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Grote bedrijven en bedrijven met een sterk 
productienetwerk wegen opvallend sterker 
door op de evolutie van het bruto nationaal 
product van een land, dat bewijst Glenn 
Magerman in een studie op basis van 
gegevens van de Nationale Bank van België. 
Dit resultaat staat in sterk contrast met de 
traditionele macro-economie die de impact van 
deze belangrijke bedrijven onderschatten. 
Deze bevinding kan ook een effect hebben op 
de manier waarop beleidsmakers met 
individuele bedrijven omgaan: een 
bedrijfsgericht beleid heeft mogelijk meer 
impact op de welvaart dan de huidige 
sectorgerichte EU politiek. 

 

INLEIDING 

De evolutie van het bnp is de som van de 
evoluties van individuele bedrijven in de 
economie: als alle bedrijven een daling in 
toegevoegde waarde boeken, daalt het bnp 
met de som van deze dalingen van de 
individuele bedrijven.  

Traditionele macro-economische modellen 
suggereren dat deze evolutie van het bnp 
veroorzaakt wordt door monetair en budgettair 
beleid of door brede technologische 
vooruitgang. In deze modellen is de impact van 
micro-economische schokken op individuele 
bedrijven voor de totale economie nihil. De 
intuïtie is dat, in een economie met 
honderdduizenden bedrijven, deze schokken 

gemiddeld nul zijn: nadat de impact van 
macro-economische schokken in rekening is 
gebracht, bevat het resterende geobserveerde 
gedrag van individuele bedrijven  geen 
structurele informatie.  

De recente globale crisis in 2008 heeft echter 
duidelijk gemaakt dat economisch turbulente 
periodes niet enkel het gevolg zijn van grote en 
algemene economische schokken. We hebben 
gezien dat initieel geïsoleerde schokken aan 
individuele bedrijven en banken zich kunnen 
verspreiden doorheen de hele economie. Ze  
kunnen zelfs leiden tot een globale 
economische crisis, doorheen alle echelons 
van economische activiteit, tot in sectoren die 
initieel niet geraakt werden door de crisis. 

In deze briefing op basis van de paper 
‘Heterogeneous Firms and the Micro Origins of 
Aggregate Fluctuations’i tonen we aan dat 
idiosyncratische productiviteits-schokken1 op 
grote en/of sterk verbonden bedrijven een 
sterke impact hebben op de performantie van 
de gehele Belgische economie. Ten eerste zijn 
sommige bedrijven relatief erg groot in een 
economie (denk aan, Walmart, Nokia, 

                                                   
1 Idiosyncratische schokken zijn schokken die eigen 

zijn aan dat bedrijf en niet aan andere bedrijven of 
de macro-economie, zoals het plotse overlijden van 
een CEO, een  onvoorziene staking, de recente 
Dieselgate bij Volkswagen, etc. In de paper 
modelleren we tijdelijke schokken aan bedrijven en 
worden plotse sluitingen of faillissementen buiten 
beschouwing gelaten. 
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Volkswagen, …): schokken op deze bedrijven 
kunnen dan een directe impact hebben op het 
bnp van een land. Ten tweede zijn sommige 
bedrijven belangrijke leveranciers voor andere 
bedrijven in de economie (nutsvoorzieningen, 
leveranciers van producten aan het begin van 
een waardeketen zoals staal, maar ook aan 
het einde van de keten zoals groothandelaars 
die leveren aan kleinhandelaars etc.): 
schokken bij deze bedrijven kunnen zich dan 
verspreiden doorheen hun netwerken en 
waardeketens en zo leiden tot cascade-
effecten die een geaggregeerde impact 
hebben op de performantie van een economie. 

Enkele voorbeelden: de omzet van Walmart in 
de VS in 2010 bedroeg 2% van het bnp van de 
VS, even groot als de gezamenlijke omzet van 
de 5 grootste concurrenten van Walmart.  
Nokia was verantwoordelijk voor 25% van de 
groei van het bnp van Finland over de periode 
1998-2007, met een piek van 40% in 2000. De 
recente terugval van Nokia als internationale 
speler heeft duidelijk een grote impact op de 
algemene welvaart in Finland. Zelfs één enkel 
product kan een grote impact hebben op een 
economie: de komst van de iPhone 6 van 
Apple in 2014 had een geschatte bijdrage van 
0,5% tot het bnp van de VS en was 
verantwoordelijk voor 10% van de bnp-groei in 
2015. Tenslotte, de recente Dieselgate bij 
Volkswagen (goed voor 3% van het Duitse bnp 
in 2014) heeft een nog onbecijferde impact op 
210.000 rechtstreekse werknemers van VW en 
9.000 werknemers in de Duitse autodistributie. 
Zelfs de internationale gevolgen laten zich 
voelen: de Europese Commissie waarschuwde 
in november 2015 voor een algemene 
neerwaartse druk op de vooruitzichten in de 

hele EU, mede door de impact van deze 
Dieselgate. 

  

HET PRODUCTIENETWERK VAN BELGISCHE 
BEDRIJVEN 

In ons onderzoek maken we gebruik van btw-
transactiedata tussen Belgische bedrijven 
gekoppeld aan hun jaarrekeningen, ons 
beschikbaar gesteld door de Nationale Bank 
van België. We beschikken over informatie van 
bedrijven in alle economische sectoren, 
exclusief de financiële sector (die vrijgesteld 
worden van de typische btw-regeling). Een 
typische observatie in de btw-dataset bevat de 
waarde van verkoop van een btw-plichtige 
leverancier aan een btw-plichtige klant in een 
bepaald jaar. 

Ten eerste merken we op dat er enkele grote 
bedrijven zijn in de Belgische economie. Een 
gemiddeld bedrijf heeft 8 miljoen euro omzet in 
2012, maar de verdeling is erg scheef: de 
mediaan ligt op 0,8 miljoen en er zijn bedrijven 
met enkele miljarden omzet. Dit onderstreept 
alvast dat schokken aan deze grote bedrijven 
mogelijk een directe impact hebben op het 
bnp. 

Ten tweede merken we op dat elke leverancier 
gemiddeld slechts een beperkt belang 
behartigt in de aankoop van goederen en 
diensten van een bedrijf. Zo vertegenwoordigt 
een gemiddelde leverancier slechts 2% van de 
totale aankoopkosten van een bedrijf. 
Wederom is deze distributie echter erg scheef 
verdeeld, wat impliceert dat een bedrijf niet 
afhankelijk is van de meeste van zijn 
leveranciers, maar dat er enkele cruciale 
leveranciers zijn. Dit betekent dat schokken bij 
een belangrijke leverancier een impact kunnen 
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hebben op de productie van zijn klanten, wat 
op zijn beurt weer een impact kan hebben op 
klanten waarvan dit bedrijf een belangrijke 
leverancier is etc. Dit noemen we het 
propagatiemechanisme. 

 

METHODOLOGISCHE ACHTERGROND 

In Magerman et al. (2016) ontwikkelen we een 
structureel model dat ons in staat stelt de 
impact van de volatiliteit van de productiviteit 
van individuele bedrijven op het bnp van België 
te meten. Deze impact kan veroorzaakt 
worden door grote bedrijven en/of belangrijke 
leveranciers in de economie. Het model gaat 
uit van bedrijven die diensten en half-
afgewerkte goederen in het productieproces 
combineren met arbeid om output te 
genereren. Zo zal een autoproducent onder 
andere staal, deuren en zetels aankopen van 
leveranciers, om deze vervolgens met behulp 
van arbeid te assembleren tot auto’s. Deze 
output verkopen ze deels aan de uiteindelijke 
consument en deels aan andere bedrijven 
(zoals transportbedrijven) die dit als input in 
hun eigen productieproces gebruiken. 

Aan de hand van ons model berekenen we 
hoe belangrijk elk bedrijf is in de Belgische 
economie, gebaseerd op zijn grootte, zijn 
belang als directe leverancier in zijn 
klantennetwerk, als indirecte leverancier in het 
klantennetwerk van zijn klanten, etc. 
Idiosyncratische productiviteitsschokken meten 
we aan de hand van een structurele maatstaf 
van total factor productivity (TFP) voor elk 
bedrijf en voor elk jaar. De standaardafwijking 
van de groei van TFP over de periode 2002-
2012 is dan onze maatstaf van volatiliteit van 
idiosyncratische schokken aan elk bedrijf in de 

economie. Met deze gegevens kunnen we 
meten hoeveel elk bedrijf bijdraagt aan de 
volatiliteit van het bnp via zijn eigen 
microvolatiliteit.  

 

RESULTATEN 

De volatiliteit van het bnp van België over de 
periode 2002-2012 bedraagt 2%. Ons model 
dat vertrekt van enkel idiosyncratische 
productiviteitsschokken op het niveau van 
bedrijven, geeft aan dat de helft van deze 
volatiliteit kan verklaard worden door grote 
bedrijven en sterk verbonden bedrijven. De 
andere helft kan dan te wijten zijn aan 
traditionele macroschokken zoals 
monetair/fiscaal beleid en brede 
technologische innovatie, of andere micro-
schokken die we niet mee  opnemen in het 
model. Dit is in schril contrast met traditionele 
macromodellen waar de impact van individuele 
bedrijven nihil is. Bovendien worden deze 
resultaten bekomen na ook rekening te houden 
met onder andere prijsveranderingen op het 
niveau van sectoren zoals wisselende 
energieprijzen, wisselkoersen, sector-brede 
technologische vooruitgang etc. 

 

Belangrijk is dat beide kanalen – grote en/of 
sterk verbonden bedrijven – bijdragen tot deze 
macrofluctuaties. Als we beide kanalen 
afzonderlijk bekijken, vinden we dat het 
propagatiemechanisme van bedrijven met een 
sterk netwerk de grootste bijdrage levert aan 
macrovolatiliteit in België, met name 70% van 
de 1% volatiliteit voorspeld door het model, 
daar waar de impact van grote bedrijven 
ongeveer 30% van die 1% bedraagt. België 
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heeft dus een sterk verbonden 
productienetwerk en schokken op bedrijven 
kunnen een significante impact hebben op 
andere bedrijven en op de gehele economie.  

Als we de bijdrage van de top 100 
belangrijkste bedrijven isoleren, vinden we dat 
90% van de 1% volatiliteit voorspeld door het 
model kan worden toegewezen aan deze 100 
bedrijven. Dit onderstreept nogmaals dat de 
Belgische economie bestaat uit enkele zeer 
belangrijke bedrijven die een sterke impact 
hebben op de performantie van de hele 
economie.  

Als we tenslotte de bijdrage van bedrijven 
groeperen per sector, vinden we dat diensten 
40% van de variantie voor zich nemen, 
gevolgd door nutsvoorzieningen (35%) en 
industrie (24%). De primaire sector is 
marginaal in zijn bijdrage (0%). Dat Diensten in 
zijn geheel 40% van de volatiliteit verklaren, 
komt enerzijds door de totale toegevoegde 
waarde van Diensten en de idiosyncratische 
volatiliteit van deze bedrijven anderzijds.  

 

CONCLUSIE 

In dit onderzoek ontdekken we twee micro-
oorzaken voor macro-fluctuaties: grote en/of 
sterk verbonden bedrijven in de economie. 
Beide kanalen dragen duidelijk bij tot 
macroschokken, met een zeer sterke impact 
van slechts een beperkt aantal bedrijven in de 
economie. 

De observatie dat enkele bedrijven zo’n sterke 
impact kunnen hebben in een economie kan 
gevolgen hebben voor de keuzes van 
beleidsmakers. Zo is beleid op bedrijfsniveau 
mogelijk efficiënter dan een algemeen of 

sectoraal beleid, onder meer omdat de 
beleidsmaker meer vrijheid heeft in de 
optimalisatie van zijn welvaartsfunctie. Dit is 
vrij controversieel in een huidig EU beleid dat 
gericht is op een sector-breed beleid. 

 

 



 

 

                                                   
Disclaimer: De resultaten in deze briefing en 
bijhorende paper respecteren de 
confidentialiteitsvoorwaarden die horen bij de 
bronnen in deze analyse. De meningen zijn die 
van de auteurs en niet noodzakelijk die van de 
Nationale Bank van België. 
i Magerman, G., De Bruyne, K., Dhyne, E. en Van 

Hove, J. (2016). Heterogeneous Firms and the 
Micro Origins of Aggregate Fluctuations, NBB 
Working Paper XXX. 

 

De VIVES Briefings stellen zich tot doel het debat over de economische en maatschappelijke ontwikkeling 
van regio’s te stofferen. Dit doen ze door middel van korte bijdragen naar de hand van eigen en 
geaffilieerde onderzoekers. De briefings zijn veelal gebaseerd op lopend fundamenteel onderzoek. 
 
Een elektronische versie van de briefing is beschikbaar op de VIVES website: 
http://www.feb.kuleuven.be/VIVES 
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