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Multinationale groepen, sleutelspelers in de Belgische
economie
Door een lange traditie van openheid voor buitenlandse investeringen spelen multinationale groepen een belangrijke rol in de
Belgische economie. Zo zijn Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een - Belgische of buitenlandse - multinationale
groep goed voor meer dan 40 % van het bruto binnenlands product (bbp), een kwart van de werkgelegenheid en driekwart van
de export van het land. Dit blijkt uit een nieuwe studie van het Federaal Planbureau.
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Bernhard Michel, econoom bij het Federaal Planbureau:
“Deze analyse is van bijzonder belang omdat ze een
duidelijker beeld schetst van de potentiële effecten van de
activiteit van multinationals in België en helpt om

Meer informatie is beschikbaar in de studie ‘Les groupes multinationaux en Belgique ’. De studie is enkel beschikbaar in het
Frans.
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economische beleidskeuzes te onderbouwen.”

