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Vergelijkingsstudie van het ondernemingsklimaat
België en omringende landen
Belgium and its neighbours ' business climates compared
Het Investeringscomité van de Belgisch-Japanse Vereniging en Kamer van Koophandel
(BJA – Belgium-Japan Association & Chamber of Commerce) heeft een vergelijkingsstudie
van het ondernemingsklimaat in België en de omringende landen ondernomen en
voorgesteld aan de pers op 2 februari.
Men heeft getracht om een zo objectief mogelijk beeld te schetsen door internationaal
gerenommeerde studies te selecteren.°°
In deze 'studie van studies', vindt men een aantal interessante feiten en cijfers die de moeite
waard zijn met betrekking tot vier gebieden: globale aantrekkelijkheid; hoofdkwartieren en
holdings; logistiek; en onderzoek en ontwikkeling.
Met betrekking tot globale aantrekkelijkheid blijkt een vrij grote kloof tussen de
perceptie van België en de werkelijkheid. Met andere woorden, de erkenning van 'België' als
merk is laag, maar in werkelijkheid is de Belgische economie sterk geglobaliseerd en de
regio's Vlaanderen en Wallonië krijgen beide een plaats in de top 5 van Europese regio's.
Op de pagina's met betrekking tot hoofdkantoren en holdings toont men op enkele
pagina’s dat Brussel consequent een van de belangrijkste steden in Europa is voor het
bedrijfsleven en dit al aantal jaren op rij. Niet alleen vanwege de centrale ligging in Europa,
maar ook omwille van haar internationale, open bedrijfscultuur en het gemak van zakendoen,
het redelijk niveau van de huur van kantoorruimte en een investeerder-vriendelijk fiscaal
regime, is België een hoog aangeschreven locatie.
Als het gaat om logistiek, staat België op nummer 1 in Europa als gevolg van de
sterke combinatie van goede infrastructuur, uitstekende bereikbaarheid en de
kostenefficiëntie voor distributie.
In verband met onderzoek en ontwikkeling, staat België in de top vijf landen in de
wereld met betrekking tot de kwaliteit van de wetenschappelijke onderzoeksinstellingen en
de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs met betrekking tot wiskunde en
wetenschap is het beste in Europa en behoort tot de top 3 in de wereld. Het wetenschaps-en
innovatie profiel van België toont meer dan gemiddelde internationale activiteiten en
samenwerking.
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Zoals veel van deze internationaal gerenommeerde onderzoeken bevestigen, is België een
toonaangevende bestemming in Europa voor buitenlandse investeringen. Als men besluit om
een hoofdkwartier, een distributie-hub of een onderzoeks-en ontwikkelingscentrum in Europa
te vestigen, kan België een van de best mogelijke locaties op de short list van de
investeerder zijn.
°°Voorbeelden van deze studies zijn o.a. Nation Bra nds Index 2009 (Simon Anholt - GfK
Roper Public Affaris and Media), KOF Index of Globalization (KOF Swiss Economic
Institute), FDI Magazine, Cushman & Wakefield’s European Distribution Report, Japan
Center for Economic Research Study, Europhia Consulting Study, World Economic Forum,
OECD studies, IMD World Competitiveness Report, C.D. Howe Institute, The World Bank,…

Belgisch-Japanse Vereniging en Kamer van Koophandel (Belgium-Japan Association
& Chamber of Commerce) (BJA)
De BJA is een dynamische organizatie en heeft tot doel alle commerciële, industriële,
financiële, culturele, humanitaire en sociale betrekkingen tussen België en Japan te
bevorderen en te ontwikkelen. De BJA biedt tevens een unieke combinatie van business en
culturele evenementen voor hun 600 Belgische en Japanse leden.
De BJA is opgericht in 1991 uit een merger van twee voormalige onafhankelijke organisaties,
de "Association Belgo-japonaise" (1963) en de "Belgian-Japanese Trade Federation" of
BEJAT (1987).
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