
 

Communicatie 
Nationale Bank van België n.v. 

de Berlaimontlaan 14 
BE-1000 BRUSSEL 

tel. + 32 2 221 46 28 
www.nbb.be 

BTW BE 203 201 340 
 

 

 

 

    
  2005-05-23 

PERSCOMMUNIQUÉ 

Indirecte effecten - Een formele definitie en afhankelijkheidsgraden als alternatief voor 
technische coëfficiënten 
 
NBB Working Paper N° 67 – Research series          www.nbb.be 
 
In deze paper wordt op formele wijze een methode beschreven om de door een bedrijfstak gesorteerde 
indirecte effecten te berekenen; dat zijn effecten die door de branche worden gegenereerd in de 
toeleverende bedrijfstakken.  
 
Traditioneel worden dergelijke indirecte effecten berekend aan de hand van de technische coëfficiënten uit 
de input-output analyse. Deze laatste methode onderzoekt echter de impact van een wijziging in de finale 
vraag, wat tot gevolg heeft dat enkel indirecte effecten kunnen worden berekend voor bedrijfstakken die 
goederen voor finaal verbruik produceren.  
 
In deze working paper wordt die beperking opgeheven door het concept "indirect effect" anders te gaan 
definiëren. De nieuwe bepaling stemt overeen met het potentiële effect dat zou worden gesorteerd door 
een dislokatie van de bedrijfstak.  
Naast een formele definitie van die indirecte effecten wordt bovendien een nieuwe berekeningswijze 
aangereikt, namelijk op basis van de afhankelijkheidsgraden.  
 
Aangetoond wordt dat de methode van de technische coëfficiënten en die van de afhankelijkheidsgraden 
onder bepaalde voorwaarden (de beschikbaarheid van een recente input-output tabel) een identiek 
resultaat opleveren.  
Is er geen recente input-output tabel beschikbaar, dan geven beide methoden een verschillend resultaat. 
Het "beste" resultaat hangt af van de stabiliteit van de technische coëfficiënten en van de 
afhankelijkheidsgraden.  
 
Algemeen wordt aangenomen dat de technische coëfficiënten vrij constant zijn. Nochtans kan worden 
aangetoond dat in een aantal specifieke gevallen (outsourcing, globalisatie en productiviteitsverhogingen) 
de afhankelijkheidsgraden betere resultaten opleveren.  
Daarnaast lijken de afhankelijkheidsgraden, die aangeven in welke mate de ene bedrijfstak afhankelijk is 
van de andere, beter geschikt zijn om de impact van een dislocatie na te gaan.  
 
Aangezien de beschikbaarheid van een recente input-output tabel voor de berekeningen van cruciaal 
belang is, wordt in de paper ook aangetoond hoe men, bij ontstentenis daarvan, vertrekkend van een 
aanbod- en gebruikstabel, relatief eenvoudig en snel een aanvaardbare input-output tabel kan maken.   
 
Tot slot worden de theoretische resultaten getoetst aan concrete data. De beide methoden leveren, wat de 
indirecte effecten betreft, vergelijkbare resultaten op.  
 

Indirecte effecten die worden berekend op basis van een input-output tabel die is afgeleid van een aanbod- 
en gebruikstabel, leiden in België tot een overschatting van de resultaten die worden berekend aan de 
hand van de input-output tabel van het INR. Dat heeft in hoofdzaak te maken met de verdeling van de 
ingevoerde goederen over de verschillende intermediaire bedrijfstakken en over de finale vraag. 
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