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Rotterdam blijft interessant voor internationale bedrijven
In 2011 hebben 24 internationale bedrijven Rotterdam gekozen als vestigingslocatie na bemiddeling van de
Rotterdam Investment Agency. Deze ondernemingen verwachten zo’n 900 arbeidsplaatsen in Rotterdam te
genereren en meer dan 55 miljoen euro te investeren. Dit blijkt uit de rapportage ‘Verantwoording 2011 en
ambities 2012’ van Rotterdam Investment Agency.
Internationale investeringen hebben een positief effect op de groei van de Rotterdamse werkgelegenheid en
stimuleren de diversiteit binnen het bedrijfsleven. Onder andere Cronos Group BV (ICT bedrijf uit België) en Sea
Trucks Group (off shore bedrijf uit Nigeria) hebben zich in 2011 nieuw gevestigd in Rotterdam. Petrobras (olie- en
gasbedrijf uit Brazilië) heeft de global trading divisie vanuit Londen verhuisd naar Rotterdam en breidt hiermee haar
activiteiten in Rotterdam uit. Naast de directe investeringen van de bedrijven profiteert Rotterdam ook van de indirecte
opbrengsten. De buitenlandse werknemers (expats), met vaak een hoge levensstandaard, leven en spenderen in de
stad. Daarnaast wordt er indirecte werkgelegenheid gecreëerd door dienstverlening en toeleveringen aan de bedrijven
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die zich hier vestigen, naar verwachting levert dit zo’n 650 indirecte arbeidsplaatsen op . Wethouder Baljeu (haven,
verkeer en regionale economie): “Onze stad en haven hebben een sterke economische functie. Internationale
bedrijven zijn daarbij onmisbaar. Niet alleen de bedrijven, werknemers en de internationale netwerken zijn van belang,
ook de spin-off op andere Rotterdamse bedrijven maakt dat de nieuwe vestigers bijdragen aan een krachtigere
economie.“
Net als in 2010 komen de meeste investeringsprojecten uit China en daarnaast is ruim 40% actief in de sector handel.
De verdere spreiding over sectoren is groot. De meeste nieuwe investeerders zijn actief in de branches handel en
dienstverlening in relatie tot de haven.
Wethouder Hamit Karakus (wonen, ruimtelijke ordening, vastgoed en stedelijke economie): “Juist in deze tijd is het
belangrijk om internationale bedrijven aan te trekken en te behouden voor Rotterdam. Bedrijven uit landen als Brazilië,
Korea en China willen investeren, zo blijkt. Dan is het aan ons om ze te verleiden zich in Rotterdam te vestigen. En dat
gaat steeds beter. Ons succes ligt in het feit dat we de rode loper uitrollen, niet alleen voor de bedrijven maar ook voor
hun medewerkers. De expatdesk draagt daaraan bij.”
De Rotterdam Investment Agency richt zich tevens op behoud en groei van de bestaande internationale en
Rotterdamse bedrijven, en het faciliteren bij uitbreidingen in de regio Rotterdam. Het afgelopen jaar investeerden
diverse ondernemingen in uitbreiding in Rotterdam. Deze bedrijven vallen buiten de 24 nieuwe internationale
investeringen. De bedrijven geven aan dat Rotterdam met zijn fiscale klimaat, hands-on mentaliteit, jonge en
dynamische karakter, een stad is je waar zaken snel voor elkaar kunt krijgen. De Rotterdam Investment Agency wil het
imago van Rotterdam als belangrijke wereldhandelsstad hoog houden, zodat de bedrijven in Rotterdam zullen blijven
en de economische positie van de stad versterken.
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Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Maj-Britt van Raalte, woordvoerder wethouder Baljeu, tel. 06 - 12 65 88 13
Edwin Cornelisse, woordvoerder wethouder Karakus, tel. 06- 10 06 47 79

Rotterdam Investment Agency
De Rotterdam Investment Agency (RIA) is in 2009 opgericht om internationale bedrijven aan te trekken, te behouden en te laten uitbreiden in de
regio Rotterdam. De vestiging van internationale bedrijven draagt bij aan de versterking van de economie in de Rotterdamse regio en de
internationale positie van Rotterdam. De resultaten die jaarlijks worden gepresenteerd bestaan uit internationale bedrijven die met bemiddeling van
RIA naar Rotterdam zijn gekomen. Er is hierbij geen koppeling met het aantal ingeschreven internationale bedrijven bij de Kamer van Koophandel.
Kijk voor meer informatie op: www.rotterdaminvestmentagency.com

