Sectoraal concurrentievermogen
Selectie van de sectoren
De sectorale prestaties op het vlak van concurrentievermogen kunnen sterk verschillen.
Daarom besteedt de FOD Economie, als aanvulling op de “Boordtabel van het Belgische concurrentievermogen” die jaarlijks gepubliceerd wordt, ook aandacht aan het sectorale concurrentievermogen.
Op basis van het belang van de sectoren in de Belgische economie, de exportprestaties en de
verwevenheid met andere sectoren viel de keuze voor het eerste sectoronderzoek op de sector “Vervaardiging van transportmaterieel”. Voor het tweede sectoronderzoek werd de sector
“Vervaardiging van machines, apparaten en gereedschappen” geselecteerd.
Hieronder vindt u de verschillende stappen die tot de selectie leiden.
1. Meetkundig gemiddelde van de jaarlijkse groei tussen 2008 en 2014
• Van de bruto toegevoegde waarde, in kettingeuro’s (2010)
• Van de totale tewerkstelling, binnenlands concept, in gewerkte uren.
2. Verschil tussen de meetkundige gemiddelden van België en de eurozone, in procentpunt.
3. Grafiek met kwadranten, met de grootte van de bellen in functie van het gewicht van de
sector in de totale Belgische economie (in toegevoegde waarde, lopende prijzen, 2014).
Kwadrant 1
Prestatie slechter dan de eurozone in
toegevoegde waarde.
Prestatie beter dan de eurozone in tewerkstelling.
Kwadrant 3
Prestatie slechter dan de eurozone in
toegevoegde waarde.
Prestatie slechter dan de eurozone in tewerkstelling.

Kwadrant 2
Prestatie beter dan de eurozone in toegevoegde waarde.
Prestatie beter dan de eurozone in tewerkstelling.
Kwadrant 4
Prestatie beter dan de eurozone in toegevoegde waarde.
Prestatie slechter dan de eurozone in
tewerkstelling.

4. Selectie van de sectoren in kwadrant 3 (met de slechtste prestaties).
10 sectoren: AA, CB, CI, CJ, CK, CL, DD, GG, RR, TT.
5. Hoog gewicht van de toegevoegde waarde in de economie (top 5): GG, DD, CL, CK, AA.
6. Selectie van de sectoren (uit kwadrant 3) met de grootste impact op de economie, op basis van de productiemultiplicator van de input-outputtabellen (2010).
Sectoren: AA (1,93-1,66), RR (1,78-1,65), CL (1,60-1,32), CK (1,63), DD (1,59), GG
(1,51-1,47), CI, CJ en CK (allen 1,47).
7. Impact van de sectoren (uit kwadrant 3) op de totale uitvoer (in 2016, communautair concept): transportmiddelen “CL”(≈11,7 %) en machines, apparaten en werktuigen n.e.g.
“CK”(≈7,3 %).

 Gezien het gewicht en de impact op de uitvoer gaat de voorkeur naar de sectoren
CL, transportmiddelen en CK, machines, apparaten en werktuigen. De landbouwsector AA is zeer belangrijk voor het intermediaire verbruik, maar minder
voor de uitvoer en de toegevoegde waarde.
Grafiek 1. Verschil tussen België en de eurozone in de groei van de toegevoegde waarde en van
de tewerkstelling.

Bron: INR, Eurostat, eigen berekeningen.

Grafiek 2. Verschil tussen België en de eurozone in de groei van de toegevoegde waarde en van
de tewerkstelling: extract van de sectoren in kwadrant 3.

Bron: INR, Eurostat, eigen berekeningen.

“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”

Bijlage: Omschrijving van de sectoren
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Landbouw, bosbouw en visserij
Winning van delfstoffen
Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten
Vervaardiging van textiel, kleding, leer en producten van leer
Houtindustrie, vervaardiging van papier en papierwaren, drukkerijen
Vervaardiging van cokes en geraffineerde aardolieproducten
Vervaardiging van chemische producten
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
Vervaardiging van producten van rubber en kunststof en van anderen nietmetaalhoudende minerale producten
Vervaardiging van metalen in primaire vorm en van producten van metaal,
exclusief machines en apparaten
Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische
producten
Vervaardiging van elektrische apparatuur
Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen n.e.g.
Vervaardiging van transportmiddelen
Vervaardiging van meubelen en overige industrie, reparatie en installatie
van machines en apparaten
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Bouwnijverheid
Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen
Vervoer en opslag
Verschaffen van accommodatie en maaltijden
Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen
Telecommunicatie
Informaticadiensten en dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie
Financiële activiteiten en verzekeringen
Exploitatie van en handel in onroerend goed
Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening, hoofdkantoren, adviesbureaus, architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied
Reclamewezen en marktonderzoek; overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Administratieve en ondersteunende diensten
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
Onderwijs
Menselijke gezondheidszorg
Maatschappelijke dienstverlening
Kunst, amusement en recreatie
Overige diensten
Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie
Extraterritoriale activiteiten

