Evaluatie van de economische prestaties van België in de voorbije
legislatuur
Deel 3: Groei, competitiviteit, marktaandelen en DBI

I.

INLEIDING
De voorbije maanden haalden verschillende onderwerpen de politieke agenda, zoals migratie,
energie en klimaat en koopkracht. Over de economie en de arbeidsmarkt werd er weinig
gedebatteerd. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wil via een informatieronde die
‘It’s still the economy, stupid’ gedoopt werd het belang van de economie en de arbeidsmarkt
opnieuw voorop plaatsen. In deze nota wordt dan ook een specifieke klemtoon gelegd op groei,
competitiviteit, marktaandelen en directe buitenlandse investeringen (DBI).
In de voorbije legislatuur werden een aantal maatregelen genomen die tot doel hadden het Belgische
economische weefsel te versterken. Een belangrijk deel van die maatregelen had betrekking op het
herstel van de competitiviteit van de Belgische bedrijven. Daartoe werd:
Tussen april 2015 en april 2016 een loonindexering ten belope van 2% overgeslagen.
Een taxshift doorgevoerd die de werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid met ongeveer 3,5 miljard
euro (iets meer dan 2% van de loonkost) heeft verlaagd en de personenbelasting met ongeveer 4,5
miljard euro.
De loonnormwet aangepast om ontsporingen van de reële brutoloonstijgingen in de toekomst te
voorkomen (onder andere door het voorzien van een veiligheidsmarge, een striktere correctie voor
overschrijdingen uit het verleden, en door meer vooruitzichten dan alleen die van de OESO in
beschouwing te nemen).
Daarnaast werden ook heel wat maatregelen genomen om startend ondernemerschap te bevorderen,
onder andere door:
Het voorzien van een fiscale aftrekbaarheid voor investeringen van particulieren in start-ups.
Het terugbrengen van de werkgeversbijdragen voor de eerste werknemer tot 0% en het verlagen van
de werkgeversbijdragen voor de 2e tot 6e werknemer.
De oprichting van het “Belgian Growth Fund”, een ‘fund of funds’ om de beschikbaarheid van
groeifinanciering voor scale-ups te verbeteren.
In het tweede deel van de legislatuur werd ook beslist tot een verlaging van het tarief in de
vennootschapsbelasting (van 33,99% tot 29,58% in 2018 en tot 25% in 2020 en voor kmo’s al tot 20%
vanaf 2018), zodat ons land ook weer wat aantrekkelijker is geworden voor buitenlandse investeerders.
Daarnaast werden ook een aantal maatregelen genomen om de arbeidsmarktorganisatie flexibeler te
maken (bv. een hoger quotum aan vrijwillige overuren). Grote omwentelingen inzake
arbeidstijdenwetgeving (bv. inzake avond- en nachtwerk) bleven echter uit. De WWW-wet (werkbaar
en wendbaar werk) zette weliswaar eerste stappen, maar om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te
pakken, zijn verdere hervormingen nodig.
In deze nota wordt geëvalueerd welke impact deze maatregelen hebben gehad op een aantal cruciale
economische variabelen zoals competitiviteit, marktaandelen, directe buitenlandse investeringen (DBI)
en economische groei. In de volgende weken zullen dan ook nog evaluaties volgen van de impact van
de genomen maatregelen op de werkgelegenheid en de investeringen.
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EVALUATIE ECONOMISCHE PRESTATIES
II.1 Competitiviteit
In de jaren voor de wereldwijde financiële crisis van 2008 was de loonkostenhandicap van de Belgische
bedrijven ten opzichte van de drie buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland, o.a. door een aantal
snel op elkaar volgende automatische loonindexeringen, opgelopen richting 20% en dat rekening
houdend met alle loonkostenverlagende maatregelen langs parafiscale en fiscale kant, zowel in België
als in de drie buurlanden (zie grafiek 1 hieronder).
Grafiek 1:

Ontwikkeling loonkostenhandicap België t.o.v. drie buurlanden Duitsland, Frankrijk en
Nederland
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Eind 2008 werd in volle financiële crisis een gematigd IPA voor 2009-2010 afgesloten (+250 euro per
werknemer per jaar bovenop de index), dat ook een nieuwe lastenverlaging voorzag (1% IPA-korting
op de bedrijfsvoorheffing). De diepe internationale recessie zorgde er bovendien voor dat de inflatie,
die in de zomer van 2008 nog meer dan 5% beliep, omsloeg in een licht negatief prijsverloop in de
tweede helft van 2009, wat de automatische loonindexering fors afremde. Daardoor nam de Belgische
absolute loonkostenhandicap ten opzichte van de 3 buurlanden al enigszins af tot iets meer dan 17%
in 2010.
Eind 2010 kon, te midden van de langste politieke crisis uit de Belgische geschiedenis
(regeringsvorming duurde van 13 juni 2010 tot 6 december 2011), geen IPA voor de periode 2011-2012
worden afgesloten. De inflatie trok echter opnieuw aan tot meer dan 3% eind 2011 wat de automatische
loonindexeringen opnieuw aanvuurde. Begin 2013 werd dan ook duidelijk dat het
competitiviteitsprobleem allesbehalve van de baan was, met een absolute loonkostenhandicap die ten
opzichte van de 3 buurlanden nog altijd rond 17% schommelde.
Voor de periode 2013-2014 legde de toenmalige regering onder leiding van Elio Di Rupo dan ook een
reële loonblokkering op en eind 2013 werd een ‘competitiviteitspact’ in de steigers gezet waarbij werd
voorzien om de sociale lasten met 1,3 miljard euro te verlagen (858 miljoen euro lineair en de rest via
doelgroepenbeleid).
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De Zweedse coalitie heeft dat beleid tot herstel van de competitiviteit vanaf eind 2014 fors versterkt via
de in punt 1 vermelde maatregelen. De 1% IPA-korting via de bedrijfsvoorheffing uit 2010 en het
competitiviteitspact van Elio Di Rupo uit 2014 werden daarbij gerecycleerd in een ruimere “taxshift”operatie die de patronale bijdragevoet heeft verlaagd van meer dan 32% in 2014 tot nog 25% van het
brutoloon in 2018. Samen met de indexsprong van 2% (april 2015-april 2016) en de impact van de
nieuwe wet op het concurrentievermogen, heeft dat ervoor gezorgd dat de absolute
loonkostenhandicap van de Belgische bedrijven tegenover de drie buurlanden is afgenomen van 16,9%
in 2013 tot 11,7% in 2018. Daarmee is bijna een derde van die absolute loonkostenhandicap ten
opzichte van de drie buurlanden weggewerkt. Er is dus mooi werk geleverd, maar het einddoel (geen
handicap meer) is zeker nog niet bereikt.
Normalerwijze zou zo’n verbetering van het concurrentievermogen de Belgische bedrijven de
mogelijkheid moeten bieden om hun reeds zeer hoogwaardige en innovatieve producten aan een wat
scherpere prijs op binnen- en buitenlandse markten aan te bieden en zo na enkele maanden of jaren
(afhankelijk van de gebruikelijke duur van leveringscontracten in de verschillende sectoren) aan
exportmarktaandelen te winnen.
De verminderde loonkostenhandicap zou ook de aantrekkingskracht van België voor directe
buitenlandse investeringen wat kunnen hebben opgekrikt, al blijven de absolute loonkostenhandicap
en andere complicerende factoren (zoals de verkeerscongestie en de onzekerheid in verband met de
klimaat- en energietransitie) daar natuurlijk wel spelen. Hieronder gaan we na wat er zich precies heeft
afgespeeld in die domeinen.

II.2 Exportprijzen
In grafiek 2 hieronder met betrekking tot de exportprijzen kan worden vastgesteld dat er voor het
Belgische bedrijfsleven een sterke correlatie bestaat tussen de kostencompetitiviteit en de relatieve
evolutie van hun exportprijzen. In de periode 2006-2008 zorgde de loonkostenontsporing ervoor dat
onze exportprijzen sterker stegen dan het mondiale gemiddelde (beide uitgedrukt in USD).
Grafiek 2:

Ontwikkeling van de Belgische exportprijzen t.o.v. de wereldwijde exportprijzen
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In 2015-2018 gebeurde net het omgekeerde. De verbetering van de kostencompetitiviteit werd door de
Belgische exportbedrijven aangewend om hun producten 4 à 5% scherper te prijzen dan de
concurrentie op de internationale markten en zo marktaandelen te veroveren1.
Grafiek 3:

Ontwikkeling van de Belgische exportprijzen t.o.v. Duitsland, Frankrijk en Nederland
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Die ontwikkeling is ook duidelijk wanneer we vergelijken met onze drie buurlanden Duitsland, Frankrijk
en Nederland (zie grafiek 3). In 2015-2016 gingen de Nederlandse exportprijzen ongeveer even snel
naar beneden, maar vandaag de dag zou onze export ongeveer 3% aantrekkelijker geprijsd zijn dan
het gemiddelde van onze drie buurlanden.
Het is dus duidelijk dat de Belgische exporteurs het loonkostenmatigende beleid van de Zweedse
coalitie hebben ingezet voor een assertieve strategie om marktaandelen te verhogen en bijgevolg
productievolumes te vergroten, en niet om de winstmarges op te drijven.
Dat de maatregelen tot versterking van de competitiviteit van de Belgische bedrijven niet zijn
aangewend om de dividenden structureel te verhogen werd ook al uitgebreid beschreven in de VBOanalyse van november 2018 over de verhouding tussen het loonaandeel en de winsten van bedrijven.

II.3 Exportmarktaandelen
Het resultaat van de strategie tot verlaging van de exportprijzen was alvast opvallend positief en zien
we in grafiek 4 hieronder, die de exportmarktaandelen van België in de totale wereldhandel (in volume)
sinds 2008 weergeeft.

1

In 2015 konden de uitvoerprijzen in USD wereldwijd vrij fors dalen omwille van de forse appreciatie van de
USD (van 1,4 naar 1,1 USD per euro) in de 2e helft van 2014. Europese exporteurs konden met aanzienlijk
lagere USD-prijzen immers toch nog eenzelfde of hogere exportopbrengst in euro genereren.
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Bij analyse van deze grafiek moeten we er eerst en vooral op wijzen dat naarmate meer landen en
regio’s geïntegreerd geraken in de internationale wereldhandel, die nieuwe landen en regio’s
logischerwijze ook een groter wordend deel van de wereldwijde handel voor hun rekening nemen (denk
bijvoorbeeld aan de BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en vooral China). Dat betekent ook dat de
natuurlijke tendens op lange termijn voor de Belgische en Europese marktaandelen neerwaarts is.
In grafiek 4 kunnen we inderdaad vaststellen dat de marktaandelen van België en zijn drie buurlanden
in de voorbije 10 jaar globaal genomen zijn gedaald. Het Franse marktaandeel ging op 10 jaar tijd het
sterkst achteruit (-7,5%), het Nederlandse (-1%) het minste.
In België was de achteruitgang inzake marktaandelen tussen 2008 en 2013 (-7%) nog iets sterker dan
in Frankrijk. Het gebrek aan competitiviteit woog toen duidelijk op onze exportcapaciteit.
Grafiek 4:

Ontwikkeling Belgisch exportmarktaandeel (in volume) in vergelijking met Duitsland,
Frankrijk en Nederland
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Het in 2014-2018 gevoerde beleid ter verbetering van het concurrentievermogen van de Belgische
bedrijven – dat dus een relatief gematigde ontwikkeling van onze uitvoerprijzen mogelijk maakte – heeft
in de voorbije jaren echter een spectaculaire ommekeer teweeggebracht.
Alleen al in 2014-2016 (de jaren van de taxshift en de indexsprong) namen onze internationale
marktaandelen met bijna 6% toe (van 1,92% van de totale wereldhandel naar 2,05% van de
wereldhandel, de eerste betekenisvolle stijging sinds 2000) en ook in 2017-2018 hielden onze
marktaandelen beter stand dan in de drie buurlanden.
Als we de ontwikkeling van de marktaandelen (in volume) over een langere periode bekijken en met
name sinds de financiële crisis, lieten we in 2014-2018 Frankrijk dus merkelijk achter ons, gingen we
Duitsland voorbij en kwamen we opnieuw in de buurt van Nederland. En dat ondanks de relatief zwakke
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ontwikkeling van de Belgische e-commercesector waardoor nog heel wat kansen inzake dienstenexport
werden gemist (zie verder onder 2.5 economische groei).

II.4 Directe buitenlandse investeringen
De maatregelen tot verbetering van de competitiviteit hebben België ook aantrekkelijker gemaakt voor
directe buitenlandse investeringen (DBI), traditioneel een belangrijke katalysator voor de economische
groei en de productiviteitsgroei in een land.
Daarnaast dient natuurlijk te worden opgemerkt dat heel wat andere structurele problemen die België
minder aantrekkelijk maken voor DBI (toenemende verkeerscongestie, stroeve arbeidsmarkt, dure
energie, hoge fiscale druk, administratieve en institutionele complexiteit) nog verre van opgelost zijn.
Uit grafiek 5 blijkt alvast dat het aantal DBI-projecten in België, dat in de periode 2008-2013 tot een
dieptepunt was gezakt (gemiddeld 173 projecten per jaar), in 2014, 2015 en 2017 opnieuw is gestegen
tot ongeveer 220 projecten per jaar, wat vergelijkbaar is met het gemiddeld aantal projecten in 20042007.
Grafiek 5:

Directe buitenlandse investeringen in België
234

12.000

250

222

205

10.000

8.000

234

189

186

175

219
197

196

183
165

222

200

157

146

150

6.000
100
4.000

50

2.000

0

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Jobs, linkerschaal

2010

2011

2012

2013

2014

Projecten, rechterschaal

2015

2016

2017

Bron: IBM-PLI

Het aantal rechtstreeks gecreëerde jobs dankzij de DBI-projecten lag met iets meer dan 6.000
eenheden al beduidend hoger dan de gemiddeld 4.000 à 5.000 eenheden in de periode 2008-2013,
maar de jobcreatieniveaus van 2003-2008 (8.000 à 10.000 jobs per jaar) zijn nog veraf.
Om opnieuw grote arbeidsintensievere DBI-projecten te kunnen aantrekken (bv. inzake e-commerce of
nieuwe industriële activiteiten) zal het beleid inzake arbeidskosten moeten worden voortgezet en zullen
ook de bovengenoemde structurele problemen een oplossing moeten krijgen of minstens een
(perspectief op) evolutie in de goede richting.

II.5 Economische groei
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In het licht van de hierboven beschreven gematigd tot uitgesproken positieve ontwikkelingen inzake
competitiviteit, exportmarktaandelen en DBI dankzij het gevoerde beleid, zou ook een relatief gunstige
ontwikkeling van het ondernemersvertrouwen en van de economische groei kunnen worden verwacht.
En op zich waren de groei en het vertrouwen van de ondernemers, blijkens grafiek 6 hieronder, ook
relatief robuust. De economische groei schommelt al sinds begin 2015 tussen 1,25 en 2% en het
ondernemersvertrouwen zat in die periode ononderbroken boven het langetermijngemiddelde, met in
de eerste helft van 2018 zelfs iets meer optimisten dan pessimisten, wat niet zo heel vaak voorkomt.
Economische groei en vertrouwen van ondernemingen in België
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Grafiek 6:
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Toch wordt daarbij terecht opgemerkt dat de economische groei in onze 3 meest nabije buurlanden en
de eurozone in de voorbije 3 jaren stelselmatig hoger is geweest dan in België (zie Tabel 1 hieronder).
Enkel Italië en Griekenland kenden in die periode een tragere groei.
Reële bbp-groei
(Bron: NBB)
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Hoe valt deze vaststelling nu te rijmen met de meer positieve vaststellingen inzake competitiviteit,
exportmarktaandelen en DBI hierboven?
In eerste instantie is het zo dat een aantal landen die zwakkere groeiprestaties (gekoppeld aan diepe
vastgoedcrisissen) hebben gekend vlak na de financiële crisis van 2008, nu inderdaad sterkere
groeiprestaties kennen als gevolg van een evident inhaaleffect. Het gaat bijvoorbeeld om landen als
Ierland, Nederland of Spanje.
Wanneer we de ontwikkeling op wat langere termijn bekijken (sinds 2008, zie grafiek 7 hieronder), doet
België het inderdaad verre van slecht, met een gecumuleerde economische groei van ongeveer 10,5%.
Enkel Duitsland doet dan beduidend beter (+12,6%). Nederland zit nog op een iets lager niveau
(+10,0%) maar haalt pijlsnel in. En Frankrijk heeft dan nog steeds een kleine achterstand inzake
gecumuleerde economische groei (+8,9%).
Grafiek 7:

Ontwikkeling van het reële bbp in België t.o.v. Duitsland, Frankrijk en Nederland
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Interessante vaststelling daarbij is dat België door de aanhoudende druk op de overheidsfinanciën in
het voorbije decennium ook een minder sterke groei van de overheidsconsumptie (lonen + intermediaire
aankopen) heeft gekend dan onze 3 buurlanden. Wanneer daarvoor wordt gecorrigeerd, hebben we
een ongeveer vergelijkbare groeiprestatie neergezet als Duitsland en Nederland (zie grafiek 8
hieronder).

8

Grafiek 8:

Ontwikkeling van het reële bbp exclusief overheidsconsumptie in België t.o.v. Duitsland,
Frankrijk en Nederland
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In het licht van de bovenstaande vaststellingen inzake competitiviteit en marktaandelen blijft het
niettemin verwonderlijk dat we in de voorbije jaren met betrekking tot de toegevoegde waarde in de
privésector enkel gelijke tred hebben kunnen houden met Duitsland en ingehaald zijn door Nederland.
Hiervoor is er één belangrijke verklaring te geven: de ondermaatse groei van de economische activiteit
in België in de sector van de handel, transport en horeca.
Zoals kan worden vastgesteld in grafiek 9 hieronder, is de toegevoegde waarde in die sector in België
in 2016-2018 gestagneerd, terwijl die in Duitsland, Frankrijk en Nederland met ongeveer 7% is
toegenomen.
Aangezien het hier gaat om een sector die gemiddeld bijna een vijfde (18,3%) van het totale bbp van
die landen vertegenwoordigt, heeft dit België in 2016-2018 een totale groeiachterstand gekost van 1,3%
bbp-procentpunt of ongeveer 0,42 bbp-procentpunt. De volledige jaarlijkse groeiachterstand van België
ten opzichte van de drie buurlanden in 2016-2018 (0,36% bbp-procentpunt) kan dus daaraan worden
toegeschreven.
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Grafiek 9:

Ontwikkeling van de toegevoegde waarde in volume in handel, transport en horeca In
België t.o.v. Duitsland, Frankrijk en Nederland
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Dat kan ook worden geïllustreerd door grafiek 10 hieronder waarin we de ontwikkeling van het bbp
tonen, exclusief de sector van handel, transport en horeca.
We stellen dan vast dat de Belgische reële toegevoegde waarde er in alle andere sectoren in totaal
met 14,5% is op vooruitgegaan t.o.v. 2008. Beduidend meer dan in Duitsland (13%), Nederland (10%)
en Frankrijk (9%).
En ook in de voorbije legislatuur is de groeiprestatie van al die andere Belgische sectoren puik (+7,7%).
Beter dan in Duitsland (+7,5%), Frankrijk (+5,1%) en enkel achteroplopend op Nederland dat met
+9,3% een sterke inhaalbeweging doormaakt.
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Grafiek 10: Ontwikkeling van het reële bbp exclusief handel, horeca en transport in België t.o.v.
Duitsland, Frankrijk en Nederland
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Onze groeiachterstand situeert zich dus uitsluitend in die ene grote sector van het transport, de handel
en de horeca.

II.6 Mogelijke oorzaken van de problemen in handel, transport en horeca
Een eerste mogelijke oorzaak van de tragere groei in de Belgische handel en horeca zou kunnen zijn
dat gezinnen het geld minder laten rollen (volgens de vakbondslogica bijvoorbeeld als gevolg van het
loonmatigingsbeleid van de regering). Daar is in de harde cijfers echter weinig van te merken.
De reële beschikbare inkomens blijven immers een meer dan behoorlijke toename kennen door de
sterke groei van de werkgelegenheid. De consumptieve bestedingen van de gezinnen blijven dan ook
een verloop kennen dat niet zo heel veel afwijkt van dat in de drie buurlanden (zie grafiek 11 hieronder).
Enkel in het laatste anderhalf jaar is er een lichte relatieve verzwakking door een recente stijging van
de spaarquote.
Op langere termijn bekeken moet er echter veel meer aan de hand zijn om te verklaren dat de
toegevoegde waarde in de handel de laatste 10 jaar met bijna 3% is gedaald, terwijl de consumptieve
bestedingen van de Belgische gezinnen met bijna 10% zijn gestegen.
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Grafiek 11: Ontwikkeling van de consumptieve bestedingen in volume in België t.o.v. Duitsland,
Frankrijk en Nederland
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Een eerste gedeeltelijke verklaring ligt bij de impact op het toerisme en de toeristische bestedingen
(vooral geconcentreerd in horeca en handel) van de aanslagen van november 2015 in Parijs (met links
naar Brussel) en van maart 2016 in Brussel. Die hebben tussen eind 2015 en eind 2016 een aanzienlijke
impact gehad op de gerealiseerde omzet en toegevoegde waarde in handel, horeca en transport in
België. Volgens onze meest recente raming zou dat het Belgische bbp in die periode met 0,34 bbpprocentpunt hebben gedrukt.
Maar de belangrijkste en meer structurele verklaring voor de aanhoudend zwakke prestatie in de sector
van de handel ligt bij de zwakke ontwikkeling van e-commerce in ons land. Volgens de meest recente
cijfers van Comeos zou in 2018 nu al 55% (of ongeveer 5,5 miljard euro) van alle bestellingen via ecommerce in België verlopen via buitenlandse e-commerceplatformen. In 2014 was dat nog maar 33%.
De marktpenetratie in België van een aantal grote e-commerceplatformen zoals Bol, Coolblue, Amazon,
Ali Baba, Zalando, enzovoort is in de voorbije jaren dus sterk toegenomen.
Het is zelfs zo dat er in de voorbije jaren net over onze grenzen een uitgebreide cluster van ecommerceplatformen en logistieke toeleveranciers is ontstaan die een steeds groter segment van de
Belgische markt voor consumentenbestedingen bedient (overigens meestal tot tevredenheid van die
consumenten). Ook grote internationale modespelers vestigen de logistieke centra voor hun ecommerceactiviteiten systematisch net over onze landgrenzen.
De ligging in de buurt van België blijft dus zeer interessant, maar een aantal structurele factoren maakt
dat men die activiteiten toch liever niet in België wenst te ontplooien. De belangrijkste reden hiervoor is
dat het in België moeilijk en duur is om avond- en weekendarbeid te organiseren om de bestelde
producten snel bij de klant te krijgen. Bovenop de “normale” loonkostenhandicap komt immers nog een
toeslag voor avond- of weekendwerk die collectief met de vakbonden moet worden genegotieerd. En
de bonden leggen de lat voor deze bijkomende vergoedingen meestal onrealistisch hoog.
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En in een arbeidsintensieve sector met veel laaggeschoolden zoals de logistieke activiteit rond ecommerce, creëert dat een belangrijk concurrentieel nadeel.
In de voorbije legislatuur zijn al een paar kleine stappen gezet om de Belgische positie inzake ecommerce te verbeteren. Zo is nu nog slechts het akkoord van één vakbond nodig om een akkoord te
sluiten (in plaats van drie) en is er een lastenverlaging doorgevoerd voor avond- en weekendwerk in ecommerceactiviteiten.
In die context heeft de Belgisch handelssector in de voorbije jaren ook niet stilgezeten. De kwaliteit van
de e-commercewebsites is er sterk op vooruitgegaan en steeds meer handelszaken zorgden voor een
goede integratie van hun fysieke winkels met hun e-commerceplatformen. Het ziet er dan ook naar uit
dat de kannibalisering van de Belgische handel door grote buitenlandse e-commerceplatformen
recentelijk wat is vertraagd. Toch blijven Belgische handelaars het structureel moeilijk hebben om
inzake leveringssnelheid en -kost dezelfde voorwaarden te bieden als hun buitenlandse concurrenten.
Om onze totale groeiprestaties op te krikken en in lijn te brengen met die van de buurlanden, is een
overkoepelend plan om een aantrekkelijker klimaat te creëren voor e-commerceactiviteiten dus nog
altijd dringend en noodzakelijk. Onderstaande grafiek 12 illustreert dat nog eens ten overvloede.
Grafiek 12: Economische groei met bijna 3% afgeremd door zwakte handel (door e-commerce) en
horeca (door aanslagen)

III.

CONCLUSIE
III.1 Pluspunten

De competitiviteitsversterkende maatregelen die door de regering-Michel I in de voorbije legislatuur zijn
genomen, hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen.
De gemiddelde loonkostenhandicap van de Belgische bedrijven tegenover onze drie buurlanden is
afgenomen van bijna 17% in 2013 tot nog 11,7% in 2018. Dat heeft de Belgische exporteurs toegelaten
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om de prijzen van hun doorgaans al zeer hoogkwalitatieve producten met 3 à 5% te verlagen tegenover
buitenlandse concurrenten. Daardoor hebben de Belgische exportmarktaandelen zich na een scherpe
daling tussen 2008 en 2013 (-7%), krachtig kunnen herstellen in 2014-2016 (+6%) en daarna in 20172018 beter standgehouden dan in de drie buurlanden.
Ook het aantal directe buitenlandse investeringen in België wist zich te herstellen tot ongeveer 220 per
jaar in 2014-2018, beduidend meer dan de 173 per jaar in 2008-2013 en vergelijkbaar met het niveau
in 2004-2007.
Dit alles heeft zich vertaald in puike groeiprestaties in het gros van de private sector (excl. handel,
vervoer en horeca) waar de groei in 2014-2018 beduidend hoger lag dan in Frankrijk, gelijke tred hield
met Duitsland en enkel wat achterop bleef bij Nederland, dat een inhaalbeweging doormaakte na
zwakke groeiprestaties in de eerste vijf jaar na de financiële crisis.
Dit alles heeft zich ook vertaald in mooie resultaten op het vlak van werkgelegenheid en investeringen
(zie de VBO-analyses van de volgende weken).
Samengevat kan dan ook worden gesteld dat de maatregelen tot matiging van de arbeidskosten door
de Belgische bedrijven zijn aangegrepen om de exportprijzen te verlagen en zo extra marktaandelen
te veroveren op buitenlandse markten, om meer mensen aan te werven en om meer te investeren (of
daartoe de nodige middelen te reserveren) in belangrijke (digitaliserings)projecten die de toekomstige
groei moeten verzekeren.

III.2 Minpunten
België kampte in de voorbije legislatuur echter met een stagnatie van de toegevoegde waarde in de
sector van de handel, transport en horeca – een sector die bijna een vijfde van de totale economie
uitmaakt – terwijl die in de drie buurlanden met bijna 10% expandeerde. Uitsluitend door de zwakte van
die ene grote sector bleef de totale groei in ons land in 2016-2018 beperkt tot 1,53% terwijl die in onze
drie buurlanden 1,89% beliep.
De zwakte in die ene grote sector is deels te wijten aan de impact van de aanslagen op het toerisme
en de handel in de loop van 2016, maar daarnaast toch voornamelijk ook aan onze zwakte inzake ecommerce. En die laatste is exemplarisch voor het feit dat er naast sterke punten in het beleid ook
belangrijke werkpunten zijn gebleven: de absolute loonkostenhandicap blijft met 11,7% te hoog, onze
arbeidsmarkt laat (zeker inzake arbeidstijdenwetgeving) veel te weinig wendbaarheid toe en maakt
logistieke activiteiten in de avonduren of het weekend erg duur, en de fileproblematiek verhindert een
vlotte circulatie van mensen en goederen en weegt bijgevolg op de snelheid van de dienstverlening en
op de productiviteit.
Het werk dat de Zweedse coalitie heeft verricht mag dus zeker gezien worden, maar daarnaast resten
er nog heel wat werkpunten.

IV.

AANBEVELINGEN
Het glas is met andere woorden halfvol en het werk moet in dezelfde richting worden voortgezet.
Er moet verder werk worden gemaakt van de verbetering van de competitiviteit van de Belgische
ondernemingen zodat zij hun buitenlandse marktaandelen in stand kunnen houden of verder kunnen
versterken.
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Tegelijk moet er overduidelijk werk worden gemaakt van een grotere flexibiliteit op de arbeidsmarkt en
met name van een betere betaalbaarheid van economische activiteiten in de avonduren en in het
weekend.
De fileproblematiek moet drastisch en gecoördineerd worden aangepakt, o.a. door meer publieke
investeringen in verkeersinfrastructuur en slimme instrumenten om de verkeersstromen aan te sturen.
En ten slotte blijft de betaalbaarheid en de bevoorradingszekerheid van energie van cruciaal belang om
de nodige economische groei te kunnen realiseren.
Meer details hierover vindt u terug in het Verkiezingsmemorandum 2019 van het VBO.
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