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5 Economische afhankelijkheid van de Belgische 
ondernemingen ten opzichte van het buitenland 

 
Onder meer de spanningen in de Chinees-Amerikaanse handelsbetrekkingen, het akkoord over de Brexit 
en de coronapandemie hebben laten zien in welke mate het vrije verkeer van goederen, diensten en 
personen tussen onderling verbonden landen belemmerd kan worden en bijgevolg de economische groei, 
de tewerkstelling en het welzijn van de betrokken landen kan beïnvloeden. Deze verstoringen van de 
internationale betrekkingen deden een licht schijnen op de kwetsbaarheid van de bevoorrading met 
intermediaire input en deden de vraag rijzen hoe het staat met de veerkracht van de verschillende 
sectoren. Deze internationale context vestigde tevens de aandacht op de mondiale waardeketens.  
 
Als kleine open economie zit België sterk verweven in de mondiale waardeketens. Deze laatste impliceren 
een tweevoudige relatie: die van de aanbodzijde en die van de vraagzijde.  Van de kant van het aanbod 
doen de meeste Belgische ondernemingen een beroep op input uit het buitenland door zich rechtstreeks 
of onrechtstreeks te bevoorraden bij invoerders, vooral dan wat energie en grondstoffen betreft1. Van de 
kant van de vraag zijn talrijke ondernemingen geïntegreerd in internationale productieketens en/of 
genereren ze een aanzienlijk deel van hun omzet via de uitvoer.  
 
In het kader van de screening van de marktwerking, die gebaseerd is op de verkoop op de Belgische 
binnenmarkt, zal dit hoofdstuk zich richten op de economische afhankelijkheid van het buitenlandse 
aanbod, zonder daarom het belang van de buitenlandse vraag te minimaliseren.  
 
Het doel van dit hoofdstuk bestaat erin de economische afhankelijkheid van de Belgische industriesectoren 
te analyseren2. Dit hoofdstuk is dan ook een aanvulling op de horizontale screening. Als zich namelijk in 
het buitenland een probleem voordoet in een sterk (van het buitenland) afhankelijke sector, dan kan dat 
schadelijk zijn voor de bevoorrading en de marges van de ondernemingen, kan het de markwerking 
aantasten en kan het een opwaartse druk uitoefenen op de consumptieprijzen. Daarnaast helpt deze 
analyse mede na te gaan welke sectoren het zwaarst door een wereldwijde crisis getroffen dreigen te 
worden. 
 
De kwestie van de toelevering van intermediaire input en de mate van veerkracht van de verschillende 
industrietakken in het geval van verstoringen op de internationale markten kan uit verschillende 
invalshoeken benaderd worden. Om te trachten op deze vraag een antwoord te geven, werden 
verschillende indicatoren geselecteerd. Het eerste deel van dit hoofdstuk gaat over de integratie van de 
Belgische ondernemingen in de mondiale waardeketens, waarbij gebruik gemaakt werd van de databank 
“ Trade in Value ” van de OESO. Het tweede deel concentreert zich op de oorsprong van de invoer, via de 
ontwikkeling van een indicator voor de concentratiegraad van de invoer.   

5.1. Integratie van de Belgische ondernemingen in de 
mondiale waardeketens 

Dit deel is gebaseerd op de berekening van sectorindicatoren uit de databank “ Trade in Value ” van de 
OESO zoals het aandeel van de intermediaire invoer in de totale intermediaire consumptie3, het aandeel 

 
1 E. Dhyne en C. Duprez, De wereld is klein. De integratie van de Belgische ondernemingen in de 
wereldeconomie , NBB, Economisch Tijdschrift, september 2017. 
2 Deze analyse concentreert zich op de industriesectoren. Het Prijzenobservatorium beschikt namelijk wel over 
gegevens over de invoer van producten, maar niet over de invoer van diensten.  
3 Lucian CERNAT, European Commission, Trade policy reflections beyond the COVID19 outbreak, 2020 

https://www.nbb.be/nl/artikels/de-wereld-klein-de-integratie-van-de-belgische-ondernemingen-de-wereldeconomie
https://www.nbb.be/nl/artikels/de-wereld-klein-de-integratie-van-de-belgische-ondernemingen-de-wereldeconomie
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van de totale uitvoer in de totale productie, of ook nog de toegevoegde waarde in de totale productie. 
Deze drie indicatoren beïnvloeden de toegevoegde waarde in de finale binnenlandse vraag en in de 
uitvoer4.  

Het aandeel van de invoer in de intermediaire consumptie verstrekt gegevens over de potentiële 
kwetsbaarheid van de toeleveringen van de Belgische industrie, die nuttig zijn voor de versterking van haar 
veerkracht op internationale markten. Hoe groter het aandeel ingevoerde input, hoe afhankelijker de 
sector is van de invoer. 
 
Grafiek 1. Aandeel van de invoer in de intermediaire consumptie van de industriesectoren van België en van haar 
voornaamste buurlanden, 2015 

 
Bron: TiVA (OESO) 
 
Het aandeel van de intermediaire invoer in de volledige input bedroeg gemiddeld 43% in 20155 voor de 
gehele Belgische industrie.  Dit aandeel leunt dicht aan bij dat van Nederland (40 %), maar blijkt groter dan 
dat van de grote buurlanden (30 % in Frankrijk en 29 % in Duitsland). Het verschil met de buurlanden ziet 
men vooral in de automobielindustrie (NACE 29), in de vervaardiging van rubber en kunststoffen 
(NACE 22), in de vervaardiging van machines (NACE 28) en in de vervaardiging van andere niet-
metaalhoudende minerale producten (NACE 23). In België hadden de “Vervaardiging van cokes en van 
geraffineerde aardolieproducten ” (66 %) en de “ Automobielsector ” (64 %) een verhouding van boven de 

 
4 De verticale specialisatiegraad wordt gedefinieerd als de buitenlandse toegevoegde waarde in de uitvoer (R. 
B. Koopman, Zhi Wang en Shang-Jin Wei, Tracing Value-Added and Double Counting in Gross Exports, American 
Economic Review (november 2012)). 
5 Dit aandeel van de invoer is mettertijd toegenomen, van 38% in 2005 naar 43% in 2015. Bij de meeste Belgische 
industriesectoren nam hun afhankelijkheid van de invoer mettertijd toe. De sectoren rubber (+13 
procentpunten), chemie (+12 procentpunten), metaal (+ 12 procentpunten) en basismetaal (+11 
procentpunten) kenden de meest spectaculaire groei tussen 2005 en 2015. 

https://www.researchgate.net/profile/Zhi-Wang-15
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Shang-Jin-Wei-67819882
https://www.researchgate.net/publication/255724907_Tracing_Value-Added_and_Double_Counting_in_Gross_Expor
https://www.researchgate.net/journal/American-Economic-Review-0002-8282
https://www.researchgate.net/journal/American-Economic-Review-0002-8282
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50 %, hetgeen betekent dat meer dan de helft van hun input werd ingevoerd. De Nederlandse industrietak 
“ Elektronische apparatuur ” 6 en de Franse industrietak “ Andere transportmiddelen ” 7 kochten dan weer 
relatief meer input in het buitenland dan dezelfde industrietakken van de andere landen.  
 
Deze waarneming verdient echter enige nuancering. De oorsprong van de invoer vormt namelijk een 
belangrijke dimensie in de evaluatie van de economische afhankelijkheid van de sectoren. De 
automobielsector bijvoorbeeld (64 % van de ingevoerde input) lijkt afhankelijker van het buitenland dan 
de sector elektronische apparatuur (43 %) en de textielsector (41 %). Echter blijkt uit een uitsplitsing 
volgens geografisch gebied dat meer dan de helft van de intermediaire invoer van textiel afkomstig is van 
Azië of van andere regio’s, terwijl de automobielsector zich vooral in de Europese Unie bevoorraadt. 
 
Grafiek 2. Herkomst van de invoer van de Belgische industriesectoren, 2015 

 
Bron: TiVA (OESO), 2015 
 
Gemiddeld komt 62 % van de intermediaire invoer vanuit een ander lid van de Europese Unie. De sector 
“ Gas en elektriciteit ” valt in verhouding het sterkst terug op de Europese Unie (voor 92%). Afgezien van 
enkele sectoren (13-15 Textiel en 30 Andere transportmiddelen) ligt het aandeel van de Europese Unie 
hoger dan 50%. Een belangrijk deel van de invoer van “ Textiel ” (36%) is afkomstig uit Azië, net als de 
invoer van de sectoren “ Elektrische toestellen ” (28%) en “ Elektronische apparatuur ” (21%), terwijl die 
van de “ Andere transportmiddelen ” grotendeels uit Noord-Amerika komt (30%). Bijna een kwart (24%) 

 
6 Nieke Aerts, Timon Bohn, Tom Notten en Khee Fung Wong, De Nederlandse import- en exportafhankelijkheid 
van China, Rusland en de Verenigde Staten. Analyse van de bilaterale investerings- en handelsrelaties in 
goederen en diensten, 2020. 
7  « Le fort dynamisme des importations aéronautiques d’équipements bénéficie principalement aux moteurs 
provenant du Royaume-Uni et des États-Unis » (INSEE, Département de la Conjoncture, « Après deux ans de 
turbulences, le secteur aéronautique français peut redécoller », 2016). 
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van de invoer van de sector “ Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten ” is 
afkomstig van buiten de EU-28 (Rusland).  
 
Een andere manier om de voorgaande resultaten te nuanceren bestaat erin de buitenlandse toegevoegde 
waarde in de finale Belgische vraag te bekijken zowel langs de zijde van de binnenlandse vraag als van de 
uitvoerzijde. Naast de rechtstreekse benadering via het aandeel van de invoer in het intermediair verbruik 
(grafiek 19) kan door een gecumuleerde benadering de volledige productieketen van de bedrijfstak 
ontleed worden. Bij deze gecumuleerde benadering worden alle intermediaire productiefactoren in 
binnenlandse of buitenlandse toegevoegde waarde onderscheiden. Op die manier kan men de 
economische afhankelijkheid van België ten opzichte van het buitenland beter kwantificeren en de 
regio’s waarvan de Belgische industrie afhangt nauwkeuriger omschrijven. De bilaterale stromen 
geven enkel informatie over de rechtstreekse leverancier, terwijl men aan de hand van de 
toegevoegde waarde8 naar de bron van de vervaardiging van het product kan terugkeren en alle 
leveranciers opwaarts in de productieketen kan terugvinden.  
 
Grafiek 3. Toegevoegde waarde in de finale Belgische binnenlandse vraag, 2015 

 
Bron: TiVA (OESO), 2015 
 

 
8 De Belgische automobielindustrie kan bijvoorbeeld een auto invoeren die de laatste afwerking gekregen heeft 
in Nederland (een gemetalliseerde lak op het koetswerk aanbrengen voor een toegevoegde waarde van 2.000 
euro), maar die gebouwd werd in Duitsland (vervaardiging en assemblage van het voertuig voor een 
toegevoegde waarde van 23.000 euro). De rechtstreekse benadering zal aangeven dat Nederland voor 25.000 
euro een auto uitgevoerd heeft naar België. De indirecte benadering zal aangeven dat de Belgische 
automobielindustrie in termen van toegevoegde waarde meer afhangt van Duitsland (23.000 euro) dan van 
Nederland (2.000 euro).   
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In 2015 was de toegevoegde waarde die voortgebracht werd door de finale binnenlandse vraag  van de 
Belgische industrie (grafiek 21) voor meer dan een derde afkomstig van het buitenland (38 %). Tussen de 
verschillende sectoren is deze bijdrage van het buitenland erg verschillend, van 16 % voor “ Gas en 
elektriciteit ” tot meer dan 70% van de toegevoegde waarde voor de metaalnijverheid.  
 
Naast de metaalnijverheid (71 %) hangen nog andere sectoren zoals de automobielindustrie (70 %) en de 
rubberindustrie (64 %) in sterke mate af van het buitenland in termen van toegevoegde waarde. Terwijl 
volgens de rechtstreekse benadering (grafiek 19) de automobielindustrie in sterke mate afhankelijk was 
van de invoer (64 % van het intermediair verbruik), bevoorraadden de metaalnijverheid en de 
rubberindustrie zich slechts voor 45 % in het buitenland. De vraag aan de Belgische textielsector genereert 
evenveel toegevoegde waarde op de buitenlandse markt als op de binnenlandse markt. Uitgedrukt in 
termen van toegevoegde waarde is de afhankelijkheid van het buitenland van de houtsector (47 %) en de 
papiersector (45 %) aanzienlijk vergroot, terwijl deze volgens de rechtstreekse benadering  geringer lijkt 
(respectievelijk 31 en 34 %). Met andere woorden, deze sectoren kochten op de Belgische markt input die 
een aanzienlijke buitenlandse toegevoegde waarde bevat.   
 
Terwijl uit de rechtstreekse benadering bleek dat de cokesindustrie zich ruimschoots op de buitenlandse 
markt bevoorraadde (65 %), wijst de benadering volgens de toegevoegde waarde op een veel minder 
sterke afhankelijkheid van deze sector ten opzichte van het buitenland (40 %). Met andere woorden, de 
cokesindustrie kocht input met een grote binnenlandse toegevoegde waarde.  
 
De rechtstreekse benadering en de benadering via de toegevoegde waarde geven vergelijkbare ratio’s voor 
bepaalde sectoren zoals de vervaardiging van elektrische toestellen (respectievelijk 46 en 49 %), 
elektronische apparatuur (respectievelijk 42 en 46 %) en machines (elk 44 %) alsook voor de chemische en 
farmaceutische nijverheid (41 en 46 %). 
 
Andere sectoren zoals bijvoorbeeld gas en elektriciteit (16 %), andere transportmiddelen (26 %), voedings- 
en drankenindustrie (28 %), andere niet-metaalhoudende minerale producten (32 %) en vervaardiging van 
metaal (37 %) gebruiken minder ingevoerde input dan het gemiddelde van de industriesectoren (38 %).  
 
Gemiddeld is 21 % van de toegevoegde waarde in de finale Belgische binnenlandse vraag afkomstig van 
een ander land van de Europese Unie dan België. De vraag aan de automobielsector bracht in verhouding 
de grootste toegevoegde waarde van een ander land van de Europese Unie voort (50 %); het aandeel van 
de toegevoegde waarde vanuit een ander land van de Europese Unie die gecreëerd werd door de 
rubberindustrie bedraagt 41 %. De toegevoegde waarde die voortgebracht werd door de vraag aan de 
textielsector kwam voor 21 % uit Zuid-Azië en Zuidoost-Azië, hetgeen het hoogste aandeel is van alle 
industriesectoren. Deze verhouding bedraagt 15 % voor basismetalen en voor elektronische apparatuur.  
 
Naast de toegevoegde waarde in de finale binnenlandse vraag verdient ook de toegevoegde waarde in de 
uitvoer nader onderzoek. Deze benadering kan samengevat worden aan de hand van de graad van 
verticale specialisatie9  zoals geïllustreerd in grafiek 22. Voor sommige sectoren vormt de uitvoer namelijk 
een groot deel van de afzet van hun productie. In 2015 bedroeg het aandeel van de uitvoer in de totale 
productie gemiddeld 47 % in de Belgische industrie. De automobielindustrie bijvoorbeeld (80 %), de 
metaalnijverheid (74 %) en de chemische en farmaceutische nijverheid (67 %) zijn sterk exportgericht, 
terwijl de papiersector (27 %) en de andere niet-metaalhoudende minerale producten (29 %) meer op de 
nationale markt gericht zijn.  
 
 

 
9 De verticale specialisatiegraad wordt gedefinieerd als de buitenlandse toegevoegde waarde in de uitvoer. 
(Federaal Planbureau, Value chain integration of export-oriented and domestic market manufacturing firms, 
2018).  

https://www.plan.be/uploaded/documents/201809260931310.WP_1811_11757.pdf


9 
 

 
 
Grafiek 4. Vergelijking van de verticale specialisatiegraad van België en van haar voornaamste buurlanden, 2015 

 
Bron: TiVA (OESO) 
 
In België ligt de verticale specialisatiegraad10 (44 %) gemiddeld hoger dan in de voornaamste buurlanden 
(respectievelijk 30 % in Frankrijk en 25 % in Nederland en in Duitsland), hetgeen betekent dat de uitvoer 
van de Belgische industrie meer buitenlandse toegevoegde waarde integreert (44 %) dan die van de 
voornaamste buurlanden (25 % tot 30 %). Afgezien van de “ Andere transportmiddelen ” (NACE 30) hangen 
de Belgische industriesectoren meer af van de intermediaire invoer dan de voornaamste buurlanden, 
hetgeen hen kwetsbaarder maakt in het geval van een onderbreking van de toeleveringen in de mondiale 

 
10 Er kunnen belangrijke verschillen vastgesteld worden tussen de ondernemingen van dezelfde sector met 
betrekking tot hun integratie in de globale waardeketens. Men dient dan ook de structuur van de 
ondernemingen te bekijken, zoals hun gerichtheid op de export of op de binnenlandse markt. Belgische 
ondernemingen die tot een Belgische of buitenlandse groep behoren (OESO, 2019) zijn beter geïntegreerd in de 
internationale handel, en over het algemeen ook productiever. Een inclusieve politiek waarbij multinationals, 
hun dochterondernemingen in het buitenland en de talrijke kleine en middelgrote ondernemingen met elkaar 
verbonden zijn, biedt een gunstig klimaat voor de ontwikkeling van de internationale handel, voor de groei van 
de productiviteit van de nationale economie (Caves, 1996) en voor de overdracht van technologische kennis 
(“ spillover effects ”). Dankzij het onderscheid in de structuur van de input naargelang de gerichtheid van 
ondernemingen, zij het meer op de binnenlandse markt dan wel op de export, kan men de analyse van de 
economische afhankelijkheid verfijnen. De verticale specialisatiegraad is hoger voor de exportgerichte 
ondernemingen dan voor de binnenlandse ondernemingen. Exportfirma’s voeren in verhouding meer 
intermediaire producten in dan binnenlandse ondernemingen. Deze exportfirma’s zijn sterk geïntegreerd in de 
internationale handel. De Belgische uitvoer telt een groot aandeel buitenlandse toegevoegde waarde, hetgeen 
getuigt van de fragmentatie van het productieproces. De exportfirma’s zijn daarentegen minder naar boven toe 
geïntegreerd in de Belgische economie dan de binnenlandse ondernemingen, maar zij genereren niettemin een 
aanzienlijke toegevoegde waarde bij de Belgische leveranciers van diensten.  
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waardeketens. De sector “ Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten ” (NACE 19) 
vertoont een bijzonder hoge verticale specialisatiegraad, ongeacht het bestudeerde land. De 
automobielindustrie (NACE 29) en de metaalnijverheid (NACE 24) kennen ook een hoge specialisatiegraad 
in België (ten opzichte van de andere buurlanden). De chemische en farmaceutische industrie in België 
daarentegen (NACE 20-21), die sterk exportgericht is, vertoont een lagere specialisatiegraad dan het 
gemiddelde van de industrie. De sector “ Gas en elektriciteit ” (NACE 35) en de “ Overige industrie ” (NACE 
31-33), sectoren die op de binnenlandse markt gericht zijn, noteren gemiddeld een geringere 
specialisatiegraad.  
 
In Frankrijk is de verticale specialisatiegraad van de “ Andere transportmiddelen ” bijzonder hoog in 
vergelijking met de andere bestudeerde landen, hetgeen de resultaten van de grafiek over het aandeel van 
de intermediaire invoer bevestigt. In Nederland daarentegen bedraagt de verticale specialisatiegraad 
slechts 25 %, wat een laag percentage is vergeleken met het aandeel van de invoer in de intermediaire 
consumptie (40 %). Met andere woorden, de Nederlandse economie draagt in hoge mate bij tot de 
toegevoegde waarde van haar uitvoer. 

5.2. Concentratiegraad van de invoer: analyse van de 
sectoren 

In het voorgaande deel konden we op geaggregeerd niveau vaststellen welke industriesectoren sterk 
afhankelijk waren van de invoer in het kader van hun productieprocessen en konden we de oorsprong 
van de toegevoegde waarde in de finale binnenlandse vraag en in de uitvoer van deze sectoren 
bepalen. Dit deel concentreert zich op de herkomst van de invoer van input voor de industriesectoren, 
gedefinieerd op een verder uitgesplitst niveau. 
 
Daartoe werd een HHI-importindex11 berekend. Deze meet de concentratiegraad van de invoer per 
toeleveringsland voor een gegeven sector. Deze concentratiegraad van de invoer geeft de mate weer 
waarin een industriesector afhankelijk is van een of meer toeleveringslanden. Als een sector van een 
beperkt aantal importerende landen afhangt, is het risico namelijk groter dat men te maken krijgt met 
een toeleveringsprobleem in geval van een verstoring van de mondiale productieketens. Deze HHI-
importindex wordt parallel geplaatst met de verhouding tussen de invoer en de omzet, die het belang 
van de invoer in het productieproces aantoont.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Deze wordt berekend als de som van de kwadraten van de marktaandelen van de invoer (S) vanuit de 
verschillende landen (j):  

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = � 𝑆𝑆𝑗𝑗2
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
 

Hoe hoger de HHI-importindex, hoe sterker de invoer geconcentreerd is op een beperkt aantal handelspartners. 
Deze index wordt berekend op basis van de in- en uitvoerstatistieken van de Nationale Bank voor de 
industriesectoren op NACE 3-digitniveau en bestrijkt de periode 2014 tot 2018. De index kan variëren tussen 0 
(een oneindig aantal toeleveringslanden) en 10.000 (een enkel toeleveringsland). De drempel van 2.500 komt 
overeen met een situatie waarbij de 2 voornaamste leveranciers goed zijn voor ongeveer 50% van de totale 
invoer.  
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Grafiek 5. Concentratiegraad van de globale invoer van de Belgische ondernemingen, 2014-2018 

 
Bronnen: NBB, TiVA (OESO) 
Opmerking: De kwadranten worden afgebakend door de mediane waarden12 van de indicatoren. De bollen geven de grootte van 
de sectoren weer volgens hun totale omzet.  
 
Sommige sectoren vertonen een hoge concentratiegraad van de invoer  en een hoge ratio van de 
invoer op de omzet (zie grafiek 23, kwadrant rechtsboven). Bij toeleveringsproblemen zou de 
productie van deze sectoren verstoord kunnen worden. Dat is met name het geval bij de 
“ Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten ” (NACE 192)13, de “ Vervaardiging van 
farmaceutische producten ” (NACE 212) en de “ Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen ” 
(NACE 291), maar ook bij de “ Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in 
verband daarmee ” (NACE 303) en de “ Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten 
en benodigdheden ” (NACE 325).  
 
Een hoge concentratiegraad van de invoer vindt men in sectoren met een lage invoer ten opzichte van 
hun omzet. Dat geldt met name voor sommige netwerkbranches (zie grafiek 23, kwadrant 
rechtsonder). Die invoer kan evenwel van strategisch belang zijn in hun productieproces.   

 
12 De concentratiegraad van de invoer per toeleveringsland bedroeg gemiddeld ongeveer 2.200. Sommige 
sectoren hebben echter een zeer hoge concentratiegraad die het gemiddelde omhoog drukt, terwijl twee derde 
van de sectoren een lagere concentratiegraad hebben dan gemiddeld. Daarom werd besloten om te kiezen voor 
de mediaan in plaats van het gemiddelde om de kwadranten af te bakenen. 
13 België is op energievlak in grotere mate afhankelijk van landen buiten Europa dan zijn voornaamste 
buurlanden (Shedding light on energy in the EU, 2020 edition, Eurostat). 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html
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In het kwadrant linksboven vindt men sectoren zoals de “ Vervaardiging van chemische 
basisproducten ” (NACE 201), de “ Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen ” (NACE 
241), de “ Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen ” (NACE 244) of ook nog de 
“ Vervaardiging van producten van kunststof ” (NACE 222). Deze sectoren hebben een lagere 
concentratiegraad dan de mediane waarde van de verwerkende nijverheid: zij kopen hun input bij 
verschillende toeleveringslanden. Sommige van deze sectoren zoals de “ Productie van edele metalen 
en van andere non-ferrometalen ” zouden niettemin een zekere afhankelijkheid kunnen onderhouden 
tegenover een specifieke input (zoals bijvoorbeeld een bepaalde natuurlijke hulpbron) die nodig is 
voor het productieproces van deze sector.  
 
De herkomst van de invoer van de industriesectoren levert meer gedetailleerde gegevens op dan een 
algemene index over de concentratiegraad van de invoer. De geografische nabijheid en de 
economische integratie zijn factoren die het bevoorradingsrisico van verschillende sectoren kunnen 
verkleinen. Het Prijzenobservatorium heeft daarom een onderscheid gemaakt tussen de 
concentratiegraad van de Europese invoer (EU-28) en de invoer van buiten de Europese Unie (buiten 
de EU-28). De tabel hieronder omvat de sectoren waarvan de concentratiegraad van de invoer van 
buiten de EU-28 hoger is dan 1.000: vanaf dat cijfer wordt de concentratie als hoog beschouwd14. 
 
Tabel 1. Concentratiegraad van de invoer van buiten de EU-28 van de Belgische ondernemingen, 2014-2018 

 

Bron: NBB, eigen berekeningen 

 
Onder de sectoren die in hoge mate afhangen van invoer van buiten de Europese Unie vinden we 
verschillende sectoren van de netwerksectoren terug (zoals de “ Productie en distributie van gas ” 
(NACE 352), de “ Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht ” (NACE 353) en de 
“ Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit ” (NACE 351)),  van de chemische en 
farmaceutische nijverheid (“ Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen ” (NACE 211) en 
“ Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw ” 
(NACE 202)) alsook van de textielnijverheid (“ Vervaardiging van artikelen van bont ” (NACE 142) en 
“ Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding ” (NACE 143)).   
 
Sommige sectoren daarentegen hebben weliswaar een hoge globale index, maar een geringe 
concentratiegraad wanneer men enkel rekening houdt met de toeleveringslanden van buiten de 

 
14 Maria Chiara Cavalleri, Alice Eliet, Peter McAdam, Filippos Petroulakis, Ana Soares, Isabel Vansteenkiste, 
Concentration, market power and dynamism in the euro area, ECB discussion paper, March 2019. 

CD_NACE Benaming HHI buiten EU-27 2014-2018
323 Vervaardiging van sportartikelen 8.676                                                                  
352 Productie en distributie van gas 7.358                                                                  
262 Vervaardiging van computers en randapparatuur 6.074                                                                  
353 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht 4.888                                                                  
304 Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen 3.454                                                                  
182 Reproductie van opgenomen media 3.207                                                                  
284 Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbe-werking en van gereedschapswerktuigen 2.871                                                                  
322 Vervaardiging van muziekinstrumenten 2.617                                                                  
142 Vervaardiging van artikelen van bont 2.548                                                                  
234 Vervaardiging van andere keramische producten 2.426                                                                  
325 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden 2.120                                                                  
331 Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten 1.638                                                                  
211 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 1.483                                                                  
321 Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen 1.286                                                                  
202 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw 1.256                                                                  
143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding 1.218                                                                  
351 Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit 1.101                                                                  

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2253%7Ecf7b9d7539.en.pdf
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grenzen van de Europese Unie. Het gaat daarbij onder meer om de sector “ Vervaardiging van 
geraffineerde aardolieproducten ” (NACE 192), die rechtstreeks afhangt van Europese 
ondernemingen die zelf afhangen van invoer uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie, maar 
ook om voedingssectoren zoals de “ Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten ” 
(NACE 104), de “ Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten ” (NACE 106) 
en de “ Vervaardiging van diervoeders ” (NACE 109). Deze voedingssectoren bevoorraden zich 
voornamelijk bij hun voornaamste buurlanden. Ook sectoren uit de automobielsector (NACE 29) zoals 
de “ Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen ” (NACE 291) en de “ Vervaardiging van 
carrosserieën voor motorvoertuigen ” (NACE 292) gebruiken een aanzienlijk deel van input die 
ingevoerd wordt uit de rest van de Europese Unie.    

5.3. Conclusie 
Met deze analyse van de economische afhankelijkheid hebben we willen nagaan welke Belgische 
industriesectoren zich het meest in het buitenland bevoorraden. Een grote economische 
afhankelijkheid ten opzichte van het buitenland kan aan de oorsprong liggen van een verstoring van 
de productieketen in geval van spanningen op de internationale markten, hetgeen met name de 
consumptieprijzen op de Belgische markt de hoogte in kan drijven.  
 
Het aandeel van de buitenlandse input in de Belgische industriesectoren blijkt dicht bij dat van 
Nederland (40 %) te liggen, maar is hoger dan in de twee grote buurlanden, die door hun 
marktomvang autonomer zijn (29 % voor Frankrijk en 28 % voor Duitsland).  
 
Wat de herkomst van de invoer betreft, hangt de Belgische industrie hoofdzakelijk af van de input van 
andere lidstaten van de Europese Unie. 
 
In termen van toegevoegde waarde droeg het buitenland voor iets meer dan een derde (38 %) bij tot 
de toegevoegde waarde van de finale vraag van de Belgische industrie en iets minder dan de helft 
(44 %) van de toegevoegde waarde van zijn uitvoer. De sectoren die meer afhankelijk zijn van de invoer 
(zoals bijvoorbeeld de metaalnijverheid en de automobielindustrie) zijn over het algemeen 
kwetsbaarder ten opzichte van de buitenlandse vraag, want ze zijn sterker geïntegreerd in de 
internationale handel.  
 
Uit deze studie bleek tevens dat sommige subsectoren van de textielsector (NACE 13-15) alsook de 
vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten  (NACE 19), de elektronische 
apparatuur (NACE 26), de elektrische toestellen (NACE27), de vervaardiging van machines (NACE 28) 
en de automobielindustrie (NACE 29) van een beperkt aantal buitenlandse leveranciers afhangen. Een 
verstoring van de mondiale toeleveringsketen zou hun productieproces kunnen belemmeren. Aan de 
hand van de concentratiegraad van de invoer per toeleveringsland kon men ook zien dat specifieke 
subsectoren zoals de “ Vervaardiging van farmaceutische producten ” (NACE 212), de “ Vervaardiging 
van militaire gevechtsvoertuigen ” (NACE 304) en de “ Vervaardiging van medische en 
tandheelkundige instrumenten en benodigdheden ” (NACE 325) zich bij een beperkt aantal 
leveranciers bevoorraden. 
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