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1	De	resultaten	in	dit	rapport	geven	de	mening	van	de	auteurs	weer	en	niet	deze	van	de	Vlaamse	overheid:	de	
Vlaamse	Gemeenschap/het	Vlaams	Gewest	is	niet	aansprakelijk	voor	het	gebruik	dat	kan	worden	gemaakt	van	
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Uitgebreide niet-technische Nederlandstalige samenvatting 
In  dit rapport analyseren we het regionaal ondernemerschapskapitaal in België, zijn buurlanden en de 
EU. Voor onze analyse van het aantal toetreders gebruiken we variatie over NUTS 3-digit regio’s en 
NACE 2-digit sectoren gedurende de periode 2003-2007 in 14 EU-landen. We besteden extra aandacht 
aan de impact van de aanwezigheid van buitenlandse bedrijven op de toetreding van binnenlandse 
bedrijven. De gebruikte statistische techniek houdt rekening met het feit dat in meerdere gedetailleerde 
sector-regio combinaties in verschillende jaren geen toetreders geteld worden. 

Onze resultaten geven aan dat het aantal reeds aanwezige buitenlandse bedijven en het aantal reeds 
aanwezige binnenlandse bedrijven beiden positief geassocieerd zijn met het aantal lokale toetreders. 
Meer precies vinden we dat een regio-industrie met 14 extra buitenlandse bedrijven (dit is één 
standaardafwijking, met andere woorden een realistisch aantal gelet op de sample-waarden) ongeveer 
2.5% meer binnenlandse toetreders zou hebben. Een regio met één standaardafwijking meer lokale 
bedrijven zal gemiddeld genomen 7,0% meer toetreders hebben. De kleinere impact van buitenlandse 
bedrijven is allicht te wijten aan het feit dat ze gemiddeld productiever en competitiever zijn dan 
binnenlandse ondernemingen waardoor het netto-effect op toetreding kleiner uitvalt. Buitenlandse 
aanwezigheid in eenzelfde productiestadium heeft geen effect op binnenlandse toetreding, enkel 
buitenlandse bedrijven waarmee klant-leverancier relaties opgezet kunnen worden zijn geassocieerd 
met toetreding van lokale bedrijven. Het zijn vooral middelgrote buitenlandse bedrijven (met tussen 50 
en 249 werknemers) die uit Europa komen die binnenlandse toetreding. Het gevonden patroon inzake 
maturiteit van de buitenlandse bedrijven neigt naar een omgekeerd U-vormig patroon. De grootste 
impact gaat uit van buitenlandse bedrijven die al een tijdje aanwezig zijn in de lokale economie. Na 
verloop van tijd zwakt het effect opnieuw af. 

 

 

Zowel academici als beleidsmakers hebben de laatste jaren veel aandacht geschonken aan directe 
buitenlandse investeringen (DBI).  De voornaamste reden hiertoe is dat er verschillende positieve 
effecten van DBI voor de eigen economie verwacht worden. Kapitaal, jobs, en kennisoverdracht zijn 
de voornaamste effecten die aangehaald worden. Gelet op de positieve verwachtingen bij 
beleidsmakers, hoeft het niet te verwonderen dat vele overheden fiscale, financiële en regulerende 
maatregelen nemen om buitenlandse investeerders aan te trekken (zie UNCTAD, 2014). UNCTAD 
(2014) suggereert echter dat de effectiviteit en efficiëntie van dergelijke maatregelen niet geheel 
duidelijk zijn.  

Er is heel wat academisch onderzoek gewijd aan de determinanten van DBI en het identificeren van de 
effecten op de lokale economie is een belangrijk thema in de literatuur. Vele studies bevestigen 
vooreerst dat buitenlandse ondernemingen gemiddeld groter en productiever zijn dan lokale 
ondernemingen (zie bvb. Bernard et al., 2011). Onderzoek heeft verder verschillende kanalen naar 
voor gebracht waarlangs DBI de lokale economie kan beïnvloeden. Demonstratie en imitatie-effecten 
houden in dat lokale bedrijven de technologie en meer algemeen “het gedrag” van de productievere 
buitenlandse bedrijven observeren en integreren in hun eigen werking. Bemerk dat dit zowel nieuwe 
technologie als nieuwe producten, maar even goed ook managementprincipes kunnen zijn. 
Buitenlandse bedrijven zijn verder ook een potentiële informatiebron voor lokale ondernemingen die 
internationale markten willen bereiken. De literatuur benadrukt ook effecten langsheen de 
productieketting. Buitenlandse bedrijven helpen hun lokale leveranciers om efficiënter te worden (hier 
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hebben ze vaak direct belang bij) of zorgen er voor dat lokale klanten toegang hebben tot betere 
inputs. Verder vallen ook competitie-effecten te verwachten. Toegenomen competitie door 
buitenlandse aanwezigheid kan een aansporing zijn voor lokale bedrijven om meer inspanningen te 
leveren om hun eigen efficiëntie te verhogen en meer te innoveren. Anderzijds kan het effect ook 
negatief zijn en de minst competitieve lokale bedrijven zullen dan de markt moeten verlaten. Verder 
vallen –na verloop van tijd- effecten te verwachten door arbeidsmobiliteit. Buitenlandse 
ondernemingen betalen typisch hogere lonen en trekken initieel de betere werkkrachten aan. 
Anderzijds, opgedane kennis en ervaring bij een buitenlandse onderneming kunnen door werknemers 
meegenomen worden naar bestaande of nieuw op te richten binnenlandse bedrijven.   

Door de toenemende beschikbaarheid van grote datasets op ondernemingsniveau en nieuwe 
theoretische inzichten omtrent het belang van ondernemingsheterogeniteit voor het bedrijfsgedrag 
inzake export (import) en buitenlandse investeringen (voornamelijk productiviteitsverschillen, zie 
Melitz (2003) en Helpman et al. (2004)), is het aantal studies naar de impact van buitenlandse 
aanwezigheid op verschillende karakteristieken (tewerkstelling, productiviteit, lonen, …) van 
binnenlandse bedrijven sterk gegroeid. In navolging van Aitken et al. (1999) is er een groot aantal 
studies uitgevoerd die eerst de productiviteit van binnenlandse ondernemingen meten en vervolgens de 
impact van de aanwezigheid van buitenlandse ondernemingen op de productiviteit nagaan. Sinds 
Javorcik (2004) aantoonde dat voor een dataset van Litouwse bedrijven de effecten het sterkst waren 
voor lokale leveranciers van buitenlandse bedrijven maken onderzoekers een onderscheid tussen 
spillover-effecten binnen de industrie (horizontale effecten) en spillover-effecten tussen door de 
productieketen gerelateerde inudstrietakken (vertikale effecten). Deze laatste kunnen op hun beurt 
opgedeeld worden in voorwaarste (inputs aanschaffen bij buitenlands bedrijf) en achterwaartse (input 
leveren aan buintenlands bedrijf) effecten. Havranek en Irsova (2011, 2013) rapporteren uitgebreide 
meta-analyses van de literatuur. Zij vinden dat horizontale effecten gemiddeld nul zijn, maar 
anderzijds wel een grote variatie vertonen tussen landen en industrietakken. Voor vertikale spillover-
effecten raporteren  Havranek en Irsova (2011) wel consistent positieve spillover-effecten, 
voornamelijk tussen lokale leveranciers en hun buitenlandse klanten. De meer recente bijdrages in 
deze literatuur proberen te achterhalen welke factoren spillover-effecten bevorderen, onder andere de 
absorptiecapaciteit van lokale bedrijven (Damijan et al., 2013), tijds- en afstandseffecten (Merlevede 
et al., 2014; Merlevede en Purice, 2015), technologie en lokale inbedding van het buitenlands bedrijf 
(Giroud, 2012) en ondernemingsgrootte (Lenaerts en Merlevede, 2015). Voor meer uitgebreide 
overzichten kan u Crespo en Fontoura (2007), Havranek and Irsova  (2011), en Irsova  and Havranek 
(2013) consulteren. 

 

De (empirische) literatuur rond de impact van DBI focust voornamelijk op de hierboven beschreven 
impact van DBI op de productiviteit (en tewerkstelling) van lokale bedrijven. Het aantal studies dat 
ingaat op de impact van DBI op de ondernemingsdemografie is veel beperkter. Er zijn nochtans goede 
redenen om de effecten op de toetreding van lokale bedrijven te bestuderen. Vooreerst is het mogelijk 
dat de sterke nadruk op positieve productiviteitseffecten bij bestaande bedrijven –de ‘intensieve’ 
marge- effecten op de extensieve marge maskeert wanneer productiviteitseffecten ten koste gaan van 
het aantal starters (en uittreders). Verder heeft de studie van toetredingsgedrag ook een aantal 
praktische voordelen (Rosentahl en Strange, 2003). Het bepalen van de productiviteit –die nooit 
rechtstreeks in data geobserveerd wordt- stuit zowel op econometrische problemen als op 
dataproblemen (niet alle bedrijven rapporteren de benodigde gedetailleerde boekhoudkundige 
informatie). De beslissing om te starten met een bedrijf is daarentegen makkelijker te observeren. 
Toetredingsgedrag wordt –in tegenstelling tot productiviteit- ook niet bepaald door eerdere 
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bedrijfsbeslissingen en starters beschouwen hun omgeving als gegeven. Daardoor zullen typische 
empirische bezorgdheden zoals endogeniteit en simultaniteit de resultaten minder of niet beïnvloeden. 
Tenslotte is het zo dat ondernemerschapskapitaal een goed gedocumenteerde bron van groei en 
geaggregeerde productiviteistwinsten is (zie Audretsch en Keilbach (2004) en Foster et al. (2008)). 
Daarom is het uiteraard een interessant studieobject op zichzelf.   

De bestaande literatuur met betrekking tot DBI en toetreding bestaat voornamelijk uit landenstudies 
met een focus op de sector-dimensie van toetreding. De huidige literatuur in regionale economie en 
economische geografie wijst echter op een belangrijke  impact van regionale kenmerken op 
productiviteit en ondernemingsdemografie. Head en Mayer (2004), bijvoorbeeld, tonen aan dat de 
omvang van de regio een belangrijke determinant is van de locatiekeuze van een buitenlandse 
onderneming. Volgens Rosenthal en Strange (2003) beïnvloeden zulke regionale factoren ook de 
toetreding van lokale ondernemingen. Om te achterhalen wat de relatie is tussen buitenlandse 
aanwezigheid en toetreding is het dus van belang de regionale dimensie goed te modelleren. Deze 
overweging zou minder belangrijk zijn in het geval van een landenstudie waarbij sprake is van 
beperkte of geen regionale variatie. Dit laatste lijkt een al te sterke assumptie (zie bvb. Merlevede en 
Purice, 2015). Verder is een bijdrage van deze studie het feit dat we meerdere landen in de analyse 
betrekken, veeleer dan ons te beperken tot één land, en we gedetailleerde sector-regio observaties 
opbouwen vanaf het ondernemingsniveau. Dit betekent dat we zowel sector als regio-kenmerken 
kunnen beschouwen in onze analyse. Verder bouwen we een ‘panel’ waarbij we elke sector-regio 
combinatie over meerdere jaren (2003-2007) observeren. Dit biedt belangrijke empirische voordelen. 
Een analyse op het (sector-)regio-niveau is belangrijk omwille van op zijn minst de twee volgende 
redenen. Ten eerste verbergt een hoger geografisch niveau veel onderliggende variatie. Ten tweede 
kunnen effecten van buitenlandse ondernemingen vervagen met toenemende afstand. Een analyse op 
geaggregeerd niveau zou in dat geval kunnen leiden tot een verkeerde inschatting van de relatie. Een 
verdere bijdrage van ons werk is dat we de belangrijkste toetredingsbarrière, met name de 
productiviteitsdrempel, expliciet in de analyse integreren.   

De gerelateerde empirische literatuur is zoals eerder aangehaald beperkt. Görg en Strobl (2002a, 
2002b) bestuderen de verwerkende nijverheid in Ierland, respectievelijk voor de periode 1974-1995 en 
1973-1996. In de eerste studie gebruiken Görg en Strobl (2002a) informatie over toetreding op 
fabrieksniveau om eerst geaggregeerde indicatoren te creëren voor acht ruim gedefinieerde sectoren 
uit de verwerkende nijverheid. Op basis van hun analyse van deze data komen ze tot de conclusie dat 
buitenlandse aanwezigheid de toetreding van binnenlandse bedrijven stimuleert. In de tweede studie 
gaan de auteurs in op de tewerkstelling binnen de toetredende binnenlandse bedrijven. De inititële 
tewerkstelling bij toetreders wordt negatief beïnvloed door buitenlandse aanwezigheid. In het geval 
van Ierland lijkt DBI eerder de toetreding van kleinere bedrijven te stimuleren. Barrios et al. (2005) 
vinden dat de impact van DBI op toetreding van binnelandse bedrijven niet-monotoon is. Bij lage 
niveaus van DBI is er een negatief effect op het aantal binnenlandse toetreders. Deze negatieve impact 
daalt naargelang het niveau van DBI toeneemt en wordt zelfs positief eens het aandeel van 
buitenlandse bedrijven in het totaal aantal bedrijven boven de 20 procent ligt. Voor een kortere 
tijdsperiode (1990-1995) vinden De Backer en Sleuwaegen (2003) dat DBI toetreding negatief en 
uittreding positief beïnvloedt. Ze vinden evenwel indicaties dat negatieve effect afzwakt op langere 
termijn. Ayyagari en Kosova (2010) vinden een positieve impact van DBI op de toetreding van 
binnenlandse bedrijven in de Tsjechische Republiek. Het effect blijkt sterker voor de dienstensector 
dan voor de verwerkende nijverheid. Verder blijkt het effect grotendeels gedreven door buitenlandse 
bedrijven die uit de EU afkomstig zijn. Wanneer Ayyagari en Kosova (2010) het effect opdelen in een 
deel wat gedreven wordt door DBI in de eigen industrietak en DBI in via de productieketting gelinkte 
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industrietakken vinden ze slechts een beperkte impact langsheen de productieketting. Dit contrasteert 
met de bevindingen van de productiviteitsstudies die net de sterkste effecten vinden.  Ten slotte 
vermelden we ook een recente studie van Danakol et al. (2013) die voor een andere aanpak opteert. In 
plaats van gedetailleerde ondernemingsgegevens gebruiken zij data uit de Global Entrepreneurship 
Survey voor meer dan 70 landen. Voor de periode 2000-2009 relateren zij een indicator voor 
ondernemerschap aan fusies en overnames door buitenlandse bedrijven in de lokale economie. Zij 
vinden dat fusies en overnames ondernemerschap stimuleren. 

 

Analysekader 

Het onderzoek in dit rapport analyseert het toetredingsgedrag van (lokale) bedrijven op het regio-
industrie niveau voor België en een set andere Europese landen2. We focussen verder specifiek op de 
impact van de aanwezigheid van buitenlandse bedrijven op het toetredingsgedrag van (lokale) 
bedrijven. Het regionale aggregaat dat in de analyse gehanteerd wordt is het NUTS 3-digit niveau. 
Voor België stemt dit overeen met het arrondissementsniveau. Met betrekking tot het sector-niveau 
worden toetredingsdata geaggregeerd op het NACE 2-digit niveau. De beschouwde periode is 2003-
2007. Data voor 2003 zijn te fragmentarisch voor veel landen, data na 2008 worden vertekend door de 
financiële crisis.  

Het gehanteerde niveau van detail voor de analyse impliceert dat voor nogal wat regio-industrie-jaar 
combinaties geen nieuwe toetreders waargenomen worden. Dit resulteert in een groot aantal nul-
observaties en betekent dat we geen standaard econometrische technieken kunnen gebruiken. Voor de 
analyse wordt daarom gebruik gemaakt van een meer geavanceerd Poisson-model dat expliciet 
rekenening houdt met het grote aantal nul-observaties. Een bijkomend voordeel is dat een dergelijk 
model rechstreeks te motiveren valt vanuit twee theoretische invalshoeken. Het Poisson-model is 
consistent zowel met een locatiekeuze-model van mobiele winstmaximaliserende investeerders als met 
een model waar elke regio-industrie beschikt over een aantal immobiele latente ondernemers die pas 
beslissen om toe te treden wanneer de te verwachten winst voldoende hoog is. Voor verdere details 
verwijzen we de geïnteresseerde lezer naar de bijlage en de referenties daarin. 

De toetredingsdata worden gecreëerd op basis van de AMADEUS databank van Bureau Van Dijk 
Electronic Publishing. De focus op toetredingsgedrag impliceert dat de representativiteit van de 
databank veel hoger ligt dan wanneer bvb. vereist wordt dat er financiële gegevens gerapporteerd 
worden die toelaten om de productiviteit te berekenen. In de AMADEUS-databank rapporteren alle 
bedrijven het jaar van toetreding, plaats van vestiging en hoofdactiviteit. Op basis van deze gegevens 
zijn we in staat de regio-industrie-jaar aggregaten inzake toetreding van lokale bedrijven te berekenen. 
Deze data zijn uniek in die zin dat deze niet op dit aggregatieniveau beschikbaar zijn over meerdere 
landen in andere databanken. Tabel 1 tot en met 3 in de bijlage bevatten een aantal samenvattende 
statistieken. 

De toetredingsdata worden in de empirische analyse dan gerelateerd aan een aantal verklarende 
variabelen. Deze variabelen vatten de traditionele indicatoren voor de regionale marktomvang (BBP, 
bevolking, groei van het BBP) en de regionale arbeidsmarkt (werkloosheid, gemiddelde lonen). Voor 
deze verklarende variabelen doen we beroep op regionale en industriespecifieke datareeksen van 

																																																													
2	 België,	 Oostenrijk,	 Tsjechische	 Republiek,	 Duitsland,	 Spanje,	 Finland,	 Frankrijk,	 Hongarije,	 Italië,	 Nederland,	 Polen,	
Portugal,	Zweden,	en	Slovakije.	Naast	de	buurlanden	nemen	we	dus	landen	op	uit	de	volgende	grote	‘blokken’:	Scandinavië,	
Zuid-Europa,	en	Oost-Europa.	De	opgenomen	landen	zijn	deze	waarvoor	een	minimale	data-kwaliteit	verzekerd	is.	
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Eurostat en de Cambridge Econometrics Database.  Verder controleren we voor toetredingsbarrières 
op het niveau van de industrietak door een drempelwaarde voor totale factor productiviteit in de 
analyse te integreren. Een dergelijke drempelwaarde voor productiviteit speelt een belangrijke rol in 
theoretische modellen inzake ondernemingsdemografie (zie Jovanovic, 1982) of toetreding tot 
internationale markten (zie Melitz, 2003). Ondernemingen wiens productiviteit onder de drempel zakt 
verlaten de markt en potentiële toetreders zullen enkel effectief toetreden wanneer hun verwachte 
productiviteit de drempelwaarde overstijgt. De drempelwaarde gebruikt in de empirische analyse 
bepalen we aan de hand van onze ondernemingsdata. Per industrietak wordt een productiefunctie 
geschat volgens de methode beschreven in Wooldridge (2009). Hieruit kan een productiviteitsindicator 
voor de individuele bedrijf-jaar observatie afgeleid worden. De drempelwaarde wordt dan vastgelegd 
als de waarde van het eerste deciel in elk land. Ten slotte introduceren we een variabele die het aantal 
aanwezige buitenlandse bedrijven meet en een variabele die het aantal aanwezige lokale 
(binnenlandse) bedrijven meet.  

 

 

 

Tabel A – Toetreding van binnenlandse bedrijven (herneming van tabel 4 in bijlage) 

 (1)  (2)  (3)  (4) 
Buitenl. Ond. -0.069  -0.045  0.154**  0.177*** 
 (0.09)  (0.10)  (0.08)  (0.08) 
Binnenl. Ond. 0.011***  0.011***  0.011***  0.011*** 
 (0.00)  (0.00)  (0.00)  (0.00) 
TFP drempel   -0.030***    -0.028*** 
   (0.01)    (0.01) 
BBP     1.227***  1.201*** 
     (0.18)  (0.00) 
Bevolking      -1.231***  -1.206*** 
     (0.18)  (0.01) 
BBP groei     5.157***  4.650** 
     (1.83)  (1.83) 
Werkloosheid     -0.037***  -0.036*** 
     (0.01)  (0.01) 
Loon     0.299***  0.303*** 
     (0.02)  (0.02) 
        
Obs. 54,625  54,625  54,625  54,625 
LL -41981  -41963  -41389  -41373 
 
 

 

 

 

Resultaten 
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Tabel A geeft de basisresultaten weer. Het aantal binnenlandse toetreders in een bepaalde regio in een 
bepaalde industrietak in een bepaald jaar wordt gerelateerd aan de in Tabel A opgelijste variabelen. In 
de verschillende specificaties die geschat zijn controleren we telkens ook voor industrie-regio 
tijdsinvariante effecten en gemeenschappelijke jaar-effecten. Kolom (4) is de weergave van de 
specificatie waar alle verklarende variabelen opgenomen worden. Alle verklarende variabelen zijn in 
de analyse met één jaar vetraagd ten opzichte van de afhankelijke variabele. Zowel het aantal reeds 
aanwezige buitenlandse bedijven als het aantal reeds aanwezige binnenlandse bedrijven beïnvloeden 
het aantal toetreders positief. De geschatte coëfficienten impliceren dat een regio-industrie met 14 
extra buitenlandse bedrijven (dit is één standaardafwijking meer buitenlandse bedrijven, met andere 
woorden een realistisch aantal gelet op de populatiewaarden) ongeveer 2.5% meer binnenlandse 
toetreders zou hebben. Een regio met één standaardafwijking meer lokale bedrijven dan een andere 
regio wordt verwacht 7,0% meer toetreders te hebben dan de kleinere regio. De impact van 
buitenlandse bedrijven lijkt dus kleiner dan die van lokale bedrijven. Dit is allicht te wijten aan het feit 
dat buitenlandse bedrijven gemiddeld productiever en competitiever zijn dan binnenlandse 
ondernemingen waardoor het netto-effect op toetreding kleiner uitvalt. De drempel voor totale factor 
productiviteit is naar verwachting negatief. Regio-industrietakken met een hogere drempel zien minder 
toetreders. Verder suggereren de resultaten dat –eveneens naar verwachting- de groei van het BBP en 
het BBP per hoofd positief geassocieerd zijn met toetreding. Met betrekking tot werkloosheid valt er 
geen a priori verwachting vanuit theoretisch oogpunt te formuleren. In onze sample is het effect 
negatief en significant, maar beperkt in omvang. De positief geschatte relatie met het gemiddelde loon 
in de regio-industrie lijkt op het eerste zicht contra-intuïtief. Anderzijds kan het gemiddelde loon ook 
de kwaliteit van de beschikbare arbeidskrachten weerspiegelen wat een mogelijke interpretatie aan het 
positieve effect geeft. 

In tabel B wordt het effect van buitenlandse aanwezigheid verder uitgesplitst naar een aantal 
kenmerken van die buitenlandse aanwezigheid. Er worden vier opsplitsingen beschouwd. Een eerste 
opsplitsing deelt buitenlandse bedrijven op naargelang hun relatieve positie in de productieketting ten 
opzichte van de binnenlandse regio-industrietak die beschouwd wordt. ‘Horizontaal’ betekent dat het 
gaat om bedrijven in dezelfde industrietak; ‘achterwaarts’ impliceert dat de buitenlandse bedrijven een 
eerste orde klant zijn ten opzichte van de binnenlandse toetreders; ‘voorwaarts’ ten slotte betekent dat  
de buitenlandse bedrijven een eerste orde leverancier zijn ten opzichte van de binnenlandse toetreders. 
Volgende opsplitsingen bestaan er in de buitenlandse bedrijven in te delen in grootte-klassen en naar 
origine. Ten slotte is er een opdeling naar gelang de ‘maturiteit’ van het buitenlandse bedrijf in termen 
van aanweizgheid in de lokale economie. Voor de volledige sample in tabel B kunnen we vaststellen 
dat deze opsplitsingen weinig tot geen variatie in deze dimensies suggereren. Enkel met betrekking tot 
de maturiteit vinden we dat buitenlandse bedrijven een effect schijnen te hebben op middellange 
termijn. Buitenlandse bedrijven die reeds langer aanwezig zijn in de lokale economie hebben een 
negatief, doch insignificant effect op lokale toetreding. Zeer recente buitenlandse toetreders hebben 
een positief , maar eveneens insignificant effect. Enkel buitenlandse bedrijven die reeds enige tijd, 
doch niet te lang aanwezig zijn in de lokale economie hebben een positieve impact op lokale 
toetreding.  Tenslotte beschouwen we in tabel C een sample die beperkt is tot België, Duitsland, 
Frankrijk, en Nederland. In tabel B is de impliciete veronderstelling immers dat de gevonden 
verbanden stabiel zijn over alle landen, terwijl de sample bestaat uit een aantal EU-kernlanden, een 
aantal Zuideuropese, Noordeuropese, en Oosteuropese landen bestaat. In tabel C beschouwen we dus 
een beperkter aantal landen dat ons nog voldoende variatie geeft in de data om het model te schatten, 
maar waarvoor parameter stabiliteit een minder stringente assumptie is. De resultaten suggereren 
volgende interpretatie. Buitenlandse aanwezigheid in eenzelfde productiestadium heeft geen effect op 
binnenlandse toetreding, enkel buitenlandse bedrijven waarmee klant-leverancier relaties opgezet 
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kunnen worden leiden tot teotreding van lokale bedrijven. Dit is in lijn met een groot deel van de 
liteartuur die productiviteiseffecten bestudeert. Het zijn de middelgrote buitenlandse bedrijven (met 
tussen 50 en 249 werknemers) die uit Europa komen die binnenlandse toetreding stimuleren. Het 
gevonden patroon inzake maturiteit van de buitenlandse bedrijven is veel minder expliciet in de 
sample van EU-kernlanden.  
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Tabel B – Toetreding van binnenlandse bedrijven, gedetailleerde kenmerken van buitenlandse 
bedrijven (herneming van tabel 6 in bijlage) 

 (1) (2) (3) (4) 
Productieketting     
      Horizontaal 222.74    
 (136.4)    
      Achterwaarts 77.50    
 (89.41)    
      Voorwaarts 5.32    
 (20.20)    
Bedrijfsgrootte     
      1–9 werknemers  0.089   
  (0.27)   
      10–49 werknemers  0.196   
  (0.40)   
      50–249 werknemers  0.058   
  (0.55)   
      > 249 werknemers  1.872*   
  (0.96)   
Origine     
      Europa   0.188  
   (0.19)  
      OECD–niet Europa   0.425  
   (0.30)  
      Niet Eur.–niet OECD   -1.788  
   (1.21)  
Toetreding ...     
      in t-1    0.167 
    (0.11) 
      in t-2    0.273*** 
    (0.08) 
      in t-3    0.303*** 
    (0.10) 
      before t-3    -0.026 
    (0.13) 
     
Obs. 54,625 54,625 54,625 54,625 
LL -41504 -41373 -41368 -41362 
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Tabel C – Toetreding van binnenlandse bedrijven, gedetailleerde kenmerken van buitenlandse 
bedrijven, analyse beperkt tot België, Duitsland, Nederland, Frankrijk 

 (1) (2) (3) (4) 
Productieketting     
      Horizontaal 318.178    
 (212.11)    
      Achterwaarts 317.96***    
 (87.88)    
      Voorwaarts 40.939**    
 (20.34)    
Bedrijfsgrootte     
      1–9  0.227   
  (0.23)   
      10–49  0.435   
  (0.45)   
      50–249  1.438**   
  (0.72)   
      > 249  1.379   
  (1.20)   
Origine     
      Europ   0.495*  
   (0.29)  
      OECD–niet Europa   0.361  
   (0.32)  
      Niet Eur.–niet OECD   -1.031  
   (1.20)  
Toetreding ...     
      in t-1    0.213** 
    (0.10) 
      in t-2    0.272*** 
    (0.08) 
      in t-3    0.410*** 
    (0.11) 
      before t-3    0.247** 
    (0.10) 
     
Obs. 34177 34177 34177 34177 
LL -23469 -23443 -23441 -23442 
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Bijlage	

 


