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Samenvatting  
(Summary in Dutch) 

Door toenemende globalisering zijn internationale productieketens complexer 
geworden. Productie en consumptie liggen hierdoor verder uit elkaar. Een auto 
gekocht in Nederland bevat onderdelen uit veel verschillende landen, die op hun 
beurt ook weer vele onderdelen bevatten uit nog weer andere landen. Om een goed 
beeld te krijgen van de internationale effecten van de vraag naar consumptie goederen 
moeten deze verbanden in kaart gebracht worden. Internationale input–output (IO) 
analyse is hiervoor een geschikt instrument. 

 Een nationale IO tabel geeft een beschrijving van de onderlinge leveringen van 
inputs (grondstoffen en halffabricaten) en outputs (goederen en diensten) van sectoren 
binnen één land. Daarnaast representeert de tabel ook leveringen van sectoren aan 
consumenten, de overheid en andere landen, en betalingen aan de productiefactoren 
arbeid en kapitaal. In één overzicht, in de vorm van een matrix, wordt zo een beeld 
gegeven van alle verbanden tussen productie en consumptie van een economie. Het op 
deze manier in kaart brengen van economische relaties heeft een belangrijke rol 
gespeeld in de ontwikkeling van het gestandaardiseerde systeem van nationale 
rekeningen. Op basis van deze rekeningen worden vele macro-economische 
indicatoren van een economie vastgesteld. 

 In aanvulling op IO tabellen wordt er steeds meer gebruik gemaakt van 
zogenaamde aanbods- en gebruikstabellen. Deze bevatten meer informatie omdat ze 
gescheiden weergeven wat voor producten sectoren aanbieden en wat voor producten 
sectoren gebruiken. Aan de hand van aannames kunnen op basis van aanbods- en 
gebruikstabellen ook IO tabellen worden geconstrueerd. Vooral analytische 
toepassingen zijn vaak nog op basis van IO tabellen. 

 Voor het weergeven van internationale productieketens zijn nog uitgebreidere 
tabellen nodig die meerdere landen en hun onderlinge handelsrelaties bevatten. Dit 
soort tabellen worden aangeduid als multiregionale/internationale input–output 
(MRIO) tabellen of multiregionale/internationale aanbods- en gebruikstabellen 
(MRSUT). Vanwege de grote hoeveelheid benodigde data en de benodigde 
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computerkracht om met MRIO/MRSUT modellen te werken worden dit soort grote 
databases pas sinds kort samengesteld. 

 Een andere recente ontwikkeling is de toepassing van dit soort modellen en 
datasets om milieu-indicatoren te berekenen vanuit een consumptie perspectief. Aan 
het basis IO model kan informatie over het gebruik van natuurlijk hulpbronnen en 
vervuiling gedurende het productieproces toegevoegd worden als satelliet tabellen. 
Dit maakt het mogelijk om alle directe en indirecte milieu effecten van consumptie in 
een land internationaal in kaart te brengen. 

 Het EXIOPOL project, waarvan een aantal studies in dit proefschrift deel 
uitmaakt, heeft deze ontwikkelingen mede mogelijk gemaakt. Het project had als doel 
een internationale database op basis van nationale tabellen en milieu gegevens te 
creëren, met aanvullend detail in de sector classificatie. Het promotietraject, waar dit 
proefschrift het product van is, is opgezet om bij te dragen aan het EXIOPOL project. 
Deze bijdrage bestond uit het ontwikkelen van een methodologie om consistente 
internationale tabellen te bouwen op basis van nationale tabellen en internationale 
handelsstatistieken. 

 Een algemeen overzicht van de ontwikkeling van IO tabellen en aanbods- en 
gebruikstabellen wordt in Hoofdstuk 1 gepresenteerd. Daarnaast wordt er inzicht 
gegeven welke ontwikkelingen ertoe geleid hebben dat er steeds meer vraag is naar 
internationale tabellen met milieu-extensies, welke projecten hier gehoor aan hebben 
gegeven en wat de rol van het EXIOPOL project en dit proefschrift hierin is. 

 In Hoofdstuk 2 wordt de methodologie besproken die is ontwikkeld en toegepast 
om de internationale handelsrelaties correct en consistent weer te geven in een 
internationale aanbods- en gebruikstabel. Hierbij worden gemaakte aannames zo 
transparant mogelijk voor het voetlicht gebracht en zijn de uitgevoerde aanpassingen 
gekwantificeerd en geanalyseerd. 

 Als startpunt fungeren nationale tabellen die al zijn opgesplitst in een tabel die 
binnenlandse onderlinge (intermediaire) en finale leveringen weergeeft en een tabel 
die geïmporteerde intermediaire en finale leveringen weergeeft. De buitenlandse 
invoer en uitvoer zijn hierbij weergegeven als totale stromen zonder onderscheid te 
maken naar land van herkomst en land van bestemming. Zowel de binnenlandse als 
de geïmporteerde leveringen zijn vanuit het EXIOPOL project beschikbaar voor 43 
landen op het gedetailleerd niveau van 129 sectoren/productgroepen.  

 De ontbrekende informatie over geografische oorsprong en bestemming wordt 
met behulp van internationale handelsstatistieken toegevoegd. Daarnaast wordt er 
voor gezorgd dat alle leveringen uitgedrukt worden in zogenaamde basisprijzen, die 
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weergeven wat de waarde van het product of de dienst is aan de ‘poort van de fabriek’ 
– dus zonder belastingen en transport- en handelsmarges. 

 Helaas is de informatie uit de handelsstatistieken niet helemaal consistent met de 
geaggregeerde handelsgegevens in de tabellen. Dit wordt veroorzaakt door 
methodologische verschillen in data collectie en verwerking, verschillende 
waarderingsniveaus en gemaakte fouten zoals misclassificatie, registratiefouten, en 
ontbrekende informatie (Eurostat, 2006). Om deze twee databronnen toch elkaar aan te 
laten vullen is ervoor gekozen om de handelsstatistieken alleen te gebruiken om de 
relatieve herkomst en bestemming naar land van invoer en uitvoer vast te stellen in 
termen van aandelen. 

 De methodologie bestaat uit de volgende stappen. Allereerst worden de aandelen 
van de verschillende landen in de invoer van een land gebruikt om de desbetreffende 
invoertabel per product uit te splitsen naar land van herkomst. Daarna worden 
gegevens van belastingen gebruikt om de waarde van de invoer hiervoor te corrigeren. 
De uitgesplitste invoertabellen voor alle landen worden dan zo gecombineerd dat de 
tabellen die de invoer uit een bepaald land weergeven naast elkaar komen te staan. De 
optelsom van alle invoer van verschillende landen uit een bepaald land zou in 
principe overeen moeten komen met wat dit land rapporteert aan uitvoer. Door de 
eerder genoemde verschillen is dit niet het geval. Om dit wel te bewerkstelligen wordt 
een gegeneraliseerde bi-proportionele aanpassingsmethode gebruikt (GRAS genaamd) 
die ervoor zorgt dat het totaal van de invoer van een product gelijk wordt aan de 
uitvoer van dat product. Omdat deze exportwaarden in basisprijzen van het 
producerende land zijn leidt dit er ook toe dat de invoer hierna in de juiste prijzen 
wordt uitgedrukt. 

 Voor de verschillende stappen van deze methode worden de empirische 
problemen weergegeven die overwonnen zijn. Allereerst zijn de classificaties van de 
handelsdata verschillend en moeten daarom worden omgezet. Daarnaast is de 
beschikbare informatie over handel in diensten heel wisselend en van veel mindere 
kwaliteit dan de gegevens van handel in goederen. Om toch zoveel mogelijk van de 
beschikbare informatie te gebruiken is een speciale hiërarchische procedure 
ontwikkeld. Ook zijn er aanvullende aannames gemaakt om de invoertabellen te 
kunnen corrigeren met de beschikbare gegevens over belastingen.  

 Omdat de handelsstatistieken alleen gebruikt worden als aandelen wordt er geen 
poging ondernomen om de handelsstatistieken qua waarden consistent te maken met 
de geaggregeerde gegevens in de tabellen. Wel worden zogenaamde nul-
inconsistenties in kaart gebracht en opgelost. Het eerste type nul-inconsistenties komt 
voor als er volgens de handelsstatistieken handel in een product is, maar waarvoor in 
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de nationale IO tabel een nul is geregistreerd en vice versa. Het tweede type nul-
inconsistenties zijn de inconsistenties tussen de initiële internationale importtabel en 
de exogeen gegeven exporttotalen per product. 

 Oorspronkelijk zou er ook een alternatieve methode uitgewerkt worden waarin de 
uitvoertabel centraal zou staan in plaats van de invoertabel. Deze theoretische 
methode wordt in Hoofdstuk 2 ook uiteengezet, maar empirisch is gebleken dat de 
inconsistenties van dermate omvang waren dat verregaande aannames en 
aanpassingen nodig zouden zijn geweest om dit uit te voeren. De beschrijving van 
deze methode is wel opgenomen om mogelijk dienst te doen om deze inconsistenties 
verder te onderzoeken.  

 Aan het eind van het hoofdstuk wordt er kort aangegeven welke aannames nodig 
zijn om op basis van de aanbods- en gebruikstabellen, IO tabellen te maken. De 
volledige methodologie beschrijving in Hoofdstuk 2 geeft een gedetailleerde 
verantwoording van de ondernomen stappen en vormt een voorloper van de recente 
ontwikkelingen op het gebied van internationale IO tabellen. 

 In Hoofdstuk 3 wordt gekeken naar de afwijkingen in de resultaten als een 
onderzoeker geen gebruik maakt van een internationale IO tabel. Als voorbeeld dienen 
schattingen op basis van de geconstrueerde EXIOPOL tabel van de totale CO2 uitstoot 
en het totale waterverbruik om te voldoen aan de vraag naar consumptiegoederen van 
43 landen. Dit gaat dan om schattingen van directe en indirecte CO2 uitstoot en 
waterverbruik, in het land zelf, maar ook in alle andere betrokken landen. Deze 
indicatoren worden in de literatuur onder ander virtueel waterverbruik en CO2 
voetafdruk genoemd. 

 Een veel gebruikte aanname bij gebrek aan IO gegevens is dat de 
productietechnologie in het land van consumptie een redelijke benadering geeft van 
productietechnologieën die elders worden gebruikt om de invoer van dit land te 
produceren. Bij schattingen op basis van een nationale IO tabel van CO2 uitstoot of 
waterverbruik kan deze aanname in twee onderdelen gesplitst worden. Dit zijn: 1) het 
gebruik van de nationale coëfficiënten over waterverbruik en CO2 uitstoot in 
combinatie met internationale productietechnologieën en 2) het gebruik van alleen 
nationale coëfficiënten, ook voor de productietechnologieën, om tot schattingen voor 
de consumptie te komen. 

 Om de verschillen in de schattingen vast te stellen worden eerst de resultaten 
berekend op basis van de volledige en gedetailleerde dataset die tot onze beschikking 
staat. Daarna worden alle buitenlandse coëfficiënten voor CO2 uitstoot en 
waterverbruik vervangen door binnenlandse coëfficiënten, zonder dat de 
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productietechnologieën aangepast worden. En uiteindelijk worden de resultaten 
berekend op basis van volledig nationale coëfficiënten alleen. 

 Vooral de resultaten voor CO2 uitstoot wijken sterk af als het model is gebaseerd 
op alleen nationale coëfficiënten in plaats van een volledige dataset. Wel is meer 
variatie aanwezig in de afwijkingen in waterverbruik dan de afwijkingen in CO2 
uitstoot. De afwijkingen in de schattingen zijn zo groot dat er geconcludeerd wordt dat 
deze onaanvaardbaar zijn. Hierbij zijn zeer grote afwijkingen door het gebruik van 
binnenlandse CO2 uitstoot en waterverbruik coëfficiënten zelfs deels gecompenseerd 
door gebruik van de volledig op binnenlandse coëfficiënten gebaseerde 
modelspecificatie. Deze uitkomst geeft aan dat landen de productie van goederen en 
diensten die relatief veel CO2 uitstoot veroorzaakt uitbesteden en dat dit juist wordt 
opgepikt door landen met een lagere CO2 uitstoot en niet een hogere, zoals vaak 
gedacht.  

 Naast de specificatieafwijkingen wordt er ook onderzocht wat de effecten van 
aggregatie van de data zijn. Eerst wordt er gekeken naar de effecten van de aggregatie 
van sectoren. Een aggregatie van volledig detail (129 sectoren) naar de standaard 
omvang van tabellen van Europese landen (59 sectoren) geeft relatief kleinere 
afwijkingen dan een aggregatie van 59 sectoren naar tien, zeer breed gedefinieerde, 
sectoren. 

 Voor de aggregatie van landen wordt er eerst gekeken naar het effect op de 
resultaten van het aggregeren van alle landen (behalve het land waarvoor de 
resultaten berekend worden) naar vier regio’s. Daarna worden ook deze vier regio’s in 
één rest-van-de-wereld regio samengebracht. De aggregatie afwijkingen voor 
waterverbruik zijn hierbij een stuk groter dan de afwijkingen die worden gevonden 
voor CO2 uitstoot.  

 De gevonden afwijkingen in de resultaten geven aan dat goed overdacht moet 
worden hoeveel detail een onderzoeker nodig heeft voor specifieke toepassingen en of 
eventuele specificatie of aggregatie aanpassingen een groot effect zullen hebben. De 
resultaten suggereren dat aggregatie minder effect heeft op gegevens die aan (bijna) 
alle sectoren gekoppeld zijn (zoals voor CO2) in plaats van aan een paar (zoals voor 
waterverbruik), maar dat een simpeler modelspecificatie juist meer effect heeft op de 
CO2 resultaten dan op die van waterverbruik. 

 In Hoofdstuk 4 wordt een methodologie uiteengezet om een geconsolideerde 
aanbod- en gebruikstabel voor 27 Europese landen te construeren. Dit is een tabel voor 
de Europese Unie (EU) als totaal, waarbij de landen niet afzonderlijk worden 
weergegeven. Verschillen in productiestructuren worden hierbij gemiddeld, waardoor 
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detail verloren gaat. Toch biedt een dergelijke tabel in sommige situaties uitkomst als 
er geen internationale tabel voorhanden is. 

 Het hoofddoel van de methodologie is om de tabel voor de invoer vanuit landen 
binnen de EU consistent te maken met de informatie over intra-EU uitvoer, waarvan 
de totalen per product, in principe, overeen zouden moeten komen. Vanwege de 
eerder genoemde problemen (zie de samenvatting van Hoofdstuk 2) is dit echter niet 
het geval. Ook is het van belang dat de transacties in de tabel worden weergegeven in 
de basisprijzen van het land van productie, omdat indirecte effecten anders 
toegewezen worden aan de verkeerde sectoren. 

 De geconsolideerde tabel wordt opgebouwd op basis van nationale tabellen, 
waarbij al onderscheid gemaakt is tussen handel binnen de EU en handel met landen 
buiten de EU. De constructie methode bestaat uit drie hoofdelementen en zeven 
kleinere stappen. Eerst worden de gebruikstabellen geaggregeerd als uitgangspunt 
voor de verdere aanpassingen. Daarna worden de zeven aanpassingsstappen 
uitgevoerd om de geaggregeerde intra-EU handelsstromen op consistente wijze samen 
te voegen met de geaggregeerde tabel met binnenlandse leveringen. Als laatste 
worden de aanbodtabellen samengevoegd, waarbij de kolom met invoer vanuit de EU 
wordt vervangen door het totaal van de aangepaste tabel met extra-EU invoer.  

 Om de consolidatie methode te testen wordt er een decompositie analyse 
uitgevoerd op de berekening van de Europese toegevoegde waarde belichaamd in 
uitvoer naar landen buiten de EU. Daarnaast wordt de CO2 uitstoot die wordt 
gegenereerd tijdens de productie van extra-EU uitvoer onder de loep genomen. Hierbij 
wordt er gekeken naar het verschil in de schattingen bij gebruik van de 
geconsolideerde tabel in tegenstelling tot een simpele som van de resultaten geschat 
op basis van de 27 individuele nationale tabellen. De resultaten van de decompositie 
worden berekend voor de periode 2000-2007 op basis van 59 sectoren. 

 De decompositie laat zien hoe de juiste schattingen van de effecten uiteengerafeld 
kunnen worden in: 1) binnenlandse effecten, 2) eerste ronde intra-EU 
grensoverschrijdende effecten, 3) hogere orde intra-EU grensoverschrijdende en 
terugkoppelingseffecten, en daarnaast vier schattingsfouten die optreden als 
individuele nationale tabellen gebruikt worden. Deze schattingsfouten komen voort 
uit 1) het schatten van effecten in het buitenland op basis van nationale coëfficiënten in 
de satelliet tabellen, 2) het niet corrigeren voor heruitvoer binnen de EU, belastingen 
en transportmarges, 3) de onderschatting van extra-EU exporten en 4) inconsistente 
intra-EU invoer/uitvoerstromen. 
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 Het veronachtzamen van intra-EU grensoverschrijdende- en terugkoppelings-
effecten leidt tot een geaggregeerde onderschatting van de resultaten voor 
toegevoegde waarde gegenereerd door extra-EU uitvoer van 12% tot 15%. De vier 
schattingsfouten hebben verschillende effecten, maar zorgen voor een aanvullende 
onderschatting van 11% tot 16% voor deze periode. De onderschatting van de uitvoer 
naar landen buiten de EU (schattingsfout 3) heeft de grootste invloed op de resultaten 
met betrekking tot toegevoegde waarde aangezien het ongeveer 12% van het totale 
effect representeert. Op sector niveau is de onderschatting het grootst voor 
kantoormachines en computers (40%) gevolgd door een groep van 13 producten van 
de maakindustrie met fouten in de schatting tussen de 10% en de 20%. Op basis van de 
resultaten wordt ook de conclusie getrokken dat de nationale productie structuren 
binnen de EU27 over de jaren heen meer op elkaar zijn gaan lijken. 

 Op geaggregeerd niveau blijken de schattingsafwijkingen van de CO2 resultaten 
een vergelijkbaar patroon te laten zien, maar dit geldt niet voor individuele 
geëxporteerde producten. Voor CO2 uitstoot valt op dat de indirecte effecten via 
grensoverschrijdende stromen en terugkoppelingen een groter aandeel in het totaal 
hebben dan het vergelijkbare aandeel voor de toegevoegde waarde. De fout die 
gemaakt wordt in de CO2 schattingen groeit van 11% in 2000 tot 18% in 2007. 

 Na correctie van deze onderschattingen, blijkt dat de exporten van de EU27 
landen maar 11% van de totale toegevoegde waarde van de EU genereren, terwijl deze 
exporten 17% van de CO2 uitstoot voor hun rekening moeten nemen. Ook het geringe 
aandeel van extra-EU uitvoer in de totale toegevoegde waarde geven aan dat het 
belangrijker is om de binnenlandse markt te versterken dan de concurrentiepositie ten 
opzichte van de rest van de wereld te verbeteren. 

 In Hoofdstuk 5 wordt op basis van de internationale EXIOPOL tabel, zoals die 
volgens de in Hoofdstuk 2 beschreven methode is geconstrueerd, gekeken in welke 
mate landen afhankelijk zijn van grondstoffen uit andere landen. Door de toename van 
globalisering worden steeds meer producten (deels) ergens anders geproduceerd, 
waardoor het moeilijker is om te achterhalen hoeveel grondstoffen er gebruikt zijn en 
waar de grondstoffen uit de grond zijn gehaald. Een eerste stap om afhankelijkheid te 
reduceren is het in kaart brengen van deze afhankelijkheden. Hierbij is het belangrijk 
om direct én indirect grondstoffengebruik mee te nemen. De grondstoffen die hierbij 
specifiek bekeken worden zijn vier typen metalen (ijzer, koper, aluminium en 
waardevolle metalen), chemische minerale/meststoffen en fossiele brandstof dragers. 
Er wordt vanuit gegaan dat er voor alle onderzochte grondstoffen al een zekere 
schaarste heerst, of werkelijkheid zal worden op relatief korte termijn, aangezien er in 
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de EXIOPOL database geen informatie is opgenomen over hoe schaars deze materialen 
zijn. 

 De eerste maatstaf van afhankelijkheid die bekeken wordt is de totale hoeveelheid 
grondstoffen die nodig is om het volledige consumptiepakket van een land te 
produceren. Daarna wordt er gekeken welk gedeelte hiervan uit het buitenland komt 
om vast te stellen wat de invoerafhankelijkheid is. Aanvullend wordt er ook 
vastgesteld in hoeverre de levering van grondstoffen geografisch geconcentreerd is. De 
focus van de analyse is eerst op landniveau en daarna op specifieke sectoren. 

 De set landen die een bepaalde grondstof delven verschilt per materiaal. De groep 
fossiele brandstoffen dragers, die verschillende soorten omvat, wordt in het merendeel 
van de individueel gemodelleerde landen gedolven. De mijnbouw met betrekking tot 
andere materialen is meer geconcentreerd. Als een land zelf beschikking heeft over 
grondstoffen, dan worden deze gebruikt om een groot deel van het totale benodigde 
grondstofverbruik te vervullen. 

 De grondstoffenintensiteit van de finale vraag van landen staat niet direct in 
verband met de vraag of een land ook zelf grondstoffen uit de grond haalt. Het aantal 
landen dat dit doet is zeer gelimiteerd, terwijl de grondstoffenintensiteit van finale 
vraag veel gelijkmatiger verdeeld is. Er is vooral een intensief gebruik van fossiele 
brandstoffen en ijzer in landen die een inhaalslag maken met hun economische groei, 
zoals Oost-Europa en de groep landen aangeduid als BRICS (Brazilië, Rusland, India, 
China en Zuid-Afrika).  

 De concentratie van leveranciers blijkt lager te zijn voor landen met een hoge 
afhankelijkheid van grondstoffen uit het buitenland. Dit geeft een indicatie dat 
diversificatie toegepast wordt om het risico van een onderbreking in deze levering te 
verminderen. Bij het groeperen van de landen om inzicht te krijgen hoe groot de 
onderlinge afhankelijkheid is, blijken veel landen afhankelijkheid te zijn van 
grondstoffen die uit de BRICS komen. Omdat deze economieën nog volop groeien en 
daarom waarschijnlijk ook steeds meer grondstoffen zelf zullen gebruiken, is dit een 
ontwikkeling waar andere landen rekening mee moeten houden. 

 De resultaten op sectorniveau laten zien dat de grondstofafhankelijkheid sterk 
verschilt tussen verschillende sectoren. Materiaal afhankelijkheid lijkt sterk te 
verminderen zodra een sector de grondstoffen alleen indirect gebruikt. Geen van de 
sectoren laat in alle landen een even grote afhankelijkheid zien. Dit kan weergeven dat 
zelfs met dit detailniveau er nog veel heterogeniteit in de sectoren bestaat of dat er nog 
veel verschillende productieprocessen gebruikt worden. Wel zijn er landen waar 
specifieke sectoren volledig afhankelijk zijn van grondstoffen uit het buitenland en 
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daarnaast ook nog een zeer geconcentreerd leveringspatroon kennen. Dit geldt voor 
veel landen voor de sectoren die producten van koper en van aluminium maken. 

 In Hoofdstuk 6 worden ten slotte in een korte discussie de hoofdconclusies van 
dit proefschrift uiteen gezet.  
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