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Ondernemen

In de beleidsbrief 2012-2013 van de bevoegde minister 
voor economie worden de volgende beleidsprioriteiten 
onderscheiden:

 - op peil houden van de financiering van ondernemin-
gen en projecten;

 - het creëren van meer en sterker ondernemerschap;
 - het scheppen van voldoende ruimte voor onderne-

merschap;
 - de vergroening van de Vlaamse economie;
 - meer doorgroei van bestaande ondernemingen;
 - uitvoering geven aan de acties uit het Nieuw Indus-

trieel Beleid (NIB).

Het Pact 2020 onderscheidt een drietal luiken rond eco-
nomie. Het eerste luik gaat over de voorwaarden om te 
komen tot een duurzame topregio (bbp, arbeidsproducti-
viteit,…). Dit wordt behandeld in de macro-economische 
context. Het luik ‘innovatie’ benadrukt de noodzaak om 
de omzet uit nieuwe of verbeterde producten te verho-
gen, de ontwikkeling van speerpuntdomeinen en meer 
werkenden in kennisintensieve sectoren. In het derde luik 
staat  het ‘ondernemerschap’ centraal. Daarbij gaat het 
niet enkel over meer ondernemen, ook bij doelgroepen 
(vrouwen, ouderen,…), maar eveneens over doorgroei 
van starters.

 De zwakke conjunctuur als gevolg van de eurocrisis 

maakt dat de netto-groeiratio en de turbulentie van 

bedrijven iets terugloopt in 2012 (figuur 2.105). 

 Het Vlaamse Gewest telt in 2011 9,2% zelfstandigen 

onder de bevolking van 15 tot en met 64 jaar. Voor het 

derde jaar op rij is er sprake van een lichte daling (figuur 

2.107).

 De investeringsratio ligt nog hoog in 2011 maar er zijn 

tekenen dat de investeringsactiviteit nadien minder hoge 

toppen scheert (figuur 2.109).

 Vlaanderen scoort matig tot goed voor de tewerkstelling 

in technologische of creatieve sectoren. Vlaamse bedrij-

ven introduceren meer dan elders nieuwe of vernieuwde 

product- of procesinnovaties of organisatorische of mar-

ketinginnovaties (figuur 2.113). 

 Het aandeel van de technologische industrie in het 

Vlaams economische weefsel neemt af, maar is groter 

dan in de EU27 als geheel qua bruto toegevoegde waar-

de en kleiner qua werkgelegenheid. De kennisintensieve 

diensten zijn de motor van de economie. In 2011 telt het 

Vlaamse Gewest 9,1% werkenden in de kennisintensieve 

sectoren. Dat is iets lager dan tijdens de drie voorgaande 

jaren. De EU27 scoort gemiddeld lager, maar van onze 

buurlanden doet Duitsland het beter (figuur 2.111).

 De Vlaamse uitvoer en invoer herstellen zich in 2010 

en 2011 van de inzinking als gevolg van de financieel-

economische crisis. De conjunctuurverzwakking van 2012 

gaat echter hand in hand met geringere groeicijfers 

van de buitenlandse handel. In vergelijking met onze 

buurlanden doet Vlaanderen het in 2011 niet slecht. De 

buitenlandse directe investeringen liggen in 2012 qua 

aantal en bedrag op een minder hoog peil dan in 2011, 

een topjaar (figuur 2.126).

 De Vlaamse export neemt in 2012 met 2,6% toe. In 2010 

en 2011 ligt dat tussen 10 en 20% (figuur 2.119).

 Het Vlaamse marktaandeel daalt in 2011 met 4,2% in de 

BRIC. In de N11 neemt het evenwel toe met 5,3%. Onze 

drie buurlanden deden het telkenmale slechter (figuur 

2.125).

BLIKVANgERS De Vlaamse Regering benadrukt het belang van meer 
ondernemerschap. Groeiende ondernemingen en het ge-
bruiken van het potentieel bij doelgroepen zijn belangrijke 
aspecten daarbij. Innovatief en creatief ondernemen leidt 
tot een hogere toegevoegde waarde. Succesvol onderne-
men staat ook in verband met exporteren. Het is daarom 
belangrijk dat Vlaanderen sterker aanwezig is in de snel-
groeiende markten. Ook de directe buitenlandse investe-
ringen in het Vlaamse Gewest moeten toenemen.

Dit hoofdstuk bevat twee delen: ‘ondernemen’ en ‘inter-
nationaal ondernemen’. Het eerste deel behandelt diverse 
aspecten van ondernemerschap (aantal ondernemingen, 
investeren, kapitaal) en gaat ook over innovatie en creati-
viteit (innoverende Vlamingen, producten, processen en 
sectoren). Het tweede internationale gedeelte analyseert de 
evolutie van de uit- en invoer, de structuur ervan naar han-
delspartner en product, een vergelijking van de Vlaamse 
handelsstromen met deze van andere handelspartners, de 
marktaandelen en de directe buitenlandse investeringen.
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Ondernemerschap

Meer en sterker ondernemerschap is een belangrijke 
beleidsprioriteit.
De netto-groeiratio van de bedrijven zakt iets in 2012. De 
overlevingsgraden dalen enigszins tijdens de financieel-
economische crisis, maar herstellen sindsdien. Ook zijn er 
meer gazellen en is er verbetering merkbaar in de houding 
ten opzichte van ondernemerschap. Maar het aantal zelf-
standigen daalt lichtjes. Er zijn nog inspanningen vereist 
om het aandeel vrouwelijke zelfstandigen op te krikken. De 
investeringsratio is traditioneel hoog in het Vlaamse Ge-
west, maar bereikt het precrisisniveau nog niet opnieuw.

Ondernemen

Bij de aanvang van 2012 zijn er 484.000 BTW-plichtige 
ondernemingen actief in het Vlaamse Gewest. Het jaar 
2012 telt 41.900 oprichtingen. Voorts zijn er 32.900 stop-
zettingen en 5.400 faillissementen.
De oprichtingsratio komt in 2012 op 8,7%. Dat is iets 
minder dan in 2010 of 2011 (telkens 9%). De uittredings-
ratio bedraagt 7,9% in 2012 en is weinig veranderd de 
laatste 3 jaren. Wel is de deelcomponent van de faillisse-
menten ten opzichte van het aantal ondernemingen licht-
jes toegenomen in 2012, dit niet alleen op één jaar tijd, 
maar ook in een langer tijdsperspectief. De netto-groei-
ratio of het verschil tussen oprichtings- en uittredingsra-
tio resulteert in 0,8% in 2012. Dat is minder dan de beide 
voorgaande jaren toen de ratio iets boven 1% noteerde. 
De turbulentie of de som van voornoemde ratio’s is een 
maat voor de vernieuwing van het economisch weefsel. 
Deze indicator komt op 16,6% in 2012, dit is wederom iets 
minder dan in 2010 of 2011.

Doorgroei van ondernemingen is een ander essentieel 
punt in het beleid. Van alle ondernemingen die in 2006 
het levenslicht zagen is 74,2% 5 jaar later nog in leven. 
Noteer hierbij dat veranderingen van vennootschaps-
vormen en overnames worden gezien als stopzetting. De 

overlevingsgraden dalen logischerwijs met het verstrij-
ken van de jaren. Startende ondernemingen hebben het 
soms moeilijk om zich verder te ontwikkelen. Er kunnen 
zich tal van problemen voordoen op het vlak van liqui-
diteit, bedrijfsvoering, betalingsachterstand of de lance-
ring van producten. Ongeveer 5% van de starters houdt 
het geen jaar vol. Maar ook in de daaropvolgende jaren 
is de uitval nog opvallend. De overlevingsgraden nemen 
toe tussen 2005 en 2008. In 2009 is er een lichte terugval 
door de economische crisis van dat jaar. 2010 bracht niet 
veel beterschap, maar in 2011 is er opnieuw een stijging 
van de overlevingsgraad van ondernemingen ouder dan 
1 jaar.

Uit onderzoek blijkt dat het opleidingsniveau van de lei-
dinggevenden en managementpraktijken zoals een goed 
ondernemingsplan positief bijdragen tot de groei van 
startende ondernemingen. Dat is ook het geval voor meer 
financiering met eigen middelen en exportgerichtheid.

Het Vlaamse Gewest telt in 2011 9,2% zelfstandigen on-
der de bevolking van 15 tot en met 64 jaar. Voor het derde 

2.105 Dynamiek ondernemen
Evolutie van de netto-groeiratio en turbulentie van alle onder-
nemingen, van 2007 tot 2012, in %.

Bron: ADSEI, KBO.
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2.106 Overlevingsgraad
Evolutie van het aantal starters en overlevingsgraad na 1 tot 5 
jaar, van 2007 tot 2012, indices, startjaar = 100.

Bron: VKBO, bewerking SVR.
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Aantal Indices (startjaar = 100)

2007 33.126  95,7  89,5  84,3  79,3  74,7 

2008 32.546  95,4  89,3  84,0  79,2  -   

2009 30.380  94,8  88,3  82,8  -    -   

2010 32.736  94,6  88,2  -    -    -   

2011 33.707  95,3  -    -    -    -   

2012 30.686 - - - - -

2.107 Ondernemerschap
Aandeel van de zelfstandigen in de bevolking van 15-64 jaar 
in 2011, naar categorie zonder personeel of helpers en cate-
gorie met personeel, 2011, internationale vergelijking, in %.

Bron: Departement WSE, ADSEI EAK.
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jaar op rij is er sprake van een lichte daling. Op lange 
termijn varieert deze indicator echter niet zoveel. Het 
aandeel zelfstandigen is hoger in de EU27 (10,2%). Van 
onze buurlanden scoort ook Nederland hoger (10,7%). 
Duitsland en Frankrijk tellen minder zelfstandigen ten 
opzichte van de bevolking 15-64 jaar (7,9% en 7,2%). 
Ondernemerschap is extra van belang door de mogelijke 
jobs die het kan scheppen. Het aandeel zelfstandigen met 
personeel is in 2011 teruggevallen tot 2,7%. Dat is op 
hetzelfde niveau als de EU27, maar al onze buurlanden 
doen het beter met een aandeel tussen 2,8% en 3,3%.

In 2011 zijn er 5,6% snelgroeiende bedrijven of gazellen 
onder de middelgrote ondernemingen. Dat is een toena-
me ten opzichte van het dieptepunt in 2010 (4,1%). Voor 
het uitbreken van de financieel-economische crisis wer-
den hogere cijfers genoteerd. Gazellen zijn belangrijk 
omdat ze starters kunnen motiveren om een bedrijf te 
beginnen of ondernemingen aanzetten om door te groei-
en. België kent een iets hoger aandeel gazellen (6,0%), 
te wijten aan het hogere Brusselse aandeel (9,0%). Het 
Waalse Gewest scoort anno 2011 ook iets hoger (5,8%).

Ondernemerschap stimuleren wil zeggen dat alle poten-
tieel ingezet moet worden, dus ook bij vrouwen, oude-
ren, gehandicapten en vreemdelingen. De populatie 
zelfstandigen telt in 2012 33,7% vrouwen. Deze indicator 
brokkelt op tien jaar tijd wat af. Tijdens 2009 en 2010 
is er een lichte toename van het aandeel vrouwelijke 
zelfstandigen, maar nadien niet meer. Onder de zelf-
standigen is 34,8% 50 jaar of ouder. Dit is het hoogste 
aandeel op tien jaar tijd. Hier is dus op lange termijn een 
stijgende trend waarneembaar. De crisis heeft hier geen 
invloed op gehad.

Ondernemerschap stimuleren heeft ook veel te maken 
met een goede attitude, zowel bij potentiële onderne-

mers als bij de bredere bevolking. Dit is des te belangrij-
ker in Vlaanderen waar mensen eerder uit opportuniteit 
dan uit noodzaak zullen ondernemen. De gegevens om 
dit op te volgen zijn afkomstig van een internationaal 
vergelijkend onderzoek uit 2012 (Global Entrepreneur-
ship Monitor of GEM). In 2012 vond 65,9% van de Vla-
mingen dat ondernemerschap een wenselijke carrière-
keuze is. Er is de laatste jaren verbetering merkbaar; in 
2007-2008-2009 was immers nog iets minder dan de helft 
van de Vlamingen overtuigd van die keuze. Nog in 2012 
is 60,3% van de Vlamingen van oordeel dat succesvolle 
nieuwe ondernemers een hoge status hebben en respect 
verdienen. Ook deze indicator gaat sedert 2009 in stij-
gende lijn. Uit dit alles kan men besluiten dat de houding 
tegenover ondernemerschap sedert het uitbreken van de 
economische crisis in 2009 is verbeterd.

Investeren

De investeringsratio van de private sector bedroeg 
21,3% in het Vlaamse Gewest in 2011. Dat is meer dan 
in 2009 of 2010, maar toch worden de precrisisniveaus 
van 2006 en 2007 (tussen 22 en 23%) nog niet bereikt. 
De investeringsratio is traditioneel hoog in het Vlaamse 
Gewest. Alle buurlanden en de EU27 als geheel noteren 
lagere waarden.

De beslissing om al dan niet te investeren is van vele 
zaken afhankelijk. Drie factoren worden steevast aange-
haald: het niveau van de voorraden, de bezettingsgraad 
van het productievermogen en de vraagvooruitzichten.

Het voorraadniveau nam gaandeweg toe in 2012 tot in 
september. Nadien is er een daling. De recente bruto-
waarden van 2013 bevestigen dit. In het derde kwartaal 
van 2013 bedraagt de bezetting van het productiever-

2.109 Investeringsratio
Investeringsratio, internationale vergelijking, 2010 en 2011, 
in %.

Bron: Eurostat, eigen berekeningen SVR.

2.108 Doelgroepen ondernemen
Evolutie van het aandeel van vrouwen en van de leeftijds-
groep van 50 jaar of ouder in het totaal aantal zelfstandigen, 
werkgevers en helpers, van 2002 tot 2012, in %.

Bron: ADSEI EAK, bewerking SVR.
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mogen (exclusief voeding) 74,7% in de Vlaamse indus-
trie. Het is daarmee het tweede kwartaal op rij dat de 
capaciteitsbezetting toeneemt. Toch is het huidige niveau 
nog laag. Het lange termijngemiddelde sedert de start 
van de reeks in het voorjaar van 1988 bedraagt immers 
81%. De vraagvooruitzichten trekken nu ook lichtjes aan. 
Allemaal prille tekenen van een betere investeringsom-
geving.

De Belgische ondernemers in de industrie zijn volgens 
de halfjaarlijkse investeringsenquête van de Nationale 
Bank van België (NBB) optimistischer gestemd: zij zou-
den hun investeringen in 2013 met 19% uitbreiden (in 
werkelijke prijzen). Toch moet men oppassen met deze 
resultaten: het gaat om een bevraging op het einde van 
het jaar voordien, en de ervaring leert dat ondernemers 
de situatie dan meestal te rooskleurig inschatten.

Kapitaal

De toegang tot kapitaal is volgens de Vlaamse Regering 
één van de voorwaarden voor meer en sterker onder-
nemerschap. In het vierde kwartaal van 2012 zijn er 9 
procentpunten meer Belgische ondernemers die van 
oordeel zijn dat de algemene voorwaarden voor het be-
komen van krediet ongunstig zijn als dat er zijn die ze als 
gunstig bestempelen. Dat is beter dan een jaar eerder. 
De voornaamste pijnpunten volgens de ondernemers 
zijn de gevraagde waarborgen, het kredietvolume en de 

kosten die gepaard gaan met het krediet. De omvang van 
de rentevoet is volgens de meesten geen probleem. In 
de jaren van sterkere economische groei (2006 en 2007) 
waren de bedrijfsleiders van oordeel dat de voorwaar-
den voor het bekomen van krediet gunstiger waren. De 
rentevoet vormde dan echter het pijnpunt. Dat was veel 
minder het geval voor het kredietvolume of de gevraag-
de waarborgen.

De investeringen in risicokapitaal zijn in 2011 in België 
goed voor 0,24‰ van het bbp. Risicokapitaal dient om 
investeringsprojecten met een hoog risico te financie-
ren en waarvoor het niet steeds vanzelfsprekend is om 
kapitaalverschaffers te vinden. Die onzekerheid heeft 
te maken met de vraag of de producten of diensten die 
uit de investeringen voortkomen succes zullen hebben 
op de markt. Anno 2011 zit België onder het Europees 
gemiddelde (0,27‰). Elk van onze 3 buurlanden doet het 
beter: Frankrijk (0,32‰), Nederland (0,31‰) en Duitsland 
(0,27‰). De Scandinavische landen en het Verenigd Ko-
ninkrijk behoren tot de top. Investeringen in risicokapi-
taal zijn daarentegen relatief laag in de mediterrane en 
de meeste nieuwe EU-lidstaten.

Innovatie en creativiteit

Hierna worden een aantal innovatieve en creatieve in-
dicatoren behandeld. Innovatie en creativiteit zorgen 
voor meer toegevoegde waarde en dus welvaart. De 
toepassing van innovatie gaat over de aanwezigheid van 
kennisintensieve en creatieve sectoren, het aandeel van 
nieuwe en vernieuwde producten of diensten in de om-
zet en het aandeel innovatieve bedrijven. Andere aspec-
ten, zoals levenslang leren, O&O en octrooien, komen 
verder in VRIND aan bod.
Innovatie en creativiteit kunnen bekeken worden vanuit 
meerdere invalshoeken: de werkende, het product/ pro-
ces of de bedrijfstak.
Vlaanderen scoort matig tot goed op de innovatieve 
indicatoren. Maar er is nog verbetering mogelijk, inzon-
derheid voor de doorbraaksectoren.

Innovatieve Vlamingen
 
Anno 2011 telde het Vlaamse Gewest 9,1% werkenden in 
de kennisintensieve sectoren. De kennisintensieve secto-
ren bestaan uit technologische industrie en hoogtechno-
logische diensten. Het cijfer voor 2011 is iets lager dan 
tijdens de drie voorgaande jaren. Het EU27-gemiddelde 
is lager (8,3%). Van onze buurlanden doet Duitsland het 
beter (12,3%). Dat is niet zo voor Nederland (5,7%) en 
Frankrijk (7,8%). In de Europese Unie is Tsjechië de lei-
der (13%). Verder halen ook andere nieuwe EU-lidstaten 
hier goede resultaten (Slowakije, Slovenië, Hongarije).

In 2011 was 6% van de werkende Vlamingen actief in 
de technologische industrie, of een daling met 0,8 
procentpunt tegenover 2008. Ook op deze deelindicator 
situeert het Vlaamse Gewest zich boven het EU27-ge-

2.110 Vraag, voorraden en capaciteitsbezetting
Verloop van de capaciteitsbezettingsgraad (in %), de vraag-
vooruitzichten en het voorraadniveau in de Vlaamse industrie 
(kloof tussen de positieve en de negatieve antwoorden in 
procentpunten), van januari 2008 tot augustus 2013.

Bron: NBB.
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middelde (5,6%). Duitsland haalt een hoger percentage; 
Nederland en Frankrijk niet. Een aantal nieuwe EU-lid-
staten hebben een troef op die indicator, vooral Tsjechië 
(10,2%).

Nog in 2011 waren 3,1% van de werkende Vlamingen 
aan de slag in hoogtechnologische diensten, meer dan 
gemiddeld in de EU27 (2,7%). Het Vlaamse Gewest doet 
het even goed als Nederland en beter dan Duitsland of 
Frankrijk. De Scandinavische landen en Ierland voeren de 
rangschikking van de EU-landen aan.

Op zoek gaan naar groei is een uitdaging voor vele Wes-
terse economieën, en dit des te meer na de financieel-

economische en de eurocrisis. Daarenboven riskeert 
de toenemende vergrijzing een domper te zetten op het 
groeipotentieel van de komende jaren. Dit gaat immers 
gepaard met additionele kosten. De opkomende econo-
mieën zorgen weliswaar voor nieuwe afzetmogelijkheden 
voor het bedrijfsleven, maar zij brengen ook verande-
ringen teweeg in productieprocessen en in output, om-
dat de Westerse landen op zoek moeten gaan naar hun 
comparatieve voordelen. Innovatie en creativiteit worden 
steeds belangrijker voor de zich transformerende Wes-
terse economieën. Creativiteit slaat op het combineren 
van bestaande toepassingen of procédés en de omzetting 
daarvan in een origineel product of proces. Ook zo kan 
een economie immers meerwaarde creëren. Creativiteit is 
echter moeilijk meetbaar. Meestal beroept men zich op het 
aandeel van creatieve beroepen in de actieve bevolking. 
Dit is een belangrijke voorwaarde voor creatieve toepas-
singen in een economie.

Het Vlaamse Gewest telde in 2011 44,2% tewerkgestelden 
in creatieve beroepen. Dat is relatief hoog: het EU27-
gemiddelde bedroeg 39,6%.Van onze drie buurlanden 
scoren Nederland en – sedert 2011 – Frankrijk hoger. 
Luxemburg (55,9%) en Zweden (47,3%) zijn de koplopers 
in de EU27.

Innovatieve producten en processen

In 2010 wist een gemiddeld Vlaams bedrijf 7,5% van zijn 
omzet uit nieuwe of verbeterde producten of diensten 
te realiseren. Dat is minder goed dan in 2008 (9,5%) en 
in dezelfde grootte-orde als in 2006 (7,9%). Middelgrote 
en grote bedrijven (11 à 12%) doen het beter dan kleine 
bedrijven (6,5%). Naar sector is dit omzetaandeel hoger in 
de industrie (9,5%) dan in de diensten (6%). De bouwsec-
tor werd niet bevraagd.

2.112 Creativiteit
Evolutie van het aandeel van de creatieve beroepen in de 
beroepsbevolking*, van 2001 tot 2011, internationale verge-
lijking, in %.

* Het gaat om personen wonend in een land (of regio), ongeacht waar ze 
werken.
Bron: Eurostat, bewerking SVR.
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2.111 Kennisintensieve sectoren
Aandeel van de tewerkstelling* in kennisintensieve sectoren (met een onderscheid tussen (medium)-hoogtechnologische indus-
trie en hoogtechnologische diensten) in 2011, internationale vergelijking, in %.

* Het gaat om personen wonend in een land (of regio), ongeacht waar ze werken.
Bron: Eurostat, bewerking SVR.
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In 2010 was 62% van de Vlaamse ondernemingen innova-
tief. Daarmee wordt bedoeld dat het nieuwe of vernieuwde 
product- of procesinnovaties of organisatorische of marke-
tinginnovaties introduceerde. Het Vlaamse Gewest doet het 
hiermee zeer goed in Europees verband. Enkel Duitsland en 
Luxemburg halen een nog hogere score. Wederom blijken 
grotere bedrijven of industriële bedrijven innovatiever.

Innovatieve sectoren

Innovatieve sectoren hebben een gemiddeld hoog aandeel 
O&O. In wat volgt komen de technologische industrietak-
ken en de kennisintensieve marktdiensten aan bod. Deze 
sectoren zullen in kaart gebracht worden op basis van de 
bruto toegevoegde waarde en totale werkgelegenheid. De 
nieuwe NACE rev.2 bedrijfstakindeling is van toepassing.

Industrie

Voor Vlaanderen in Actie is industriële activiteit essenti-
eel. Het Nieuw Industrieel Beleid wil ervoor zorgen dat de 
bestaande industriële activiteit ontwikkeld en vernieuwd 
wordt. De toekomstige industrie is immers gebaseerd op 
innovatie en creëert op duurzame wijze welvaart.

In 2011 kon het aandeel van de technologische industrie 
in de Vlaamse bruto toegevoegde waarde op 6,9% becij-
ferd worden. Voor de medium-laagtechnologische indus-
trie en de laagtechnologische industrie komt dit op 5% en 
4,9%. Het aandeel van de hele industrie in de bruto toege-
voegde waarde neemt doorheen de jaren af. Dat is niet an-
ders voor de 3 technologieklassen afzonderlijk. De daling 
op lange termijn is meer uitgesproken voor de technologi-
sche industrie dan voor de medium-laagtechnologische of 
laagtechnologische industrie. 

De 3 industrieklassen hebben een zwakker aandeel in 
de bruto toegevoegde waarde van de EU27 dan van het 
Vlaamse Gewest. Voor de technologische industrie komt 
het aandeel in de EU27 op 6,5% in 2010. De medium-
laagtechnologische industrie en de laagtechnologische 
industrie zijn goed voor telkens 4,4%. Ook in de Europese 
Unie is er een achteruitgang van het aandeel van de tech-
nologische industrie in de bruto toegevoegde waarde. 
Parallel aan wat gold voor de innovatieve Vlamingen is de 
technologische industrie ook relatief goed vertegenwoor-
digd in de bruto toegevoegde waarde van Duitsland en 
sommige nieuwe EU-lidstaten zoals Tsjechië, Hongarije 
en Slovenië.

2.114 Technologische industrie / Bruto toegevoegde waarde
Evolutie van het aandeel van de industrietakken naar techno-
logie-intensiteit in de totale bruto toegevoegde waarde, van 
2005 tot 2011, in %.

Bron: INR, bewerking SVR.
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2.113 Innovatieve bedrijven
Aandeel van bedrijven met product- en / of procesinnovaties of organisatorische en/of marketinginnovaties in 2010, internatio-
nale vergelijking, in %.

Bron: CIS-2011, ECOOM.
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De technologische industrie had in 2011 een aandeel in 
de totale Vlaamse werkgelegenheid van 4,8%. Voor de 
medium-laagtechnologische en laagtechnologische in-
dustrie is dat 3,9% en 4,7%. Ook hier is er sprake van een 
geleidelijke achteruitgang van de aandelen in de totale 
werkgelegenheid op lange termijn. De laagtechnologische 
industrie is nog steeds de belangrijkste industrietak qua 
werkgelegenheid.

Het werkgelegenheidsaandeel van de technologische 
industrie is hoger in de EU27 (5% in 2009), maar is er ook 
dalende. Binnen de EU27 scoort Tsjechië het hoogst (9% 
in 2009). Duitsland (8,3%) en sommige nieuwe EU-lidsta-
ten behoren opnieuw tot de top.

Marktdiensten

Er zijn 3 kennisintensieve dienstencategorieën: hoog-
technologische diensten, marktdiensten en financiële 
diensten.

De kennisintensieve diensten zijn in hun totaliteit in 2010 
goed voor 21,3% van de Vlaamse bruto toegevoegde 
waarde. Het leeuwendeel is afkomstig van de kennisin-
tensieve marktdiensten (15,6%). De financiële en hoogte-
chnologische diensten (3,6% en 2,1%) vormen merkbaar 
kleinere categorieën. Het aandeel van de kennisintensieve 
diensten groeide lichtjes de afgelopen jaren, maar in 
2010 was er geen toename in vergelijking met 2009. Het 
groeipatroon wordt voornamelijk door de marktdien-
sten bepaald. De kennisintensieve diensten staan in de 
EU27 anno 2010 in voor 19,1% van de bruto toegevoegde 
waarde, minder dus dan in het Vlaamse Gewest. Van onze 
buurlanden haalde Nederland (22,8%) een hoger cijfer 
dan het Vlaamse Gewest. Luxemburg (43,4%) is de ab-
solute topper in de Europese Unie, omwille van de grote 
concentratie aan financiële diensten in dat land.

Verder zijn de kennisintensieve diensten als geheel goed 
voor 22,3% van de totale Vlaamse werkgelegenheid in 
2011. Met 18,3% van de totale werkgelegenheid zijn 
de kennisintensieve marktdiensten opnieuw duidelijk 
belangrijker dan de financiële diensten of de hoogtech-
nologische diensten (telkens 2,0%). De kennisintensieve 
diensten worden steeds belangrijker in de totale Vlaamse 
werkgelegenheid. Opnieuw komt dat hoofdzakelijk door 
de marktdiensten. In de EU27 waren de kennisintensieve 
diensten goed voor 15,8% van de totale werkgelegenheid 
in 2009, duidelijk lager dan in het Vlaamse Gewest. Ne-
derland scoort betrekkelijk hoog (21,3% in 2011). Duits-
land en Frankrijk halen lagere cijfers.

2.116 Kennisintensieve diensten / Bruto toegevoegde waarde
Evolutie van het aandeel van de marktdiensten naar kennisin-
tensiteit in de totale bruto toegevoegde waarde, van 2005 tot 
2010, in %.

Bron: INR, bewerking SVR.

Hoogtechnologische diensten
Kennisintensieve marktdiensten                Financiële diensten

2.117 Kennisintensieve diensten/ Werkgelegenheid
Evolutie van het aandeel van de marktdiensten naar kennis-
intensiteit in de totale werkgelegenheid, van 2005 tot 2011, 
in %.

Bron: INR, bewerking SVR.
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2.115 Technologische industrie / Werkgelegenheid
Evolutie van het aandeel van de industrietakken naar techno-
logie-intensiteit in de totale werkgelegenheid, van 2005 tot 
2011, in %.

Bron: INR, bewerking SVR.
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Doorbraaksectoren

Gezondheidszorg, logistiek, life sciences en cleantech 
zijn activiteiten met een groot ontwikkelingspotentieel 
aangezien er meer geïnnoveerd wordt in deze sectoren. 
Vlaanderen in Actie spreekt daarom van doorbraaksecto-
ren. Het introduceren van innovatieve toepassingen zorgt 
ervoor dat deze bedrijven producten of processen ontwik-
kelen die moeilijk imiteerbaar zijn. Dat verhoogt de con-
currentiekracht en zorgt voor meer toegevoegde waarde. 
Daar kunnen ook meer jobs uit voortvloeien. 

Gezondheidszorg staat in voor 7,6% van de bruto toe-
gevoegde waarde en voor 12% van de totale werkge-
legenheid in 2011. Op lange termijn wordt deze sector 
qua tewerkstelling steeds belangrijker voor de Vlaamse 
economie. Dat is in mindere mate ook zo voor de bruto 
toegevoegde waardecreatie. De stilaan vergrijzende be-
volking zorgt voor een grotere vraag naar gezondheids- 
en maatschappelijke diensten. Deze sector doorstond de 
crisis van 2009 beter, getuige de stijgende aandelen van 
toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Het is een ar-
beidsintensieve bedrijfstak: het werkgelegenheidsaandeel 
ligt duidelijk boven dit van de bruto toegevoegde waarde.

Logistiek zorgt in 2010 voor 13,7% van de Vlaamse bruto 
toegevoegde waarde. Dat is ongeveer evenveel als in het 
crisisjaar daarvoor. Daarmee is het belang van de bruto 
toegevoegde waarde in deze bedrijfstak nog niet op het 
niveau van voor de crisis. Het aandeel van de werkgele-
genheid bedroeg er 10,4% in 2011. Sedert 2009 daalt ook 
deze indicator lichtjes.

Life sciences of biowetenschappen staan in 2011 voor 
1,5% van de bezoldigde tewerkstelling. Dat is het hoogste 
peil sinds 2007. Concreet zijn ongeveer 31.700 bezoldig-

den aan het werk in de life sciences. Biotechnologisch on-
derzoek en de ontwikkeling van specifieke geneeskundige 
artikelen zullen aan belang winnen naarmate de bevolking 
vergrijst en dus meer verzorging behoeft.

Cleantech gaat eerder over processen dan over activi-
teiten en is daarom moeilijk in sectorale statistieken te 
vatten. Het gaat om wetenschappelijke, ecologische toe-
passingen die zorgen voor duurzame productieprocessen. 
Activiteiten die met cleantech te maken hebben zijn in 
2011 goed voor 2,9% van de totale bezoldigde tewerkstel-
ling of concreet 62.600 personen. Dat is ongeveer het-
zelfde niveau als de twee voorgaande jaren. Investeringen 
in milieu- en energietechnologie horen bij een modern 
productieproces. Vandaar dat ook deze sector toekomst-
kansen biedt.

Internationaal ondernemen

Exporteren is een sleutelwoord voor de Vlaamse econo-
mie. Dat komt dan ook duidelijk aan bod in Vlaanderen in 
Actie: bedrijven die succesvol vreemde markten aanboren 
staan garant voor onze welvaart. In het luik Internationa-
lisering van het Pact 2020 is dit vertaald naar 4 subdoel-
stellingen:

 - Vlaanderen herwint tegen 2020 zijn in de afgelopen 
tien jaar verloren marktaandeel in de wereldex-
portmarkt en exploreert in veel sterkere mate dan 
vandaag onbenut potentieel op het vlak van interna-
tionalisatie (zowel in goederen als in diensten).

 - Het aantal buitenlandse directe investeringen in het 
Vlaamse Gewest neemt toe, evenals het ermee ge-
paard gaande investeringsbedrag.

 - Tegen 2020 neemt het aantal exporterende bedrijven 
toe, het aantal exporterende kmo’s verdubbelt (te-
genover 2007).

 - Het aandeel van de totale Vlaamse uitvoer naar snel-
groeiende markten groeit tegen 2020 tot 10%.

De beleidsbrief ‘Buitenlands Beleid, Internationaal Onder-
nemen en Ontwikkelingssamenwerking’ 2012-2013 erkent 
deze doelstellingen en vraagt ook aandacht voor nieuwe 
sectoren (export van diensten) en voor het creëren van 
Vlaamse economische wereldspelers.

De indicatoren die hier behandeld worden gaan over de 
evolutie van de in- en uitvoer en de structuur ervan, de 
uitvoerratio, het aantal exporterende bedrijven, de ge-
harmoniseerde competitiviteitsindicator, de overeenstem-
ming van de handelspatronen met andere handelsblokken 
en de directe buitenlandse investeringen.

Belang uit- en invoer

De Vlaamse buitenlandse handel kon zich in 2010 en 2011 
herstellen van de inzinking als gevolg van de financieel-
economische crisis. Er werden dan ook groeicijfers tussen 
10 en 20% genoteerd. Maar de conjunctuurverzwakking 
van 2012 ging hand in hand met geringere groeicijfers 

2.118 Gezondheidszorg en logistiek
Evolutie van het aandeel van de gezondheidszorg en de 
logistiek in de totale Vlaamse bruto toegevoegde waarde en 
werkgelegenheid, van 2006 tot 2011, in %.

* Het gaat om de bruto toegevoegde waarde en de totale werkgelegenheid 
in een land (of regio), ongeacht waarvan de productiefactoren komen.
Bron: INR, bewerking SVR.
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van uit- en invoer. De Vlaamse export kwam in 2012 op 
289,6 miljard euro of in werkelijke prijzen slechts 2,6% 
meer dan in 2011. Daarbij komt dat de buitenlandse 
orderpositie in de industrie vrij zwak is begin 2013. Dat 
doet op korte termijn geen verbetering van de Vlaamse 
export vermoeden. De Vlaamse invoer is met 290,1 mil-
jard euro lichtjes hoger dan de uitvoer en groeide in 
werkelijke prijzen met 1,4%. Het deficit van de uitvoer ten 
opzichte van de invoer is in 2012 geslonken.

De uitvoerratio bedroeg in 2012 134,8% van het bbp. Dat 

hoge cijfer komt doordat in het bbp de netto-uitvoer (of 
het verschil tussen uitvoer en invoer) begrepen is. Boven-
dien is er veel doorvoer door niet-ingezetenen via Vlaam-
se wegen en havens. De uitvoerratio is ten opzichte van 
2011 lichtjes gestegen omdat het bbp in nominale termen 
nog zwakker groeide dan de uitvoer.

Volgens de Nationale Bank van België (NBB) dienden 
in 2012 ongeveer 17.800 Vlaamse ondernemingen een 
exportaangifte in. Dat is licht hoger (+0,6%) dan in 2011. 
Belangrijker is dat de daling van het aantal exporterende 
ondernemingen tijdens de voorgaande 3 jaren gestopt 
is. Toch moet men oppassen met deze statistiek: voor het 
deel EU handel worden enkel de grotere transacties gere-
gistreerd.

Onze exportprestaties zijn verbonden met de concur-
rentiekracht van de Vlaamse economie. De geharmoni-
seerde competitiviteitsindicator (HCI) is een maatstaf 
voor de prijs- en kostencompetitiviteit. Hij moet zo geïn-
terpreteerd worden dat een toename van de HCI wijst op 
een verslechtering van de competitiviteit, en een daling 
op een verbeterde concurrentiepositie. De verzwakking 
van de HCI in 2009 en de eerste helft van 2010 is in be-
langrijke mate te wijten aan de goedkopere US dollar. De 
Vlaamse HCI verbetert vervolgens tot in de zomer van 
2012 door de daling van de euro ten opzichte van de US 
dollar. Ook de afname van de inflatieverschillen met be-
langrijke handelspartners speelt een rol.
Vanaf het najaar van 2012 tot in de lente van 2013 ver-
slechtert de Vlaamse HCI opnieuw. De appreciatie van de 
euro ten opzichte van de Japanse yen, de Chinese yuan en 
de Amerikaanse dollar zijn daar verantwoordelijk voor.

In welke mate draagt export bij tot de welvaart van een 
land? Dat is afhankelijk van de mate waarin de export 
afkomstig is van eigen productie, dan wel berust op on-
derdelen die van elders ingevoerd worden en tot een (uit-
voer)product samengesteld worden. In België was anno 
2009 68% van de bruto toegevoegde waarde uit de export 
afkomstig uit het binnenland. Dat ligt in de buurt van Ne-
derland (66,1%), maar in Duitsland (74,6%) en Frankrijk 
(74,3%) is de binnenlandse productie belangrijker voor de 
welvaartscreatie door export. Deze indicator steeg in Bel-
gië tussen 2005 en 2009, terwijl die daalde in Nederland 
en constant bleef in Duitsland en Frankrijk.

Partners en producten

De belangrijkste internationale handelspartners van het 
Vlaamse Gewest zijn de buurlanden en de Europese Unie 
in het algemeen.

De EU27 is zoals steeds de belangrijkste afzetmarkt voor 
Vlaamse exporteurs (68% in 2012). De EU15 en meer spe-
cifiek de 3 buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) 
vormen daarbij de hoofdmoot (63,7% en 43,6% van de 
totale export). Toch vermindert het belang van onze voor-
naamste afzetmarkt op enkele jaren tijd. In 2007 waren 
de EU15 en de drie buurlanden immers nog goed voor 
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2.120 Competitiviteit
Evolutie van de Vlaamse geharmoniseerde competitiviteitsindi-
cator* ten opzichte van de euro, januari 2007 – februari 2013.

* De HCI wordt berekend voor het Vlaamse Gewest ten opzichte van een 
ruime set van 56 handelspartners. Een daling van deze indicator wijst op een 
verbeterende concurrentiekracht. Dat kan doordat de inflatie lager is in het 
Vlaamse Gewest in vergelijking met de meeste van de partnerlanden, of om-
dat wisselkoers van de euro gunstig evolueert ten opzichte van de niet-euro-
landen of omdat er zich wijzigingen voordoen in het handelspatroon (meer 
handel met landen die qua inflatie en wisselkoers ongunstiger evolueren). Het 
omgekeerde is uiteraard waar voor een stijging van de HCI.
De berekeningen voor de Vlaamse HCI nemen een aanvang in januari 2004. 
De Vlaamse HCI is in sterke mate afgestemd op de berekeningen van de HCI’s 
voor de eurolanden door de Europese Centrale Bank (ECB). Een exacte verge-
lijkbaarheid is niet mogelijk daar de ECB het basismateriaal voor de bereke-
ningen niet vrijgeeft, en enkel de methode in een aantal papers omschrijft.
Bron: SVR op basis van UNCTAD, Eurostat, INR, OESO.

2.119 In- en uitvoer
Evolutie van de waarde van de Vlaamse in- en uitvoer van goe-
deren volgens het communautaire concept (exclusief Belgische 
interregionale handel), van 2007 tot 2012, in miljoen euro.

Bron: INR.
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70,5% en 46,3%. De opkomende handelsblokken nemen 
een steeds grotere hap uit het Vlaamse uitvoerpakket, met 
name de BRIC-landen (7,6%), de N11 (3,7%) (waarvan de 
MIST 2,4%), de Aziatische Tijgers (1,9%) en de ASEAN 
(1,2%). Noord-Amerika en Japan zijn in 2012 goed voor 
6,5% en 1,2% van de Vlaamse uitvoer. Op lange termijn is 
het belang van Noord-Amerika afgenomen; echter in ver-
gelijking met 2011 (5,6%) is er een toename. Het aandeel 
van Japan verandert niet zoveel met de tijd. De nieuwe 
EU12-lidstaten vertegenwoordigen 4,2% van de Vlaamse 
uitvoer in 2012. Sedert 2007 kwam daar niet zoveel veran-
dering in.

Aan de invoerkant is ook de EU27 onze belangrijkste 
handelspartner (65,7% in 2012), maar minder sterk dan 
aan de uitvoerzijde. De EU15 en de 3 buurlanden zijn 
goed voor 62,6% en 43,2%. Ook hier is er een afname van 
het belang van de kernlanden van de EU ten opzichte van 
opkomende handelspartners. Anno 2012 komt 9,0% van 
onze invoer uit de BRIC. Voor de N11, Aziatische Tijgers 
(AT) en ASEAN is dat 3,1%, 2,4% en 2,8%. Ook het belang 
van Noord-Amerika nam toe (6,9%), zowel ten opzichte 
van 2007 als in vergelijking met 2011. Het belang van Ja-
pan voor de Vlaamse invoer wordt geleidelijk aan kleiner 
en is nu 2,2%.

In 2012 zijn de 5 belangrijkste producten goed voor 
47,2% van de Vlaamse uitvoer. De top-3 staan voor 30,9%. 
Daarmee neemt het belang van de topproducten in het 
uitvoerpakket opnieuw wat toe, na een jarenlange daling. 
Het oplopende gewicht van ‘aardolieproducten’ is daar 
in belangrijke mate verantwoordelijk voor. Sedert 2011 
is dat ons belangrijkste uitvoerproduct. De top voor 2012 
bestaat verder uit ‘voertuigen’, ‘farmaceutische produc-
ten’, ‘chemische producten’ en ‘machines en mechanische 
werktuigen’. Er is geen verschil met het jaar voordien.

Aan de invoerzijde vormen de top-5 en de top-3 respectie-
velijk 53,4% en 39%. Dat is hoger dan bij de uitvoer. Dat 
komt uitsluitend door het belang van ingevoerde aardolie 
(19,7%). Dit product blijft ook aan de invoerkant aan be-
lang winnen. De top bestaat voorts uit 
‘voertuigen’, ‘chemische producten’, ‘machines en mecha-
nische werktuigen’ en ‘farmaceutische producten’. Ook 
dit is hetzelfde als in 2011.

De BRIC-landen wonnen de laatste jaren sterk aan be-
lang in de Vlaamse buitenlandse handel. Daarom wordt 
hier even stilgestaan bij welke producten juist in- en uit-
gevoerd worden van en naar deze landengroep en wordt 

2.121a Uitvoer
Aandeel van de EU27, de rest van de wereld en de voornaam-
ste handelsblokken* in de Vlaamse uitvoer, in 2007 en 2012, 
in % van de totale uitvoer.

* EU15, EU12, 3 buurlanden (DE, FR en NL), Noord-Amerika, Japan, BRIC, 
Aziatische Tijgers (AT), ASEAN, N11.
Bron: INR.

2.121b Invoer
Aandeel van de EU27, de rest van de wereld en de voornaam-
ste handelsblokken* in de Vlaamse invoer, in 2007 en 2012, 
in % van de totale invoer.

* EU15, EU12, 3 buurlanden (DE, FR, en NL), Noord-Amerika, Japan, BRIC, 
Aziatische Tijgers (AT), ASEAN, N11.
Bron: INR.
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2.122 Uit- en invoerpakket
Aandeel van de 5 belangrijkste uit- en invoerproducten, in 
2012, in %.

Bron: INR.
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dieper ingegaan op de evolutie ervan tijdens de voorbije 
10 jaar.
De Vlaamse uitvoer naar de BRIC-landen bestaat in be-
langrijke mate uit arbeidsintensieve goederen (42,3% in 
2012). Dat gaat voor het grootste deel over diamant en 
edelstenen. Deze categorie alleen al maakt 32,8% uit van 
de totale Vlaamse uitvoer naar de BRIC in 2012. Maar op 
10 jaar tijd nam het belang van diamant en edelstenen 
af. In 2002 stond deze categorie nog voor 55,1% van het 
Vlaamse uitvoerpakket naar de BRIC-landen. Andere pro-
ducten winnen aan belang, voornamelijk voertuigen 
(9,6% in 2012) en farmaceutische producten (8,6%). 
Ook in de Vlaamse invoer uit de BRIC staan diamant en 
edelstenen op de eerste plaats, zij het minder prominent 
(18,2%). Het belang van deze categorie nam eveneens af 
tussen 2002 en 2012. Andere belangrijke invoerproducten 
zijn minerale brandstoffen en aardolieproducten (17,9%) 
en elektrische machines en apparaten (8,4%).
Er zijn verschillen tussen de diverse BRIC-landen onder-
ling. Anno 2012 is India (35,3%) nipt belangrijker dan Chi-
na (32,1%) in de Vlaamse uitvoer naar de BRIC-landen. 
Tien jaar eerder was de Vlaamse uitvoer naar de BRIC 
echter hoofdzakelijk een Indiase aangelegenheid (53,5%). 
Diamant en edelstenen maken de overgrote meerderheid 
uit van de Vlaamse uitvoer naar India. Nu groeide deze 
productcategorie weliswaar met ongeveer driekwart op 
10 jaar tijd, maar ook andere productitems zitten in de lift. 
Zo geraakt de Vlaamse uitvoer naar de BRIC toch meer 
gediversifieerd. De Vlaamse export naar China bestaat 
voornamelijk uit voertuigen, koper en ook diamant en 
edelstenen. Naar Rusland worden vooral farmaceutische 
producten uitgevoerd, gevolgd door voertuigen en di-
verse machines en toestellen. Deze producten komen ook 
voor in de lijst met belangrijkste uitvoerproducten naar 
Brazilië.
Aan de invoerkant is China onze belangrijkste BRIC-
leverancier (45,6%). Op de tweede plaats bevindt zich 

Rusland (29,6%), dat zijn aandeel in een decennium met 
10 procentpunten zag toenemen ten nadele van Brazilië. 
De voornaamste ingevoerde producten uit China zijn 
elektrische machines en apparaten en diverse machines 
en toestellen. Meer dan de helft van de Russische invoer 
bestaat uit minerale brandstoffen en aardolie. Diamant en 
edelstenen zijn het voornaamste Indiase invoerproduct 
(net als bij de uitvoer). De invoer uit Brazilië is gediversifi-
eerder: de top bestaat er uit groenten en vruchten, ertsen 
en koffie.

De structuur van de Vlaamse buitenlandse handel naar 
product vertoont het meest overeenstemming met de 
oude EU-lidstaten. Dat wil zeggen dat onze belangrijkste 
concurrenten in de omliggende landen liggen. Dit wordt 
uitgedrukt door het aandeel van de handel in gelijkaar-
dige producten in de totale in- en uitvoer. Deze index 
(GLI) bereikt in 2012 een waarde van 80% met de EU15 
en EU27. De nieuwe EU12 en Noord-Amerika scoren 
lager (71% en 62%). De nieuwe groeimarkten scoren nog 
lager (waarden tussen 50% en 60%, met uitzondering van 
de N11 waarvoor de GLI 43% bedraagt). De index is ten 
slotte het laagst met betrekking tot Japan. Dat komt door 
het grote handelsdeficit met dat land: Vlaanderen impor-
teert vooral voertuigen en mechanische werktuigen uit 
Japan, maar exporteert er veel minder naar.
Sedert 2002 is de handel met de EU15 iets minder con-
currentieel geworden; het omgekeerde is waar voor de 
handel met de EU12, Noord-Amerika en Japan. Voor de 
opkomende handelsblokken is er minder veranderd, be-
halve voor de Aziatische Tijgers waarvoor het handelspa-
troon met het Vlaamse Gewest wat meer complementair 
geworden is.

Het Pact 2020 ziet in hoogtechnologische producten een 
bijzonder middel om de Vlaamse uitvoerpositie te verster-
ken. Deze zijn moeilijker imiteerbaar dan basisgoederen. 

2.123a Uitvoer naar BRIC
Uitvoer van het Vlaamse Gewest naar de BRIC-landen volgens 
voornaamste product, in 2002 en 2012, in miljoen euro.

Bron: INR, FIT, bewerking SVR.

2.123b Invoer uit BRIC
Invoer van het Vlaamse Gewest uit de BRIC-landen volgens 
voornaamste product, in 2002 en 2012, in miljoen euro.

Bron: INR, FIT, bewerking SVR.
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Door zich meer toe te leggen op deze categorie van goe-
deren kan Vlaanderen producten met hoge toegevoegde 
waarde produceren en exporteren. Dit zou het Vlaamse 
Gewest moeten toelaten marktposities uit te breiden of op 
zijn minst te behouden.

Hoogtechnologische goederen zijn in 2012 goed voor 
6,1% van de totale Vlaamse uitvoer. Dat is een toename 
voor het eerst in 7 jaar. Zowel de totale uitvoer als de 
high-techuitvoer namen toe in 2012, maar deze laatste 
nog meer. De reden hiervoor is de sterke groei met 1,7 
miljard euro van de uitvoer van vaccins en antisera.

Marktaandelen

Marktaandelen zijn een veel gebruikte maatstaf bij de 
beoordeling van het concurrentievermogen van landen. 
Omwille van de focus van het Vlaamse beleid op groei-
markten gaat het hierna om de handelsblokken buiten de 
EU15.

Voorafgaandelijk twee aandachtspunten. Eerst en vooral 
kennen de nieuwe groeilanden een relatief sterke econo-
mische ontwikkeling. Dat betekent dat zij meer en meer 
handel voeren, zowel onderling als met andere handels-
blokken. Daardoor verliezen de Westerse landen automa-
tisch marktaandeel.
Ten tweede is het zo dat de prestaties van het Vlaamse 
Gewest op die groeimarkten worden vergeleken met onze 
buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland. Dat zijn 
grotere economieën dan de Vlaamse. Omwille van die 
reden alleen al hebben onze buurlanden meer kans om 
een groter marktaandeel te hebben in een bepaalde afzet-
markt. Zo voert Duitsland steeds de rangorde van groot-
ste marktaandeel aan.

Het belangrijkste Vlaamse marktaandeel is dit in de 
EU12-landen (22,4‰ in 2011). Dat is logisch omdat deze 
landengroep van de hier besproken handelsblokken het 
meest nabij ligt. A fortiori geldt dat ook voor Duitsland. 
Het Vlaamse marktaandeel in de EU12 groeit met 1,2% 
ten opzichte van 2010. Dat is meer dan Duitsland. Frank-
rijk en Nederland kampen met een daling.

Het Vlaamse marktaandeel in de BRIC-landen komt in 
2011 op 10,4‰. Het Vlaamse marktaandeel is er iets groter 
dan het Nederlandse. Dat komt vooral door de Vlaamse 
uitvoer van diamant naar India. Tussen 2010 en 2011 ver-
loor het Vlaamse Gewest 4,2%. Dat is minder zwaar dan 
het verlies van de 3 buurlanden in de BRIC.

Het Vlaamse marktaandeel in de N11-landen bedraagt 
8,1‰ in 2011 of een toename met 5,3% in vergelijking met 
2010. De drie buurlanden hebben met een daling af te 
rekenen op deze markt.

Het Vlaamse Gewest is in 2011 goed voor 4,4‰ van de 
invoer van de Aziatische Tijgerlanden. Vergeleken met 
2010 (+3,6%) doet het Vlaamse Gewest het opnieuw beter 

2.124 Concurrentiële / Complementaire handel
Grübel-Lloyd indices (GLI) of aandeel van de intra-industriële 
handel* in de Vlaamse in- en uitvoer naar een aantal handels-
blokken in 2012, in %.

* Intra-industriële handel = concurrentieel, inter-industriële handel = comple-
mentair.
Bron: INR, bewerking SVR.

2.125 Marktaandelen
Marktaandelen van het Vlaamse Gewest, Duitsland, Frankrijk 
en Nederland in een aantal handelsblokken in 2002, 2010 en 
2011, in ‰.

Bron: Eurostat, UNCTAD en INR, bewerking SVR.
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dan de 3 buurlanden. Nederland en Duitsland kennen na-
melijk een daling van hun marktaandeel in de Aziatische 
Tijgerlanden. Het Franse aandeel stagneert.

Het Vlaamse marktaandeel in Noord-Amerika bedraagt 
8,1‰ in 2011. Op deze markt heeft het Vlaamse Gewest af 
te rekenen met een daling ten opzichte van 2010 (-13,1%). 
Dit is de minst goede prestatie in vergelijking met Duits-
land, Frankrijk of Nederland.

In Japan tenslotte komt het Vlaamse marktaandeel op 
5,0‰ in 2011, of 9,5% minder dan in 2010. Dat is in de-
zelfde grootte-orde als Frankrijk. Nederland doet het nog 
slechter en Duitsland wat minder slecht.

Deze relatief goede prestatie van het Vlaamse Gewest in 
2011 mag niet doen vergeten dat de Vlaamse marktaande-
len in de besproken handelsblokken hoger waren in 2002, 
met uitzondering van de N11 en de Aziatische Tijgers.

Buitenlandse directe investeringen

Buitenlandse directe investeringen stimuleren de eco-
nomische ontwikkeling van een land. Zij gaan dikwijls 
gepaard met de inplanting of uitbouw van vestigingen 
en jobs in een land. Daarnaast wordt veelal kennis in een 
economie binnengebracht.

In 2012 telt het Vlaamse Gewest 159 projecten van buiten-
landse investeerders. Dat zijn er minder dan in 2011 (174), 
maar 2011 was dan ook het topjaar van de afgelopen 10 
jaren. Belangrijker nog is het investeringsbedrag. De 
projecten zijn in 2012 goed voor 1,67 miljard euro. Dat is 
opnieuw minder dan in 2011 (1,79 miljard euro). Deze bui-
tenlandse activiteiten zouden naar verluid goed zijn voor 
3.740 jobs, ongeveer evenveel als in 2011.

Goed de helft van de investeringsprojecten betreffen 
nieuwe inplantingen of greenfields. Fusies en overnames 
staan voor bijna 30% en uitbreidingsinvesteringen voor 
bijna 20% van het aantal projecten. Volgens activiteiten-
categorie zijn verkoop en marketing het belangrijkst (36% 
van het aantal projecten). De verwerkende nijverheid en 
logistiek (beide 21%) vervolledigen de top van de belang-
rijkste bedrijfstakken. De verwerkende nijverheid was in 
2010 en 2011 nog de belangrijkste bedrijfstak.

De meeste investeringsprojecten komen uit Europa (55%). 
Amerika en Azië staan voor 26% en 18%. In vergelijking 
met 2011 klom het belang van Amerika ten nadele van 
Azië. Naar land zijn de VS de belangrijkste investeerder 
(24%), gevolgd door Nederland (13%), Frankrijk (11%), 
Duitsland (8%) en Japan (5%). De BRIC-landen komen op 
13% van het aantal projecten in 2012. Dat is een toename 
van opzichte van 2011, maar in 2010 hadden zij nog een 
groter aandeel (15%).

2.126 Directe buitenlandse investeringen
Evolutie van het aantal en bedrag (in miljard euro) van de bui-
tenlandse directe investeringsprojecten, van 2007 tot 2012.

Bron: FIT.

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Aantal projecten (linkeras)
Investeringsbedrag, in miljard euro (rechteras)

vrind 2013124



DEfINITIES

Aziatische Tijgers  Hong Kong, Taiwan, Signapore en 
Zuid-Korea.

ASEAN  Brunei, Cambodja, Filippijnen, Indonesië, Laos, 
Maleisië, Myanmar, Signapore, Thailand en Vietnam.

BRIC  Brazilië, Rusland, India en China.

Cleantech  Een ruime groep van bedrijfstakken en toe-
passingen rond hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie, waterzuivering en -hergebruik, sensoren 
en controlesystemen in industriële toepassingen, 
materiaalconversie en recycling, afval- en afvalwa-
terzuivering en -behandeling en monitoring en con-
trole van energie-opwekking.

Communautair concept  Een meetconcept voor de bui-
tenlandse handel waarbij alle intra- en extracom-
munautaire in- en uitvoerbewegingen in aanmerking 
genomen worden. Er wordt ook rekening gehouden 
met in- en uitvoertransacties van niet-ingezetenen 
die in België BTW-plichtig zijn en waarbij geen in-
gezetenen betrokken zijn. Dit laatste is niet zo in het 
nationale concept.

Creatieve beroepen  ISCO1, 2 en 3: hogere kaderleden, 
bedrijfsleiders en zaakvoerders, specialisten in we-
tenschappelijke beroepen en tussenkader en technici 
in wetenschappelijke beroepen.

Directe buitenlandse investeringen  Directe investering 
in de productiecapaciteit van een land met fysische 
verwerving van infrastructuur of gronden tot gevolg. 
Indirecte buitenlandse investeringen slaan op inves-
teringen in aandelen of obligaties.

Financiële diensten  NACE rev.2 64-66: financiële instel-
lingen, verzekeringswezen, hulpbedrijven van finan-
ciële instellingen.

Gazellen  Aandeel van de (middel)grote ondernemingen 
dat de omzet op drie jaar tijd minstens verdubbeld 
heeft. (Middel)groot bedrijf: ofwel meer dan 100 
werknemers, ofwel 2 van de 3 volgende criteria over-
schreden: jaargemiddelde personeelsbestand = 50, 
jaaromzet = 7.300 miljoen euro, balanstotaal = 3.650 
miljoen euro.

Gezondheidszorg  NACE rev.2 86 (menselijke gezond-
heidszorg) en 87-88 (maatschappelijke dienstverle-
ning).

Grübel-Lloyd index (GLI)  Geeft weer in welke mate 
de handel van land x met land y concurrentieel is 
(index richting 100), dan wel complementair (index 
richting 0).

Hoogtechnologische diensten  NACE rev.2 59-63 en 72: 
Audio- en videoproductie, telecommunicatie, pro-
grammering, consultancy, diensten op het vlak van 
informatieverlening.

Innovatief bedrijf  Een bedrijf dat a) nieuwe of verbeter-
de producten of diensten op de markt heeft gebracht, 
b) nieuwe of duidelijk verbeterde productieprocessen 
heeft geïntroduceerd, c) lopende of afgebroken inno-
vatieactiviteiten heeft verricht.

Investeringsratio  Investeringen van de private sector in 
% van het bbp.

Kennisintensieve marktdiensten  NACE rev.2 50-51, 69-
71, 73-74, 78 en 80: vervoer over water, luchtvaart, 
diverse consultancy, technische testen en dergelijke, 
arbeidsbemiddeling, beveiligingsdiensten.

Laagtechnologische industrie  NACE rev.2 10-18, 31-32: 
voeding, tabak, textiel, confectie, leer, houtindustrie, 
papier, drukkerijen, meubelindustrie, overige indus-
trie.

Life sciences  NACE rev.2 20.590 (vervaardiging van 
andere chemische producten), 21.100 (vervaardiging 
van farmaceutische grondstoffen), 21.201 (vervaar-
diging van geneesmiddelen), 46.460 (groothandel in 
farmaceutische producten), 47.740 (detailhandel in 
medische en orthopedische artikelen), 72.110 (speur- 
en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied), 
72.190 (speur- en ontwikkelingswerk op natuurwe-
tenschappelijk gebied).

Logistiek  NACE rev.2 46 (groothandel en handelsbe-
middeling), 49 (vervoer over land), 50 (vervoer over 
water), 51 (luchtvaart) en 52 (opslag en vervoerson-
dersteunende activiteiten).

MIST  Mexico, Indonesië, Zuid-Korea en Turkije.

Marktaandeel  Aandeel van de export van een land of 
regio in de totale invoer van een landengroep.

Medium-laagtechnologische industrie  NACE rev.2 19, 
22-25 en 33: aardolieraffinage, rubber en kunststofnij-
verheid, keramische nijverheid, vervaardiging van me-
taalproducten, reparatie en installatie van machines.

N11 (Next 11)  Bangladesh, Egypte, Indonesië Iran, 
Mexico, Nigeria, Pakistan, Filippijnen, Zuid-Korea, 
Turkije en Vietnam.

Netto-groeiratio  Saldo tussen aangroei en uittredingen 
van bedrijven in % van het aantal actieve onderne-
mingen.
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Oprichtingsratio  Aantal oprichtingen in % van het aan-
tal actieve ondernemingen.

Overlevingsgraad  Index van het aantal startende onder-
nemingen dat na 1, 2, …, 5 jaar nog in leven is (aantal 
starters in basisjaar = 100).

Risicokapitaal  Geld dat aan een onderneming verstrekt 
wordt (via aandelenparticipatie of een converteer-
bare obligatie) in ruil voor een bepaald belang in die 
onderneming. Meestal geven de risicokapitaalver-
strekkers ook managementondersteuning.

Technologie-enquêtes  Twee enquêtes vormen de bron: 
de Technologie-Organisatie-Arbeid (TOA) enquête 
van de SERV en de Community Innovation Survey 
(CIS) van de Europese Commissie. Er zijn echter 
verschillen tussen de TOA en CIS enquêtes:

 - er zijn verschillen in vraagstelling;
 - de recentste CIS dateert van 2008, terwijl de laatste 

TOA data op 2007 slaat;
 - de CIS wordt schriftelijk afgenomen bij productie-

verantwoordelijken, terwijl de TOA een telefoni-
sche bevraging is bij personeelsverantwoordelij-
ken of zaakvoerders;

 - er zijn verschillen in samenstelling van de bedrijfs-
takken.

Technologische industrie  NACE rev.2 20, 21, 26, 27-30: 
chemie, farmacie, productie van computers, elektro-
nische en optische producten, productie van elek-
trische uitrusting, van machines, wagens en andere 
transportmiddelen.

Turbulentie  Som van de aangroei en uittredingen van 
bedrijven in % van het aantal actieve ondernemingen.

Uittredingsratio  Aantal stopzettingen en faillissementen 
in % van het aantal actieve ondernemingen.

Uitvoerratio  Verhouding van de export tot het bbp (in %).
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