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I. INLEIDING 

Sinds " 1984" zijn er weinig jaartallen die kunnen rekenen op zo'n bre- 
de belangstelling als 1992. 31 december 1992 wordt immers be- 
schouwd als de definitieve doorbraak van de Europese gedachte, in 
de gestalte van CCn eengemaakte markt van 324 miljoen consumenten. 
Dit gegeven, dat een totaal nieuwe concurrentiele omgeving impli- 
ceert, is dan ook een van de hoofdbekommernissen bij de bepaling 
van ondernemingsstrategieen. In dit verband werden talrijke enqu&tes 
georganiseerd die peilen naar de venvachtingen en de anticipaties van 
de ondernemingen in de onderscheiden lidstaten. Belgische onderne- 
mingen lieten zich gematigd tot zeer positief uit tegenover het idee van 
de eengemaakte markt (KPMG (1988), VBO-NBB (1989), BBM Mar- 
keting Development (1989)) ; overwegingen die nog kracht worden bij- 
gezet in een recente studie van Baldwin (1989) die voor Belgie het 
grootste groei-effect vooropzet. 

In wat volgt, worden de effecten van de Europese eenmaking voor 
de Belgische industrie vanuit een industrieel-economisch standpunt 
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benaderd, waaruit blijkt dat dit debat op  zijn minst enige nuancering 
behoeft. 

In juni 1985 legde Lord Cockfield een Witboek neer ter creatie van 
een grensloze EG-markt in 1992. Dit Witboek versterkt door de Euro- 
pese eenheidsakte, vormt sindsdien het werkprogramma voor de circa 
300 maatregelen die in de volgende jaren moeten uitgevoerd worden 
om de interne handelsbelemmeringen definitief te venvijderen. De 
maatregelen betreffen de venvijdering van : 
- fysieke belemmeringen : i.e. een reductie en uiteindelijke venvijde- 

ring van alle resterende formaliteiten die het vrije verkeer van goe- 
deren en personen hinderen. 

- technische belemmeringen : i.e. de minimalisering van de scheef- 
trekkingen die bestaan tussen de lidstaten in de vorm van technische 
voorschriften en normen voor goedereii, diensteii eii arbeid. 

- fiscale belemmeringen : i.e. de harmonisatie van de B.T.W. en de 
accij nzen. 
Uit de analyse van de Europese Commissie (1988) wordt duidelijk 

dat het opheffen van de genoemde barriires op  twee effecten doelt : 
meer efficientie en een intensere concurrentie in het bedrijfsleven. De 
voordelen die hiermee gepaard gaan, kunnen onder twee noemers 
worden vervat. In de eerste stadia zal winst geboekt worden door sta- 
tische effecten, tenvijl in latere stadia eveneens dynamische effecten 
zullen spelen. De voorgestelde maatregelen zullen aldus in een eerste 
ronde leiden tot directe kostenverlagingen waardoor via het effect op  
de prijzen marktverruiming ontstaat. Dit op  haar beurt laat een betere 
benutting van schaal- en ervaringsvoordelen toe. In latere ronden zal 
dit aanleiding geven tot verdere marktverruimingen. Anderzijds zal 
de opheffing van alle barriires aanleiding geven tot een grotere con- 
currentie waarbij industriele herstructureringen onvermijdelijk zullen 
worden. Ondernemingen zullen hierbij gedwongen zijn zich aan te 
passen, waardoor inefficienties zullen verdwijnen en lagere kosten - 
omwille van het exploiteren van schaal- en leereffecten- door herstruc- 
turering kunnen gerealiseerd worden. Door de strengere mededinging 
zou vervolgens een betere organisatie, met hieraan gekoppeld belang- 
rijke innovaties in produkten en produktiemethodes, nagestreefd wor- 
den, waaruit nieuwe kostenbesparingen en expansiemogelijkheden 
ontstaan. 



11. EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE BEDRIJFSTAKKEN 

A. Identificatie van gevoelige bedrijfstakken 

Het is duidelijk dat de genoemde effecten niet in alle bedrijfstakken 
op  dezelfde rnanier zullen plaatsgrijpen en in de ene bedrijfstak meer 
verschuivingen zullen plaatsgrijpen dan in de andere. Hierbij zal de 
fragmentatie van de markt die bestaat vanwege niet-tarifaire barriires 
en ondere andere tot uiting komt in prijsverschillen tussen verschil- 
lende landen, van cruciaal belang zijn. Daarnaast dienen ook enkele 
structurele factoren zoals de graad van schaaleconomieen, de concen- 
tratiegraad van de bedrijfstak, de groei van de Europese vraag, de 
graad van openheid voor extra- en intra-E6-handel, e.d.rn. in reke- 
ning te worden gebracht. 

Door de hoogte van niet-tarifaire belemmeringen te combineren 
met bestaande prijsverschillen en potentiele schaalvoordelen konden 
Buigues en Ilzkovitz (1988) 40 gevoelige NACE-3 bedrijfstakken iden- 
tificeren. De 40 gevoelige bedrijfstakken kunnen volgens hun karak- 
teristieken ondergebracht worden in vier onderscheiden groepen, die 
een verschillende invloed zullen ondergaan van de verruimde markt 
(voor een gedetailleerde lijst van bedrijftakken, zie Tabel 1). 

De eerste groep wordt gekenmerkt door belangrijke Europese handel 
en weinig prijsdiscrepanties. Het zijn bedrijfstakken met een sterk 
groeiende wereldvraag en een geavanceerde technologie. Ze hangen 
echter in grote mate af van de overheid wat betreft bestellingen, sub- 
sidies voor onderzoek en ontwikkeling en normering. Het betreft 
vooral informatietechnologie (informatica, bureautica en telecomrnu- 
nicatie) en medische apparatuur. De belangrijke aanwezigheid van 
grote multinationals op de Europese markt en de grote intra-EG-han- 
delsstroom verklaren de geringe prijsverschillen. Het zijn veelal glo- 
bale bedrijfstakken, waar nog potentiele schaalvoordelen aanwezig 
zijn. Europese ondernemingen kennen in deze bedrijfstakken voor- 
alsnog een achterstand tegenover Arnerikaanse en Japanse onderne- 
mingen. In deze bedrijfstakken kondigt de Europese eenmaking dan 
ook de ontwikkeling van grotere Europese groepen door overnames 
aan, alsook de proliferatie van samenwerkingsverbanden betreffende 
de ontwikkeling van technologie. Hun aandeel in de toegevoegde 
waarde is in de EG 6,1% maar in Belgie slechts 4,0%. 



2 .  G r o e p  I 1  

In deze bedrijfstakken is er minder intensieve Europese handel en zijn 
er grotere prijsdiscrepanties. Het betreft hier meer traditionele be- 
drijfstakken, waar de overheidsmarkten belangrijk zijn. De nationale 
overheden hebben er in het verleden steeds hun "nationale kampioe- 
nen" gesteund. Hierdoor zijn er eigenlijk te veel ondernemingen voor 
de grootte van de markt, wat een verklaring biedt voor de grote prijs- 
verschillen, alsook voor de geringe handel op Europees vlak. De far- 
maceutische bedrijfstak, spoonvegmaterieel en de ketelbouw zijn 
voorbeelden. In deze groep worden belangrijke rationalisaties ver- 
wacht. De openstelling van de markt voor overheidsopdrachten zal 
de meest competitieve Europese ondernemingen ten goede komen, 
maar leiden tot de sluiting of overname v23 de minder concurrentie!e 
mededingers. 

Het aandeel in de toegevoegde waarde bedraagt in de EG 6,4% en 
in Belgie 7,3%. 

3 .  G r o e p  I11 

De derde groep kent weinig Europese handel, alsook kleinere prijs- 
verschillen. Het betreft scheepsbouw, elektrische uitrustingsgoederen 
en delen van de voedingsnijverheid. In sommige van deze bedrijfstak- 
ken is de import uit niet-EG-landen zeer belangrijk (met de grootste 
concurrentie uit de NIC's), wat de geringe prijsverschillen verklaart 
ondanks de kleine intra-EG-handel. De herstructureringen die er reeds 
plaatsvonden om het hoofd te bieden aan de concurrentie uit de lage- 
loonlanden worden nog versneld door de realisatie van de Europese 
eenheidsmarkt. Het aandeel in de toegevoegde waardevan dezebedrijfs- 
takken is in de EG 5,6% en in Belgie 4,3%. 

4 .  G r o e p  I V  

De laatste groep bevat niet minder dan 26 van de 40 gevoelige bedrijfs- 
takken. Ze worden gekenmerkt door middelmatige niet-tarifaire bar- 
riires, intense EG-handel en belangrijke prijsdiscrepanties. Het be- 
treft vooral de basischemie, het grootste deel van de machinebouw, 
de elektrische en elektronische verbruiksgoederen, glas, de autosector, 
vliegtuigbouw, textiel en kleding. 

In deze groep bestaat a1 een intense intra-EG handel, alhoewel er 
toch nog enkele niet-tarifaire barrieres zijn, die prijsverschillen kun- 



nen verklaren. Buigues en Ilzkovitz venvachten hier eerder een effect 
op de distributie dan we1 op de produktie. Distributienetwerken zullen 
aangepast worden aan de verdere integratie van klanten en markten. 

Daar er eveneens nog vooruitgang wordt venvacht wat betreft de 
technische efficientie kan er ook sprake zijn van een toegenomen sa- 
menwerkingstendens. 

Deze bedrijfstak beslaat 30,8% van de toegevoegde waarde in de 
EG en 33,2% in Belgie. 

B. Multina tionale ondernemingen 

Deze classificatie laat toe na te gaan welke Belgische bedrijfstakken 
een belangrijke impact van 1992 zullen ondervinden. Een factor die 
in dit verband een hoofdrol opeist, is cle dominante aanwezigheid van 
dochterondernemingen van buitenlandse groepen in de 1992-gevoelige 
bedrijfstakken. In 1985 vertegenwoordigden ze bijna 40% van de Bel- 
gische industriele produktie. Hun belang in de gevoelige bedrijfstak- 
ken wordt weergegeven in Tabel 1. 

Het belang van de multinationals wordt nog benadrukt door de 
vaststelling dat in 7 van de 11 bedrijfstakken die in de jaren '80 een 
sterke groei kenden, buitenlandse ondernemingen meer dan de helft 
van de produktie voor hun rekening nemen. 

111. STERKTE EN ZWAKTE VAN BELGIE IN DE 1992- 
GEVOELIGE BEDRIJFSTAKKEN 

A. Ontwikkeling van de bedrijfstakken in de verschillende lidsta- 
ten 

De wijze waarop de industriele structuur binnen elke lidstaat zal evo- 
lueren is in grote mate afhankelijk van de manier waarop de onder- 
nemingen inspelen op de nieuwe concurrentiele omgeving. Hoe kan 
nu het feit verklaard worden dat sommige bedrijfstakken floreren in 
bepaalde lidstaten en in andere dan weer niet ? Naargelang de bedrijfs- 
tak waarin een onderneming actief is, zal zij bepaalde concurrentiele 
voordelen ontwikkelen. In hoogtechnologische bedrijfstakken b.v. 
zullen bedrijven hun concurrentieel voordeel opbouwen door een gro- 
te innovatiecapaciteit. In andere meer gedifferentieerde bedrijfstak- 
ken zal een bedrijf haar competitief voordeel eerder putten uit de ont- 
wikkeling van een sterk merkimago. Een beste kostenpositie zal als 



TABEL 1 

Classificatie Belgische bedrijfstakken volgens hun belang in de tewerkstelling en 
het aandeel in de olnzet vrrn buitenlandse o~zderlzeminpen 

NACE 
code 

Bedrijfstak 

Automobielnijverheid 
Confectie kledij 
Telecommunicatie 
Basischemie 
Rollend spoonvegmaterieel 
Andere chemische produkten 
voor industrie of landbouw 
Elektronische uitrusting 
Glas 
Katoen 
Machines voor mijnbouw, me- 
tallurgie en bouw 
Bierbrouwerijen en rnouterijen 
Farmaceutische produkten 
Tapijten 
Wol 
Elektrische apparaten, radio, 
TV 
Scheepsbouw 
Chocolade 
Juwelen 
Landbouwmachines 
Larnpen 
Metaalbewerkingsmachines en 
machinegereedschap 
Rubber 
Ketelbouw 
Textielmachines 
Elektrische draad- en kabel 
Machines voor chemie en voe- 
dingsnijverheid 
Water en limonade 
Aardewerkprodukten 
Bureaumachines en computers 
Lagers en tandwielen 
Schoenen 
Huishoudelijke elektrische ap- 
paraten 
Machines voor houtverwerking, 
papier,. . . 
Foto- en filrnlaboratoria 
Speelgoed- en sportartikelen 
Medische artikelen 

Aandeel in de Multinationals 
industriele Groeo 

tewerkstelling 

9,6 0,99 4 

Bron: Vanden Houte P, ,  R.  Veugelers (1989), Buigues P. en Ilzokovitz, F. (1989). 



strategie benadrukt worden in bedrijfstakken waar minder ruimte is 
voor differentiatie. 

Door het vrijmaken van handels- en produktiefactorenbewegingen 
in Europa en de daaruit voortvloeiende intensere mededinging, zal een 
bedrijf, volgens zijn technologie en markt, naar een optimale loka- 
lisatie voor haar produktie- en distributie-eenheden zoeken. De aan- 
trekkelijkheid van een lidstaat, die voornamelijk voortvloeit uit de be- 
schikbaarheid van produktiefactoren en landspecifieke kenmerken, 
zal verschillen van bedrijfstak tot bedrijfstak. Zo zal de aanwezigheid 
van gerenomeerde universitaire onderzoeksfaciliteiten, een goede in- 
frastructuur en een uitgebouwd telecommunicatienet in de kaart spe- 
len van hoogtechnologische bedrijven. Andere lokalisatievoonvaar- 
den zijn b.v. de goedkope enlof geschoolde arbeidskrachten (produk- 
tiekosten), een rustige polit~ek en sociaai kiimaat (risicoj, de taai (cui- 
tuur), overheidssubsidies en belastingen (overheidstussenkomst), enz. 

In de ontwikkeling van de bedrijfstakken komt het aldus neer op 
een samenspel van landspecifieke voordelen met de concurrentiele 
voordelen van de ondernemingen in de verschillende bedrijfstakken 
(zie Daems (1987)). Ondernemingen zullen zich vestigen in de landen 
waar de combinatie van lokale voordelen en het eigen concurrentieel 
voordeel, optimaal is. Men moet echter voor ogen houden dat voor 
bepaalde lidstaten tot nu toe de relatieve aantrekkelijkheid moet toe- 
geschreven worden aan het bestaan van niet-tarifaire belemmeringen, 
waardoor de afgeschermde markt een kunstmatig voordeel bood van- 
uit de lokalisatieproblematiek. 

Wanneer de concurrentiele omgeving zich nu wijzigt, zullen de be- 
drijven Qolgens het hoger vermelde stramien hun lokalisatiestrategie 
herzien. Een mooi voorbeeld hiewan zijn de Amerikaanse onderne- 
mingen die zich in de jaren vijftig en zestig in Europa vestigden. De 
VS-ondernemingen blijken hierbij de oprichting van de Europese Ge- 
meenschap te hebben geanticipeerd door hun produktiecapaciteit te 
vergroten en hun produktie- en exportmogelijkheden in de verschil- 
lende lidstaten aan te passen (Sleuwaegen(l985)). 

Op dezelfde wijze kunnen de mechanismem die achter de directe 
investeringsstructuur verscholen gaan, verklaard worden. Buitenland- 
se ondernemingen zullen zich enkel in Belgie kunnen vestigen indien 
ze op zijn minst even concurrentieel zijn als de Belgische lokale on- 
dernemingen. De moderne theorieen betreffende de multinationale 
ondernemingen stellen immers dat een bedrijf slechts in staat zal zijn 
buitenlandse investeringen te ondernemen als het internationaal ge- 



zicn over een concurrentieel voordeel beschikt (voor een overzicht, zie 
Caves (1982)). Dit eigendomsvoordeel kan het gevolg zijn van de ont- 
wikkeling van superieure technologie, van succesvolle produktdiffe- 
rentiatie enz. 

Een onderneming zal dan vestigingen oprichten in die landen waar- 
van de lokalisatievoordelen het best samengaan met de eigendoms- 
voordelen van het bedrijf. Volgens deze gedachtengang is het duide- 
lijk dat Belgische ondernemingen in het buitenland zullen investeren 
indien hun technologische concurrentiekracht niet strikt gerelateerd 
wordt met de lokalisatievoonvaarden in Belgie. 

B.  Positie van de  Belgische gevoelige bedrijfstakken 

De hierna volgende analyse heeft betrekking op de jaren 1985-1987, 
en houdt aldus geen rekening met de mogelijke wijzigingen die hierna 
gebeurd zijn. De specifieke aanpassingen komen aan bod in de vol- 
gende afdeling. 

Samengevat kunnen we stellen dat de begrippen "lokalisatievoor- 
delen" en "technologische concurrentiekracht" samen dienen geana- 
lyseerd te worden om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van 
een bedrijfstak'. Voor analysedoeleinden kunnen we deze confronta- 
tie benaderen door twee maatstaven te combineren (Figuur 1 en 2): 

-RCA (Revealed Comparative Advantage) = (X-M)I(X + M) 
Deze maatstaf geeft weer in hoeverre Belgie een comparatief voor- 

deel "vertoont" voor een bepaalde bedrijfstak. Hij geeft het verschil 
tussen export (X) en import (M), gedeeld door de som van import en 
export in een bepaalde bedrijfstak. Een gunstige RCA kan het gevolg 
zijn van specifieke ondernemingsvoordelen, maar zal in belangrijke 
mate gedetermineerd worden door landspecifieke lokalisatievoorde- 
len. Hierbij dient echter we1 gesteld te worden dat in de 1992-gevoelige 
bedrijfstakken de niet-tarifaire belemmeringen de RCA-index ongun- 
stig bei'nvloeden. Het lijkt ons evenwel dat, in de mate dat de han- 
delsbelemmeringen vrij algemeen van toepassing zijn op alle lidstaten 
of niet a1 te sterk verstorend werken, de RCA-index toch zijn bete- 
kenis in sterke mate behoudt. Dit is minder zo voor de sterk bescherm- 
de bedrijfstakken met voorlopig weinig handel tussen de lidstaten. 

-MTA (Multinational Technological Advantage) = D-F/D + F 
De index geeft het verschil tussen het aandeel van de omzet van de 

Belgische multinationals (D) en deze van de buitenlandse multinatio- 



RCA 

D 

FIGUUR 2 

Handelsspecialisatie met multinationals : positie gevoelige bedrijfstakken 
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nals (F) relatief tot hun gezamenlijk aandeel in de bedrijfstakomzet 
in Belgie. Hij kan gezien worden als een maatstaf voor de specifieke 
concurrentiele voordelen van Belgische ondernemingen relatief tot de 
buitenlandse multinationale ondernemingen in de bedrijfstak. Bin- 
nenlandse bedrijven die enkel nationaal opereren, worden veronder- 
steld geen belangrijke technologische voordelen te bezitten. Zij kun- 
nen echter met gunstige lokalisatievoonvaarden in Belgie een sterke 
RCA-index opbouwen en zich aldus hoog op  de verticale as bevinden. 

De combinatie van deze twee indices laat toe af te leiden waar Bel- 
gische ondernemingen concurrentiele voordelen hebben, die a1 dan 
niet samengaan met de lokalisatievoordelen van Belgie. Een relatief 
hoge of lage RCA-index in samenhang met MTA, brengen we in ver- 
band met de relatieve lokalisatie-aantrekkelijkheid 2. 

De 4 h a d r a n t e n  kiinnen ais volgt gei'nterpreteerd worcien. In het 
kwadrant rechtsboven (A) hebben de Belgische ondernemingen be- 
langrijke concurrentiele voordelen die ze bovendien het liefst willen 
exploiteren in het thuisland. Hierdoor zullen deze ondernemingen eer- 
der verkiezen hun produktiefaciliteiten te bundelen in Belgie en de an- 
dere markten via export te voorzien. Dit alles leidt tot een geconcen- 
treerde produktie o p  de thuismarkt. 

In het kwadrant linksboven (D) staan de Belgische ondernemingen 
concurrentieel niet erg sterk. De lokalisatievoonvaarden zijn echter 
dermate interessant dat buitenlandse multinationale ondernemingen 
zich in het land zullen vestigen. 

In het kwadrant rechtsonder (B) hebben Belgische ondernemingen 
hun specifieke concurrentievoordelen in belangrijke mate in het bui- 
tenland ontwikkeld, waar gunstigere lokalisatievoordelen heersen. 

In het kwadrant linksonder (C) tenslotte hebben de Belgische on- 
dernemingen geen concurrentiele voordelen ontwikkeld en zijn de ves- 
tigingsvoonvaarden evenmin interessant. Het feit dat er toch activi- 
teiten zijn door multinationale groepen wijst er eerder op  dat er een 
afgeschermde (beschermde) markt is die deze concurrentieel sterke on- 
dernemingen verplicht zich hier te vestigen. 

Voortbouwend op  dit schema is het mogelijk dat bedrijfstakken 
cirkelbewegingen ondergaan van A naar D, rekening houdend met het 
effect van de produktlevenscyclus. Aanvankelijk zal een bedrijfstak 
ten volle de comparatieve voordelen van het land uitbuiten. Hierdoor 
zullen ze geieidelijk aan nieuwe technologieen en produkten introdu- 
ceren, ten gevolge van leereffecten. Deze nieuwe eigendomsvoordelen 
zullen niet noodzakelijk meer gerelateerd zijn met de bestaande com- 



paratieve voordelen. Door deze nieuwe technologieen, marktfricties 
en endogeen veranderende comparatieve voordelen, kunnen deze be- 
drijfstakken naar zone B evolueren. Daardoor zal de groei in het thuis- 
land zelf sterk verminderen, wat aanleiding kan geven tot protectie, 
wat op  zijn beurt leidt tot grotere inefficienties en kleinere technolo- 
gische vooruitgang. Hierdoor zullen buitenlandse investeerders wor- 
den aangetrokken die zich binrien de beschermde markt willen ves- 
tigen. Deze nieuwe concurrentie kan de lokale bedrijven weer tot gro- 
tere efficientie dwingen, tot aanpassing van hun technologie aan de 
comparatieve voordelen. Hierdoor kan een verschuiving naar vak D 
teweeggebracht worden. "Oversijpelingseffecten" en het concurren- 
tieel proces kunnen uiteindelijk een herpositionering in zone A tot ge- 
volg hebben. 

De Beigische bedrijfstakken die voigens de anaiyse vaii Buigues en 
Ilzkovitz het gevoeligst zullen zijn voor de eengemaakte markt worden 
nu in hoger beschreven kader geplaatst. In het kwadrant rechtsboven 
vindt men de bedrijfstakken waarin Belgie duidelijk lokalisatievoor- 
delen bezit en waarin de Belgische ondernemingen ook over concur- 
rentiele voordelen beschikken. Een voorbeeld hiervan is bedrijfstak 
438 (tapijten), waarin Belgie historisch reeds op een comparatief voor- 
deel kan bogen en Belgische multinationals belangrijke concurrentiele 
voordelen hebben. 

Overigens stemt het we1 tot nadenken dat alle bedrijfstakken in 
zone A reeds in een consolidatiefase zijn getreden en op  Europees vlak 
nog weinig ruimte bieden voor verdere groei. 

De bedrijfstakken in het rechterkwadrant onderaan (zone B) zijn 
bedrijfstakken waarin Belgische ondernemingen historisch compara- 
tieve voordelen bezitten, maar voor dewelke de lokalisatievoonvaar- 
den in Belgie dermate verslechterd zijn, dat een reallocatie van de pro- 
duktiefaciliteiten naar het buitenland zich opdringt. Voorbeelden zijn 
de schoenbedrijfstak en overige machinebouw. 

Iln het kwadrant linksboven (zone D) bevinden zich de bedrijfstak- 
ken waarin buitenlandse multinationals een belangrijke rol spelen en 
waarin Belgie een hoge specialisatiecoefficient bezit. Daar bevindcn 
zich enerzijds bedrijfstakken, waarin buitenlandse multinationals be- 
langrijke overnames realiseerden en als het ware de Belgische multi- 
nationals opkochten. Dit is b.v. het geval voor de glassector (247), 
waar de belangrijkste Belgische multinational Glaverbel nu zo goed 
als volledig in handen is van het Japanse Asahi. Daarnaast treffen we 
in dit kwadrant b.v. de automobielnijverheid aan. Dit is 66n van de 



bedrijfstakken waar Belgie klaarblijkelijk comparatieve voordelen 
biedt en die tot volle ontplooiing is gekomen door buitenlandse in- 
vesteringen. 

Bijzonder merkwaardig en verontrustend is dat vele bedrijfstak- 
ken, gedomineerd door buitenlandse multinationale ondernemingen, 
zich in kwadrant C bevinden. Deze bedrijfstakken vertegenwoordigen 
bijna 21% van de industriele tewerkstelling. Bovendien bevinden alle 
bedrijfstakken die in de classificatie van Buigues en Ilzkovitz tot groep 
1 behoren, zich in dit kwadrant. Deze bedrijfstakken kennen een zeer 
sterke groei van de vraag, maar hangen in belangrijke mate van over- 
heidsaankopen af, hetgeen sterk handelsbelemmerend werkt. In Bel- 
gie zijn deze bedrijfstakken, die door multinationale ondernemingen 
worden gedomineerd, onvoldoende ontwikkeld, daar ze zich vooral 
op be lokaie beschermde markt afstemden. Vele van deze bedrijfstak- 
ken blijken slechts weinig te exporteren en worden in belangrijke mate 
beschermd door de overheid. Zo steunen spoonveguitrusting (362), te- 
lecommunicatie (344) en elektrische uitrustingsgoederen (342) respec- 
tievelijk voor 84%, voor 56% en voor 31% op overheidsbestellingen. 
Daar binnen de EG in deze bedrijfstakken belangrijke rationalisaties 
zullen worden doorgevoerd (die overigens in grote mate reeds aan de 
gang zijn), hangt Belgie op  dat vlak af van de strategie van de bui- 
tenlandse multinationale ondernemingen. Het valt te bezien dat na 
1992, wanneer andere landen hun belemmeringen venvijderd hebben, 
Belgie toch een goede basis zou zijn om deze activiteiten te herbergen. 

IV. VERSCHUIVINGEN BINNEN DE BELGISCHE GEVOELI- 
GE BEDRIJFSTAKKEN 

A. Mogelijke ondernemingsstrategieen in de i ingemaakte Euro- 
pese rnarkt 

In het voorgaande werd gepoogd de toestand van een aantal Belgische 
bedrijfstakken in te schatten aan de vooravond van de Europese een- 
making. Uitgaande van de classificatie van de Belgische bedrijfstak- 
ken die voor 1985 werd opgemaakt, was een logische tweede stap een 
inventaris te maken van de verschuivingen die sindsdien reeds hebben 
plaatsgevonden om de positie van de ondernemingen in de gevoelige 
bedrijfstakken te verbeteren. 

Zoals uit de analyse van Buigues en Ilzkovitz bleek, worden niet 
alle bedrijfstakken op  dezelfde wijze bei'nvloed. Elke onderneming zal 



dan ook haar positie in de bedrijfstak moeten bepalen en haar huidige 
strategie evalueren in functie van de verruimde markt. Ondernemin- 
gen die nu een focusstrategie voeren in een bedrijfstak die sterk on- 
derhevig is aan de effecten van 1992, zullen, indien de marktverrui- 
ming een standaardisatie van het produkt impliceert, zich moeten aan- 
passen en via volumestrategieen globale markten moeten bespelen. In- 
dien er ruimte is voor differentiatie dienen zij hierop in te spelen en, 
schaal- en scope-economieen exploiterend, als globale netwerken te 
opereren. Kleinere groepen kunnen een niche-strategie beogen, waar 
ze een klein marktsegment van een gespecialiseerd produkt voorzien. 
Grotere en vooral de middelgrote ondernemingen staan echter voor 
het probleem hoe hun strategie aan te passen. Moeten ze zich op een 
kleinere niche gaan concentreren, dan we1 proberen uit te groeien tot 
een "global competitor"? De zogenaamde "'~iddle-of-the-road1'-srra- 
tegie is immers een te vermijden alternatief (Porter(l980), De Bondt 
e.a., Veugelers en Vanden Houte (1990)). 

Sommige aanpassingsstrategieen zijn echter moeilijk op eigen 
kracht te venvezenlijken. Interne ontwikkeling vereist immers de no- 
dige fondsen, managementcapaciteiten, know-how en vooral tijd. 
Deze ovenvegingen verklaren waarom de laatste jaren het aantal fu- 
sies en allianties tussen verschillende ondernemingen sterk is toegeno- 
men. Globaal genomen kan men stellen dat het exploiteren van schaal- 
en scope-economieen, alsook leereffecten in alle functionele activitei- 
ten van de onderneming de belangrijkste motieven vormen tot fusie 
of het sluiten van bedrijfsallianties. Daarbij zal de ontwikkeling en 
de venverving van nieuwe technologieen of het penetreren van bui- 
tenlandse markten eveneens een belangrijke rol spelen in dit proces. 

B .  Aanpassingsstrategieen door  strategische samenwerkingsacties 

Het vooruitzicht van 1992 vertaalt zich bij tal van ondernemingen in 
een toenemende tendens naar samenwerking. Eenvoudig gesteld zou- 
den aanpassingsstrategieen of acties onderscheiden kunnen worden in 
rigiede en lossere samenwerkingsverbanden. Onder de rigiede samen- 
werking onderscheidt men alle vormen waarbij een volledige over- 
dracht van eigendom gepaard gaat (fusie en venverving). Lossere al- 
lianties zijn deze waarbij geen eigendomsoverdracht plaatsvindt. 
Hiertoe kunnen licentie-overeenkomsten, franchising en cooperatieve 
overeenkomsten gerekend worden. Tenslotte bestaan er nog enkele 
vormen tussenin zoals b.v. joint ventures. 



Logischenvijze kan venvacht worden dat de bedrijfstakken die zeer 
gevoelig zijn voor de gevolgen van de eengemaakte markt de laatste 
jaren een toename van de bedrijfsallianties hebben gekend (zie b.v. 
Akkermans (1989)). In dit verband kan een onderzoek van de Belgi- 
sche bedrijfsallianties die sinds de goedkeuring van het Witboek wer- 
den gevormd, enkele interessante inzichten opleveren. Daartoe wer- 
den alle acties waarin Belgische ondernemingen waren betrokken tus- 
sen januari 1986 en juni 1989 en waarvan melding in de Belgische pers, 
verzameld. Deze werden ingedeeld naar overnames, fusies, joint ven- 
tures en samenwerkingsvormen '. 

Als de volledige steekproef in ovenveging wordt genomen en in- 
gedeeld naar NACE-2-bedrijfstakken (Figuur 3), vallen vooral de tal- 
rijke acties in de chemische nijverheid (25),  de elektro-technische nij- 
verheid (34) en de drank- en voedingsindustrie (41142) op. Ook de pa- 
pier- en grafische sector (47) kent een groot aantal overnames en sa- 
menwerkingsakkoorden. Dit is vooral te verklaren door de substan- 
tiele schaaleconomieen die zowel in de produktie van papier als in het 
uitgeverijbedrijf nog realiseerbaar zijn. In de niet-industriele sectoren 

FIGUUR 3 

Strategische acties van Belgische ondernemingerz naar bedrijfstak (1986-1989) 

01 13 22 24 25 31 32 33 34 35 36 37 41143 45 46 47 48 49 50 72 81 82 83 

Aantal acties 



ging natuurlijkveel aandacht naar het bank- en verzekeringswezen (81 
en 82) dat door zijn strenge reglementeringen door een grote markt- 
fragmentatie wordt gekarakteriseerd. In anticipatie op het wegvallen 
van een aantal barrisres plaatsen heel wat Europese instellingen dan 
ook antennes in de andere lidstaten. Ook de overige dienstverlening 
aan het bedrijfsleven (83) was het toneel van heel wat bedrijfsallian- 
ties. Hier betrof het vooral de reclamebureaus die meer en meer op 
een globale wijze gerund worden. 

Wanneer de acties van de Belgische ondernemingen uitgesplitst 
worden naar soort (Figuur 4), valt dadelijk het grote percentage Bel- 
gische ondernemingen op  dat in de voorbije jaren in buitenlandse han- 
den kwam. Liefst 27,5% van de bestudeerde acties betrof immers de 
overname van een Belgische onderneming. Het grote aantal overna- 
mes is in eerste instantie te verkiaren door de relatief kleine schaal van 
de Belgische bedrijven in vergelijking met hun Europese concurren- 
ten. Als men het aantal ondernemingen die tot de 500 grootste van 
Europa behoren per land onder de loupe neemt, rangschikt Belgie zich 
slechts op de zevende plaats binnen de EG. Enkel Denemarken, Por- 
tugal en Ierland blijken minder grootbedrijven in huis te hebben. De 

FIGUUR 4 

Strategische acties van Belgische oitdernenlingen (1986.1989) 
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kleinere schaal van de Belgische ondernemingen maakt hen dan ook 
een gemakkelijk doelwit voor de Europese concurrenten. Van de bui- 
tenlandse overnames nemen de Fransen er liefst 31% voor hun reke- 
ning, Groot-Brittannie 22% en Nederland 18%. Opvallend is het ge- 
ringe aantal Amerikaanse overnames. Hierbij dient men echter voor 
ogen te houden dat Amerikaanse ondernemingen reeds zeer sterk in 
ons land vertegenwoordigd zijn (zie Vanden Houte en Veugelers 
(1989)) en bovendien in het verleden eerder nieuwe vestigingen opzet- 
ten dan we1 overnames venvezenlijkten. Daarnaast blijkt dat de Ame- 
rikaanse ondernemingen op de overnamemarkt eerder actief waren in 
de andere landen van de EG en in het bijzonder in Groot-Brittannie 
en Zuid-Europa. Binnenlandse overnames tussen Belgische bedrijven 
vormen 25,5% en buitenlandse overnames door Belgische onderne- 
mingen 20,5% van de bestudeerde allianties. 

Wanneer de acties uitgesplitst worden naar grootteklassen krijgt 
men een meer genuanceerd beeld van de actieve bedrijfsallianties van 
de Belgische ondernemingen (Tabel 2). 

TABEL 2 

Acties Belgische ondernemingelz naar grootteklassen (1986-1989) 

100 grootste 100 tot 5000 (top-5000 
grootste 

Binnenl. Fusie of Overname 28 % 56% 58% 
Buitenl. Overname 42 5% 30% 15 % 
Joint Venture 22 % 2 % 9% 
Binnenl. Samenwerkingsakkoord 4 % 6 C/c 9 % 

Buitenl. Samenwerkingsakkoord 4% 6 % 9 % 

100% 100% 100% 

De naar omzet 100 grootste Belgische ondernemingen blijken voor- 
a1 te expanderen via buitenlandse overnames. Opmerkelijk is ook het 
grote aantal gemeenschappelijke ondernemingen, gevormd door deze 
bedrijven. Een tweede groep van "minder grote" ondernemingen 
zoekt vooral expansie op binnenlands vlak. Toch vormen de buiten- 
landse overnames ook een belangrijk deel van hun uitbreiding. Als 
vorm van buitenlandse expansie wint samenwerking met een buiten- 
landse partner aan belang. Een derde groep van kleinere ondernemin- 
gen tenslotte, realiseert zijn groei bijna volledig op  binnenlands vlak. 
De internationale dimensie wordt hier meer en meer gezocht door bui- 
tenlandse samenwerking (bijna 10% van de acties). Dit illustreert de 



stelling dat ondernemingen, naarmate de grootte afneemt, "lossere" 
vormen van buitenlandse penetratie verkiezen. 

Wanneer nu de ondernemingsacties voor de 40 "gevoelige" bedrijfs- 
takken worden geselecteerd (Figuur 5), komen in combinatie met Fi- 
guur 1 en 2 enkele interessante bevindingen aan het licht. Figuren l 
en 2 typeren de bedrijfstakken immers in 1985. Met een nader onder- 
zoek van de ondernemingsacties in die bedrijfstakken sindsdien, kan 
a1 een kijk gegeven worden op de verschuivingen binnen de Belgische 
industriele structuur. Door de verschillende acties in de 1992-gevoelige 
bedrijfstakken onder te verdelen naar de zones in Figuur 1 en vervol- 
gens de acties uit te drukken als een gemiddelde per bedrijfstak, ver- 
krijgen we Figuur 5 .  

FIGUUR 5 
Strategische acties van Belgisclze ondernemingen in 40 gevoelige bedrijfstnkken 

(gemiddelde per bedrijfstak) 
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Wat dadelijk opvalt, is dat de Belgische ondernemingen in zone A 
inderdaad over een concurrentieel voordeel beschikken. Dit uit zich 
enerzijds in een schaaivergroting op de binnenlandse markt, maar 



meer nog, door buitenlandse directe investeringen via de overname 
van buitenlandse ondernemingen. Zo werd er gemiddeld 1 binnen- 
landse en 1,5 buitenlandse overname per bedrijfstak in zone A op- 
gemeten. Dit is overigens ook een noodzaak, daar zoals hoger al ver- 
meld geen enkele van de bedrijfstakken in deze zone tot echte groei- 
bedrijfstakken behoren. 

Zone B lijkt eerder uit minder actieve bedrijfstakken te bestaan. 
De bedrijfstakken in deze bedrijfstak stagneren in Belgie of gaan ach- 
teruit. De bedrijfstakken behoren volgens de classificatie van Buigues 
en Ilzkovitz tot groep 4, waar in de produktiestructuur weinig veran- 
deringen te venvachten zijn, en eerder een effect op de distributienet- 
werken kan vooropgesteld worden. 

Zone D wordt langs de ene kant gekarakteriseerd door belangrijke 
buitenlandse overnames. Buitenlandse multinationals breiden hun 
vestigingennet uit in Europa door Belgische ondernemingen op  te ko- 
pen. Belgie bezit in deze bedrijfstakken immers belangrijke lokalisa- 
tievoordelen. Deze landspecifieke voordelen reflecteren zich ander- 
zijds ook in de uitbouw van concurrentiele voordelen door Belgische 
ondernemingen. Dit geeft in eerste instantie aanleiding tot voorzich- 
tige internationalisering onder de vorm van joint ventures en samen- 
werkingsakkoorden met buitenlandse ondernemingen en in een verder 
stadium door directe buitenlandse investeringen. 

In zone C, welke de eerder afgeschermde bedrijfstakken herbergt, 
kan een groot aantal binnenlandse overnames en fusies worden vast- 
gesteld. Belgische ondernemingen zijn er zich van bewust dat, eenmaal 
de artificiele bescherming wegvalt, zij door hun kleine schaal en lagere 
efficientie gedoemd zijn te verdwijnen. Vandaar dat op  de binnen- 
landse markt wordt gepoogd een grotere schaaP te venverven om voor- 
alsnog de eengemaakte markt vanuit een betere kostenpositie tege- 
moet te kunnen treden. 

Zowel in zone C als zone D blijkt de grote afl~ankelijkheid van de 
Belgische industrie van buitenlandse ondernemingen. Daar er in het 
merendeel van de betreffende bedrijfstakken weinig of slechts een be- 
perkt aantal belangrijke bedrijven van Belgische origine opereren, 
dient men zich te realiseren dat de evolutie van de tewerkstelling in 
deze bedrijfstakken wordt bepaald in buitenlandse beslissingscentra. 
Het hoeft dan ook geen betoog dat het overheidsbeleid tegenover deze 
buitenlandse investeerders van het grootste belang is. Belgie dient im- 
mers als gastland zijn aantrekkelijkheid te bewaren. Enkele recente 
vaststellingen komen dan ook eerder zorgwekkend over. Tot in de ja- 



ren zeventig was de belangrijkste manier van toetreding van buiten- 
landse ondernemingen het opstarten van een nieuwe firma. Tot  1975 
betrof ongeveer 70% van de buitenlandse toetreding in Belgie nieuwe 
inplantingen (Van Den Bulcke (1981)). Recente gegevens voor de me- 
taalvenverkende en elektro-technische nijverheid gaan volledig in de 
andere richting. Bijna 76% van de "nieuwe" buitenlandse inplantin- 
gen betrof overnames (Gryspeerdt (1989)). Daarom zouden inspannin- 
gen moeten gedaan worden om Belgie als gastland voor nieuwe in- 
vesteringen aantrekkelijker te maken (overnames betekenen immers 
niet enkel een snelle toetreding ; desinvestering kan achteraf ook vlug- 
ger gebeuren). Het terugschroeven van de fiscale voordelen voor de 
coordinatiecentra is in dit verband weinig stimulerend. Het betreft 
hier imrners het wegvallen van een belangrijke investeringsstimulus. 
Daarmee wordt de stop-and-go-politiek die de Belgische overheid 
sinds de jaren zeventig voert tegenover buitenlandse investeerders, al- 
leen maar bevestigd. Buitenlandse investeerders vragen immers niet 
alleen gunstige lokalisatievoorwaarden. Ze vragen ook een zekere 
duurzaamheid van deze gunstige voonvaarden. Daarom kan een ge- 
loofwaardige overheidspolitiek in dit verband zeker geen kwaad. 

V. BESLUIT 

De Europese eenmaking houdt nieuwe kansen in voor EG-onderne- 
mingen om, via schaalvergroting, aan een grotere efficientie te ope- 
reren en aldus volwaardige tegenhangers te vormen voor hun Ame- 
rikaanse en Japanse concurrenten. Belgie dat in het hart van Europa 
ligt, lijkt in dit verband een bevoordeligde positie te bekleden. Een 
industrieel economische analyse, waarbij de positie van de Belgische 
ondernemingen in de 40 meest gevoelige bedrijfstakken voor de Euro- 
pese eenmaking werd geanalyseerd, levert een meer genuancecrd bceld 
van de situatie. Belgische ondernemingen blijken immers vooral sterk 
te staan in meer traditionele bedrijfstakkcn die o p  Europees vlak reeds 
in een consolidatiefase zijn getreden. Meer opvallend is echter de ster- 
ke overheersing van buitenlandse multinationals in zowat alle anderc 
bedrijfstakken, waardoor de evolutie van de Belgische industrie in be- 
langrijke mate van de Europcse strategie van buitenlandse multina- 
tionale groepen afhangt. Dit gegeven brengt clan ook de aantrekke- 
lijkheid van Belgie als gastland voor buitenlandse groepen als centraal 
vraagstuk naar voor. Hierbij dient de aandacht vooral te gaan naar 
nieuwe investeringen, die ook een additionele tewerkstelling beteke- 



nen. Een scenario waarbij Belgische ondernemingen in toenemende 
mate worden opgekocht door buitenlandse groepen brengt evenwel 
mee dat processen van herstructurering en desinvestering in sterke 
mate buiten het land beschikt worden. Meer en meer zal de Belgische 
overheid daarom een voonvaarde-scheppend beleid dienen uit te wer- 
ken ter sturing van de economische activiteiten. 

NOTEN 

1.  Dit inzicht wordt sterk benadrukt in Daems (1987) en Sleuwaegen (1987). 
2. Bedrijfstakken, waarin zowel D=O en F=O werden niet opgenomen vanwege 

MTA = onbepaald 
3. Minderheidsparticipaties die niet samengingen met een of andere vorm van samenwer- 

king of coordinatie, werden niet opgenomen. Het feit dat het hier om steekproefgegevens 
gaat, kan bepaalde vertekeningen impliceren. Niettegenstaande er dan ook geen absolute 
uitspraken kunnen worden gedaan, springen toih enkele tendenzen iii het oog. 
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