
Conjunctuur neemt 
adempauze

Juni  2018 

Anouar Boukamel 

abo@vbo-feb.be 

FOCUS CONJUNCTUUR



FOCUS CONJUNCTUUR VBO - CONJUNCTUUR NEEMT ADEMPAUZE 2

...van de sectoren die hun investeringen willen verhogen, 
behoren tot de diensten (70% van het Belgische bbp)

Verwachte economische groei in 2018

Percentage van de sectoren die zeggen een negatieve in-
vloed te ondervinden van een handelsoorlog VS-China

Percentage van de sectoren die vandaag een activiteits-
toename in de voorbije 6 maanden rapporteren

Percentage van de sectoren die zes maanden geleden een 
activiteitstoename in de 6 maanden daarvoor rapporteerde 60%

43%

61%

1,75%

62,5%
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• Industrie minder optimistisch door dreigende 
handelsoorlog en duurdere euro die verbetering 
concurrentievermogen (dankzij taks shift) teniet heeft 
gedaan

• Bouw, machinebouw, ICT en Interim blijven optimis-
tisch over hun vooruitzichten voor groei en tewerk-
stelling

• Investeringsplannen Belgische bedrijven blijven op 
een hoog peil

• Groeivertraging in eerste maanden 2018: veeleer 
adempauze dan begin langdurige neergang

• Kraptes op arbeidsmarkt pieken, hoewel er in 
sommige (stedelijke) gebieden nog belangrijke 
arbeidsreserves bestaan

Headlines
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Naar halfjaarlijkse gewoonte heeft het 
VBO in het tweede kwartaal van 2018 
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 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

Wereldeconomie
In 2017 groeide de wereldeconomie sterker 
dan in 2016 (3,8% tegenover 3,1%), en volgens 
recente vooruitzichten van de OESO en het 
IMF zou dit groeitempo ook aanhouden in 2018 
en 2019. In de opkomende landen bedroeg 
de groei 4,8% in 2017. In de geavanceerde 
economieën was dat 2,3%
Ondanks de onrust i.v.m. de Brexit-
onderhandelingen en de protectionistische 
agenda van Trump deed de 
internationale handel het verre 
van slecht. In 2017 nam die 
volgens de CPB World Trade 
Monitor met 5% toe. Voor de 
eerste twee maanden van 2018 
was dat zelfs 6%, maar daarna 
trad een lichte vertraging in. 
De stijging van de olieprijzen die 
in juni 2017 aanving, zette zich 
in de rest van dat jaar en ook in de eerste helft 
van 2018 door. In april kostte een vat Brent-
olie gemiddeld 72 dollar, het hoogste peil sinds 
2015 (64 dollar). Verklaringen voor die stijging 
zijn de stevige wereldwijde groei, onverwachte 
onderbrekingen van het aanbod en de verlenging 
van het productieverminderingsakkoord van de 
OPEC-landen in 2017.
Wat de grondstoffen betreft, stegen de koersen 
voor metalen en landbouwproducten met 
respectievelijk 8,3% en 4,1% tussen augustus 

2017 en februari 2018. Bij de metalen valt de 
prijsstijging te verklaren door de sterker dan 
verwachte groei van de geindustrialiseerde 
landen. Bij de landbouwproducten zorgden 
vooral de ongunstige weersomstandigheden 
voor een opwaartse druk op de prijzen.  

VS

De Amerikaanse groei versnelde doorheen 
heel 2017. Na een teleurstellend 1e kwartaal 
van 2017 werd de groei elk kwartaal sterker, tot 
2,6% in het laatste kwartaal, of 0,7% meer dan 
gemiddeld in 2016 (1,9%).
In het eerste kwartaal van 2018 zette die 
versnelling door (+2,9% t.o.v. het eerste 
kwartaal van 2017), vooral dankzij de sterke 
investeringsgroei (+4% tegenover +2,4% in 
het eerste kwartaal van 2017). Ook de private 
consumptie bleef niet achter (+2,6%), al bleef 
die wel onder de groei van begin 2017 (+2,9%).
Dankzij de  eind december 2017 bekrachtigde 
‘Tax Cuts and Jobs Act’ zou de Amerikaanse 
groei in 2018 op zijn elan moeten kunnen 
dooraan, al is de huidige expansiecyclus nu 
al een van de langste in de geschiedenis van 
het land. Volgens Tax Foundation zou deze 
belastinghervorming die het inkomen van zowel 
particulieren als bedrijven zal ondersteunen, de 
BBP-groei in 2018 met 0,44%-punt opkrikken. 

Over het volgende decennium 
zou deze belastingverlaging de 
groei met in totaal 2,86% doen 
toenemen (0,29% per jaar), de 
groei van de lonen met 1,5% 
doen stijgen en de binnenlandse 
kapitaalvoorraad met 4,8% 
doen aandikken. Alles tezamen 
zouden de gederfde inkomsten 
voor de Federale Staat wel 
kunnen oplopen tot 448 miljard 

dollar (2,4% van het bbp). Zo zou dit plan leiden 
tot een verslechtering van het Amerikaanse 
begrotingssaldo en het tekort met het buitenland,  
aangezien de toename van de binnenlandse 
vraag (investeringen en consumptie) ook de 
invoer zal aanzwengelen.
Tegelijkertijd blijft de werkloosheid afnemen tot 
een peil (3,9% in april 2018) dat in bijna twintig 
jaar niet meer is gehaald, en de jaar-op-jaar-
groei van het reëel beschikbaar inkomen is 

Voor de eerste 
twee maanden 
van 2018 nam 
de internationale 
handel met 6% 
toe. 
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BRICS

Net als in de VS viel ook de Chinese groei hoger 
uit dan verwacht (6,9%). Ook de vooruitzichten 
voor 2018 werden opwaarts bijgesteld, naar 
een verwachte groei van 6,7%. De sterke maar 
meer duurzame groei wordt bevestigd, net als 
de tertiarisering van de economie.
In 2014 hadden de primaire en secundaire 
sector nog een aandeel van 52,5% in de groei. 
In het eerste kwartaal van 2018 was dat nog 
maar 38,3%. De inflatie, in 2017 nog vrij zwak 
(1,2%), zou in 2018 versnellen tot 2,5% onder 
impuls van de eerder aangehaalde stijging van 
de grondstoffen- en olieprijzen.

Overigens konden Brazilië en 
Rusland door deze stijging van 
de grondstoffen- en olieprijzen in 
2017 weer aanknopen met groei, 
respectievelijk 1% en 1,5%.
Ook India zou weer een sterkere 
groei kennen na de onrust 
veroorzaakt door de monetaire 
saneringsoperatie (waarbij de 
biljetten van 500 en 1000 roepies 
geschrapt werden) alsook de 

invoering in juli 2017 van een taks op goederen 
en diensten. Met 6,7% kwam de groei in 2017 
0,4% lager uit dan in 2016. Voor 2018 wijzen 
de eerste prognoses (7,4%) op een nieuwe 
groeiversnelling wat erop wijst dat de Indische 
economie die schokken stilaan achter zich weet 
te laten.
Nadat de poging tot staatsgreep in juli 2016 
barsten had geslagen in de Turkse economie in 
dat jaar, veerde de economie in 2017 krachtig 

versneld van 1% in 2017 tot gemiddeld 1,9% 
tussen oktober 2017 en maart 2018.
Na in 2016 met 1,8% dicht bij de doelstelling 
van de FED te hebben gezeten, daalde de 
onderliggende inflatie in 2017 enigszins tot 
1,5%. In 2018 bleef zij eerst nog op dat lage peil, 
maar kende vervolgens een stijging in februari 
(1,6%) en maart (1,9%), wat de weerspiegeling 
vormt van toenemende spanningen op de 
arbeidsmarkt en van hogere loonstijgingen als 
gevolg daarvan. 
De FED besloot daarop haar monetair beleid 
verder te normaliseren, door haar beleidsrente 
geleidelijk op te trekken. In 2017 gebeurde dat 
twee keer, tot 1,25% en 1,5% aan het einde van 
het jaar. In maart en juni 2018 
besloot de FED de beleidsrente 
opnieuw twee keer met 0,25% 
op te trekken, tot 2%. Afhankelijk 
van de macro-economische 
evoluties zijn 1 à 2 nieuwe 
verhogingen mogelijk in de 2e 
helft van 2018.
Deze normalisering van het 
monetair beleid kan er wel 
toe leiden dat kapitaal uit de 
ontwikkelingslanden terugstroomt naar de VS. 
Dit kan op zijn beurt zorgen voor meer volatiliteit 
op de financiële markten in ontwikkelingslanden 
wanneer er een globale reallocatie van 
kapitaalstromen plaatsvindt. De negatieve impact 
op de ontwikkelingslanden zal afhankelijk zijn van 
eventuele landenspecifieke kwetsbaarheden 
(bijv. lopend saldo en/of uitgesproken negatief 
begrotingssaldo, overheidsschuld aangegaan 
in USD, ‘dollarisering’ van de economie na 
periodes van hoge inflatie enz.).

De Chinese groei 
viel hoger uit dan 
verwacht (6,9%).

Grafiek 1. Groei van het bbp - In volume
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tegenover 2,9% en 2,6% in Q4 2017). Ook in 
Nederland vertraagde de groei, maar in mindere 
mate en met nog steeds robuuste cijfers (+3,1% 
in Q1 2018 tegenover 3,3% in Q4 2017).
Positief is dat de investeringen in de lift blijven 
in Duitsland en Nederland. De exportgroei 
kende in de meeste landen een lichte vertraging 
door de appreciatie van de euro, maar blijft op 
een zeer behoorlijk peil. De consumptie bleef 
daarentegen wat achter, wellicht een gevolg 
van de uitzonderlijk lange en strenge winter, 

waar vooral de bouw en de 
detailhandel onder te lijden 
hadden.
Italië was het enige land 
waar de groei eind 2017 niet 
versnelde, en ook begin 2018 
zette die groeivertraging door 
(+1,8% in Q3 2017, +1,6% 
in Q4 2017 en +1,4% in Q1 
2018). De zwakke Italiaanse 
groei berust vrijwel enkel op 
de uitvoer en de investeringen. 
Met een niet verwaarloosbare 

inflatie en belangrijke politieke onzerkerheden 
is de verwachting dat de consumptie zwak zal 
blijven.
In het Verenigd Koninkrijk bleef de uitvoer 
sterker stijgen dan de invoer, waardoor het 
deficit met het buitenland bleef krimpen. De 

op met 7,4% groei. Toch zijn er met een inflatie 
van 11% en een extern tekort van 5% van het 
bbp ook heel wat onzekerheden.
Het monetair en budgettair beleid lijkt er dan 
ook toe aan verstrakking, maar daar is President 
Erdogan niet voor te vinden. Hij eist meer 
inspraak in het monetair beleid en stelde zo de 
onafhankelijkheid van de Turkse centrale bank 
in vraag. In de context van die verontrustende 
machtsstrijd kreeg Turkije de voorbije maanden 
te kampen met een belangrijke kapitaalvlucht. 
Die duwde de langetermijnrente 
de hoogte in en veroorzaakte een 
sterke depreciatie van de Turkse 
munt.

EU & eurozone
In de EU heeft de groeiversnelling 
van 2017 zich niet doorgezet 
begin 2018. Met +2,4% op 
jaarbasis boette de Europese 
groei in het eerste kwartaal van 
2018 wat aan elan in tegenover 
eind 2017 (+2,7%).
Met name de locomotieven van de Europese 
economie, Duitsland en Frankrijk, die eind 
2017 een sterke groei lieten optekenen, kenden 
een zwakkere groei in het eerste kwartaal van 
2018 (respectievelijk 2,3% en 2,1% in Q1 2018 

De locomotieven, 
Duitsland en 
Frankrijk, kenden 
een zwakkere 
groei in het eerste 
kwartaal van 2018. 

Grafiek 2. Groei van het bbp - Europese landen
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de tienjaarsrente op overheidsobligaties in 
Italië, Spanje en Portugal. De voorbije weken 
lijkt de situatie in Italië en Spanje evenwel te 
kalmeren, hoewel de budgettaire situatie in 
Italië een zorgenkind blijft.
In dat opzicht zou het problematisch zijn 
als de regering in Italië  de budgettaire 
orthodoxie overboord zou gooien, terwijl de 
Italiaanse overheidsschuld al zeer omvangrijk 
is (131,7% van het bbp). De ongerustheid 
heeft vooral te maken met het feit dat – ook 
al heeft Italië een lagere overheidsschuld 
dan bijvoorbeeld Griekenland − de Italiaanse 
economie beduidend zwaarder doorweegt 
in Europa. Eventuele problemen zouden 
daarom van een grotere omvang zijn, met 
bovendien een belangrijke verwevenheid 
tussen de Italiaanse banken en die in de rest 
van de eurozone.

Britse economische groei blijft sterk aangedreven 
door de export dankzij competitiviteitswinsten die 
verband houden met het zwakkere pond, maar die 
verzwakking van het pond leidt tegelijk ook tot een 
inflatie die hoger is dan de doelstelling van de Bank 
of England.
Die inflatie zet de groei van het beschikbaar 
inkomen van de huishoudens onder druk, met een 
vertraging van de privéconsumptie tot gevolg. 
Tegelijkertijd blijft de investeringsgroei verslappen 
als gevolg van de onzekerheden in verband met 
de brexit.
Per saldo compenseert de stevige exportgroei de 
relatieve daling van de binnenlandse vraag echter 
niet. De groeivertraging in het Verenigd Koninkrijk 
heeft zich begin 2018 dan ook doorgezet.
Grote vraag voor de Europese economie is of de 
zwakker dan verwachte prestaties bij het begin van 
2018 slechts een tijdelijke pauze zal zijn, danwel 
het begin van een meer landurige vertraging.
Als eerste argument dat het een tijdelijke vertraging 
betreft, kunnen we aanhalen dat het monetair beleid 
uiterst soepel blijft en dat ook zal blijven nadat het 
quantitative easing-programma begin 2019 wordt 
stopgezet. Daarnaast stellen we vast dat  meerdere 
Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Italië) hun 
belastingen verlagen.
Ten slotte zouden de aanzienlijke loonstijgingen 
in Duitsland een versnelling van de binnenlandse 
consumptie mogelijk moeten maken. We haalden 
eerder al de lange winter aan. Het valt niet uit te 
sluiten dat we voor een geval van uitgesteld verbruik 
staan, met een zeker vraagherstel in het tweede 
en derde kwartaal. Na de lichte verzwakking in 
november en december is het vertrouwen in de 
bouwsector overigens al gestaag en significant 
toegenomen.
Bij de negatieve punten kunnen we ook hier 
verwijzen naar het onvoorspelbare handelsbeleid 
van president Trump en naar de brexit, en de 
onzekerheden die daarmee gepaard gaan. Wat de 
brexit betreft, lijken we ondanks alles toch eerder af 
te stevenen op een status quo tot eind 2020 en zou 
de negatieve impact vooralsnog vooral het Verenigd 
Koninkrijk zelf treffen. Daarentegen leidden de 
politieke onzekerheden in Italië tot een stijging van 
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lijden veeler onder conjuncturele factoren, 
namelijk de sterke euro en de stijging van 
de grondstoffenprijzen. Die elementen 
zetten opwaarste druk op hun exportprijzen, 
waardoor ze minder competitief worden en hun 
export verzwakt. De handel en de grafische 
industrie daarentegen worden beïnvloed 
door grote structurele transformaties. Die 
twee sectoren hebben immers beide te 
maken met de veranderende gewoontes van 
de consument die steeds meer voor digitaal 
kiest. Bovendien krijgt de handel steeds meer 
concurrentie van e-commercegiganten.
Tegelijkertijd vindt iets minder dan de helft 
van onze sectoren dat hun productie in de 
voorbije zes maanden gestegen is, terwijl dat 
bij onze vorige publicatie nog 60% was.
Ook wat de vooruitzichten betreft, zien 
we een minder uitgesproken optimisme. 
Meer sectoren denken dat hun productie 
gelijk zal blijven (57% in mei 2018 t.o.v. 
47% in november 2017), minder sectoren 
verwachten een versnelling (33% in mei 
2018 t.o.v. 52% in november 2017) en de 
pessimistische sectoren zijn nu met twee, 
terwijl we er voordien geen enkele telden.
Terwijl op het einde van 2017 vooral de 
industriële sectoren optimistisch waren, zien 
nu vooral de dienstensectoren het positief 
in. Er zijn verschillende verklaringen voor 
het verzwakte optimisme in de industriële 
sectoren.
Ten eerste, de appreciatie van de euro 
tegenover de dollar (+12% tussen eind 2016 
en eind 2017). Ten tweede, de stijging van 
de olieprijs (+66% tussen juni 2017 en mei 
2018). Ten derde, de vertraging van de 
Europese groei in het eerste kwartaal van 
2018 (zoals hierboven beschreven), terwijl 
minstens een voortzetting en een misschien 
zelfs een versnelling van het Europese 

2. België

Economische activiteit
Na een beter dan verwacht 2017, ging de 
Belgische economie, tegen de achtergrond 
van de Europese conjunctuurvertraging, 
in 2018 wat zwakker van start. Zowel het 
vertrouwen van de consumenten als dat van 
de ondernemers ging er niet meer op vooruit, 
maar bleef wel op een hoog niveau, boven hun 
langetermijngemiddelde.
Ook uit onze rondvraag blijkt een zekere 
verzwakking van de activiteit. Gaven eind vorig 
jaar nog slechts 2 sectoren een daling van hun 
activiteit aan in de tweede helft van 2017, dan 
tellen we nu 4 sectoren die een daling van hun 
activiteit vaststelden in de eerste maanden van 
2018.
Die sectoren kunnen we opsplitsen in enerzijds 
sectoren die lijden onder conjuncturele 
factoren en anderzijds sectoren die zich in een 
fase van structurele transformatie bevinden. 
De textiel- en de autoassemblagesector 

Grafiek 3. Ontwikkeling van de economische 
activiteit in de voorbije 6 maanden

Ah: autohandel; Ba: banken; Bo: bouw; Ce: cement ; Ch: chemie; D: handel en diensten; 
En: energie; Ex: ontginning ; Gl: glas; G: grafisch nijverheid; H: hout; I: interim; ICT: informatie-en 
communicatietechnologieën; Mat: materials technology; P: papierfabrikanten; Pv: papier-
verwerkende nijverheid ; Prod: production technology & mechatronics; S: staal; T: textiel; 
TSS: transport solution systems; V: voeding
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Chinese handelsoorlog een negatieve impact 
op hun activiteit zou hebben. De impact op de 
staalnijverheid en de chemische sector zou 
daarbij sterk negatief zijn. 
De bouwsector daarentegen behoudt zijn 
optimistische vooruitzichten. Dit is een 
afspiegeling van de lage hypothecaire rente en 
een nog steeds hoog consumentenvertrouwen.
Bij de pessimisten stellen we vast dat de 
distributie geen verbetering verwacht na 
de voorbije moeilijke maanden. De hout- en 
meubelproducenten zien de toekomst eerder 
somber in. De hout- en meubelsector is 
immers een belangrijke leverancier van de 
meubelhandel in België, en de moeilijkheden 

groeiritme was verwacht.
Die elementen hebben vooral een negatieve 
impact op de meer exportgerichte industriële 
sectoren en sectoren die in hun productieproces 
afhankelijk zijn van olie. 
Ook zouden de handelsspanningen tussen China 
en de VS de nu al stevige Chinese concurrentie 
kunnen versterken. Meer moeilijkheden om 
naar de VS te exporteren, zou de Chinese 
ondernemingen er kunnen toe aanzetten om hun 
productieoverschotten op de Europese markt af 
te zetten, wat de Belgische producenten verder 
onder druk kan zetten.
Wanneer wij onze sectoren die vraag stellen, 
geeft 61% van hen aan dat de Amerikaans-

Grafiek 4. In welke mate zou een handelsoorlog tussen de VS en China de economische activi-
teit in uw sector beïnvloeden?

Grafiek 4. Vooruitzichten voor de economische activiteit in de komende 6 maanden
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namelijk 75%, die hun rendabiliteit als normaal 
beschouwen t.o.v. het langetermijngemiddelde. 
Daarnaast zijn er minder sectoren die de 
rendabiliteit relatief laag inschatten t.o.v. het 
langetermijngemiddelde en nog slechts één 
die ze hoger inschat dan normaal (t.o.v. 2 in 
november).
Zoals te zien is in grafiek 7 laten de 
vooruitzichten voor de komende zes maanden 
weinig verandering zien. Dezelfde sectoren, met 
name de banksector en de handel, verwachten 
een dalende rendabiliteit, en eenzelfde aantal 
sectoren, waaronder de bouw, verwacht een 
stijgende rendabiliteit.
Dat de verwachtingen inzake rendabiliteit 
stabiel blijven, kan te maken hebben met 
het feit dat de sectoren ervan uitgaan dat 
de groeivertraging van het eerste kwartaal 

van deze laatste vanwege de concurrentie door 
de grote e-commercespelers, worden nu ook 
voelbaar voor de meubelproducenten.
Onze barometer voor de toekomstige 
economische activiteit (optimisten - pessimisten) 
is dus negatiever geworden ten opzichte van 
onze vorige publicatie. Van een bijna recordsaldo 
van +10 blijft er nog een saldo van +5 over. 
Desondanks bevinden we ons daarmee, net 
als de vertrouwensindicatoren van de NBB, op 
een hoog niveau dat historisch samenvalt met 
groeipercentages van 1,5% à 2%. 
 
Rendabiliteit
Ten opzichte van onze enquête van november 
is er weinig veranderd in de rendabiliteit van 
onze sectoren. Er zijn nu iets meer sectoren, 

Grafiek 7. Vooruitzichten voor de rendabiliteit in de komende 6 maanden

Grafiek 6. Barometer voor economische bedrijvigheid in de komende zes maanden
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banksector, de distributie en de grafische 
industrie belangrijke investeringen op til 
zijn. Zij lijken massaal te gaan investeren in 
digitalisering om de toekomst van hun sector en 
ondernemingen veilig te stellen.
Innovatie blijft dan ook de doorslaggevende 
investeringsreden (zie grafiek 9). Vervangings- 
en uitbreidingsinvesteringen worden minder 
vermeld door onze sectoren. Dat geringere 
belang is mogelijk te wijten aan de verruiming 
van de industriële productiecapaciteit door de 
investeringen van de voorbije jaren, bij licht 
tegenvallende vraagvooruitzichten (bvb. in 
hout en textiel) door de sterkere euro en het 
oprukkende protectionisme.
De autobouw en de sector hoogtechnologische 
materialen zien net als in november een 
investeringsdaling tegemoet, nog steeds 
om dezelfde reden: ze deden omvangrijke 
investeringen in grote projecten die nu ten einde 
lopen. Ze bevinden zich dus op het einde van 

tijdelijk is of verband houden met de 
loonkostenmatigingseffecten door de uitvoering 
van de tweede fase van de taxshift (sinds 
januari 2018) en het gematigd IPA 2017-2018. 

Investeringen
Zoals te zien is in grafiek 8, blijven de 
investeringsplannen van de Belgische 
ondernemingen op een hoog peil. In november 
gingen nog zeven sectoren ervan uit meer 
te zullen gaan investeren in de volgende zes 
maanden. Daar is nu nog een sector bijgekomen.
Net als we daarnet zagen voor de productie, 
is de samenstelling van de sectoren die een 
stijging verwachten wel veranderd. Daar 
waar in november de industrie nog het sterkst 
vertegenwoordigd was, gaan vandaag vooral 
veel dienstensectoren uit van een toename van 
hun investeringen.
We zien dat er met name in sectoren als de 

Grafiek 9. Drijfveren voor investeringen

Grafiek 8. Vooruitzichten voor de investeringen in de komende 6 maanden
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Bij de vorige peiling waren vijf industriële 
sectoren van plan meer aan te werven. Door 
de wat minder gunstige vooruitzichten voor de 
buitenlandse vraag, houden drie daarvan het nu 
op stabiele vooruitzichten en de sector van de 
‘automotive’ voorziet nu eerder een daling van de 
werkgelegenheid. Van de industriële sectoren is 
enkel de sector van de machinebouw nog van 
plan meer aan te werven.
Daarnaast blijven de vooruitzichten voor de 
werkgelegenheid ook gunstig in de bouw, de 
ICT-sector en de interimsector.
De banksector zet zijn structurele transitie en 
digitalisering door. Men verwacht er dan ook 
een verdere afkalving van de werkgelegenheid.
Een grote meerderheid van de sectoren (70%) 
verwacht dat de werkgelegenheid in de komende 
maanden grosso modo zal stabiliseren. Er 
lijkt dus ook niet meteen een grote golf van 

een investeringscyclus en zijn nu vooral bezig 
met het optrekken van de productie op de 
vernieuwde productielijnen.
Werkgelegenheid 
Tussen november 2016 en november 2017 
bleef de werkloosheid maand na maand dalen, 
van 7,2% tot 6,3%. Die daling is het gevolg van 
een forse werkgelegenheidsgroei die  zelfs de 
bbp-groei overtrof. Sindsdien is die groei wat 
vertraagd (nog 1,2% in het eerste kwartaal van 
2018 t.o.v. 1,4% in het laatste kwartaal van 
2017) waardoor ook de werkloosheidsgraad in 
de eerste vier maanden van 2018 stabiliseerde 
op 6,3%.
Uit onze enquête blijkt nog steeds een vrij groot 
optimisme over de werkgelegenheid. Het saldo 
tussen optimisten en pessimisten blijft positief, 
al is dat optimisme minder uitgesproken dan in 
november.

Grafiek 10. Vooruitzichten voor de werkgelegenheid in de komende 6 maanden

Grafiek 11. Werkgelegenheid in de komende 6 maanden
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delokaliseringen of herstructureringen op til. De 
gunstige loonkostenontwikkeling van de voorbije 
jaren draagt daar ongetwijfeld toe bij.
Tegelijkertijd kan deze evolutie wat druk van de 
arbeidsmarkt halen. De minder sterke daling van 
de werkloosheidscijfers, kan ook de opwaartse 
druk op de lonen enigszins temperen. 

3. Een groei van 1,75% in 
2018 en 1,8% in 2019 

Na een uitstekend jaar 2017 wees alles erop 
dat 2018 op datzelfde elan zou doorgaan en de 
groei verder zou versnellen. De resultaten voor 
het eerste kwartaal van 2018 tonen echter een 
duidelijke dip in de Europese conjunctuur.
Toch blijven de economische fundamenten 
solide. Ten eerste wordt nog altijd een expansief 
monetair en budgettair gevoerd. Ten tweede 
ondersteunt de versnelling in de loongroei (bijv. 
in Duitsland) de binnenlandse vraag zonder de 
stabiliteit van de prijzen vooralsnog in gevaar te 
brengen. Ten slotte werd de euro opnieuw iets 
zwakker na de waardestijging in de loop van 
2017.
Anderzijds zijn er vandaag wel meer risico’s dan 
zes maanden geleden: de instabiele politieke 
en budgettaire situatie in Italië, de beperkte 
vooruitgang in de Brexit-onderhandelingen, 
de handelsoorlog VS-China die zich ook naar 
Europa heeft uitgespreid enz.
Desondanks lijkt de Europese expansie nog 
niet op zijn einde te lopen. Het valt zeker 
niet uit te sluiten dat we na het 
teleurstellende eerste kwartaal 
een zekere inhaalbeweging krijgen 
in het tweede en derde kwartaal, 
waardoor de groei in de tweede 
helft van 2018 opnieuw wat zou 
aantrekken.
In België verwachten we dat de 
groei van de consumptie van de 
gezinnen zal versnellen. Door het IPA 2017-
2018 stijgen de reële lonen met 0,55% per 
jaar en ook de jobcreatie houdt een degelijk 
tempo aan (+1,2%). Een reële stijging van het 
beschikbaar inkomen van de gezinnen met bijna 
2% is daardoor mogelijk. Bovendien blijft de 
werkloosheid laag, wat een positieve weerslag 

zal blijven uitoefenen op het vertrouwen van de 
gezinnen en hun consumptie zal stimuleren. Ten 
slotte blijven ook de rentevoeten op hypothecaire 
kredieten en consumentenkredieten laag, wat 
meer consumptie en investeringen van gezinnen 
mogelijk maakt.
Ook bij de ondernemingen zullen de 
investeringen volgens onze enquête, goed 
stand houden, een teken dat de bedrijven de 
toekomst positief tegemoet blijven zien. Uit onze 
enquête blijkt ook dat de sectoren die door een 
moeilijke periode van structurele transformatie 
gaan, niet aarzelen om te investeren om zich 
aan te passen aan de nieuwe technologieën 
(bijvoorbeeld de detailhandel).
Ook de overheidsinvesteringen blijven 
versnellen, wat kadert in de publieke 
investeringscyclus in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Pas 
in 2019 en 2020 zullen we, zoals de bouwsector 
aangeeft, allicht te maken krijgen met een 
verzwakking van de overheidsinvesteringen. 
Maar in de 2e helft van dit jaar zullen zowel de 
publieke als de private sector bijdragen aan 
een versnelling van de investeringsgroei, die 
zo een belangrijke groeimotor van de Belgische 
economie zal blijven.
Wat de internationale handel betreft, kan 
dankzij de gematigde loonkostenontwikkeling 
enerzijds de Belgische competitiviteit op peil 
worden gehouden en zo zorgen voor een 
degelijke exportgroei. Anderzijds worden 
de investeringsgoederen voor de bedrijven 
gewoonlijk in hoge mate ingevoerd. Een 
versnelling van de investeringsgroei leidt dus 

ook tot een versnelling van de 
importgroei.
Uiteindelijk zou het verschil tussen 
de export- en de importgroei 
ietwat verkleinen, met als gevolg 
een netto-uitvoer die nog steeds 
positief bijdraagt tot de groei in 
2018, maar in mindere mate dan 

in 2017.
Ons besluit is dat de indicatoren en de resultaten 
van onze peiling geen echte neergang, maar 
veeleer een pauze of aarzeling laten zien in de 
de economische cyclus. We verwachten voor 
België 1,75% groei in 2018 en 1,8% in 2019.
  

De bedrijven 
blijven de 
toekomst positief 
tegemoet zien. 
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4. Risico’s en 
aanbevelingen

Zoals wij eerder al aangaven, zijn er van-
daag meer risico’s dan bij onze vorige con-
junctuurenquête.
Om te beginnen, is de Brexit-kwestie nog 
altijd niet uitgeklaard. Problematisch is niet 
zozeer dat de onderhandelingen aan de 
gang blijven, maar eerder dat er de laat-
ste tijd maar weinig vooruitgang wordt ge-
boekt. Naar welke soort exit we gaan, of er 
een overgangsperiode komt en van welke 
duur, en welke vorm de nieuwe handelsre-
latie EU-VK zal aannemen… het is allemaal 
nog onduidelijk. De ondoorzichtigheid van 
de situatie maakt de onzekerheden alleen 
maar groter, wat de economische schade 
nog kan vergroten.
Een belangrijke factor daarin is dat de drei-
ging van Trump over hogere invoerrechten 
op Europees staal en aluminium, waarvoor 
aanvankelijk een uitzondering werd toege-
kend, nu toch realiteit zijn geworden. De 
Chinees-Amerikaanse relatie is al evenzeer 
een zorgenkind, met een opbod aan steeds 
omvangrijkere heffingen en tegenheffingen.

Op het Europese vasteland zijn er nog an-
dere twijfels. In Italië blijft de beleidslijn van 
de nieuwe regering onzeker, en lopen de 
overheidsfinanciën mogelijk gevaar. 

Dat alles maakt hervormingen in de eurozo-
ne moeilijk (bankenunie, EFSI,...), terwijl er 
nu al sterke onenigheid is tussen de noor-
delijke EU-landen, die willen dat de zuide-
lijke landen snel structurele hervormingen 
doorvoeren, en de zuidelijke landen zelf, 
die meer steun en Europese solidariteit vra-
gen in dat proces.
Een Europese en internationale context met 
veel onzekerheden komt België slecht uit 
gelet op onze hoge openheidsgraad. Voor 
sectoren als voeding, textiel, hightechin-
dustrie of  chemie is de export cruciaal voor 
hun groei.
Om diezelfde reden is de concurrentiekracht 
zo belangrijk voor een open economie als 
de onze. Recentelijk werden op dat vlak 

belangrijke stappen vooruit gezet, en maakten 
de regeringsmaatregelen (loonmatiging, 
taxshift, indexsprong enz.) het mogelijk om de 
loonkostenhandicap  terug te dringen van 16% in 
2014 tot nog ongeveer 10 à 12% vandaag.
Desondanks zijn ook hier nog inspanningen 
nodig, niet in het minst omdat een deel van de 
geboekte vooruitgang  is tenietgedaan door de 
appreciatie van de euro in 2017, waardoor de 
herovering van marktaandelen recent opnieuw 
wat is stilgevallen. 
Sinds het begin van 2018 blijft de werkloosheid 
stabiel op een eerder laag peil van 6,3%, zonder 
evenwel verder te dalen. 
De jobcreatie in de privésector is weliswaar wat 
vertraagd, maar blijft aanzienlijk (+1,2% in het 
eerste kwartaal van 2018 tegenover gemiddeld 
+1,6% in 2017).
We verwachten dat de werkgelegenheidsgroei 
rond dat meer dan degelijke peil zal standhou-
den, maar iets lager zal liggen dan in 2017, 
Daardoor zal de werkloosheidsgraad slechts in 
beperkte mate verder dalen ook omdat de parti-
cipatiegraad in de lift zit (migratie, langer werken, 
langdurig zieken die het werk hervatten, enz.).
Tegelijkertijd zal de vacaturegraad op een hoog 
niveau blijven. De kraptes op de arbeidsmarkt 
zullen dan ook nijpend blijven voor bepaalde pro-
fielen.

Die mismatch zal een rem blijven zetten op het 
Belgische potentieel om meer groei te verwezen-
lijken. Waar in bijvoorbeeld Brussel en Antwerpen 
nog kan geput worden uit de beschikbare ar-
beidsreserves, lijken andere zones reeds in een 
fase van nog louter frictionele werkloosheid te zijn 
aanbeland.
Bijgevolg is het primordiaal om de mobiliteit op 
de arbeidsmarkt te verhogen door een meer ac-
tiverend beleid  van VDAB, FOREM en Actiris, 
en in te zetten op een efficiëntere samenwerking 
tussen die regionale arbeidsbemiddelaars. De 
recente afgelosten arbeidsdeal is alvast een stap 
in de goede richting,
Verder moet erover worden gewaakt dat de krap-
tes voor bepaalde functies niet leiden tot een 
veralgemeende loonontsporing in de onderne-
mingen, noch tot sterke loonstijgingen bij het vol-
gende IPA.
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Belgische e-commerce zit in de lift, e-handel blijft achter ?
Sinds een vijftal jaar zijn we in België getuige van een opmerkelijk fenomeen wat betreft de 
vertrouwensindicatoren voor respectievelijk consumenten en handelaars.
Bij de consumenten vertoont die index globaal een opwaarts gerichte trend, met een piek in 2013 
en 2015. Bij de handelaars stagneert het vertrouwen echter en blijft de index rond zijn gemiddelde, 
zonder echt vooruitgang te boeken. In de buurlanden is daarentegen een vertrouwensgroei zichtbaar 
bij zowel consumenten als handelaars.
In termen van omzet boeken zowel de detailhandel als de verkoop op afstand vooruitgang in de 
EU. In België ging de detailhandel maar weinig vooruit (of stagneerde zelfs) en kwam de verkoop 
op afstand maar laat op snelheid. Ook is die versnelling veel minder uitgesproken dan gemiddeld in 
Europa.
De Belgische handelssector heeft te lijden onder meerdere factoren: een gebrek aan flexibiliteit op 
de arbeidsmarkt, de opmars van de e-commerce en aankopen over de grens. Volgens Comeos 
gebeurt meer dan één op de twee online aankopen in een buitenlandse webshop, tegenover één op 
drie enkele jaren geleden. De grote e-commercespelers (Amazon, Zalando e.d.) verkopen massaal 
in België, maar hun distributiecentra bevinden zich net over de grens in Nederland, Frankrijk of 
Duitsland. Dit is symptomatisch voor een arbeidsmarkt met nog te rigide regels en te hoge loonkosten, 
onvoldoende aangepast aan de evoluties van de online-handel, ondanks enkele stappen in de goede 
richting (flexi-jobs, taxshift, wet werkbaar en wendbaar werk, zomerakkoord enz.).

Ook in termen van werkgelegenheid laat de opgelopen vertraging in de e-commerce zich voelen. De 
tewerkstelling in de verkoop op afstand nam in België zelfs af terwijl Duitsland een verdubbeling en 
Nederland zelfs een verdriedubbeling lieten optekenen. 
Een wijziging van de regels voor nachtwerk, een liberalisering van de openingsuren van handelszaken 
en verdere loonmatigingsinspanningen kunnen hier o.m. soelaas bieden om het verschil met de 
buurlanden weg te werken.
Dit is des te belangrijker omdat de moeilijkheden in de handelssector ook gevolgen zullen hebben 
voor de leveranciers. Dat wordt bijvoorbeeld reeds duidelijk in de meubelsector, geeft Fedustria aan. 
Het is logisch dat wanneer de Belgische distributie moeilijkheden ondervindt, ook de producenten 
hoger in de keten daar onder kunnen lijden, vooral wanneer de binnenlandse markt nog een belangrijk 
deel van hun omzet vormt.   
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Meer info op www.vbo.be

Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, staat – 
via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer dan 50.000 
kleine, middelgrote en grote ondernemingen die 75% van de 
tewerkstelling in de private sector voor hun rekening nemen. 
Onze leden zorgen voor 80% van de export en creëren 2/3 van 
de toegevoegde waarde in ons land. Als enige overkoepelende 
interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen 
we ondernemingen uit de drie gewesten van ons land.


