische voorspelbaarheid; 
integreer Europa wereldwijd en stimuleer economische groei.

 × Nationaal: Verzeker efficiënte samenwerking tussen de verschillende lagen van de publieke 
administratie; gebruik financiële stimulansen selectief; verzeker flexibele werkgelegenheid en 
integratie en gebruik efficiënt competitiebeleid.

 × Regionaal: Verzeker competitieve vaardigheden; bouw aanhoudend clusters rond bestaande 
sterktes; investeer in bereikbaarheid en stimuleer internationalisering en internationaal gerichte 
branding.

ALGEMENE AANBEVELINGEN



 × De hoofdreden voor deze achtergestelde positie van België, refererend naar de algemene 
aanbevelingen, lijkt het gebrek aan efficiënte samenwerking te zijn tussen de verschillende 
lagen van de Belgische regering, het gebrek aan sterke clusters rond de positie van Brussel als 
centrum van Europa of sterke clusters in de regio, alsook het gebrek aan efficiënte investeringen 
in bereikbaarheid.

 × Aangezien het Verenigd Konikrijk de belangrijkste bestemming was voor niet-Europese DBI, biedt 
de Brexit nieuwe uitdagingen om de positie van België te versterken.

 × Er is nood aan een meer gericht en aanhoudend nationaal beleid, waarbij de Brusselse, Vlaamse 
en Waalse regio betrokken worden.

DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN VOOR BELGIË


