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Deze paper gaat na welke invloed de internationale handel heeft op de lonen in een kleine open economie, 
namelijk België. De doelstelling is meer bepaald de hierna volgende kwesties te onderzoeken: Verdienen 
werknemers in uitvoerintensieve sectoren hogere lonen? Verdienen werknemers in invoerintensieve 
sectoren lagere lonen? Is het land van herkomst van de invoer van belang? Is de omvang van de 
loonverschillen in invoerintensieve sectoren anders naargelang de invoer voornamelijk afkomstig is uit 
lageloonlanden dan wel uit landen met een modaal of een hoog inkomen? Om die kwesties te behandelen 
gaan we uit van gedetailleerde gematchte werknemer-werkgevergegevens (SES-SBS) die alle jaren vanaf 
1999 tot 2006 omvatten. Die gegevens bevatten gedetailleerde informatie over de kenmerken van de 
bedrijven en over afzonderlijke werknemers. SES-SBS werd geïntegreerd in gegevens over de internationale 
handel (op het niveau van de NACE-code met drie cijfers) afkomstig van de statistieken van de NBB over de 
internationale handel. 
 
De paper is een van de weinige die: i) gematchte werkgever-werknemergegevens gebruikt om de 
loonverschillen tussen sectoren te berekenen en gedesaggregeerde panelgegevens op het niveau van de 
sector om de gevolgen van veranderingen inzake uitvoer en invoer op de wijzigingen inzake loonverschillen 
te onderzoeken, ii) het effect van de invoer naar gelang van het land van herkomst onderzoekt. De 
resultaten zijn zeer stabiel volgens alle specificaties en tonen systematisch dat een hoge exportgerichtheid 
gecorreleerd is met hogere lonen in de sector, terwijl de invoer een negatieve invloed erop heeft. Bovendien 
duiden de resultaten erop dat invoerpenetratie van lageloonlanden significante en negatieve gevolgen heeft 
voor de loonverschillen tussen de bedrijfstakken, terwijl de invoer uit hogeloonlanden meer ambigue 
gevolgen lijkt te hebben voor de loonstructuur. De bevindingen wijzen dus erop dat handel met lage- en 
hogeloonlanden een verschillend effect kan sorteren op de loonverschillen tussen de bedrijfstakken. 
 


