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1. Motivatie en Achtergrond 

Zowel de FIT als het recente IBM rapport komen tot de conclusie dat de buitenlandse directe 

investeringen (BDI) in Vlaanderen nog niet op het niveau zitten van voor de financiële crisis en dit in 

tegenstelling tot landen zoals Ierland, Nederland en Duitsland die vergelijkbare niveaus van 

investeringen lijken aan te trekken als voor de crisis.   

In deze briefing rapporteren we de eerste tussentijdse resultaten van een vierjarig 

onderzoeksproject dat loopt in de context van de VOKA leerstoel ‘groeikracht Vlaamse economie’. In het 

bijzonder gaan we in op het belang van buitenlandse directe investeringen voor de regionale 

economische ontwikkeling in Vlaanderen. We tonen onder meer aan dat de aanwezigheid van globale 

ondernemingen een belangrijke hefboom vormt om de concurrentiekracht (productiviteit) van locale 

ondernemingen te stimuleren. Dit heeft onder meer te maken met de technologische ‘know-how’ bij 

multinationale ondernemingen dat aanleiding kan geven tot kennisoverdracht naar locale 

ondernemingen. Ook ontstaat er doorgaans een logistiek netwerk van kleinere toeleveranciers en 

dienstenbedrijven rond globale ondernemingen. Door dergelijke kennis-externaliteiten en logistieke 

voordelen ontstaat een proces van regionale economische concentratie. Met andere woorden een 

nieuwe buitenlandse investering creëert niet alleen tewerkstelling en toegevoegde waarde voor de 

eigen ondernemingen, maar zorgt voor een multiplicatoreffect naar andere ondernemingen toe. De 

mate waarin economische activiteit regionaal geconcentreerd is wordt geïllustreerd in Figuur 1.  

Zo is duidelijk te zien dat de belangrijkste economische regionale clusters zich situeren rond Brussel, 

Antwerpen en in mindere mate Gent, Kortrijk  en Luik. In volgende paragraaf gaan we vervolgens in op 

het belang van multinationale of globale ondernemingen om dan de impact van globale ondernemingen 

op de productiviteit of concurrentiekracht van ondernemingen in te schatten. 
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Figuur 1: Regionale Concentratie Economische Activiteit in België 

 

Bron: RSZ data en eigen berekeningen 

 

2. Het Belang van Globale Ondernemingen 

We maken gebruik van de jaarrekeningen van ondernemingen actief in Vlaanderen verzameld door 

Bureau Van Dijck in de Amadeus database. Hierin is eveneens informatie over de eigendomsstructuur 

van ondernemingen. Dit laat ons toe om een onderscheid te maken tussen buitenlandse 

ondernemingen, behorende tot een multinational met een moederbedrijf in het buitenland en 

ondernemingen die een hoofdzetel in Vlaanderen of Brussel hebben. Verder identificeren we ook alle 

locale ondernemingen. Figuur 2 toont voor ondernemingen actief in de industrie aan dat buitenlandse 

filialen verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van alle toegevoegde waarde. Slechts een kwart van 

de toegevoegde waarde wordt geproduceerd door Vlaamse ondernemingen en ongeveer 20% door 

Vlaamse multinationals. Ook in termen van de industriële tewerkstelling dragen multinationals 

substantieel bij. Bijna 70% van alle jobs in de industrie zit bij globale ondernemingen. Wanneer we dit 

uitbreiden naar alles sectoren, ook diensten, blijven globale ondernemingen een belangrijke rol spelen. 

Ongeveer 50% van de toegevoegde waarde wordt gecreëerd door globale ondernemingen en 40% van 

alle jobs zit bij globale ondernemingen. 
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Figuur 2: De rol van multinationals in de toegevoegde waarde van de industrie 

 

Bron: eigen berekeningen, Amadeus. 

Om na te gaan wat de impact is van globale ondernemingen op de economie bestuderen we de 

evolutie van de productiviteit van locale ondernemingen in functie van de aanwezigheid van globale 

ondernemingen in dezelfde regio. We volgen hierbij in grote mate de standaard literatuur1, waarbij de 

productiviteit van een onderneming wordt verklaard aan de hand van een aantal firma specifieke 

factoren en een aantal omgevingsfactoren.  

Recent onderzoek door onder meer John Sutton (2005) en John Van Reenen (2012) toont aan dat 

firma specifieke factoren, zoals management talent en human capital  aanwezig in de onderneming, een 

belangrijke rol kunnen spelen voor het economische succes van ondernemingen. We noemen dit ‘firma 

competenties’. Daarnaast spelen omgevingsfactoren ook een grote rol en dan gaat het juist over de 

regionale externaliteiten, zoals kennisspillovers en het logistieke netwerk waarvan eerder sprake. We 

meten deze firma competenties aan de hand van twee indicatoren. We gebruiken de fractie van 

werknemers die on-the-job training genieten in de ondernemingen als maatstaf voor de aanwezigheid 

van ‘human capital’ ruim gedefinieerd. Deze informatie is beschikbaar via de sociale balans. 

Ondernemingen die meer on-the-job training doen, zullen wellicht ook meer competente 

arbeidskrachten hebben die makkelijker en flexibeler inzetbaar zijn wanneer er economische schokken 

of herstructureringen zich voordoen. Konings en Vanormelingen (2012) tonen aan dat de gemiddelde 

                                                           
1
 Bv. Konings, J. (2001); Abraham, Konings en Slootmakers (2010) 
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productiviteit van ondernemingen die zich engageren in ‘on-the-job training’ effectief ook productiever 

zijn. En deze productiviteitspremie is groter dan de stijging in de loonkosten. Verder beschouwen we 

een onderneming die internationaal actief (multinational) is als een onderneming met meer 

internationale marktervaring wat bijdraagt tot het ‘competentieprofiel’ van de onderneming. We 

verwachten eveneens een positief effect op productiviteit hierdoor. 

Als omgevingsfactoren beschouwen we dan vooral de aanwezigheid van globale ondernemingen in 

de regio als een belangrijke hefboom voor lokale ondernemingen. We meten dit door het marktaandeel 

van globale ondernemingen in een nuts 3 regio. Verder wensen we ook te controleren voor de 

innovativiteit van een regio en lokale kennis ‘spillovers’. We doen dit door het totaal aantal 

patentaanvragen per regio op te nemen alsook door een maatstaf van lokale kennisoverdracht in de 

onmiddellijke omgeving van het bedrijf. Deze maatstaf is gebaseerd op het aantal werknemers in 

gelijkaardige ondernemingen in een straal van respectievelijk 5 km en 10 km rond de onderneming. 

Ten slotte dienen we nog een maatstaf te definiëren van firma performantie. We nemen hiervoor 

een maatstaf van totale factorproductiviteit (TFP). Dit betekent dat we de toegevoegde waarde (output) 

in een onderneming vergelijken met de ingezette hoeveelheid jobs en kapitaal. Dit verband wordt 

econometrisch geschat zodat een index van totale factorproductiviteit per onderneming kan worden 

samengesteld. Hoe hoger, hoe productiever2.  Concreet wordt de volgende vergelijking geschat: 

TFP = F(Human Capital, Multinational, buitenlandse MNEs in de regio, Vlaamse MNEs in de regio, 

regionale aanwezigheid van kennis) 

 

3.  Resultaten 

We gebruiken gegevens van ondernemingen die actief zijn zowel in de industrie als in de diensten 

en we beschouwen de periode 1997 tot en met 2006, zodat we een stabiele relatie schatten die niet 

vertekend wordt door de schokken van de financiële crisis. In onze steekproef hebben we uiteindelijk 

meer dan 570 000 onderneming-jaar observaties. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de voornaamste bevindingen en Figuur 3 geeft schematisch weer 

wat de impact is op totale factorproductiviteit van een stijging van 10% in de verschillende factoren die 

totale factorproductiviteit kunnen beïnvloeden. De voornaamste bevindingen kunnen als volgt worden 

samengevat: 

(i) Een extra investering in ‘on the job training’ of firma specifieke human capital van 10% 

punten zal gemiddeld aanleiding geven tot 0.2% hogere productiviteit. 

(ii) Een multinationale onderneming is gemiddeld 5% productiever dan een locale onderneming 

(iii) Een toename met 10% punten in extra buitenlandse investeringen in de regio is 

geassocieerd met een toename in de productiviteit van 0.6% . En van een Vlaamse 

multinational met 0.4%. 

                                                           
2
 Voor technische details over het schatten van productiviteit zie bv. Wooldridge (2009). 
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(iv) Kennisoverdracht lijkt vooral relevant te zijn in een straal van 5 km rond de onderneming. In 

het bijzonder, 10% meer gelijkaardige ondernemingen (gedefinieerd als ondernemingen 

actief in dezelfde sector) in een straal van 5km geven een boost aan de productiviteit van de 

eigen onderneming met 0.3%. 

 

Wat leren we uit deze resultaten?  Het is duidelijk dat globale ondernemingen een belangrijk rol 

bekleden in ons economisch weefsel. Dit is niet alleen het geval voor hun directe bijdrage in 

tewerkstelling en productie, maar ook voor andere Vlaamse ondernemingen in hun omgeving. Verder 

merken we ook dat multinationale ondernemingen op zich productiever zijn, wat wellicht kan verklaard 

worden door de marktervaring die ze hebben in internationale markten. Verder werd ook aangetoond 

dat firma specifieke competenties van belang zijn. De resultaten suggereren dat een vermindering aan 

buitenlandse directe investeringen of een vertrek van globale ondernemingen uit Vlaanderen niet alleen 

een directe impact heeft, maar ook een belangrijke indirecte impact op de overblijvende lokale 

ondernemingen. Met andere woorden, globale ondernemingen lijken een sleutelrol te spelen in het 

Vlaamse ondernemingsnetwerk met belangrijke hefbomen naar de locale economie. 
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Tabel 1: Te verklaren variabele: log totale factorproductiviteit van de onderneming  

(Vlaamse Economie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fixed effects schattingen voor de periode 1997-2006; robuste standard fouten tussen haakjes, TFP 

werd geschat met de methode van Wooldridge (2009), *** staat voor statistisch significant op de 1% 

level 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) (2) (3) (4) 

Human Capital 0.0155*** 0.0155*** 0.0155*** 0.0153*** 

 (0.00374) (0.00374) (0.00374) (0.00374) 

     

Multinational 0.0470*** 0.0469*** 0.0468*** 0.0471*** 

 (0.00981) (0.00982) (0.00982) (0.00981) 

     

Buitenlandse MNE in region  0.0622*** 0.0514*** 0.0575*** 

  (0.0188) (0.0188) (0.0188) 

     

Vlaamse MNE in regio  0.0648** 0.0607** 0.0435* 

  (0.0256) (0.0256) (0.0255) 

     

Patentaanvragen in regio   0.00529** 0.00437** 

   (0.00215) (0.00214) 

     

Kennis spillover (0-5km)    0.0289*** 

    (0.00167) 

     

Kennis spillovers (5-10km)    0.000233 

    (0.000399) 

     

Year dummies  Yes Yes Yes Yes 

     

Firm dummies  Yes Yes Yes Yes 

N 574096 574096 574096 574096 
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Figuur 3 
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