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||44%
Percentage van de ondervraagde
sectoren die een stijging van de
economische activiteit verwachten in de
komende 6 maanden (t.o.v. 24% in vorige
enquête)

||69%
Percentage van de bevraagde sectoren voor wie het
rendabiliteitspeil nog onder het langetermijngemiddelde ligt
||31%
Percentage van de ondervraagde sectoren
die in de komende 6 maanden een negatieve
impact verwachten van de Brexit

||7%
Groeiritme van de goederenuitvoer in het derde kwartaal
van 2016

||1,7% à 1,8%
Verwachte economische groei voor 2017
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||BELGISCHE ECONOMIE HEEFT IN 2016 TWEE
GEZICHTEN: EXPORTSECTOR OP VOLLE
TOEREN, BINNENLANDSE SECTOREN
WORSTELEND MET IMPACT
TERREURAANSLAGEN.

||GROEILANDEN EINDIGEN 2016 MET
POSITIEVE NOOT: RUSLAND EN BRAZILIË
ZULLEN RECESSIE IN 2017 VERLATEN.

||BEZETTINGSGRAAD PRODUCTIECAPACITEIT
BOVEN LANGETERMIJNGEMIDDELDE.
BEDRIJFSINVESTERINGEN GAAN VOORT OP
ELAN.

||WERKGELEGENHEIDSVOORUITZICHTEN
BLIJVEN POSITIEF ALS OOK LOONKOSTEN
ONDER CONTROLE KUNNEN BLIJVEN.

||VERKIEZING DONALD TRUMP:
ECONOMISCHE STIMULUS OP KORTE
TERMIJN, MAAR MEER ONZEKERHEID OVER
VRIJHANDEL EN GROEI OP LANGE TERMIJN.
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Naar halfjaarlijkse gewoonte heeft het VBO in
het laatste kwartaal van 2016 zijn
sectorfederaties bevraagd over de
conjuncturele ontwikkelingen in hun sector. Via
zijn federaties bereikt het VBO ongeveer
50.000 ondernemingen, die samen goed zijn
voor 80% van de uitvoer, 75% van de
werkgelegenheid en 2/3 van de toegevoegde
waarde. Bovenop dit eigen
conjunctuuronderzoek wordt uiteraard ook
rekening gehouden met andere nationale en
internationale conjunctuurindicatoren. Deze
VBO-Analyse geeft de huidige toestand in de
ondernemingen in België alsook de
vooruitzichten voor de komende zes maanden
weer.

1. Internationale context
a. Onverwachte gebeurtenissen
schudden wereldeconomie door
elkaar
Sinds november 2015 hebben zich wereldwijd
een groot aantal onverwachte gebeurtenissen
voorgedaan. Denken we maar aan de
terroristische aanslagen die Frankrijk, België en
recent ook Duitsland en Turkije hebben
getroffen, de uitslag van het Brexit-referendum
en de overwinning van Donald Trump bij de
Amerikaanse verkiezingen. Daarnaast hielden
de geopolitieke spanningen in het MiddenOosten onverminderd aan, wat leidde tot een
aanzienlijke toestroom van vluchtelingen naar
Europa. Elk van deze elementen heeft een
impact gehad op de economische groei en zal
dat ook in de toekomst nog in min of meerdere
mate blijven hebben. Volgens de meest recente
economische vooruitzichten van het
Internationaal Monetair Fonds (IMF) zou de
wereldeconomie in 2016 met slechts 3,1%
groeien. In 2017 zou de groei licht versnellen
tot 3,4%.
Aan de ene kant zijn er de opkomende
economieën. Zes maanden geleden baarden
die de financiële markten nog grote zorgen,
maar zij sluiten het jaar uiteindelijk op een
positievere noot af. In de eerste helft van 2016
schakelde hun economische groei een
versnelling hoger. Ze zouden in heel 2016 met
4,2% groeien. De financiële markten zijn er tot
rust gekomen, en de kapitaalstromen hersteld
mede omdat het budgettaire beleid zich
intussen heeft aangepast aan de beduidend
lagere grondstoffenprijzen. Er worden ook
inspanningen gedaan om in de toekomst
minder afhankelijk te worden van de pure

grondstoffenuitvoer door de ontwikkeling van
een meer gediversifieerd exportpakket. China
stelde de markten gerust door transparanter te
zijn over zijn politieke en strategische acties en
zet zijn evolutie van een investerings- en
exporteconomie naar een diensten- en
consumptie-economie voort. Rusland en
Brazilië, beide in een recessie sinds 2015,
zouden vanaf 2017 weer moeten groeien. De
(geo)politieke spanningen zijn er verminderd,
net als de ongunstige effecten als gevolg van
de gedaalde grondstoffenprijzen.
Aan de andere kant zijn er de geavanceerde
economieën. Hun groei bleef in 2016 wat
onder de verwachtingen, onder meer vanwege
een zwakker dan verwachte economische groei
in de VS. De Amerikaanse ondernemingen (met
name in de energiesector) investeerden minder,
wat de positieve effecten van de aanhoudend
sterke binnenlandse consumptie temperde. De
verkiezing van Donald Trump als toekomstig
president van de Verenigde Staten en zijn
aankondiging van een Amerikaans
relancebeleid (met belastingverlagingen en
grote infrastructuurprojecten) hadden een
aanzienlijke impact op de financiële markten en
zorgden met name voor een scherpe stijging
van de Amerikaanse langetermijnrente. Het
economische programma van de nieuwe
Amerikaanse president lijkt immers aanleiding
te zullen geven tot een sterker groeitempo in de
VS, maar ook tot een verdere toename van het
begrotingstekort en een verhoging van de
inflatie. Gezien de Amerikaanse inflatie al dicht
aanleunt bij haar doelstelling op lange termijn
en de werkloosheidsgraad in november 2016
nog maar 4,6% bedroeg, heeft de Federal
Reserve alvast beslist om zijn rentevoeten in
december 2016 te verhogen en heeft hij ook
nog 3 bijkomende renteverhogingen in 2017 in
het vooruitzicht gesteld. Het valt af te wachten
hoe deze tegengestelde tendensen van
expansief budgettair en restrictief monetair
beleid de groeivooruitzichten van de Verenigde
Staten in het komende jaar zullen beïnvloeden.
Bovendien zorgt Trump ook voor een extra
dosis onzekerheid met soms onvoorspelbare
verklaringen, niet in het minst op het vlak van
zijn politiek rond buitenlandse handel (zie
Kadertekst p. 11).
b. De Europese Unie en de eurozone
De overwinning van het ja-kamp in het Brexitreferendum vergrootte de onzekerheid over de
economische toekomst van het Verenigd
Koninkrijk, met een waardedaling van het Britse
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pond tot gevolg. De Britse regering en de Bank
of England beslisten al snel tot een
versoepeling van het budgettair en monetair
beleid. Als gevolg hiervan dikte de Britse export
aan, en hield de Britse aandelenbeurs al bij al
goed stand.
Maar wat er de komende maanden en jaren te
gebeuren staat, blijft koffiedik kijken. Hoe gaat
het Britse Parlement zich opstellen? Wat gaan
Schotland en Ierland doen? Volgen zij de
Brexit? Over de echtscheidingsvoorwaarden is
nog geen duidelijkheid, en een tweede
referendum, of zelfs nieuwe verkiezingen,
kunnen niet helemaal worden uitgesloten. In dit
onzekere klimaat heeft het IMF de
groeivooruitzichten 2017 voor het VK
neerwaarts bijgesteld tot nog 1,1% (tegen 2,2%
in 2015 en 1,8% in 2016), en dit in een soft
Brexit-scenario (waarbij de onderhandelingen
vlot verlopen en geen al te grote
handelsbarrières worden opgeworpen).
In de eurozone brokkelde de groei op jaarbasis
af van 2,1% in het eerste kwartaal tot 1,2% in
het tweede kwartaal van 2016. Een aantal
landen is nog steeds niet volledig hersteld van
de financiële crisis (de schuld- of
werkloosheidsgraad blijft hoog), terwijl het
vertrouwen bij zowel consumenten als
ondernemers een deuk kreeg na het Britse
referendum. De politieke onzekerheid groeit en
de stabiliteit van de Europese Unie wordt soms
ter discussie gesteld (zie Kadertekst p. 11).
Toch zijn er ook positieve signalen. Zo kennen
de investeringen en de binnenlandse vraag
recent een beduidend stevigere groei. Voorts
herstelt de groei zich in een aantal lidstaten die
het zwaar te verduren kregen door de crisis
(Griekenland, Spanje). De lage olieprijs, een
licht expansief budgettair beleid en het
stimulerend monetair beleid van de Europese
Centrale Bank (ECB) hebben er de groei
ondersteund. Uiteindelijk heeft het IMF de
groeivooruitzichten voor de eurozone in het licht
van de positieve signalen naar boven bijgesteld
voor 2016 (1,7%), maar naar beneden voor
2017 (1,5%) wegens de onzekere politieke
context. De groeiramingen voor 2016 van onze
buurlanden liggen dicht bij die van de eurozone:
1,3% en 1,3% in Frankrijk, 1,7% en 1,4% in
Duitsland en 1,7% en 1,6% in Nederland.

2. Belgische economie: huidige
situatie en vooruitzichten
a. Behoorlijke economische activiteit
Het groeitempo van de Belgische economie is
in 2016 ietwat vertraagd, met een groei op
jaarbasis van 1,2 à 1,3% in het tweede en
derde kwartaal. Een nadere analyse leert
evenwel dat er grote verschillen waren in het
groeitempo van de economische activiteit
tussen de verschillende sectoren. Dit had alles
te maken met de aanslagen in Parijs en
Brussel, die sommige op de binnenlandse
vraag gerichte sectoren zoals het toerisme, de
horeca, de evenementensector, de handel en
de luchtvaart, erg hard troffen.
Andere, meer exportgerichte sectoren,
ondervonden daar echter nauwelijks hinder van
en konden hun marktaandelen vergroten door
de verbeterde concurrentiepositie. In het derde
kwartaal nam de Belgische goederenuitvoer
bijvoorbeeld met bijna 7% toe t.o.v. een jaar
eerder. Ook de zwakkere euro (behalve
tegenover het Britse pond) en de opnieuw
opverende vraag uit de eurolanden hebben
deze sterkere exportgroei ondersteund.
Het onderliggende conjunctuurbeeld is dus
zeker niet slecht, maar een aantal sectoren
kent (tijdelijk) zware tijden door de nog
nazinderende impact van de terreur.
Onze peiling bij de sectorfederaties bevestigt
dit: de vooruitzichten wat betreft de
economische activiteit zijn over het geheel
genomen optimistischer dan bij de vorige
rondvraag. Zowat 44% van de bevraagde
sectoren verwacht in de komende zes maanden
een toename van hun bedrijvigheid, en
eenzelfde percentage gaat uit van een status
quo. Slechts 12,5% van de respondenten
verwacht een verminderde activiteit. Het gaat
dan om de textiel- en machinebouwsector. De
textielsector, voor wie het Verenigd Koninkrijk
de derde belangrijkste afzetmarkt is (12,4% van
de Belgische export), heeft nu al te lijden onder
de Brexit en de zwakkere positie van het pond,
wat exporteren in euro duurder maakt. De
ondernemingen in die sector vrezen dat op
lange termijn handelsbarrières tussen de EU en
het Verenigd Koninkrijk zullen ontstaan, met
een verlies van 20 à 30% van hun omzetcijfer in
het VK tot gevolg.
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Economische activiteit in de komende 6 maanden
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Bo: bouw; Ce: cement; Ch: chemie; D: handel; Di: diamant; En: energie; Ex: ontginning; G: grafisch; Gl:
glas; H: hout; I: interim; ICT: ict; Mat: materials technology; P: papierfabrikanten; Prod: production
technology & mechatronics; S: staal; T: textiel; TSS: transport solution systems; V: voeding

TIC
: technologies
de l’information
et de laencommunication ; TSS: transport solution systems;
Door
de aangekondigde
herstructureringen
Gewogen naar de toegevoegde waarde in de
Ve:
verre
bedrijfssluitingen
in de machinebouw (sluiting
bevraagde bedrijfstakken, zien we dat zelfs
63% van de respondenten een stijging van de
activiteit verwacht. Bij de optimisten vinden we
o.m. de diensten, de bouw en meerdere
industriële sectoren terug. De overige
industriële sectoren gaan overwegend uit van
een stabiel activiteitspeil.

van de vestiging van Caterpillar in Gosselies,
Halliburton in Vorst), heeft ook die sector zijn
activiteits- en productievooruitzichten verlaagd.
De handelssector, waar de activiteit de voorbije
6 maanden daalde als gevolg van de
aanslagen, verwacht een stijging van de
activiteit in de komende zes maanden.

Economische activiteit in de komende 6 maanden,
gewogen volgens de omvang van de sector
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b. Een gemengd beeld inzake
rendabiliteit
De rendabiliteit varieert sterk van sector tot
sector. Voor de meeste onder hen (69% van de
bevraagde sectoren) blijft het huidige peil
evenwel onder het langetermijngemiddelde.
Voor de andere sectoren is het peil
vergelijkbaar met het historische gemiddelde.
Onze sectorfederaties voelden hun rendabiliteit
de voorbije 6 maanden licht achteruitgaan (zie
grafiek hieronder). Voor de handel is de impact
van de terreur op de omzetgroei de
voornaamste reden.
In bepaalde industriële sectoren (cement,
materialen en glas) wogen de daling van de
grondstoffenprijzen (met een drukkend effect op
de verkoopprijzen) en het trage herstel van de
industriële activiteit in Europa op de marges.
Ook de verwachtingen voor de komende zes
maanden laten een gemengd beeld zien. Van
de bevraagde sectoren gaat ruim de helft,
waaronder de handel, uit van een rendabiliteit
gelijk aan het huidige peil, terwijl 25% een
stijging verwacht. Bij de 19% die een daling
verwacht, vinden we twee van de eerder
vermelde industriële sectoren en de
textielsector die hinder ondervinden van het
zwakke pond als gevolg van het Brexitreferendum.

Kortom, de verwachtingen ten aanzien van de
rendabiliteit lopen nogal uiteen, maar zijn al bij
al licht positief, met voor het eerst sinds 2011
twee keer na elkaar meer optimisten dan
pessimisten. Wel moeten we voor ogen houden
dat we van een laag peil vertrekken t.o.v. het
langetermijngemiddelde.
c. Investeringsgroei dicht bij
langetermijngemiddelde
Wanneer wordt gezuiverd voor de impact van
een eenmalige investering van een uitzonderlijk
grote omvang bij het begin van 2015, is de
groei van de bedrijfsinvesteringen in 2016
versneld tot 5 à 6% op jaarbasis. Uit de
resultaten van de jongste kwartaalenquête over
de benuttingsgraad van de productiecapaciteit
van de NBB blijkt bovendien dat die lichtjes is
gestegen en zich in het derde kwartaal van
2016 met 80,4% net boven zijn
langetermijngemiddelde bevindt.
Onze enquête bij de federaties bevestigt dat het
investeringspeil in steeds meer sectoren in de
buurt van het gemiddelde op lange termijn
komt. Bovendien blijven de vooruitzichten voor
de komende 6 maanden gunstig: slechts 12,5%
van de bevraagden verwacht minder
investeringen, 25% verwacht een stijging en
62,5% een status quo.

Rendabiliteit de voorbije 6
maanden

Rendabiliteit in de komende 6
maanden
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Investeringen in de komende 6 maanden
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Meerdere sectoren uit de technologische sector
plannen o.m. nieuwe investeringen om hun
transitie naar nieuwe economische modellen
mogelijk te maken, meer gericht op services en
engineering. De aankondiging van een plan
voor strategische investeringen van Premier
Charles Michel opent ook een perspectief op
beterschap wat betreft de
overheidsinvesteringen.
Volgens onze enquête wordt steeds minder
gefocust op rationalisatie-investeringen, terwijl
de meeste bevraagde sectoren nu vooral willen
investeren in innovatie.
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d. Loonmatiging vertaalt zich in meer
jobcreatie
In de voorbije maanden werden verschillende
bedrijfssluitingen en -herstructureringen
aangekondigd. Toch legden in 2016 in totaal
minder bedrijven de boeken neer dan in
voorgaande jaren. Bovendien doet de
tewerkstelling het lang niet slecht. In de eerste
drie kwartalen van 2016 staat de teller netto
nieuw gecreëerde jobs al op 46.200, meer dan
over het hele jaar 2015. 7 van de 10 nieuwe
jobs worden bovendien gecreëerd in de
privésector, waar er nu al 10 kwartalen op rij
netto jobs bijkomen. Sinds eind 2015 neemt de

Ontwikkeling van de werkgelegenheid,
kwartaal-op-kwartaal, in duizenden

Werkgelegenheid groeit, vooral in de privésector
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Werkgelegenheid in de komende 6 maanden
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werkgelegenheid voor het eerst sinds de crisis
ook weer toe in de verwerkende nijverheid. De
maatregelen tot matiging van de loonkosten
hebben hier in belangrijke mate toe
bijgedragen.
Ondanks de aanslagen en meerdere
onzekerheden over hoe de nationale en
wereldeconomie in de toekomst zullen
evolueren, blijven de
werkgelegenheidsvooruitzichten relatief stabiel.
Ruim 56% van de bevraagde sectoren gaat
ervan uit dat de werkgelegenheid stabiel zal
blijven in de komende 6 maanden. 19% − de
dienstensectoren − denkt dat er extra
werkgelegenheid zit aan te komen. De
uitzendsector, die een voorloper is voor de
evolutie van de arbeidsmarkt, blijft optimistisch.
Bij de 25% sectoren die zich meer
pessimistisch uitlaat, vinden we de textielsector,
getroffen door de Brexit, de cementindustrie, de
machinebouw en de bouw, voor wie de
stijgende activiteit de aanzienlijke detachering
van werknemers niet lijkt te kunnen
compenseren.
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3. 1,3% groei in 2016 en 1,7 à 1,8%
in 2017
Al bij al heeft de economische activiteit in 2016
relatief goed stand gehouden (zie grafiek
hieronder), en dit ondanks de negatieve
gevolgen van de aanslagen en de groeiende
onzekerheid over de toekomstige economische
ontwikkelingen in andere regio’s (Brexit,
geopolitieke spanningen in Rusland en het
Midden-Oosten, Amerikaanse
presidentswissel…).
De vooruitzichten van onze sectoren over de
economische bedrijvigheid in de komende
maanden geven daarbij zeker aanleiding tot
optimisme. Onze verminderde
loonkostenhandicap, de lage rentevoeten en
een zwakke euro zijn daar zeker niet vreemd
aan. De groei kan daarom in het laatste
kwartaal opnieuw wat hoger uitvallen. Een
gemiddelde jaargroei van 1,3% in 2016 is in dat
geval nog mogelijk. In 2017 zou de economie,
voor zover de externe risico’s verbonden aan
de onzekere politieke context zich niet
realiseren, wat sterker kunnen groeien: 1,7 à
1,8%. Het lijkt er immers op dat de sectoren die
na de aanslagen economisch de zwaarste
klappen kregen, de draad opnieuw zullen
kunnen oppikken. Tegelijk zou de sterke
exportgroei zich moeten voortzetten.
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Economische groei en vertrouwen van ondernemingen

4%

Vertrouwen ondernemingen

Nog inspanningen nodig
Om het in 2017 en de jaren daarop economisch
beter te blijven doen, dringen zich ook een
aantal structurele hervormingen op.
Om te beginnen zijn omvangrijke investeringen
in infrastructuur absoluut noodzakelijk om de
mobiliteits- en fileproblemen te verzachten en
zo ons groeipotentieel te versterken.
Ondanks de gerealiseerde vermindering van de
loonkostenhandicap kostte een uur arbeid eind
2016 bij ons nog altijd gemiddeld 9 à 10% meer
dan in de buurlanden (dit is ongeveer gelijk aan
het niveau van ’96). Dit resterende verschil blijft
een aanzienlijk concurrentienadeel voor onze
ondernemingen en vertraagt hun potentiële
groei. De hervorming van de wet van 96 tot
vrijwaring van de concurrentiekracht moet er
dan ook toe bijdragen dat de resterende
handicap geleidelijk verder wordt afgebouwd en
nieuwe ontsporingen in de toekomst worden
vermeden.

Het wetsontwerp inzake werkbaar wendbaar
werk (www) is daarnaast een eerste stap naar
een betere arbeidsorganisatie. Nog andere
maatregelen zullen evenwel nodig zijn om onze
ondernemingen in staat te stellen de cruciale
uitdagingen die vandaag en in de nabije
toekomst op hen afkomen, met succes aan te
gaan.
In zo’n context van verdere structurele
hervormingen blijven de vooruitzichten voor de
Belgische economie relatief gunstig. In 20172020 zou zij dan zelfs op een wat sterker
groeipad moeten kunnen terechtkomen, op
voorwaarde dat de internationale context en de
politieke onzekerheden ons niet in een
rampscenario storten met verregaand
protectionisme en een sterke volatiliteit op de
financiële markten.
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Welke impact heeft de Brexit op onze economie?
De Brexit heeft de wereldeconomie de voorbije maanden flink dooreengeschud. Maar welke impact
mogen we in de toekomst nog verwachten?
Volgens onze enquête zou de Brexit op dit moment negatieve gevolgen hebben voor 44% van de
bevraagde sectoren. Op korte termijn vermelden ze vooral een verminderde export als gevolg van de
depreciatie van het Britse pond ten opzichte van de euro. Gezien het gewicht van het Verenigd
Koninkrijk in onze handel (ongeveer 7%), geeft de vastgestelde waardedaling met 10% t.o.v. de euro
aanleiding tot een appreciatie van de effectieve nominale wisselkoers van België met 0,7%.
Omdat dit niet verwaarloosbaar is, hoeft het ook niet te verbazen dat zowat een derde van de
bevraagde sectoren verwacht dat de impact ook in de komende 6 maanden negatief zal blijven. Het
gaat dan vooral om de sectoren voor wie het Verenigd Koninkrijk een belangrijke handelspartner is.
Naast de onmiddellijk voelbare effecten, doet de uitkomst van het referendum ook twijfel rijzen over
een aantal fundamenten waarop de welvaart in onze contreien is gebouwd, namelijk de economische,
politieke en institutionele stabiliteit van de Europese Unie. Ook is het mogelijk dat er in Europa
opnieuw financiële en handelsbarrières opduiken. Heel wat federaties hebben dan ook hun
bezorgdheid geuit voor de langere termijn, wanneer het Verenigd Koninkrijk de exit-procedure echt op
gang zal brengen. Daarna zal het ook moeten onderhandelen over nieuwe handelsverdragen. Daarbij
zouden wel eens hogere douanetarieven kunnen worden vastgesteld, met duurdere handel tot gevolg.
In het verlengde hiervan dreigt ook het voorgenomen beleid van Trump de vrijhandel te gaan inperken.
De meer protectionistische koers die de nieuwbakken president van de VS lijkt te willen varen, met
onder meer de opzegging van de Noord-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst (NAFTA), vormt een
ernstige bedreiging voor de toekomst van de internationale handel. In 2017 wordt het ten slotte ook
uitkijken naar de stembusgangen in onder meer Frankrijk, Italië en Duitsland. Een groeiend populisme
en meer protectionistische neigingen die de kop opsteken, zouden nefast zijn voor onze Belgische
ondernemingen die sterk afhankelijk zijn van de export, met name met de buurlanden en de VS.

Invloed van de Brexit - op dit
moment

Invloed van de Brexit - binnen 6
maanden
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