
 

 

Persbericht 

Groeiende dynamiek van Belgische investeringen in Frankrijk  

 

In het Rapport des investissements étrangers créateurs d’emplois en France1 van 2014 wordt een 

analyse gegeven van de oorsprong, de aard en de verdeling van buitenlandse investeringen die 

goed zijn voor de Franse werkgelegenheid (vanaf de 1ste arbeidsplaats die sinds 2014 geschapen 

is, tegenover 10 voorheen), zoals in kaart gebracht door Business France en haar regionale 

partners.  

Na drie jaar stabiel te zijn geweest vertoonde 2014 een opvallende groei van buitenlandse 

investeringen die werkgelegenheid scheppen in Frankrijk. Zo trok Frankrijk 1197 nieuwe projecten 

aan (een stijging van 8% bij constante perimeter), tegenover 685 in 2013. Dankzij deze 

investeringen konden 29.822 arbeidsplaatsen worden geschapen of behouden, tegenover 29.631 

in 2013, zodat 2014 het op een na beste jaar van het laatste decennium was. Deze resultaten, die 

op 16 maart in Parijs bekend zijn gemaakt, bevestigen voor 2014 Frankrijks vermogen om ook in 

een zwakke Europese conjunctuur aantrekkelijk voor investeerders te blijven. Gemiddeld besloten 

elke week 19 buitenlandse ondernemingen vertrouwen in Frankrijk te stellen. 

Belgische bedrijven blijven in Frankrijk de belangrijkste buitenlandse investeerders. Frankrijk staat 

namelijk op de 1ste plaats van Europese landen die Belgische investeringen binnenhalen die goed 

zijn voor de werkgelegenheid (47%). Momenteel zijn ruim 4100 Belgische bedrijven in Frankrijk 

gevestigd, waar ze meer dan 110.000 werknemers in dienst hebben. 

De aantrekkingskracht van Frankrijk voor Belgische bedrijven wordt versterkt: in 2014 werden 55 

investeringsprojecten geteld, tegenover 37 in 2013, dus een toename van bijna 49 %. Dankzij deze 

investeringen konden ruim 1435 arbeidsplaatsen in Frankrijk worden geschapen of behouden, 

tegenover 1933 in 2013. In 2014 stond België daarmee op de 4de plaats van Europese 

investeringslanden in Frankrijk.  

Vorig jaar investeerden Belgische bedrijven vooral in de productie (47%) en in 

besluitvormingscentra (22%). Belgische investeringen zijn met name van groot belang voor de 

levensmiddelensector en voor de bouw en bouwmaterialen, want 16% van de totale investeringen 

in elk van deze sectoren in Frankrijk is afkomstig uit België. 

De Belgische projecten waren vorig jaar over het hele Franse grondgebied verspreid, met op de 

eerste plaats de regio Nord-Pas-de-Calais, waar 33% van de investeringen zich concentreerde. De 

regio Île-de-France stond op de tweede plaats met 11% van de investeringen. 
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Van de Belgische investeringsprojecten in 2014 moet dat van EcoPhos worden genoemd. Deze 

Belgische producent van fosfaat voor de voedingsindustrie is bezig met de bouw van een nieuwe 

fabriek in Mardyck (Nord-Pas-de-Calais) die op de plek van de voormalige Total-raffinaderij zal 

komen te staan. Deze investering zal over 3 jaar 100 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. 

"Frankrijk trekt nog steeds investeringen aan in functies met een sterke toegevoegde waarde, 

vooral op het gebied van onderzoek en productie", zo meldt Business France verheugd. "Al vier 

jaar op rij staat Frankrijk boven aan de lijst van gastlanden voor industriële vestigingen in Europa", 

verklaart de algemeen directrice van Business France, Muriel Pénicaud. "Zelfs in landen waar we 

met ‘French bashing’ te kampen hebben, gaan de investeringen door. Er is een groot verschil 

tussen de perceptie en de realiteit", onderstreept zij. 

 “De Belgische ondernemingen hebben in 2014 wederom hun vertrouwen in de Franse economie 

bevestigd. Door de rijkdom van het innoverende ecosysteem en het subsidiebeleid voor de 

ontwikkeling van bedrijven hebben wij onze aantrekkingskracht kunnen behouden en onze 

positie als economische macht in Europa en de rest van de wereld kunnen versterken. De 

Ambassade van Frankrijk en het hele team van de ‘Economische Diplomatie’ spannen zich in om 

de pluspunten van onze markt en ons grondgebied, waar kwaliteit in alle sectoren hoog in het 

vaandel staat, onder de aandacht te brengen’, zo benadrukte Bernard Valero, de Franse 

Ambassadeur in België. 

 

Business France is op 1 januari 2015 ontstaan door de fusie van Ubifrance, dat Franse bedrijven 

bij hun exportactiviteiten begeleidt, en het Agence Française pour les Investissements 

Internationaux2 (AFII). Business France benadert jaarlijks ruim 5000 buitenlandse ondernemingen 

om het economische imago van Frankrijk te bevorderen en buitenlandse investeringsprojecten op 

het Franse grondgebied te begeleiden. Business France werkt nauw samen met de regionale 

agentschappen voor economische ontwikkeling om investeerders service op maat te kunnen 

bieden. Voor meer informatie, zie www.businessfrance.fr 
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