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waardecreatie bij de uitvoer
Een diagnose van België

C. Duprez (*)

Inleiding

het concurrentievermogen van een economie ten op-
zichte van het buitenland wordt meestal afgemeten aan 
de omvang van haar export van goederen en diensten. 
De verkoop aan het buitenland is immers een maatstaf 
voor de aantrekkelijkheid van de binnenlandse productie, 
aangezien hij er minder dan op de binnenlandse markt 
beschermd wordt door eventuele economische of admi-
nistratieve barrières. uit macro-economisch oogpunt is de 
export van goederen en diensten van essentieel belang. 
Als tegenwicht van de import, die vaak onvermijdelijk 
is bij ontstentenis van een volledig grondstoffenscala, 
ondersteunt de export de balans van het lopende verkeer 
waarop een tekort op lange termijn onhoudbaar is. De 
export dient tevens als katalysator voor de groei door 
in te spelen op de buitenlandse vraag uit met name de 
opkomende landen. het spreekt derhalve voor zich dat 
de statistieken betreffende de uitvoer van goederen en 
diensten worden aangetroffen op de lijst van indicatoren 
die vaak worden gebruikt om het concurrentievermogen 
van een economie te beoordelen. De Europese commissie 
heeft ze opgenomen in haar scoreboard om de macro-
economische evenwichtsverstoringen te kunnen monito-
ren en de internationale instellingen gebruiken ze bij hun 
landenstudies meestal als evaluatie-instrument (1).

Voorheen bestond de uitvoermand uit goederen en 
diensten die grotendeels door het exportland werden ge-
produceerd, maar dat is thans minder het geval. Enerzijds 

is de wederuitvoer van goederen toegenomen door 
met name de uitbouw van internationale commerciële 
routes waarop de zeehavens bevoorrechte kruispunten 
zijn. Anderzijds wordt er in de productieprocessen meer 
gebruik gemaakt van ingevoerde inputs, in het bijzonder 
energiedragers of grondstoffen. Die inputs maken econo-
misch beschouwd een integrerende component uit van 
de export, ook al worden ze fysiek verwerkt. uiteindelijk 
integreert de uitvoer vooraf geïmporteerde inputs waar-
mee geen rekening mag worden gehouden indien men 
wil nagaan wat voor de economie de werkelijke bron van 
inkomen en werkgelegenheid is, namelijk de uitgevoerde 
toegevoegde waarde.

Doel van dit artikel is nader in te gaan op de benadering 
vanuit de invalshoek van de uitgevoerde toegevoegde 
waarde (johnson, 2014, johnson en Noguera, 2012a, 
johnson en Noguera, 2014, koopman et al., 2014) (2) en 
daarvan de belangrijkste resultaten voor België te pre-
senteren. Deze benadering heeft weliswaar haar grenzen 
doordat sommige gegevens onzeker zijn of beschikbaar 
komen met veel vertraging. Niettemin verrijkt ze de di-
agnose van het concurrentievermogen ten opzichte van 
het buitenland dat traditiegetrouw wordt vastgesteld op 
basis van de statistieken over de uitvoer van goederen en 
diensten. Deze benadering werpt nieuw licht op de mate 
van openheid van de economie, op het verlies aan markt-
aandeel, op de handelspartners, op de uitvoergerichte 
bedrijfstakken en op de handelsbalans.

1. gebruikte bronnen

De belangrijkste bron waarvan in dit artikel gebruik 
wordt gemaakt, is de input-output matrix, ook nog de 

(*) met dank aan c. Swartenbroekx, L. Dresse en f. caruso voor hun advies.
(1) zie met name Ec (2013), Ec (2014), Imf (2013), Imf (2014) en oESo (2013). 
(2) Voor een overzicht van de literatuur over dit onderwerp, zie Amador en cabral 

(2014). 
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input-outputtabel genoemd. In deze tabel worden het 
productieproces en de transacties tussen de bedrijfs-
takken van de economie gedetailleerd beschreven. De 
input-output matrix voor België – die om de vijf jaar 
wordt gepubliceerd – is voor 2010 beschikbaar met een 
uitsplitsing over 64 bedrijfstakken (1). om alle betrekkingen 
tussen België en de rest van de wereld vast te stellen, 
wordt eveneens gebruik gemaakt van de gegevens uit de 
mondiale input-output matrix, TiVA genaamd en samen-
gesteld door de who en de oESo (2). Deze laatste matrix, 
die uitgesplitst is over 18 bedrijfstakken, betreft 57 landen 
en heeft in het kader van dit artikel betrekking op de pe-
riode 1995-2008 (3).

Doordat de input-output matrices de aan- en verkopen 
van de bedrijfstakken beschrijven, alsook de vergoeding 
van de productiefactoren, is hun voornaamste troef dat 
ze het mogelijk maken de oorsprong van de waardecre-
atie na te gaan. De daartoe gebruikte methode berust op 
de klassieke analyse van de inverse matrix van Leontief (4). 
Deze laatste, soms ook wel de methode van de gecumu-
leerde kosten genoemd, wordt regelmatig gebruikt in het 
kader van economische analyses, onder meer voor België 
(Avonds, 2013a, 2013b). Voor zover bekend, is dit artikel 
evenwel het eerste dat uit die methode lering trekt om 
een diagnose op te stellen van Belgiës concurrentievermo-
gen ten opzichte van het buitenland. 

het gebruik van de input-output matrices heeft echter 
ook enkele beperkingen. om te beginnen, komen de ge-
gevens pas na drie à vijf jaar beschikbaar. Bovendien is de 
mondiale input-output matrix TiVA geen officiële statis-
tiek. ze is niet gevalideerd door de nationale instellingen 
voor statistiek en incoherenties kunnen dus niet worden 
uitgesloten (5). Tot slot moet voor ogen worden gehouden 
dat het gebruik van een input-output matrix voor ana-
lytische doeleinden op de fundamentele hypothese van 
homogene bedrijfstakken berust (6). De productie-eenhe-
den binnen eenzelfde bedrijfstak worden verondersteld 
dezelfde productiviteit te hebben en dezelfde goederen 

te vervaardigen, of in casu dezelfde diensten te verlenen, 
met constante schaalvoordelen (7).

2.  uitvoer van goederen en diensten : 
van een traditioneel concept naar 
een concept van toegevoegde 
waarde

De wereldeconomie wordt gekenmerkt door een forse 
toename van de uitvoer van goederen en diensten 
(g&D). De export is sneller gegroeid dan de economische 
bedrijvigheid (jacks et al., 2011), zodanig zelfs dat hij 
in sommige landen de productie overschrijdt. Deze ver-
rassende vaststelling wordt verklaard door verscheidene 
fenomenen die kunnen worden gevat dankzij het concept 
van het invoergehalte of, met andere woorden, van de 
buitenlandse waarde van de export.

De eerste groeigolf van het buitenlands handelsverkeer 
zette aan het einde van de 19de eeuw in dankzij een 
verlaging van de transportkosten en een afbouw van de 
douanebarrières (8). Tegen de achtergrond van de industri-
alisering die de concentratie van de productie-eenheden 
in de westerse landen in de hand heeft gewerkt, zijn deze 
laatste grote exporteurs van goederen geworden en, 
parallel daarmee, grote importeurs van voor de produc-
tieprocessen noodzakelijke grondstoffen.

(1) Voor meer informatie, zie fpB (2013). Voor andere Europese landen is een matrix 
van hetzelfde formaat eveneens beschikbaar op Eurostat.

(2) Voor meer informatie, zie oESo-who (2012).
(3) De voor het jaar 2009 eveneens beschikbare gegevens zijn hier niet gebruikt 

vanwege sterk beïnvloed door de economische crisis. Bovendien, konden de 
gegevens van 2009 voor België niet duidelijk gevalideerd worden door de 
controles die werden uitgevoerd aan de hand van de gegevens van het INr.

(4) Voor een formele presentatie van de op de uitvoer toegepaste methode, zie met 
name koopman et al. (2012) en Avonds (2013b).

(5) om een mondiale input-output matrix samen te stellen, zijn doorgaans arbitrages 
op de officiële statistieken vereist. De gegevens van de diverse landen zijn immers 
niet altijd coherent: de door land A geregistreerde uitvoer naar land B stemt niet 
altijd overeen met de door land B geregistreerde invoer afkomstig uit land A. 

(6) Deze beperking geldt vooral voor de mondiale input-output matrix. In het kader 
van de Belgische input-output matrix zijn de bedrijfstakken gehomogeniseerd 
in die zin dat de secundaire producties opnieuw ondergebracht worden bij de 
bedrijfstakken in kwestie (fpB, 2013). 

(7) Studies hebben echter aangetoond dat binnen eenzelfde bedrijfstak, de 
exporterende bedrijven doorgaans productiever zijn dan die welke niet exporteren 
(zie onder meer Bernard et al., 2003, voor de Verenigde Staten, Eaton et al. 
2004, voor frankrijk en muûls en pisu, 2007, voor België).

(8) zie who (2013).

Grafiek 1 UITVOER EN INVOER VAN GOEDEREN EN 
DIENSTEN 
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(1) Volgens de betalingsbalans.
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De opkomst van de informatie- en communicatietechno-
logie en de afbouw van de politieke en economische bar-
rières in de opkomende landen hebben sinds 1970 voor 
een tweede groeigolf in het buitenlands handelsverkeer 
gezorgd. Te midden deze ontwikkeling hebben de multi-
nationale ondernemingen (1) de mogelijkheden om hun 
productie-efficiëntie te verhogen, maximaal benut, daarbij 
tevens werk makend van een betere kostenbeheersing 
dankzij de (dis)locatie van bepaalde productiefasen naar 
lageloonlanden of landen met een soepeler fiscale, sociale 
of milieuwetgeving. Aangezien die multinationals profijt 
hebben getrokken van de door iedere productielocatie 
geboden comparatieve voordelen, hebben ze deelgeno-
men aan de ontschotting van de productielijnen die zijn 
opgedeeld in opeenvolgende en soms over verschillende 
landen verspreide schakels.

Tegenwoordig produceren de bedrijven van een land hun 
goederen en diensten slechts zeer zelden op basis van 
alleen maar binnenlandse hulpbronnen. of het resultaat 

van die productie nu bestemd is voor de binnenlandse of 
voor de buitenlandse markt, bij het productieproces wordt 
gebruik gemaakt van geïmporteerde inputs, zoals grond-
stoffen, en in het bijzonder energiedragers, of andere 
intermediaire goederen en diensten. zoals p. Lamy (2) het 
verwoordde : ‘As recently as 30 years ago, products were 
assembled in one country, using inputs from that same 
country. [Now] it is very different. Apple’s iphone illus-
trates this clearly. It is assembled in china. Yet the compo-
nents come from numerous countries. It isn’t just phones. 
Automobiles, aircraft, electronics – even clothing – are 
increasingly made in many countries. manufacturing is 
driven by global supply chains, while most imports should 
be stamped ‘made globally’.’

uit statistisch oogpunt worden de overdrachten van in-
puts tussen de verschillende landen telkens bij de uitvoer 

Grafiek 2 UITSPLITSING VAN DE UITVOER VAN GOEDEREN EN DIENSTEN
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(1) Voor meer informatie over de rol van de multinationals in het buitenlands 
handelsverkeer, zie Bernard et al. (2010).

(2) financial Times, 24 januari 2011.
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geboekt. Bovendien bevinden sommige landen zich op 
een kruispunt van handelswegen en fungeren ze als 
schakel tussen de leverancierslanden en de landen van be-
stemming. het goederenverkeer dat een land binnenkomt 
en het weer verlaat zonder de minste verwerking te heb-
ben ondergaan, wederuitvoer genaamd, dikken de uit-
voerstatistieken aan (1). op wereldschaal veroorzaakt dat 
een versterkend effect want één en hetzelfde goed wordt 
achtereenvolgens door verschillende landen uitgevoerd. 
De wederuitvoer van goederen is bijzonder groot in lan-
den die beschikken over een internationale zeehaven van 
wereldformaat. Daarom wordt die wederuitvoer soms be-
stempeld als ‘haveneffect’. hongkong en Singapore, die 
als toegangs- of uitgangspoort dienen voor de zuidoost-
Aziatische markt, worden op grote schaal met dit feno-
meen geconfronteerd, net als België en Nederland die 
de Noord-Europese markt bedienen. Andere landen die 
eveneens langs handelsroutes gevestigd zijn, bijvoorbeeld 
Estland, Slowakije en hongarije, zijn alle drie belangrijke 
wederuitvoerders van machines en transportmaterieel.

De wederuitvoer en de ingevoerde inputs vormen samen 
het gehalte aan buitenlandse waarde van de uitvoer (2). ze 
werden immers voorafgaandelijk ingevoerd. hoewel ze 
fysiek niet noodzakelijk meer van elkaar te onderscheiden 
zijn, vanwege verwerkt tijdens de productieprocessen, 

maken de ingevoerde inputs economisch beschouwd in-
tegraal deel uit van de uitgevoerde goederen en diensten. 
Door van de uitvoer het gehalte aan buitenlandse waarde 
af te trekken, verkrijgt men de uitgevoerde toegevoegde 
waarde (Tw) (3). Economisch gezien, meet deze laatste de 
werkelijke waardecreatie bij de uitvoer, door de actieve 
binnenlandse productiefactoren direct of indirect te ver-
goeden bij de productie van voor de export bestemde 
goederen en diensten. Voor de wederuitvoer, die zonder 
verwerking wordt doorverkocht, stemt de uitgevoerde Tw 
overeen met het eventuele verschil tussen de aan- en ver-
koopprijs ; ze omvat de handelsmarge en, in voorkomend 
geval, de vergoeding van op het grondgebied verleende 
logistieke en transportdiensten. 

Grafiek 3 RELATIEF AANDEEL VAN DE DRIE COMPONENTEN VAN DE UITVOER VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (1)
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Bron : Berekeningen van de NBB op basis van Ec-gegevens.
(1) Volgens de nationale rekeningen, en exclusief de consumptie van de ingezetenen op het grondgebied.
(2) Inclusief de productgebonden belastingen min de subsidies.

(1) wederuitvoer is niet hetzelfde als doorvoer omdat een ingezetene de eigendom 
van de goederen tijdens de transactie verwerft (zie INr-NBB, 2009, 2012). 
Doorvoer wordt niet geregistreerd in de nationale rekeningen, en evenmin in 
de gegevens van de betalingsbalans of van de buitenlandse handel. In België 
doen buitenlandse bedrijven die over een Belgisch btw-nummer beschikken 
evenwel aan doorvoer. Deze laatste wordt ondergebracht bij de gegevens over 
de buitenlandse handel als communautair concept, maar niet bij de gegevens als 
nationaal concept noch in de nationale rekeningen.

(2) om precies te zijn, moet men het hebben over buitenlandse toegevoegde 
waarde, en niet over buitenlandse waarde. Eenvoudigheidshalve zullen we echter 
enkel over toegevoegde waarde spreken als ze van binnenlandse oorsprong is.

(3) De term wordt gebruikt naar analogie met het begrip dat wordt gebruikt op het 
niveau van het bedrijf. Er wordt immers beweerd dat een bedrijf toegevoegde 
waarde creëert als de verkoopprijs van zijn product hoger ligt dan het intermediair 
verbruik, namelijk de goederen en diensten die werden aangekocht om het 
product te vervaardigen.
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In de praktijk kan de uitgevoerde Tw in verscheidene 
fasen worden gegenereerd via een gefragmenteerd 
productieproces. De waarden worden derhalve op een 
gecumuleerde basis vastgesteld. Een eenvoudig voorbeeld 
kan dit mechanisme toelichten. Stel dat een Belgisch 
bedrijf ingevoerde inputs (cacaobonen) verwerkt tot half-
fabricaten (cacaomassa), en dat het deze vervolgens aan 
een ander Belgisch bedrijf verkoopt. Dit laatste verwerkt 
ze dan tot een voor de uitvoer bestemd eindproduct (cho-
colade) ; in zijn productieproces maakt het bedrijf daarbij 
gebruik van andere ingevoerde inputs (suiker) (1). In dit 
voorbeeld stemt de uitgevoerde Tw overeen met de som 
van de door de beide binnenlandse bedrijven gecreëerde 
Tw (2). uit macro-economisch oogpunt wordt deze een-
voudig verkregen door van de inkomsten uit de verkoop 
van chocolade aan het buitenland de ingevoerde inputs 
af te trekken, namelijk de facturen voor de cacaobonen 
en de suiker. De macro-economische benadering heeft 
in feite het grote voordeel dat ze relevante economische 
informatie verschaft, terwijl ze het lastige werk vermijdt 
om elke intermediare input te traceren die tijdens iedere 
opeenvolgende productiefase van elk van de uitgevoerde 
goederen en diensten werd gebruikt (zie De Backer en 
miroudot, 2013).

In België genereerde een uitvoerbedrag van € 100 in 
2010 gemiddeld € 38 aan inkomens, want vooraf waren 
aankopen in het buitenland ten belope van € 62 vereist. 
Daarvan ging € 29 naar goederen die bestemd waren 
om opnieuw te worden uitgevoerd en € 33 naar in het 
productieproces geïntegreerde ingevoerde inputs. Deze 
bedragen aan buitenlandse waarde van de export zijn 
vergelijkbaar met die van Nederland, dat qua grootte en 
geografische ligging (3) vergelijkbaar is, maar ze liggen wel 
heel wat hoger dan die van Duitsland of frankrijk.

3.  Buitenlands concurrentievermogen 
uit het oogpunt van de toegevoegde 
waarde

zoals verderop zal blijken, is de uitsplitsing van de uitvoer 
in toegevoegde en in buitenlandse waarde een nuttige 
aanvulling op de traditionele visie van het concurrentie-
vermogen ten opzichte van het buitenland, die berust op 
de statistieken van de export van goederen en diensten. 

Door het gehalte aan buitenlandse waarde buiten be-
schouwing te laten, werpt het onderzoek naar de uitge-
voerde toegevoegde waarde nieuw licht op verschillende 
concepten, waaronder de openheidsgraad, de marktaan-
delen, het aantonen van de uitvoeractieve bedrijfstakken, 
de handelspartners of de handelsbalans.

3.1 Een nieuwe kijk op de openheidsgraad

hoewel de openheidsgraad van een economie gewoonlijk 
wordt berekend als de verhouding tussen de uitvoer en 
het bbp, kan hij ook worden bepaald door de uitgevoerde 
toegevoegde waarde in de teller te plaatsen. Volgens 
deze nieuwe definitie bedroeg de openheidsgraad van 
de Belgische economie in 2010 bijna 30 % bbp (4). Dat 
is vergelijkbaar met het Nederlandse niveau en in min-
dere mate met dat van Duitsland. In vergelijking met de 
80 % die traditioneel gehanteerd wordt op basis van de 
gegevens inzake uitvoer van goederen en diensten, is 
deze openheidsgraad in diverse opzichten relevant. hij 
brengt twee conceptueel identieke variabelen met elkaar 
in verband, namelijk de uitgevoerde Tw en het bbp dat 
niets anders is dan de totale Tw (5). hij biedt derhalve een 
economische interpretatie voor de resterende 70 % bbp, 
die gelijk is aan de creatie van waarde in België die binnen 
de grenzen wordt gebruikt of geïnvesteerd. 

De op basis van de uitgevoerde Tw berekende open-
heidsgraad is ook een relevante maatstaf voor het reëel 
economisch gewicht van de uitvoer. Door de buitenlandse 
waarde van de uitvoer buiten beschouwing te laten, kan 
het bedrag worden geïsoleerd dat voor de economie in-
komens en werkgelegenheid genereert. Doorgaans wordt 
de uitgevoerde Tw gecreëerd door de twee productie-
factoren, namelijk arbeid en kapitaal, ongeacht of die 
nu rechtstreeks worden ingezet in de exportbedrijven of 
indirect bij hun leveranciers. In 2010 beliep de bezoldiging 
van de loontrekkenden die actief waren in de uiteindelijk 
voor de uitvoer bestemde productie 16 % bbp, tegen 
13 % voor het bruto-exploitatieoverschot (6) van de over-
eenstemmende activiteiten. uitgedrukt in werkgelegen-
heid was 29 % van de 4,5 miljoen Belgische werknemers 
direct of indirect werkzaam in de export.

zoals blijkt uit grafiek 8 in paragraaf 3.5, is de openheids-
graad, gemeten uit het oogpunt van de uitgevoerde Tw, 
tussen 1995 en 2010 slechts weinig veranderd, schom-
melend rond 30 % bbp. Daartegenover is de ratio op basis 
van de uitvoer van goederen en diensten sedert 1995 ge-
stegen, namelijk van 65 % tot 80 % bbp. Deze laatste ra-
tio is echter enkel veranderd als gevolg van een versnelde 
wederuitvoer en een toegenomen gebruik van ingevoerde 
inputs in de exportgerichte productieprocessen.

(1) Ingevoerde inputs worden in elk productiestadium geïntegreerd voor zover 
energiedragers meestal noodzakelijk zijn (verwarming, vervoer, enz.). 

(2) De uitgevoerde Tw = (prijs cacaomassa – prijs cacaobonen) + (prijs chocolade – 
prijs cacaomassa – prijs suiker) = prijs chocolade – prijs cacaobonen – prijs suiker.

(3) Volgens Baldwin en Lopez-gonzalez (2013), is een andere bepalende factor de 
nabijheid van Duitsland dat een van de drie internationale clusters is.

(4) De uitgevoerde Tw omvat de productgebonden belastingen min de subsidies.
(5) Daarbij komen nog de productgebonden belastingen min de subsidies.
(6) met inbegrip van het bruto gemengd inkomen, namelijk de bezoldiging van de 

zelfstandigen.
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3.2  Een nieuwe kijk op het verlies aan 
marktaandeel

het is gebruikelijk de buitenlandse resultaten te beschou-
wen uit het oogpunt van de marktaandelen bij de uitvoer. 
hoewel de verschillende mogelijke berekeningsmetho-
den of statistische bronnen (1) uiteenlopende resultaten 
opleveren, lijken ze er allemaal op te wijzen dat België 
duidelijk zwaardere verliezen aan marktaandelen lijdt 
dan Duitsland of Nederland. het aandeel van België in de 
uitvoer van goederen en diensten van alle oESo-landen, 
naar waarde gemeten volgens de nationale rekeningen, is 
tussen 1995 en 2008 aldus met 12 % gekrompen. Tijdens 
diezelfde periode wonnen Duitsland en Nederland respec-
tievelijk 11 % en 2 % aan marktaandeel, terwijl frankrijk 
er 19 % op achteruitging.

Aangezien de schommelingen in marktaandeel bere-
kend worden op basis van de statistieken betreffende de 
uitvoer, worden ze beïnvloed door het verloop van hun 
gehalte aan buitenlandse waarde. Neemt dat gehalte 
toe, dan is een stijging van de uitvoer perfect verenigbaar 
met een daling van de uitgevoerde Tw, precies zoals in 
het geval van een onderneming waar de stijging van 

de omzet een daling van de winst zou verhullen. De 
toename van de wederuitvoer in Nederland, die in het 
geval van Duitsland bovendien gepaard ging met een 
verhoogd gebruik van ingevoerde inputs, dreef de uitvoer 
van deze beide landen tussen 1995 en 2008 op. Belgiës 
exportresultaten werden daarentegen niet gekenmerkt 
door een positieve bijdrage van de buitenlandse waarde. 
wordt deze laatste buiten beschouwing gelaten en in-
dien uitsluitend wordt gefocust op de bijdrage van de 
uitgevoerde toegevoegde waarde, dan blijken Belgiës 
uitvoerresultaten dus veel minder sterk achter te blijven bij 
die van Duitsland en Nederland dan wanneer ze worden 
beoordeeld op basis van de statistieken inzake uitvoer van 
goederen en diensten.

Algemeen beschouwd, zou de negatieve bijdrage van 
de ingevoerde inputs aan de Belgische uitvoer kunnen 
worden verklaard door een toegenomen beroep op bin-
nenlandse inputs. gelet op het hoge gehalte aan inge-
voerde inputs in de Belgische uitvoer, is dat echter niet het 
geval, en zondert België zich dus niet af van de mondiale 
productieketens. Die negatieve bijdrage heeft veeleer te 
maken met een inhaalbeweging van de andere oESo-
landen. Ten opzichte van hun situatie in 1995, gebruiken 
deze laatste meer ingevoerde inputs in hun exportgerichte 
productieprocessen. Qua niveau blijven de meeste onder 
hen evenwel minder geïntegreerd dan België.

3.3  Een nieuwe kijk op de exportactieve 
bedrijfstakken

Door de exportactieve bedrijfstakken te onderzoeken, 
kan de analyse van de uitgevoerde Tw worden verfijnd. 
Daartoe overlopen we de aard van de geëxporteerde 
goederen en diensten, de identiteit van de exporteurs 
– namelijk tot welke bedrijfstakken de exportbedrijven 
behoren – en, tot slot, de identiteit van hen die de uitge-
voerde Tw hebben gecreëerd – namelijk de bedrijfstakken 
die, hetzij direct hetzij indirect, bijgedragen hebben tot de 
exportgerichte productieprocessen.

gedurende geruime tijd kreeg de industrie het aandeel 
van de goederen in het buitenlands handelsverkeer toe-
gekend, namelijk ongeveer 80 %. De diensten, goed voor 
de overige 20 %, werden uiteraard toegewezen aan de 
branches van de marktdiensten. Deze ordegroottes zijn 
evenwel niet gevalideerd door de op dit ogenblik beschik-
bare statistieken. Van het totale bedrag aan door België 
uitgevoerde goederen en diensten bedroeg het aandeel 

Grafiek 4 VERLOOP VAN HET EXPORTAANDEEL IN HET 
GEHEEL VAN DE OESO-LANDEN. 

(verandering in het aandeel van de totale uitvoer van goederen 
en diensten van de oESo-landen, tussen 1995 en 2008)
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toegevoegde waarde omvat de productgebonden belastingen min de subsidies.
(2) Naar waarde, volgens de nationale rekeningen.

(1) De marktaandelen kunnen worden berekend door, hetzij naar waarde hetzij naar 
volume, de export van een land te vergelijken met die van een geheel van landen, 
of met de import van een geheel van partnerlanden. De nationale rekeningen, de 
betalingsbalans of de buitenlandse handel zijn evenzoveel statistische bronnen.
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voor rekening van de industriële bedrijven in 2010 52 %, 
tegen 47 % voor de bedrijven uit de dienstenbranches (1). 
Beperkt men zich uitsluitend tot de uitvoer van goederen, 
dan beliep het aandeel van de dienstverlenende bedrijven 
reeds 35 %. In dat opzicht werkt de door tal van dienst-
verlenende bedrijven gespeelde rol van tussenhandelaar 
verhelderend. Nu eens doen zij aan wederuitvoer van goe-
deren die via België transiteren, met name via de haven 
van Antwerpen, dan weer fungeren ze als tussenschakel 
voor de uitvoer van door Belgische bedrijven vervaardigde 
producten. 

De identiteit van de uitvoerder verschaft niet noodza-
kelijkerwijs relevante economische informatie. Tegen de 
achtergrond van gefragmenteerde productie- en distribu-
tieketens, wordt de waarde van de uitgevoerde goederen 
en diensten doorgaans door verscheidene bedrijven gecre-
eerd, die achtereenvolgens aan het productieproces deel-
nemen. zoals blijkt uit de grafiek 10 in de bijlage, getuigen 
de talrijke economische verbanden tussen de bedrijfstak-
ken van de complexiteit daarvan. De exportbijdrage van 
iedere bedrijfstak kan worden beoordeeld op basis van zijn 
respectieve bijdrage aan het productieproces van de uitge-
voerde goederen en diensten. Splitst men de totale door 
België uitgevoerde Tw uit naar oorspronkelijke bedrijfstak, 

Grafiek 5 ROL VAN DE BEDRIJFSTAKKEN IN DE UITVOER VAN GOEDEREN EN DIENSTEN

(2010)
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(1) het resterende aandeel van 1 % is toe te schrijven aan de landbouw en de 
bouwnijverheid.
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dan blijkt dat de waardecreatie bij de uitvoer voornamelijk 
toe te schrijven is aan de dienstverlenende bedrijfstakken, 
ten belope van 66 %, tegen 31 % voor de industrie.

De dienstverlenende bedrijven creëren uiteraard Tw door-
dat ze exportgerichte diensten verlenen. uit een analyse 
van het productieproces van de industriële producten blijkt 
echter dat de waarde die deze laatste verwerven, deels 
ook toe te schrijven is aan de dienstverlenende bedrijfstak-
ken. onderzoek naar het intermediair verbruik leert dat, 
tussen 1980 en 2010, de bijdrage van de dienstverlenende 
bedrijven opgelopen is van 14 % tot 31 % van de totale, in 
de vorm van industriële producten uitgevoerde Tw. Deze 
ontwikkeling houdt weliswaar tot op zekere hoogte ver-
band met een eerder boekhoudkundige verschuiving naar 
de dienstverlenende activiteiten (1). zo worden de goederen 
af en toe geëxporteerd door bij de dienstenbranches inge-
deelde bijkantoren van industriële groepen, waarvan de 
uitgevoerde Tw aangedikt wordt door de gerealiseerde 
handelsmarges. Een andere oorzaak ervan is dat de in-
dustriële bedrijven zich terugplooien op hun basismetier. 
In dat opzicht besteden de industriële bedrijven de aan 
de industriële bedrijvigheid verwante dienstenactiviteiten, 
bijvoorbeeld juridische, boekhoudkundige, financiële of 
transportdiensten, momenteel vaker uit. 

uit macro-economisch oogpunt ontkracht de sleutelrol 
van de dienstenbranches in de exportactiviteiten enigszins 
de paradox volgens welke de goederen het leeuwendeel 
van de buitenlandse handel uitmaken, terwijl dienstver-
lening de voornaamste economische bedrijvigheid zou 
zijn (2). De analyse vanuit de invalshoek van de waardecre-
atie leert in feite dat de dienstenbranches van essentieel 
belang zijn voor het concurrentievermogen ten opzichte 
van het buitenland. Dat geldt evenwel uitsluitend voor 
de marktdiensten. De niet-marktdiensten, van hun kant, 
blijven – net als de bouwnijverheid – vrijwel uitsluitend 
binnenlandse activiteiten. 

Voor de twintig belangrijkste bedrijfstakken van de 
64 branches tellende uitsplitsing, beschikt België voor 
een aantal marktdiensten over een klaarblijkelijk com-
paratief voordeel. Vergeleken met wat het geval is in de 
drie buurlanden, leveren de rechtskundige en boekhoud-
kundige diensten, de opslag en de groothandel relatief 
grote bijdragen aan de uitgevoerde Tw. Behalve in som-
mige dienstenbranches, geniet België tevens een klaar-
blijkelijk comparatief voordeel in de bedrijfstakken van 

Grafiek 6 KLAARBLIJKELIJKE COMPARATIEVE VOORDELEN VAN BELGIË 

(ten opzichte van de drie buurlanden, 2010)
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(1) Aandeel van de door elke bedrijfstak bij de uitvoer gecreëerde Tw in de totale door België uitgevoerde Tw, gestandaardiseerd in verhouding tot de drie buurlanden. Een 

index hoger (lager) dan 1 geeft een comparatief voordeel (nadeel) weer, aangezien het aandeel van de bedrijfstak in de uitgevoerde Tw in België groter (kleiner) is dan in de 
drie buurlanden.

(1) Dit geldt met name voor de arbeidsbemiddeling (ondergebracht bij de 
dienstenbranches) waarin ook het uitzendwerk aan de industrie wordt meegeteld.

(2) zie Duprez en Dresse (2013).
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de voedingsmiddelen en de chemische producten. Voor 
een groot aantal verwerkende branches, bijvoorbeeld 
informaticaproducten, elektrische apparatuur, machines, 
werken van metaal en auto’s, is er echter een comparatief 
nadeel.

3.4  Een nieuwe kijk op de geografie van het 
buitenlands handelsverkeer 

De traditionele benadering van de buitenlandse handel 
geeft aan wie de rechtstreekse ontvanger is van de uit-
voer (1). De export naar een land kan echter op zijn beurt 
weer uitgevoerd worden naar een derde land, eventueel 
na verwerking. De eindontvanger van de export en, 
derhalve, van de erin vervatte uitgevoerde Tw, kan dus 
verschillend zijn van de directe ontvanger (2). op precies 
dezelfde manier duiden de traditionele importgegevens 
de directe leverancier aan. De werkelijke oorsprong kan 
echter totaal anders zijn, voor zover de leverancier die 
goederen en diensten vooraf kan hebben ingevoerd.

Voor heel wat productielijnen is een land slechts één van 
de vele schakels in een ketting. De waarde van de door 
de finale ontvanger verbruikte goederen en diensten kan 
over het algemeen worden uitgesplitst naar waardege-
halte, zoals dat achtereenvolgens wordt gecreëerd door 

ieder land dat aan de productieprocessen heeft deelgeno-
men (3). op die manier wordt de geografische oorsprong 
van de waarde bepaald, net als de plaats van de finale 
consumptie.

Een vergelijking van de kaart van Belgiës handelspartners 
volgens de traditionele benadering en volgens de be-
nadering van de toegevoegde waarde verschaft nieuwe 
inzichten. In 2008 verbruikte de Eu bijna 60 % van de 
door België uitgevoerde Tw, terwijl haar aandeel in de 
Belgische goederenuitvoer meer dan 75 % bedroeg. Deze 
vaststelling, die vooral voor Duitsland en Nederland geldt, 
kan door twee elementen worden verklaard. Enerzijds 
zijn de buurlanden de bevoorrechte ontvangers van de 
Belgische wederuitvoer, die per definitie een relatief laag 
Tw-gehalte heeft. Anderzijds gebruiken ze de uit België 
afkomstige goederen en diensten als inputs voor hun 
eigen exportbestemde productie. In voorkomend geval 
vormt Nederland, en in grotere mate Duitsland, de vol-
gende schakel in een ketting die in fine elders eindigt. 
zo legt de Belgische export gemiddeld bijna 1 850 km 

Grafiek 7 DIRECTE ONTVANGER VERSUS EINDONTVANGER : EEN VOORBEELD
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Bron : NBB op basis van who (2013).

(1) De buitenlandse handel en de betalingsbalans geven een geografische uitsplitsing 
van de invoer en de uitvoer voor respectievelijk de goederen en de diensten.

(2) het exportland kan zelf de eindontvanger zijn als het de voor verwerking naar het 
buitenland verstuurde producten of diensten wederinvoert. Volgens gegevens van 
de oESo vallen de bedragen in kwestie voor België echter zeer gering uit.

(3) Timmer et al. (2014) gaan nog verder door de bijdrage te berekenen van kapitaal 
en arbeid van elk land.
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af vooraleer hij de directe ontvanger bereikt, terwijl het 
eindverbruik plaatsvindt op een afstand van gemiddeld 
bijna 3 000 km (1).

wat de invoer betreft, is de buitenlandse waarde even-
eens gecreëerd op een veel grotere gemiddelde afstand 
dan die welke België van haar directe leveranciers scheidt. 
Bijvoorbeeld, de in België via Nederland geïmporteerde 
energiedragers vergroten het belang van deze leverancier 
in de invoergegevens. 

3.5  Een nieuwe kijk op de invoer en de 
handelsbalans 

Naast de rol die de import speelt voor de export, voedt hij 
tevens de binnenlandse vraag. ook het bestuderen van 
de invoer uit het oogpunt van de toegevoegde waarde is 
leerzaam, net zoals dat eerder ook voor de export het ge-
val was. De rechstreekse invoer en de verbruikte ingevoer-
de inputs – de term ‘verbruikt’ wordt hier gehanteerd in 
tegenstelling tot de uitvoerbestemde ingevoerde inputs – 
vormen samen de in België finaal verbruikte buitenlandse 
waarde (2). Anders dan de rechtstreekse invoer die wordt 
verbruikt zonder te zijn verwerkt, worden de verbuikte 

ingevoerde inputs – namelijk de grondstoffen waaronder 
de energiedragers en zelfs andere intermediaire goederen 
en diensten – gebruikt tijdens het productieproces van 
de voor de binnenlandse markt bestemde goederen en 
diensten.

Naar analogie van de voorstelling van de uitvoer in 
grafiek 2, kan ook de binnenlandse vraag in drie com-
ponenten worden uitgesplitst, namelijk de verbruikte 
toegevoegde waarde, de verbruikte ingevoerde inputs 
en de rechtstreekse invoer. Deze laatste vervangt in het 
schema de wederuitvoer. De verbruikte Tw meet de 
waarde die wordt gegenereerd tijdens de voor de bin-
nenlandse markt bestemde productie. Een gedeelte ervan 
komt ook voort uit de handels- en transportmarges die tot 
stand komen op het ogenblik dat de rechtstreekse import 
wordt vervoerd of op het grondgebied wordt verdeeld. 
De verbuikte Tw, die de uitgevoerde Tw aanvult, is de 
complementaire inkomensbron voor de economie. 

In België varieert het gehalte aan verbuikte Tw van het 
ene aggregaat van de binnenlandse vraag tot het andere. 
hoewel de overheid voornamelijk Belgische Tw consu-
meert, in 2010 88 %, bevatten de gezinsconsumptie en de 
bruto kapitaalvorming, met een Tw-gehalte van respectie-
velijk 71 % en 64 %, een hoger gehalte aan buitenlandse 
waarde. In haar geheel beschouwd, voedt de Belgische 
binnenlandse vraag zich voor 72 % met Belgische Tw en 
voor 28 % met buitenlandse waarde. Ter vergelijking : met 
een gehalte aan Belgische Tw van slechts 38 %, bevat de 
uitvoer duidelijk meer buitenlandse waarde.

 

TABEL 1 BELGIËS HANDELSPARTNERS

(2008 ; in %, tenzij anders vermeld)

Uitvoer van goederen en diensten
 

Invoer van goederen en diensten
 

Eindontvanger
 

Directe ontvanger (G) (1)

 
Oorsprong van de waarde

 
Directe leverancier (G) (1)

 

EU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,3 75,5 60,7 74,3

Duitsland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,1 17,1 13,5 16,1

Frankrijk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,2 17,5 12,4 12,4

Nederland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 13,5 9,5 24,3

Verenigd Koninkrijk  . . . . . . . . . . . . . . . . 8,2 6,9 6,7 6,4

Verenigde Staten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 3,8 8,2 4,1

BRICS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5 5,7 10,4 7,1

Gemiddelde afstand (2) (km)  . . . . . . . . . . . 2 943 1 846 2 841 2 037

 

Bronnen : OESO, INR.
(1) De gegevens gelden uitsluitend voor de goederen, volgens de buitenlandse handel als nationaal concept.
(2) De bilaterale afstanden gemeten volgens de geografische verspreiding van de bevolking (Mayer & Zignago, 2011) zijn gewogen aan de hand van de geografische spreiding 

van de uitvoer of de invoer.

 

(1) hierbij zijn de afstandsmaten uit de gegevensbank van de cEpII gebruikt. 
De afstanden houden rekening met de verspreiding van de bevolking over het 
grondgebied (mayer en zignago, 2011). Er zij tevens opgemerkt dat, volgens 
johnson en Noguera (2012b), de door de export afgelegde afstand mettertijd 
is verkleind. Een onderzoek van de gegevens voor België heeft die vaststelling 
evenwel niet bevestigd. 

(2) De consumptie wordt hier bedoeld in de ruime zin, inclusief de bruto 
kapitaalvorming en de voorraadwijziging.
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De vergelijking tussen de export en import van goede-
ren en diensten levert, per saldo, de handelsbalans op. 
Dankzij de benadering vanuit de invalshoek van de toe-
gevoegde waarde kan de handelsbalans als volgt worden 
herschreven :

handelsbalans =  uitvoer van goederen en diensten – 
invoer van goederen en diensten

=  (uitgevoerde Tw + buitenlandse waarde 
van de uitvoer) – (verbruikte buiten-
landse waarde + buitenlandse waarde 
van de uitvoer)

=  uitgevoerde Tw – verbruikte 
buitenlandse waarde

het voordeel van deze nieuwe formulering is dat de bui-
tenlandse waarde van de uitvoer die de beide stromen 
van goederen en diensten doet aanzwellen, geneutrali-
seerd wordt waardoor het versterkend effect verdwijnt. 
De handelsbalans wordt tegenwoordig gedefinieerd als 
het verschil tussen de uitgevoerde Tw (1) en de verbruikte 
buitenlandse waarde. Eerstgenoemde meet de bijdrage 
van het land aan de buitenlandse vraag, terwijl laatstge-
noemde bepaalt welke bijdrage het buitenland aan de 
binnenlandse vraag levert. Tot slot geeft de handelsbalans 
de nettobijdrage weer van een economie aan de buiten-
landse vraag. 

De handelsbalans is een vaak gebruikt instrument om 
de economie te monitoren. In België is de verslechtering 
ervan de belangrijkste oorzaak van de trendmatige daling 
van het saldo op de lopende rekening. De diagnose van 
de werkzame krachten verschilt echter naargelang van de 
benadering. Beschouwen we de stromen van goederen 
en diensten, dan lijkt de verslechtering van de handels-
balans vooral te wijten te zijn aan de relatieve toename 
van de invoer. uit voorafgaande studies is gebleken dat 
die toename voornamelijk toe te schrijven is aan het 
duurder worden van de grondstoffen, in het bijzonder van 
de energiedragers waarvan België een netto-invoerder 
is (2). De analyse van de Tw-stromen, van haar kant, 
lijkt er nog sterker op te wijzen dat de uitgevoerde Tw, 
uitgedrukt in procenten bbp, sedert 2000 een dalende 
tendens vertoont. hoewel de analyse zich nog in een 
beginstadium bevindt, ziet het ernaar uit dat de prijs-
stijging voor grondstoffen, dankzij een rationeler gebruik 
van deze laatste, onder controle is gehouden, maar dat 

ze bepaalde exportgerichte productielijnen kwetsbaarder 
heeft gemaakt. 

met een sedert 2000 teruglopende uitgevoerde Tw (in % 
bbp), is de situatie in frankrijk grotendeels vergelijkbaar 
met die in België. Duitsland en Nederland, daarentegen, 
laten sinds 1995 een stijging van hun handelsbalans op-
tekenen. Een kort onderzoek vanuit de invalshoek van 
de toegevoegde waarde in verhouding tot het bbp toont 
aan dat Duitsland vooral profijt heeft getrokken van een 
stijging van de uitgevoerde Tw, terwijl Nederland de ver-
buikte buitenlandse waarde heeft zien dalen. 

4. recente resultaten en conclusies

De benadering uit het oogpunt van de toegevoegde waar-
de verschaft nieuwe inzichten in het concurrentievermogen 
ten opzichte van het buitenland. ze is een nuttige aanvul-
ling op de analyses die tot dusver zijn verricht op basis van 
de in- en uitvoerstatistieken van goederen en diensten, 

Grafiek 8 VERSLECHTERING VAN DE HANDELSBALANS VAN 
BELGIË
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(1) Eigenlijk zou men de in het buitenland verbruikte Tw moeten gebruiken, die niet 
altijd overeenstemt met de uitgevoerde Tw. Een gedeelte van de uitgevoerde 
Tw kan immers opnieuw worden ingevoerd en in fine in het land zelf worden 
verbruikt. Volgens de gegevens van de oESo gaat het voor België echter om te 
verwaarlozen bedragen. 

(2) zie met name NBB (2012).
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maar ze is er geen vervanging van, met name omdat de 
gegevens van de mondiale matrix niet gevalideerd zijn door 
de nationale instituten voor statistiek, maar ook omdat het 
lang duurt vooraleer ze beschikbaar komen.

De jongste ontwikkelingen kunnen moeilijk accuraat 
worden beoordeeld, vooral omdat ze hebben plaats-
gevonden tegen de achtergrond van een economische 
crisis die de structurele tendensen heeft omgebogen. Er 
zijn echter een aantal elementen die enkele indicaties 
kunnen geven. Belgiës handelsbalans is tussen 2007 en 
2013 verslechterd. Die verslechtering wordt hier echter 
slechts gedeeltelijk beschouwd, aangezien deze analyse 
slechts tot 2010 reikt. De economische crisis heeft in 
Europa doorgaans zwaar toegeslagen, getuige de sterke 
inkrimping van het Europese aandeel in het mondiale bbp 
tussen 2008 en 2012. ook België ontsnapt hier niet aan, 
hoewel ons land blijkbaar niet zwaarder getroffen werd 
dan de buurlanden.

ofschoon de in dit artikel uiteengezette benadering van-
uit de invalshoek van de toegevoegde waarde het niet 
mogelijk maakt de recente ontwikkelingen te volgen, 
verrijkt ze toch in verschillende opzichten de structurele 
analyse van Belgiës concurrentievermogen ten opzichte 
van het buitenland. Deze benadering :
– maakt een betere afbakening mogelijk van het begrip 

‘uitvoer van goederen en diensten’, een statistiek 
waarin buitenlandse waarde vervat is. Deze laatste 
brengt een in het analysekader van de externe resul-
taten van een economie ongewenst versterkend effect 
teweeg ;

– biedt derhalve een alternatief concept van de open-
heidsgraad. Door deze openheidsgraad te meten vanuit 
de invalshoek van de uitgevoerde toegevoegde waarde, 
beloopt hij ongeveer 30 % bbp, tegen 80 % volgens de 
traditionele indicator die gebaseerd is op de uitvoer van 
goederen en diensten. het verschil tussen deze beide 
ratio’s, namelijk bijna 50 % bbp, meet de buitenlandse 
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waarde van de uitvoer. Aangezien deze waarde de in-
voerkosten dekt, is ze geen bron van inkomen voor de 
binnenlandse productiefactoren ;

– nuanceert het tussen 1995 en 2008 opgetekend 
verloop van het marktaandeel bij de uitvoer. Door de 
bijdrage van de uitgevoerde toegevoegde waarde te 
isoleren, valt het verlies aan marktaandeel iets geringer 
uit dan wanneer het wordt berekend op basis van de 
uitvoer van goederen en diensten. Bovendien verkleint 
het verschil met Duitsland en Nederland, aangezien 
de resultaten van deze beide landen bepaald worden 
door een stijging van de wederuitvoer en van de bui-
tenlandse inputs ; 

– onderstreept de cruciale rol, ook al is die soms indi-
rect, van de ondernemingen uit de dienstenbranches. 
ofschoon de goederen het leeuwendeel van de uitvoer 
voor hun rekening nemen, is de export vaak een zaak 
van bedrijven uit de dienstenbranche. Nu eens doen 
ze aan wederuitvoer van goederen die via België gaan, 
met name via de zeehavens, dan weer fungeren ze als 
exportschakel voor door Belgische industriële bedrijven 
vervaardigde goederen. meer fundamenteel wordt 
de uitgevoerde toegevoegde waarde voornamelijk 

gegenereerd door bedrijven die actief zijn in de dien-
stenbranche, meer bepaald via het verlenen van inter-
mediaire diensten aan industriële bedrijven ;

– brengt de handelspartners beter in kaart door de wer-
kelijke oorsprong van de invoer en de finale bestem-
ming aan te geven. De werkelijke consumenten van 
de door België uitgevoerde Tw liggen verder af dan 
de rechtstreekse ontvangers van de export. zo ver-
bruiken de drie buurlanden minder dan 30 % van de 
door België uitgevoerde Tw, terwijl bijna 50 % van de 
Belgische goederenuitvoer voor hen bestemd is ;

– draagt bij tot het bestuderen van de sedert 2000 op-
getekende verslechtering van de handelsbalans. De 
daling van Belgiës uitgevoerde toegevoegde waarde, 
uitgedrukt in procenten bbp, is daar blijkbaar een 
oorzaak van, hoewel ter zake aanvullend onderzoek 
noodzakelijk is.

Tot slot is de benadering vanuit de toegevoegde waarde 
om verscheidene redenen veelbelovend. ze verfijnt de 
kennis van het concurrentievermogen ten opzichte van 
het buitenland en ze biedt tevens nieuwe analyse- en 
onderzoeksperspectieven.



40 ❙ wAArDEcrEATIE BIj DE uITVoEr ❙ NBB Economisch Tijdschrift

Bijlage

Grafiek 10 ONDERLING VERBAND TUSSEN DE BEDRIJFSTAKKEN
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