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Managementsamenvatting 
 

Onderzoeksvraag: Wat zijn de motivatoren en demotivatoren van Vlaamse bedrijven om handel te 

voeren in Spanje? 

 

De drempel om de Spaanse markt te betreden wordt steeds lager. Bedrijven zien de groei en 

stabiliteit terugkeren in het land. De Spaanse economie staat voor verschillende uitdagingen maar 

deze kunnen omgezet worden in kansen. Landen die Spanje kunnen helpen in de transitie zullen 

uiteindelijk veel profijt genieten. Zien de Vlaamse bedrijven dit ook in?  

 

Spanje is een aantrekkelijke afzetmarkt en de cijfers bevestigen het. De brug die Spanje vormt 

naar Latijns-Amerika is de oogappel van de Spaanse economie. Verder behoort het land tot de top 

10 qua buitenlandse investeringen, infrastructuur, R&D-uitgaven en fiscale voordelen. De vele 

wetsontwerpen van de Spaanse overheid zullen dit beeld verstevigen. 

 

Het vroegere economische groeimodel van Spanje, namelijk de bouwmarkt en consumptie 

gecombineerd met goedkope arbeidskrachten, lijkt tot het verleden te behoren. Het model baseert 

zich nu enerzijds op een constante export en een stijgende interne vraag. 

 

In de studie zullen de mogelijke redenen weergegeven worden waarom Vlaamse bedrijven al dan 

niet handel zouden voeren in Spanje. Internationaliseren is een lang en moeilijk proces. Het vergt 

een lange voorbereiding en zelden betreden Vlaamse bedrijven spontaan de internationale markt 

maar de drempel om de Spaanse markt te betreden wordt wel verlaagd.  Zien we dit ook terug in 

de motiveringen van de Vlaamse bedrijven?  

 

Na het vergelijken van desk- en field research kan er geconcludeerd worden dat Spanje een 

interessante markt is om handel in te voeren maar er bestaan enkele uitdagingen. De belangrijkste 

motivatoren zijn de grote afzetmarkt, de bereikbaarheid en het toerisme. De taal en bureaucratie 

zijn de belangrijkste demotivatoren. De Spaanse markt is redelijk versnipperd terwijl er meer 

consolidatie is in de Belgische markt, vandaar ook de belangrijkere rol van distributeurs in Spanje.  

 

De Spaanse markt heeft heel wat aantrekkelijke steden, gecombineerd met een lange kuststreek 

en gezien het toerisme zijn dit de ideale plaatsen voor Vlaamse bedrijven om handel te voeren. 

Alhoewel de sterke Spaanse tradities de markt verzwakken zijn er duidelijk meer argumenten om 

er wel een vestiging te hebben. Vlaamse bedrijven zien algemeen de aanwezigheid van Vlaanderen 

in Spanje stijgen op alle vlakken. 
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Introductie 
 

Het doel van deze marktstudie is om een antwoord te formuleren op de vraag “Wat zijn de 

motivatoren en demotivatoren voor Vlaamse bedrijven om handel te voeren in Spanje.” Om hierop 

een antwoord te vormen, werd een grondig onderzoek uitgevoerd op basis van studies, 

onlinedocumenten, artikels en diepte-interviews.  

Dit onderzoek werd volbracht door gebruik te maken van desk- en fieldresearch. Om tot 

bovenstaand resultaat te komen werd de deskresearch onderverdeeld in 7 stukken. Eerst en vooral 

werd het profiel van de Spaanse economie weergegeven. Daarna werden de economische 

betrekkingen tussen Vlaanderen en Spanje onderzocht. Vervolgens werden de Belgische bedrijven 

in Spanje opgelijst en werden de sectoren vergeleken. Dit werd dan in verband gebracht met de 

Spaanse troeven. Hieruit kon een business analyse van de Spaanse markt worden gedestilleerd. 

Uiteindelijk werd er afgesloten met de motivatoren en demotivatoren om handel te voeren in 

Spanje.  

De deskresearch vormde de basis en werd ondersteund door een kwalitatief onderzoek met als 

focus Vlaamse bedrijven die actief zijn in Spanje en Vlaamse bedrijven die geïnteresseerd zijn om 

handel te voeren in Spanje.  

De omtrek van de marktstudie werd beperkt tot de Vlaamse bedrijven in het algemeen. Hieruit 

volgt dat de populatie niet per sector ingedeeld kon worden. Volgens regio ging ook niet omwille 

van dezelfde reden.  

Er werd gekozen om diepte-interviews af te nemen met Vlaamse bedrijven die reeds actief zijn in 

Spanje of de intentie hebben om in Spanje verder uit te breiden. Hiermee konden er open en diepe 

vragen gesteld worden om zo het maximum aan informatie uit de interviews te kunnen halen.  

Er zijn 80 Vlaamse bedrijven gevestigd in Spanje. In het kader van deze studie werd er gekozen 

voor de kwalitatieve onderzoeksmethode. Een kwalitatief onderzoek maakt het mogelijk om door 

te vragen naar de achterliggende redenen en motieven. Door het goed opstellen van een vragenlijst 

kan de respondent zijn mening en gedachtegang goed naar voren laten komen. Vaak komen ook 

aspecten aan bod waar in eerste instantie nooit bij stilgestaan is.. 

Doordat de deskresearch eerst werd uitgevoerd, kon het kwalitatief onderzoek dit verder 

aanvullen, onderbouwen of tegenspreken. Een kwalitatief onderzoek is erg intensief.  Het opstellen, 

uitvoeren en analyseren van een interview kost veel tijd. Daarom ook de kleine steekproef. Bij een 

kwalitatief onderzoek gaat het niet om de representativiteit maar om de informatie die de 

respondenten geven waarom iets zo is.  

Met deze onderzoeksvraag zou ik graag meer richting geven aan Vlaamse bedrijven over de 

Spaanse markt. De economische crisis van 2008 heeft heel wat schade berokkend. Het doel is om 

ervoor te zorgen dat Vlaamse bedrijven aan de hand van deze handleiding voor zichzelf kunnen 

uitmaken of het voor hen al dan niet voordelig is om handel te voeren in Spanje.  
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1. De Spaanse economie: een algemene introductie 
 

1.1  Landprofiel 

 

Spanje, officieel het Koninkrijk Spanje, bestaat uit 17 

zelfbesturende regio’s. De hoofdstad is Madrid, 

andere belangrijke steden zijn Barcelona, Valencia, 

Sevilla en Bilbao. Spanje deelt zijn grenzen met 

Gibraltar, Frankrijk, Portugal en Andorra. Spanje is 

in de EU het tweede grootste land na Frankrijk en 

op vlak van bevolking het vijfde grootste. Het heeft 

een bevolking van 46,3 miljoen inwoners. (Wikimedia 

foundation, 2017) Het is het enige Europese land dat 

grenzen deelt met een Afrikaans land, namelijk 

Marokko.   

 

        Figuur 1: Spaanse ligging (Wikipedia, 2018) 

Spanje is een meertalig land. De grondwet beschermt elke Spanjaard en hun rechten om eigen 

talen te spreken. Castiliaans (74%) is de officiële taal maar er zijn nog andere talen zoals Catalaans 

(17%), Galicisch (7%), Baskisch (2%), en Occitaans. (Wikimedia foundation, 2017) 

Spanje is een constitutionele monarchie1 en een parlementaire democratie. Het staatshoofd - 

koning Felipe VI - werd op 19 juni 2014 tot koning gekroond. De premier van Spanje is Pedro 

Sanchez. Alle autonome regio's hebben hun eigen regeringen, begrotingen en middelen wat van 

Spanje een van de meest gedecentraliseerde landen van Europa maakt. 

 

1.2. Economie 

Spanje heeft de op wereldvlak de 14de grootste 

economie volgens bruto binnenlands product2 en de 

16de grootste volgens koopkracht. Het is een van de 

grootste ontwikkelde landen in de wereld. 

Spanje is zeer afhankelijk van handel, de import en 

export bedragen 63% van het bbp. Spanje heeft een 

bbp van 1440 miljard euro. (The heritage foundation Spain, 

2017) en een bbp per hoofd van 31.000 euro. 

                                   Figuur 2: bbp Spanje (OECD, maart 2017 

                                                           
1 Aan het hoofd van het land staat een koning of koningin die zich moet houden aan de grondwet. 
  
2 Het bruto binnenlands product (bbp) van een land zijn alle goederen en diensten die door de inwoners 
van dat land geproduceerd worden binnen één jaar.  
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In 2016 groeide de economie met 3,2%. Spanje heeft weliswaar een van de hoogste 

werkloosheidscijfers, namelijk 16,3%.  

Tijdens de financiële crisis van 2007-2008, bevond de Spaanse economie zich - in vergelijking met 

de Verenigde Staten en de rest van de EU - later in een recessie. Het bleef er echter ook langer in. 

In 2015 steeg het bbp zeer sterk vergelijking met de EU, namelijk met 3,2%. 85% van het tijdens de 

crisis verloren gegane bbp werd teruggewonnen na 2015.   

In 2016 steeg het Spaanse bbp dubbel zo snel als het EU-gemiddelde. Sinds 2017 is er terug een 

evenwichtige economische groei alhoewel de constitutionele crisis in Catalonië een mogelijke 

uitdaging kan zijn voor de Spaanse economie. 

De Spaanse economie staat voor drie grote uitdagingen. De eerste is illegale immigratie, de tweede 

is de hoge werkloosheidsgraad in vergelijking met de andere EU-lidstaten en ten derde het 

terrorisme dat een verontrustend effect kan hebben op de economie. 

 

1.3. Handel 

 

Spanje is volop bezig aan een economisch 

herstel, het lijkt de recessie achter zich te hebben 

gelaten. Op korte termijn bevindt de economie 

zich in een hoogconjunctuur3. De werkloosheid 

in Spanje is aan het dalen maar is nog altijd het 

hoogst in de EU met 16,3% in januari 2018 

(Eurostat, 2018). Door de stijgende import, daalt de 

bbp-groei tot ongeveer 2% in 2018. De inflatie4 

steeg met meer dan 2% tussen 2016 en 2017, dit 

kunnen we toewijzen door de stijgende import 

in Spanje die in datzelfde jaar met 1,7% toenam.  

Figuur 3: Spanje percentueel jaarverloop bbp  

 

Spanje heeft al meer dan twintig jaar een negatieve handelsbalans5. Dit is vooral te wijten aan de 

hoge goederenimport en de hoge binnenlandse vraag die de markt vergrootte. Spanje is vooral 

afhankelijk van geïmporteerde olie en door de prijselasticiteit van import en export in Spanje 

hadden verbeteringen in handel een negatief effect6 op de handelsbalans. De energiesector maakt 

een groot deel van de Spaanse importportefeuille uit.  

 

                                                           
3 In een hoogconjunctuur nemen groei en bestedingen toe in de economie en daalt de werkloosheid.  
4 Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil in een economie. 
5 Een handelsbalans is een cijfermatig overzicht van de in- en uitvoer van een land. Als een land meer 

invoert dan het uitvoert is er spraken van een negatieve handelsbalans. 
6 Een verbetering in de handel kan de handelsbalans verbeteren of verslechteren. Dit gebeurt wanneer de 
vraag naar export en import prijselastisch is.  
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Spanje is voor 78,1% afhankelijk van buitenlandse energie (ECFIN, 2017). De Spaanse import is echter 

sinds de crisis sterk gedaald door de toegenomen competitie en een stijging van de buitenlandse 

vraag in afgewerkte goederen waarin Spanje een specialist is. 

 

 

Het is al het elfde kwartaal op rij dat de Spaanse 

economie een groei laat zien door stijgende 

huishoudelijke consumptie, groeiende 

werkgelegenheid en een stabiele export. Zowel 

het IMF als de kredietbeoordelaar S&P hebben 

de groeiverwachtingen van Spanje positief 

aangepast voor 2018. 

 

 

 

 

 

                       Figuur 4: importvolume (WEO, april 2017) 
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2. Handelsevolutie tussen Spanje en Vlaanderen 
 

2.1.  Handelsbalans 

 

In 2015 vertegenwoordigde 

België 5,5% van de totale export 

van de EU  naar Spanje 
(Agentschap voor Buitenlandse Handel, 

2017) en 4% van de totale import 

van de Unie uit Spanje. Dit zijn 

allebei stijgingen in vergelijking 

met het voorgaande jaar. De 

export naar Spanje steeg met 

470 miljoen euro en de import 

vanuit Spanje nam met 150 

miljoen euro toe.  

Spanje is voor België het 7de 

belangrijkste land voor export 

en het 11de belangrijkste land 

voor import. In 2017 bedroeg de 

uitvoer naar Spanje maar liefst 

9,7 miljard euro, dit is een 

stijging van bijna 10% ten 

opzichte van het jaar voordien. 

De invoer vanuit Spanje 

bedraagt 7,7 miljard euro, wat 

een stijging van 4,1% is ten 

opzichte van 2016.  

              
                             Figuur 5: handelsbalans België-Spanje (Belgian Foreign Trade Agency, 2017)

   

De belangrijkste exportsectoren van België naar Spanje zijn: chemische producten, machines en 

uitrusting en kunststoffen.  

De belangrijkste importsectoren vanuit Spanje zijn: transportmiddelen, chemische producten en 

plantaardige producten. Dit zijn grotendeels dezelfde belangrijkste sectoren als het jaar voordien.  

De top importlanden voor Spanje in 2016 waren Duitsland (36,37 miljard euro), Frankrijk (31,25 

miljard euro) en Italië (19,81 miljard euro) (OEC, 2016). 

De top exportlanden voor Spanje in 2016 waren Frankrijk (36,36 miljard euro), Duitsland (27,14 

miljard euro) en Italië (19,02 miljard euro). Desondanks het lage aantal inwoners en kleine 

oppervlakte en vergelijking met de rest van de EU-landen, heeft Vlaanderen een relatief sterke 

handelsrelatie met Spanje (OEC, 2016). 
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In de periode 2002 tot 2007 was er jaarlijks telkens een toename van de handel tussen België en 

Spanje. Het handelsoverschot had gedurende deze jaren een ratio van meer dan 2:1.  

De economische crisis van 2008 zorgde ervoor dat de Belgische handelsbalans verkleinde maar 

wel steeds positief bleef met een ratio van 4:3. Sinds de handelscijfers beschikbaar zijn vanaf 2002, 

is de handelsbalans altijd positief geweest voor Vlaanderen, alhoewel deze steeds kleiner en kleiner 

wordt.  

 

Zoals vermeld zag ook Vlaanderen sinds het begin van de jaren 2000 een jaarlijkse groei van zowel 

uitvoer naar en invoer van Spanje. De Vlaamse handelsbalans in vergelijking met Spanje bleef 

stijgen tot en met 2007 en kent sindsdien en geleidelijke daling. Dit komt doordat Spanje sinds de 

economische crisis veel internationaler is geworden. In 2008 kon Spanje in eigen land geen kant 

meer op, bedrijven zaten letterlijk vast in Spanje. Dit heeft ervoor gezorgd dat Spaanse bedrijven 

wereldwijd actief zijn geworden. De Spaanse bedrijven wilden minder afhankelijk worden van de 

economische situatie van één land. Het vroeger economische groeimodel van Spanje, namelijk de 

bouwmarkt en consumptie gecombineerd met goedkope arbeidskrachten, lijkt verlaten te zijn. Het 

model baseert zich nu enerzijds op een constante exportgroei, vooral door de exploderende 

Spaanse autosector en een stijgende interne vraag door het stijgende toerisme. 

 

Figuur 6: Goederenhandel Vlaanderen-Spanje (FIT, 2018) 
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2.2  Handelsbalans per regio in België 

 

Vlaanderen neemt een zeer groot deel van de Belgische export voor haar rekening. Van de totale 

Belgische export naar Spanje komt bijna 80% uit Vlaanderen (79,25%). De Vlaamse import uit 

Spanje bedraagt zelfs bijna 87% van de totale Belgische import uit Spanje. 

 

Ter vergelijking: in 2015 haalde Vlaanderen een aandeel van 83,07% in de internationale Belgische 

uitvoer. De rol van Vlaanderen in de Belgische export naar Spanje is dus minder dan naar de rest 

van de wereld. 

 

Zowel de invoer als uitvoer tussen Vlaanderen en Spanje steeg doorheen de jaren. De stijging in 

waarde van Vlaanderen is groter dan de stijging in waarde van België voor zowel uit- als invoer. 

Er wordt dus procentueel meer handel gevoerd met Vlaanderen dan met de twee andere Belgische 

regio’s. 

 

In 2015 heeft de Vlaamse uitvoer de kaap van 300 miljard overschreden dankzij de stijgende export 

binnen de EU. De Vlaamse export deed het ook goed in Centraal- en Noord-Amerika en in Oceanië.  

 

Uitvoer  Waarde in € miljoen            Aandeel 

2015 

Aandeel 

2016 

Variatie in %   

  2014 2015 2016     2014-2015 2015-2016 

Vlaander

en 

7065,82 7190,04 7505,46 77,99% 79,25% 1,76% 4,39% 

Wallonië 1440,21 1696,55 1618,59 18,40% 17,09% 17,80% -4,06% 

Brussel 257,36 332,15 346,22 3,66% 3,66% 29,06% 4,24% 

Totaal 8763,39 9218,74 9470,27 100% 100% 5,20% 2,73%         

Invoer  Waarde in € miljoen            Aandeel 

2015 

Aandeel 

2016 

Variatie in %   

  2014 2015 2016     2014-2015 2015-2016 

Vlaander

en 

4748,84 4958,29 7078,03 80,17% 86,89% 4,41% 42,75% 

Wallonië 767,34 754,39 551,57 12,20% 6,77% -1,69% -26,89% 

Brussel 502,89 472,34 515,98 7,64% 6,33% -6,08 9,24% 

Totaal 6019,08 6185,01 8145,57 100% 100% 2,76% 31,70% 
 

Figuur 7: Belgische uitvoer naar Spanje (2016): gewestelijke verdeling (FIT, 2018) 
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2.3. Handelsbalans per regio in Spanje 

 

Belgische bedrijven exporteren het meest naar de regio’s Catalonië en Madrid. Deze twee regio’s 

zijn de belangrijkste en tekenen samen voor bijna 60% van de Belgische export. Valencia, Andalusië 

en het Baskenland vervolledigen de top 5. 

 

Bij de export van Spaanse regio’s naar België zijn er toch verschillen op te merken. Catalonië is 

wederom het belangrijkst maar wordt gevolgd door Castilië en León, Andalusië en het Baskenland. 

Madrid bevindt zich niet in de top 5. 

 

Spanje - België: bilaterale goederenhandel in 2015 per autonoom Spaans gewest 

          

Regio Spaanse importwaarde Spaanse exportwaarde  

  x EUR 1000 % aandeel x EUR 100 % aandeel 

Spanje 6 960 761 100% 6 580 458 100% 

Cataluña 2 056 864 29,55% 1 355 735 20,60% 

Comunidad de Madrid 2 046 882 29,41% 480 937 7,31% 

Comunidad Valenciana 545 175 7,83% 587 270 8,92% 

Andalucía 401 864 5,77% 865 339 13,15% 

País Vasco 358 413 5,15% 783 073 11,90% 

Castilla y León 274 549 3,94% 1 045 210 15,88% 

Castilla-La Mancha 249 335 3,58% 124 477 1,89% 

Aragón 174 172 2,50% 282 620 4,29% 

Galicia 173 239 2,49% 341 246 5,19% 

Canarias 146 363 2,10% 6 329 0,10% 

Murcia 121 725 1,75% 143 294 2,18% 

Comunidad Foral de Navarra 112 243 1,61% 222 470 3,38% 

Principado de Asturias 82 276 1,18% 196 180 2,98% 

Cantabria 80 153 1,15% 56 647 0,86% 

La Rioja 64 489 0,93% 40 517 0,62% 

Illes Balears 47 811 0,69% 11 851 0,18% 

Extremadura 20 000 0,29% 37 099 0,56% 

Ceuta 3 218 0,05%   0% 

Melilla 1 991 0,03%   0% 
 

Figuur 8: Bilaterale goederenhandel 2015 (Flanders Investment & Trade, 2017) 
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3. De sectoren 
 

3.1. Vlaamse uitvoersectoren naar Spanje 

 

Van 2002 tot 2007 steeg zowel de Vlaamse export als de import met Spanje. Het handelsoverschot 

was het grootst in 2007, namelijk 5,56 miljard euro. Vanaf 2008 tot en met 2012, steeg de invoer 

meer in vergelijking met de uitvoer en zagen we voor het eerst het Vlaamse handelsoverschot 

onder de 2 miljard euro belanden.  

 

In 2015 knopten we opnieuw aan met groei na twee statische jaren. Deze stijging was vooral te 

wijten aan de chemische sector en farmaceutische sector (+22,42%). De Spaanse biotechsector kan 

de laatste jaren  mooie groeicijfers voorleggen en wordt op wereldvlak belangrijker met de dag. 

Buitenlandse investeringen in de sector – zoals Vlaamse – tonen dit ook aan. De Vlaamse 

chemische en farmaceutische producten werden het meest uitgevoerd naar Spanje in 2015, gevolgd 

door machines, toestellen en elektrisch materieel. Deze volgorde komt ook jaar na jaar terug. 

Vlaanderen heeft in het jaar 2015 1,7% meer geëxporteerd naar Spanje dan in 2014. Hiermee speelde 

Vlaanderen voor 2,59% als leverancier in de import van Spanje. 

 

 

Figuur 9: sectorale uitvoer naar Spanje 2015 (Instituut voor Nationale Rekeningen, 2017) 
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Na de eerste 10 maanden van 2016 had Vlaanderen al voor 6,2 miljard euro naar Spanje uitgevoerd. 

Dit is een stijging van 4% in vergelijking met het vorige jaar, terwijl de hele Vlaamse export maar 

met 0,2% toenam (OEC, 2016). Echter kwam er langs de invoerzijde 1/3 bij, dat vooral te danken was 

aan de Spaanse automobielindustrie. De stijgers in het jaar 2016 waren: transportmaterieel 

(+30,5%), optica en precisieapparatuur (+13,07%), schoenen (+11,3%) voeding en dranken (+10,78%) 

en machines (+4,87%). De sterkste dalers waren: onedele metalen, chemie en farmaceutica en 

kunststoffen. Deze zijn exact dezelfde stijgers en dalers als in 2015.  

 

In het jaar 2016 bleef Spanje nog steeds de 8ste exportklant van Vlaanderen, net zoals de jaren 

ervoor met een aandeel van 2,5%. 

 

Figuur 10: sectorale uitvoer naar Spanje 2016 (Instituut voor Nationale Rekeningen, 2017) 
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3.2. Vlaamse invoersectoren uit Spanje 

 

Na enkele jaren van lagere invoer, leefde deze op vanaf 2015. Opmerkelijk was de invoer van 

Spaanse wagens in 2015, die met bijna 33% steeg. Dit is al jaren de belangrijkste sector die nog 

nooit onder 20% is gezakt. Chemie en farmaceutica staken er ook bovenuit met een stijging van 

25%.  

 

Terwijl de invoer van de EU uit Spanje steeg in 2015 met 0,5%, steeg de Belgische import met 2,5%. 

De invoer van Duitsland groeide met 6,6%, die van Frankrijk met 6,1% en van Portugal met 3,7% 

(OEC, 2015). 

 

Na de eerste 10 maanden van 2016, had Vlaanderen al meer dan 13% meer geïmporteerd uit Spanje 

dan in heel 2015. Deze stijging was te wijten aan de verdubbeling van de invoer van 

vervoermaterieel. In 2016 waren wagens goed voor maar liefst 39,33% van het Vlaamse invoertotaal 

uit Spanje. De stijgers in het jaar 2016 waren: kunststoffen (+11,16%), machines (+9,1%), plantaardige 

producten (+7,5%) en onedele metalen (+4%) (OEC, 2016). 

 

Figuur 11: sectorale uitvoer naar Spanje 2015 (Instituut voor Nationale Rekeningen, 2017) 
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3.3. Veelbelovende sectoren 

 

De veelbelovende sectoren zijn sectoren die meer naar voor zullen komen bij de arbeidstrends. 

Deze sectoren zijn de laatste 10 jaar het sterkst aan het groeien in Spanje. De sectoren kennen 

veel investeringen en stellen veel personen te werk. 

 

Auto-industrie • Tweede grootste producent van Europa en achtste van de 

wereld. 

• De grootste fabrikanten zijn gevestigd in Spanje. 

• Spanje heeft een van de hoogste investeringspercentages in de 

auto-industrie. 

• De reserveonderdelen-industrie is een van de sterkste in 

Europa met een omzet van 33 miljard euro. 

• Groeikansen in: recyclering van materialen, car2car informatie. 

protocollen, verminderen van autogewicht,… 

Farma • Voorspelde jaarlijkse groei van 4,5% tot 2030. 

• 2 miljard buitenlandse investeringen in 2015. 

• De chemiesector is goed voor 25% van alle R&D-investeringen. 

• Beschikt over verscheidene grote clusters zoals ChemMed. 

ICT • Hoog groeipotentieel. 

• Steun van de Spaanse overheid. 

• Omzet van 105 miljard in 2016. 

• Groeikansen in: 3D printen, big data, cybersecurity, fintech, 

Internet of Things, Smart Cities,… 

Life sciences • Uitgebreid netwerk. 

• Biotechnologie kent een sterke groei 

• Gunstig fiscaal klimaat voor start-ups. 

• Groeikansen in: gezondheidzorg en technologie, generieke 

medicijnen,… 

Lucht- en 

ruimtevaart 
• 9700 miljoen euro omzet in 2015 met meer dan 50.000 

werknemers.  

• 10% van de omzet wordt geïnvesteerd in R&D 

• Spanje heeft verscheidene gespecialiseerde R&D-centra  

• Groeikansen in: onbemande commerciële vluchten, 

luchtverkeersbeheersystemen, ontwikkelingen van 

satelliettoepassingen,… 
 

Tabel 1: veelbelovende sectoren in Spanje (eigen onderzoek) 
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3.4. Investeringskansen in sectoren 

 

Nieuwe technologieën, duurzame energie en R&D bieden investeringskansen. Dit komt omdat de 

Spaanse overheid steun aanbiedt en verschillende stimulansen invoert om arbeidsparticipatie, 

research en technologische innovatie te verhogen.  

 

Spanje heeft desondanks de economische crisis zijn sterke internationale investeringspositie 

kunnen behouden. In Spanje worden namelijk buitenlandse investeringen op dezelfde manier 

behandeld als binnenlandse investeringen, er zijn geen extra administratieve verplichtingen, 

subsidies zijn hetzelfde zowel voor binnen- als buitenlandse ondernemingen. Het oprichten van 

nieuwe bedrijven of dochterondernemingen is zeer eenvoudig, wat buitenlandse investeringen 

bevordert. Volgens Forbes hebben 70 van de top 100-bedrijven investeringen in Spanje. De cijfers 

bevestigen ook de aantrekkelijkheid, Spanje ontving 635 miljard euro aan directe buitenlandse 

investeringen. 

 

De sectoren waarin hoge investeringen worden gedaan zijn voornamelijk duurzame energie, ICT, 

logistiek en infrastructuur. 

 

Sectors met grote investeringskansen Sectors met minder grote investeringskansen 

• Chemie  

• Infrastructuur 

• Auto-industrie 

• ICT 

• Bankindustrie 

• Energie 

• Technologie 

• R+D+I 

• Landbouw  

• Textiel 

 

 

Tabel 2: Investeringskansen in de Spaanse sectoren (eigen onderzoek) 
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4. Vergelijkingen: Belgische en Spaanse bedrijven 
 

4.1. Spaanse bedrijven in België 

 

In het totaal zijn 85 Spaanse bedrijven gevestigd in België, waarvan er 47 vestigingen hebben in 

Vlaanderen, 26 in Brussel en 12 in Wallonië. 

 

Spaanse vestigingen in België 

Vlaanderen 47 

Brussel 26 

Wallonië 12 

Tabel 3: Spaanse bedrijven in België (interne lijst) 

4.2. Belgische bedrijven in Spanje 

 

In het totaal zijn er 114 Belgische bedrijven gevestigd in Spanje. Hiervan komen 80 bedrijven uit 

Vlaanderen, 19 uit Brussel en 15 bedrijven uit Wallonië. Madrid is duidelijk de meest gekozen stad 

voor zowel Vlaamse, Brusselse en Waalse bedrijven om een vestiging op te richten, gevolgd door 

Catalonië en Valencia. 

 

Vlaamse vestigingen in Spanje 

Madrid 30 

Catalonië 24 

Valencia 7 

Andalusië 4 

Baskenland  2 

Andere 15 
 

Brusselse vestigingen in Spanje 

Madrid 11 

Catalonië 4 

Valencia 2 

Andere 3 
 

Waalse vestigingen in Spanje 

Madrid 10 

Catalonië 1 

Valencia 1 

Andere 1 

Tabel 4: Belgische bedrijven in Spanje (interne lijst) 
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5. De troeven van Spanje 
 

Het begrijpen van de Spaanse cultuur en waarden zijn noodzakelijk om er succesvol handel te 

voeren. Sinds het einde van de Franco-periode is Spanje uitgegroeid tot een belangrijke 

internationale handelspartner.  

 

5.1. Economie 

 

Spanje heeft de 15de grootste economie van de 

wereld en de 5de in de EU. Door handel te 

drijven met Spanje is er ook toegang tot de 

grootste afzetmarkt van de wereld namelijk 

de Europese Unie. Spanje is de 9de meest open 

economie voor internationale investeringen. 

Bijgevolg heeft deze open economie ervoor 

gezorgd dat Spanje een internationaal profiel 

heeft voor internationaal ondernemen. De 

sectoren waarin het meest door buitenlanders 

geïnvesteerd worden in Spanje zijn; ICT, 

biotechnologie, auto-industrie, toerisme, 

farmaceutica en andere sectoren met een 

hoge technologische waarde. Er bevinden zich 

meer dan 12.500 buitenlandse bedrijven in 

Spanje verspreid over verschillende sectoren.                                                 

                                  Figuur 12: restrictiviteitsindex (FDI, 2018) 

 

5.2. Geografische positie 

 

Dankzij de unieke geografische ligging van Spanje en de grenzen die het deelt, heeft het toegang 

tot Latijns-Amerika, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en het Mediterrane gebied.  

Spanje als land is de tweede grootste investeerder in Latijns-Amerika en veel Spaanse bedrijven 

hebben distributiekanalen in dit gebied wat het nog toegankelijker maakt voor de Spaanse markt. 

5.3. Logistiek en infrastructuur 

 

Het World Economic Forum verkoos Spanje in 2016 als tiende beste land inzake logistiek en 

infrastructuur. De Spaanse infrastructuur is state-of-the-art en omvat internationale luchthavens, 

spoorwegen, havens en snelwegen van wereldniveau. 
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5.4. Regelgevend en institutioneel kader 

 

In de afgelopen jaren heeft 

Spanje zijn concurrentiële 

positie in de wereld verstevigd. 

Spanje heeft hervormingen 

ingevoerd in hun systeem 

waardoor het de zakelijke 

omgeving heeft versterkt en de 

flexibiliteit heeft verhoogd.  

Het heeft sterk ingespeeld op 

het verbeteren van de kwaliteit 

op de arbeidsmarkt. Spanje 

beschikt over zeer geschoolde 

arbeidskrachten en heeft een 

van de beste ‘business schools’. 

Dit alles zorgde voor een 

stijging in de productiviteit 

sinds 2008 tot heden.  

                   Figuur 13: belastingpercentage tegenover bbp (Eurostat, 2016) 

5.5. Quality of life 

 

Spanje is een land gekend om de ‘quality of life’ en de open geest van zijn inwoners. Het wekt dus 

geen verbazing dat Spanje een van de topbestemmingen is voor toeristen en expats.  

 

• Op cultureel vlak scoort Spanje heel hoog. Het heeft bijna de meest UNESCO-

werelderfgoedsites ter wereld. 

• De Spaanse gastronomie is wereldwijd erkend. 

• Spanje is een van de veiligste landen in de EU 

• De scholen in Spanje staan open voor buitenlanders. Er zijn meer dan 200 

internationale scholen in Spanje. 
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6. SWOT-analyse Spanje 
 

Deze SWOT-analyse werd opgesteld door alle vorige informatie samen te bundelen. Zoals vermeld 

is Spanje een aantrekkelijk land met veel voordelen maar er zijn een paar punten waar rekening 

mee gehouden moet worden. Hieronder een overzichtelijke samenvatting. 

 

Strengths  Weaknesses 

• Efficiënt transportsysteem 

• Fiscale druk op bedrijven onder 

Europees gemiddelde 

• Goed uitgebouwd ICT-netwerk 

• Groot netwerk van kmo’s 

• Grote investeringen in de Spaanse 

concurrerende sectoren 

• Gunstig fiscaal klimaat 

• Veel researchclusters 

• Wereldtaal 

 

• Door de hoge decentralisatie is er 

een ingewikkelde en andere 

bureaucratie in de verschillende 

regio’s 

• Procentueel geringe R&D-uitgaven 

• Afhankelijk van de EU door de 

grote schuldenlast,  

• Trage aanpassing aan de 

dynamische markten door de 

decentralisatie 

Opportunities  Threats  

• Economische groei boven het EU- 

gemiddelde 

• Geostrategische positie met 

Latijns-Amerika en Noord-Afrika 

• Grote afzetmarkt  

• Grote lokale koopkracht 

• Menselijk kapitaal 

• Geringe risico’s. 

• Open economie 

• Bevolkingsgroei en dalende 

werkloosheidsgraad 

• Positief imago 

• Stijgende consumptie 

• Toerisme 

 

• Lage flexibiliteit in de arbeidsmarkt 

• Lage productiviteit 

• Spaanse fabrieken verhuizen naar 

lageloonlanden 

• Sterke vergrijzing 

• Groter wordende concurrentie van 

landen om investeringen aan te 

trekken 

• Vooral veel kmo’s (96%) 

• Zwakte van het Spaans imago 

 

 

Tabel 5: SWOT-analyse Spanje (eigen onderzoek) 
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7. Motivatoren en demotivatoren 
 

7.1. Motivatoren 

 

Uit deskresearch kwamen de volgende motivatoren naar voren om actief en/of aanwezig te zijn 

in Spanje. Deze motivatoren zijn redenen voor Vlaamse bedrijven om te investeren of om handel 

te drijven in Spanje. Er kwamen in het algemeen meer motivatoren naar voor dan demotivatoren. 

De hoofdredenen zijn de geografische locatie, afzetmarkt, infrastructuur, arbeidsmarkt, quality of 

life en de regelgevende omgeving. 

 

Geografische locatie • Centrale ligging 

• Distributiekanalen 

Afzetmarkt • Groeiende lokale markt 

• Groeiende Spaanse economie 

Infrastructuur • Havens 

• Spoorwegen 

• Verbeterende telecom-

infrastructuur  

• Luchthavens 

• Wegen 

Arbeidsmarkt • Beschikbaarheid van 

hooggeschoolde arbeiders 

• Flexibiliteit in de werkuren 

• Gemakkelijk te verkrijgen 

werkvergunning 

• Loonkost 

• Subsidies 

Quality of life • Business schools 

• Levenskost 

• Ontspanning en cultuur 

• Veiligheid 

Regelgevende omgeving • Stabiliteit in de wetgeving 

• Stijgende efficiëntie in 

handelsrechtbanken 

• Verbetering intellectuele 

eigendomsrechten 
 

Tabel 6: Motivatoren om handel te voeren in Spanje (eigen onderzoek) 
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7.2. Demotivatoren 

 

Net zoals de motivatoren kwamen ook demotivatoren naar voren. Dit zijn redenen waarom Spanje 

minder aantrekkelijk is om in te investeren of handel mee te drijven. De hoofdredenen zijn taal, 

bureaucratische onzekerheid, belastingen, kosten en financiering. 

 

Taal • Weinig gebruik van Engels, vooral 

Spaans 

Bureaucratische onzekerheid • Veel bureaucratische verplichtingen 

door de autonomie van de regio’s 

Belastingen • Belastingen op buitenlandse 

producten en diensten 

• Belastingen voor niet-residentiële 

inwoners 

• Bijdrage sociale zekerheid 

• Dubbele taxatie 

• Vennootschapsbelastingen 

Kosten • Aanpassen naar de lokale 

wetgeving 

• Elektriciteit 

• Internet 

• Transport 

Financiering • Beschikbaarheid van financiering 

voor bedrijven 

• Publieke subsidies 
 

Tabel 7: Demotivatoren om handel te voeren in Spanje (eigen onderzoek) 
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8. Veldonderzoek 
 

8.1. Omschrijving van het veldonderzoek 

 

Voor het veldonderzoek werd gebruik gemaakt van de kwalitatieve methode. De bevraagden waren 

professionelen die instonden voor de export van het bedrijf of die in het kantoor in Spanje werken. 

Een van de hoofdredenen waarom gekozen werd voor kwalitatief onderzoek is omwille van de 

populatie. Er zijn maar 80 Vlaamse bedrijven actief in Spanje dus dit sloot kwantitatief onderzoek 

uit. Er werd gepolst naar de kennis van de Spaanse markt, de verschillen met de Vlaamse markt 

en de vooruitzichten van de Spaanse markt. Merk op dat deze interviews niet representatief zijn 

door de lage steekproefgrootte en de informatie die uit de interviews gehaald werd vertrouwelijk 

zijn.  

 

De vragenlijst werd gebaseerd op basis van de al op voorhand verrichtte deskresearch. De 

bedoeling was vooral om ten eerste te zien of de deskresearch overeenstemt met het fieldresearch 

en ten tweede om linken en verbanden te kunnen leggen tussen beiden en om verschillen te 

kunnen uitleggen tussen beiden.  

 

De vragenlijst bestond uit 6 delen. Allereerst werd er een inleiding gedaan over de ervaringen van 

het geïnterviewde bedrijf zelf in Spanje en met de Spaanse markt. Dit is bedoeld om objectief de 

positie te kunnen weergeven van het bedrijf in de Spaanse markt.  Hier werd diepgaand het 

verleden en de toekomst van het bedrijf met de Spaanse markt bevraagd.  

 

Ten tweede werd de Spaanse markt onder de loep genomen. Er werd op een subjectieve manier 

achterhaald waarom Spanje interessant is voor het bedrijf. Hierbij werd vooral de focus gelegd 

op de regio’s met de meeste voorkeur om handel in te drijven.  

 

Ten derde werd de Vlaamse markt vergeleken met de Spaanse markt. Hierbij werden de verschillen 

en gelijkenissen opgemerkt tussen de twee markten. Vervolgens werden de sectoren vergeleken.  

 

Hierna werden de motivatoren en demotivatoren van deze Vlaamse bedrijven duidelijk om handel 

te voeren in Spanje. Dit was het belangrijkste deel van het interview. De resultaten van het field 

research werden vergeleken met de resultaten uit de interviews.  

 

Uiteindelijk werd het interview afgesloten met enkele vragen over de toekomstige Vlaamse 

bedrijfsontwikkelingen in Spanje, het aanpassen van de producten en de cultuurverschillen.  
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8.2. Intro 

 

Hierbij wordt de populatie omschreven. Er werden enerzijds actieve Vlaamse bedrijven in Spanje 

ondervraagd en anderzijds Vlaamse bedrijven die de intentie hebben om in Spanje handel te 

drijven. De bedrijven zijn actief in verschillende sectoren.  

 

De helft van de ondervraagde bedrijven voeren al actief handel met Spanje. Het merendeel van 

deze bedrijven doet er al meer dan 15 jaar zaken. De andere helft voert nog geen handel in Spanje 

maar hebben wel de markt al geprospecteerd: ze zijn al naar Spanje afgereisd om eventuele 

handelspartners te vinden. Deze bedrijven bekijken in 2018 de mogelijkheden van de markt en 

zouden in 2019 beginnen met zakendoen in Spanje.  

 

De ondervraagde bedrijven bevonden zich in de volgende sectoren: HR-management, sanitair, 

drank, voeding en bouw. 
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8.3. De Spaanse markt 

 

In de Spaanse markt werden de geïnterviewden gevraagd naar welke regio of streek hun voorkeur 

het meest en minst uitging. Uit deskresearch werd duidelijk dat er meer handel gevoerd werd door 

Vlaamse bedrijven in de grotere steden uit Catalonië en de Madrileense regio.  

 

Fieldresearch bevestigde dit ook. De voorkeur ging inderdaad naar de grotere steden en vooral 

deze in Catalonië en Madrid. In het algemeen waren de grote steden met veel toerisme en een 

kuststreek het populairst om handel te voeren. De grote distributeurs en importeurs bevinden zich 

vaak ook in deze steden, daarom zijn deze plaatsen interessanter voor Vlaamse bedrijven.  

Volgens cijfers wordt er het minst handel gevoerd in de kleinere steden in het binnenland en waar 

er minder toerisme is. Uit fieldresearch blijkt dat dit wederom klopt. Het noorden geniet eerder 

de voorkeur dan het zuiden. Er waren geen regio’s waar Vlamingen absoluut geen handel willen 

drijven. Het rurale binnenland wordt bewust vermeden door Vlaamse bedrijven omwille van het 

geringe potentieel.  

 

 

 

 

 

 

Catalonië

Comunidad de Valenciana

Comunidad de Madrid

86%

57%

86%

Meest gunstige regio
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Vervolgens werd er gevraagd of Spanje een aantrekkelijke markt is in de sector van de 

geïnterviewden.  Spanje wordt algemeen beschouwd als een markt met veel potentieel door het 

marktvolume. De concurrenten van de Vlaamse bedrijven in België bevinden zich meestal ook al 

in Spanje wat dus ook een drijfveer is.  

 

Ongeveer 2/3 van de ondervraagden vindt dat de sector waarin ze actief zijn aantrekkelijker is in 

Spanje dan in Vlaanderen. Dit hangt natuurlijk af van sector tot sector. De voeding en 

drankensector ligt beter in de markt in Spanje, terwijl dit bij de bouwsector het tegenovergestelde 

is door de voorbije bouwcrisis.  
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Hierna werd er gevraagd om een score te geven aan de Spaanse markt. Uit deskresearch bleek dat 

Spanje een aantrekkelijke markt is om in te investeren en handel mee te drijven maar dat Vlaamse 

bedrijven niet al te enthousiast zijn om handel te drijven in Spanje. Er bevinden zich ‘maar’ 114 

Belgische bedrijven in Spanje waarvan 80 Vlaamse.  

 

Spanje is een Europees land en heeft dus ook een Europese mentaliteit. Spanje is makkelijk 

bereikbaar en heeft een grote afzetmarkt. Hoewel er mogelijkheden zijn om succesvol te worden, 

zijn er ook moeilijkheden. Spanje is een zeer traditionele markt waarbij er eerder naar de prijs 

gekeken wordt dan naar de kwaliteit en er wordt ook amper Engels gepraat. Markten zoals 

Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en zelfs Italië kunnen toch nog aantrekkelijker zijn. 

Er werden verschillende scores gegeven die gaan van 3 tot en met 9. Het gemiddelde is een score 

van 6 op 10 voor de Spaanse markt in het algemeen. 
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8.4. Voor- en nadelen 

 

Hierbij werden de motivatoren en demotivatoren onderzocht van de geïnterviewden om handel 

te drijven in Spanje. 

 

Uit onderzoek werd duidelijk dat de belangrijkste motivatoren vooral de geografische locatie, een 

grote afzetmarkt, infrastructuur, goed geschoolde werknemers, quality of life en de regelgevende 

omgeving waren.  

 

In de Spaanse markt is er zeer veel vraag naar producten dankzij de grote afzetmarkt, vooral in 

de voedingssector. Dit argument werd ook het meest naar voren geschoven door de 

geïnterviewden.  

 

Hierna volgde de bereikbaarheid van de Spaanse markt. Spanje bevindt zich in Europa en er 

bestaan vlotte verbindingen met andere landen. Spanje heeft een state of the art-infrastructuur 

wat dit alles vergemakkelijkt. 

 

De Europese mentaliteit en het toerisme zijn ook nog een grote motivator. Vervolgens werden nog 

de volgende argumenten naar boven gehaald: opstap naar Latijns-Amerika, koopkracht, 

geschoolde arbeiders, groeipotentieel en buitenlandse investeringen. 

 

Opmerkelijk was dat sommigen van de geïnterviewden die nog niet actief zijn in Spanje zich niet 

hadden verdiept in de regelgevende omgeving van Spanje. Verschillende Vlaamse bedrijven die al 

actief zijn in Spanje werken met distributeurs en hebben daarom geen aandacht besteed aan 

bepaalde motivatoren zoals fiscaal klimaat of ligging. 
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De belangrijkste demotivatoren uit onderzoek zijn de taal, bureaucratische onzekerheid, 

belastingen, kosten en financiering.  

 

Bijna elke geïnterviewde vermeldde dat de taal hen toch parten speelt. In Spanje is Spaans de 

hoofdtaal en wordt er amper Engels gesproken. Enkel in multinationals of in hoge functies wordt 

er Engels gepraat. Het onderwijs begint hier stilletjes aan op in te spelen maar er is toch een 

achterstand wat kennis van vreemde talen betreft.  

 

Een ander argument was de bureaucratie. Spanje is verdeeld in 17 autonome regio’s met elk hun 

eigen wetgeving. Dit kan veel bedrijven parten spelen als ze willen uitbreiden of voor buitenlanders 

omdat er geen samenhang is tussen de verschillende wetgevingen.  

 

De Spaanse markt is vooral conservatief. Vele tradities zijn nog springlevend in Spanje in dit 

merken de bedrijven ook tijdens het zakendoen. De markt is vooral meer prijsgericht wat meer 

concurrentie veroorzaakt. 

 

Andere argumenten omvatten persoonlijk contact, de kosten, koopkracht en marktmentaliteit.  
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8.5. Spanje en Vlaanderen 

 

Hierbij werden de grootste verschillen genoemd tussen de Spaanse en Vlaamse markt en de 

bepalende factoren. Hierbij springen vooral taal en cultuur in het oog. Deze werden beide als 

negatief aangehaald. Alhoewel Spaans een wereldtaal is, wordt er amper Engels gesproken wat in 

Europa zakelijk toch de hoofdtaal is. De manier van handeldrijven is ook totaal anders. Van 

Spanjaarden kan je niet dezelfde soort efficiëntie verwachten als van Vlamingen. Spanje is een 

markt waar persoonlijke relaties heel belangrijk zijn. Je moet het vertrouwen van de klant winnen 

vooraleer hij met je in zee wilt. In België is dit minder het geval.  

 

De Belgische markt is minder gefocust op prijs en kwaliteit wordt hoog in het vaandel gedragen. 

De Spaanse markt is redelijk versnipperd terwijl er meer consolidatie is in de Belgische markt, 

vandaar ook de belangrijkere rol van distributeurs in Spanje. De markt in België is meer open en 

men probeert graag producten uit andere landen. Spanje is nogal traditioneel en houdt sterk vast 

aan tradities. 

 

Spanje is nog steeds slachtoffer van het oude imago: een traag draaiende bureaucratische molen 
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8.6. Business 

 

Hierbij werd gestaafd naar de vooruitzichten die geïnterviewden hebben over de Spaanse markt. 

De geïnterviewden hebben grotendeels een positieve visie over de toekomstige Vlaamse activiteiten 

in Spanje.  

 

Volgens de geïnterviewden zullen de investeringen van Vlaamse bedrijven in Spanje stijgen. Het 

aantal Vlaamse arbeidskrachten in Spanje zal grotendeels gelijk blijven. De omzet van Vlaamse 

bedrijven die actief zijn in Spanje zal stijgen. De export van Vlaamse bedrijven naar derde markten 

vanuit Spanje zal ook stijgen. 
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Tenslotte werd er gevraagd welke cultuurverschillen een rol spelen tussen de twee markten. 

Cultuurverschillen zijn afhankelijk van het standpunt, maar ze zijn er wel. Een dooddoener is het 

‘niet op tijd zijn’ evenals het onvermogen om ‘neen’ te zeggen. Als het erop aankomt zijn 

Spanjaarden meer bureaucratie gewend dan Vlamingen, meer papier en contracten.  

 

De taal is zoals eerder vermeld ook een uitdaging. De relaties in Spanje zijn ook warmer en 

persoonlijker. Zonder elkaar eerst te leren kennen zal er geen deal gesloten worden. Als je elkaar 

met respect behandelt en een met een win-win voorstel de markt tegemoet gaat – met de juiste 

mensen en op de juiste plaats – heb je een goede kans op succes.   
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9. Conclusie 
 

9.1. Deskresearch 

 

De Spaanse economie staat voor een aantal uitdagingen waar de regering ernstig werk van maakt. 

De bankensector kent opnieuw een snelle groei, de werkloosheidsgraad daalt al enkele jaren, sinds 

2015 stijgt Spaanse export sterk, … Dit heeft ervoor gezorgd dat Spanje de laatste jaren 

aantrekkelijker is geworden als zakelijke bestemming. Dit is het moment om in Spanje zaken te 

doen en te profiteren van de Spaanse economische heropbouw. 

 

Het land telt 46 miljoen inwoners en trekt jaarlijks 84 miljoen toeristen aan. Dit geeft Spanje een 

zeer grote afzetmarkt en maakt het aantrekkelijker voor bedrijven die actief zijn in de voeding-, 

bouw- en servicesector. De Spaanse bedrijven zijn sinds de economische crisis van 2008 wereldwijd 

actief en hebben een uitgebreid netwerk en infrastructuur om te exporteren naar Latijns-Amerika. 

Daarbovenop is Spanje de 7e ontvanger van buitenlandse investeringen en heeft het een van de 

meest open economieën van de wereld.  

 

Het vroeger economische groeimodel van Spanje dat gebaseerd was op de bouwmarkt met relatief 

lage arbeidskosten en consumptie maakt nu plaats voor een economisch model gericht op export 

en toerisme. In combinatie met de structurele hervormingen waarbij onder andere het 

flexibiliseren van de arbeidsmarkt, creëert Spanje een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor 

bedrijven.  

 

9.2. Fieldresearch 

 

Spanje lijkt voor de Vlaamse bedrijven een logische keuze als volgende stap in hun 

internationaliseringsplannen. Het land is het tweede grootste land in de EU en biedt daarom veel 

mogelijkheden aan. Spanje telt 22 grote steden, de belangrijkste zijn Madrid, Barcelona en Valencia. 

Vlaamse bedrijven verkiezen deze steden om handel te voeren omdat deze steden veel inwoners 

tellen, er veel toeristische activiteit plaatsvindt en er nog flink wat groeipotentieel aanwezig is. Er 

bevinden zich reeds een groot aantal internationale ondernemingen in deze steden wat dus een 

kansrijke handelszone creëert. Het rurale binnenland wordt bewust vermeden door het relatief 

kleine potentieel. 

 

Algemeen gezien wordt de Spaanse markt als aantrekkelijker beschouwt dan de Vlaamse markt 

door Vlaamse bedrijven. Het hangt natuurlijk sterk af van sector tot sector. Bedrijven in de voeding 

en drankensector hebben de meeste kans om erdoor te groeien.  
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De grote verschillen tussen de Vlaamse en Spaanse markt zijn taal en cultuur. De Spaanse markt 

is zeer prijscompetitief en is redelijk versnipperd waardoor de rol van distributeurs zeer belangrijk 

is. 

 

De hoofdreden waarom Vlaamse bedrijven zaken willen doen in Spanje is omwille van de grote 

afzetmarkt. Spanje telt bijna 50 miljoen inwoners, dit alleen al maakt het een interessant land om 

handel in te voeren. De bereikbaarheid van het land is ook een grote factor. Spanje bevindt zich 

in de EU wat het handel voeren met andere EU-landen vergemakkelijkt. Toerisme, het 

groeipotentieel en de Europese mentaliteit zijn ook voordelen. Uiteindelijk kwamen de volgende 

argumenten ook aan bod: opstap naar Latijns-Amerika, koopkracht, buitenlandse investeringen en 

hooggeschoolde arbeiders. 

 

Spaans is dan wel een wereldtaal maar Vlaamse bedrijven zien het toch als een belangrijke 

hindernis om er handel te voeren. Dit heeft meer betrekking op het feit dat er amper Engels 

gesproken wordt in Spanje. Door de autonomie van de Spaanse regio’s kan de bureaucratie ook 

voor de nodige obstakels zorgen. Verder zijn concurrentie, de marktmentaliteit, de hoge kosten en 

het feit dat de Spaanse markt nog altijd zeer traditioneel is ook redenen die Vlaamse bedrijven 

(kunnen) afschrikken om er handel te voeren.  

 

Vlaamse bedrijven zien veel potentieel in de Spaanse markt. Volgens hen zal de omzet van Vlaamse 

bedrijven, het aantal investeringen van Vlaamse bedrijven, het aantal arbeidskrachten en de export 

naar derde landen door Vlaamse bedrijven in Spanje allemaal stijgen. 
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9.3. Aanbevelingen 

 

Voor buitenlandse bedrijven is het nu een goed moment om te investeren of een bedrijf op te 

richten in Spanje. Het ondernemingsklimaat is nog nooit zo aantrekkelijk geweest als nu.  

 

België en meer algemeen Vlaanderen heeft een goede handelsrelatie met Spanje en dit zal zo 

blijven. De Vlaamse sectoren die het meest in de smaak vallen in Spanje zijn chemische en 

farmaceutische producten, machines en vervoermaterieel.  

 

Bedrijven die actief zijn in de voedings- en servicesector zullen het meeste succes kennen op korte 

termijn, deze sectoren kennen een stevige groei. Bedrijven die actief zijn in technologische sectoren 

zoals biotechnologie, ICT maar ook de auto-industrie zullen op lange termijn succes kennen. Dit 

zijn ook de sectoren waarbij er het meest in wordt geïnvesteerd in Spanje. 

 

Doordat de Spaanse markt zeer versnipperd is en er veel distributeurs zijn, is de Spaanse markt 

meer gefocust op prijs dan op kwaliteit. Het is een erg traditionele markt waarbij vooral de grote 

publieke bedrijven liever handeldrijven met erkende bedrijven of bedrijven die beschouwd worden 

als leider in die sector. Bedrijven die aan het twijfelen zijn om de Spaanse markt te betreden 

kunnen het best eerst de markt prospecteren om vervolgens met één van de talloze distributeurs 

en importeurs aan de slag te gaan.  

 

Het onder de knie hebben van de Spaanse taal is ook zeer belangrijk. De handelsrelaties in Spanje 

zijn warmer en niet direct, leer elkaar eerst kennen vooraleer er over zaken gepraat wordt. 

Spanjaarden houden van persoonlijk contact, je moet je tijd nemen om de Spaanse cultuur te 

leren kennen ofwel een lokale persoon in dienst nemen. Het erkennen van cultuurverschillen en 

daarop inspelen is de sleutel tot succes in Spanje.  
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