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Twee keer per jaar bevraagt het Verbond van Belgische Ondernemingen 
(VBO) zijn sectorfederaties om de economische temperatuur op te meten. 
Op basis van die enquête (afgenomen in mei) wordt dan een balans gemaakt 
van de Belgische economische situatie en van de vooruitzichten voor het 
komende halfjaar. 
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En ook in ’23 wordt nog een 
indexering van meer dan  

5% verwacht.

CONFLICT TUSSEN RUSLAND 
EN OEKRAÏNE: OLIE OP HET 
VUUR VAN DE INFLATOIRE 
SPANNINGEN!  

Inflatie in 
België 

Inflatie exclusief 
energie 

VOLGENS DE OESO BEDRAAGT 
DE WERELDWIJDE ECONOMISCHE 
GROEI IN 2022 

slechts 
(in plaats 
van 4,5%) 3%

De loonhandicap ten opzichte van de buurlanden  
zal in ‘22-‘23 met meer dan 5% vergroten.5%MEER DAN

FACTS 
FIGURES&

+40%

+9,7% +5,1%

+25%Producenten- 
prijzen in België

Ook exclusief 
energie

Stijging van  
de loonkosten
De automatische indexering veroorzaakt 
in ‘21-‘22 een stijging van de loonkosten 
met 7,6%, tegenover de voorspelling 
van de CRB van 2,8%.
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Innovatie en energie-efficiëntie zijn de belangrijkste 
investeringsmotieven.

van onze sectoren verwacht een 
verslechtering van het economische 
klimaat, tegenover 42% in november.

DE RENDABILITEIT VAN 
DE ONDERNEMINGEN 
STAAT ONDER ENORME 
DRUK. DAT ONDERMIJNT 
HUN VERMOGEN OM 
INVESTERINGEN TE 
FINANCIEREN.

De economische groei zal afzwakken: 
2,2% in 2022, 0,5% in 2023.2,2%  VS 0,5%

De situatie op de arbeidsmarkt 
blijft momenteel nog vrij stabiel:

van de sectoren verwacht dat de 
werkgelegenheid op hetzelfde 
niveau blijft.

40% Dat illustreert echter vooral de 
schaarste op de arbeidsmarkt, 
waarvan de oorzaken structureel 
en demografisch zijn.

Schaarste

Slechts 10% gaat 
investeringen 
opvoeren
De investeringsvooruitzichten dalen 
fors: slechts 10% is van plan om de 
investeringen in de komende zes 
maanden op te voeren, tegenover  
52% in november!

55%
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De Russische invasie in Oekraïne heeft een humani-
taire crisis in gang gezet met dramatische gevolgen 
voor de bevolking. We kunnen alleen maar hopen 
op een snelle en vreedzame afloop. Net wanneer 
de ontwikkelde economieën de COVID-pandemie 
bijna verwerkt leken te hebben, wekt dit conflict 
wereldwijd nieuwe onzekerheden. Deze oorlog 
veroorzaakt naast humanitaire drama’s ook 
economische schade die een harde rem zet op de 
wereldwijde groei in 2022.

Economisch gezien zijn de twee landen in kwestie 
geen zwaargewichten in de wereldhandel. Op het 
eerste gezicht zou de rechtstreekse impact van de te 
verwachten krimp van de economische activiteit in 
Rusland en Oekraïne dan ook beperkt moeten blijven. 
Maar de indirecte gevolgen zullen zeer zwaar zijn en zijn 
duidelijk te lezen in de onderstaande curves.

Om te beginnen heeft de oorlog in Oekraïne de energie-
prijzen steil de hoogte in gejaagd. Vóór de oorlog waren 
de Europese gasprijzen in 2021 al ruim verdubbeld (40 à 
50 €/MWh) tegenover het gemiddelde in het decennium 
ervoor (ongeveer 20 €/MWh). 
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Dit was het gevolg van relatief beperkte investeringen 
in nieuwe gasexploitaties tijdens de COVID-crisis, de 
gestegen vraag naar gas in Azië1 en de (toen al) oplo-
pende spanningen tussen Rusland en Europa rond de 
ingebruikname van de gaspijpleiding Nordstream 2. Na de 
militaire invasie van Rusland in Oekraïne op 24 februari, 
schoten de Europese gasprijzen echter door naar niveaus 
van 100 à 120 €/MWh 5 à 6 keer hoger dan normaal. 

In reactie daarop klommen ook de groothandelsprijzen 
op de Europese elektriciteitsmarkt, die mee bepaald 
worden door de gasprijzen, naar niveaus die 4 keer hoger 
liggen dan normaal (>200 € t.o.v. gemiddeld 50 à 60 € in 
het decennium ervoor). 

Aangezien Rusland ook een belangrijke olieproducent 
is, kenden ten slotte ook de olieprijzen een opstoot tot 
meer dan 100 USD per vat in april 2020, een stijging met 
56% t.o.v. een jaar eerder. Door de gelijktijdige verzwak-
king van de euro tegenover de USD, bedroeg de stijging 
van de olieprijzen in euro zelfs 75%. 

Voor Europese bedrijven heeft de oorlog in Oekraïne 
energie gemiddeld ruim 3 keer duurder gemaakt. 
Wereldwijd duidt de IMF-indicator van de energie-
prijzen (zie grafiek 1) eerder op iets minder dan een 
verdubbeling tussen 2021 en april 2022. Wereldwijd 
worden bedrijven en gezinnen dus getroffen door sterk 
stijgende energieprijzen, maar door zijn relatief sterke 
afhankelijkheid van Russisch olie en gas, spant Europa 
daarbij de kroon. Europese bedrijven hebben door de 
oorlog in Oekraïne dus een aanzienlijke concurrentiële 
handicap opgebouwd inzake energiekosten t.o.v. 
bedrijven uit de VS (dat beschikt over schaliegas) en Azië 
(waar men goedkoop Russisch gas blijft importeren).

Ten tweede had de oorlog ook een sterke weer-
slag op de prijzen van andere belangrijke inputs. 
Zo is Oekraïne wereldwijd een van de belangrijkste 

exporteurs van graan (tarwe, maïs, gerst), maar ook 
van zonnebloempitten en koolzaad, ingrediënten voor 
plantaardige oliën die essentieel zijn voor de productie 
van tal van voedingsmiddelen. Die waardeketens kunnen 
niet van de ene op de andere dag omschakelen, met 
sterke prijsstijgingen als gevolg. Daarnaast is Rusland 
een belangrijke exporteur van metalen zoals palladium 
en nikkel, grondstoffen die nodig zijn voor de productie 
van katalysatoren en batterijen. Tot slot is Oekraïne een 
grote producent van neongas (fabrieken in Marioepol 
en Odessa), een onmisbare grondstof voor de productie 
van siliciumchips. Dat doet een schep bovenop de al 
bestaande bevoorradingsproblemen in microchips2, een 
belangrijk onderdeel voor tal van industrietakken.

Ten derde heeft het conflict tussen Rusland en 
Oekraïne ook onrechtstreekse gevolgen door zijn 
impact op het moreel van de economische actoren, en 
daardoor op de wereldwijde vraag. Aan ondernemers-
kant zetten de aanhoudende stijging van de kosten en 
de onzekerheden op korte en middellange termijn een 
domper op de investeringsplannen. Ook bij de gezinnen 
slaat moedeloosheid toe, en dat vertaalt zich in een 
lagere consumptievraag. En dan zijn er ook nog de peri-
kelen op het vlak van energie, die er alleen maar erger 
op zijn geworden in plaats van te verminderen. Dat alles 
zet gezinnen aan tot voorzichtigheid en geeft het herstel 
van de privéconsumptie in Europa een knauw.

In dat Europa zullen de negatieve gevolgen voor de 
economie onvermijdelijk verschillen van land tot land. 
Economieën met nauwere commerciële banden met 
Rusland, zoals de Baltische staten3, Finland of Slovenië, 
zullen natuurlijk het zwaarst lijden onder het uitblijven van 
de vraag in Rusland als gevolg van de verschillende sanctie-
pakketten. Dan volgen de landen met energie-intensieve 
industriële sectoren en die voor energie sterk aangewezen 
zijn op Rusland (vooral voor gas, dat qua aanvoerinfrastruc-
tuur minder flexibel is dan olie), zoals Duitsland of Italië. 

DE OORLOG IN OEKRAÏNE HEEFT DE ENERGIEPRIJZEN 
STEIL DE HOOGTE IN GEJAAGD. GAS IS NU 5 À 6 MAAL 
DUURDER DAN NORMAAL.

1  Ook in Azië wordt gas gezien als een belangrijke overgangstechnologie in de transitie van de elektriciteitsproductie via steenkool  
naar elektriciteitsproductie via hernieuwbare (maar niet permanent beschikbare) energiebronnen zoals zon en wind.

2  In juli 2021 werden enkele belangrijke chipfabrieken in Taiwan al tijdelijk gesloten wegens vastgestelde COVID-besmettingen,  
met een belangrijke productieachterstand en wereldwijde leveringsproblemen tot gevolg.

3  Estland, Letland en Litouwen.
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De Verenigde Staten zijn a priori verder verwijderd van 
het conflict en hebben minder economische banden met 
de betrokken landen. Maar dat betekent niet dat er hele-
maal geen negatieve gevolgen zijn, ook daar moesten de 
groeivooruitzichten naar beneden toe worden herzien. 
Ook de Verenigde Staten kijken aan tegen een historisch 
hoge inflatie (8,3% in mei 2022 tegenover minder dan 
2% begin 2021), maar de oorzaak ervan is van andere 
aard dan in Europa. 

Want terwijl in Europa vooral de energieprijzen de 
inflatie omhoog stuwen, spelen in de Verenigde Staten 
nog andere factoren. Ook daar zijn de energieprijzen 
sterk gestegen, maar niet in dezelfde mate als in Europa. 
Zo zijn bijvoorbeeld de tarieven voor gas in de Verenigde 
Staten verdubbeld, terwijl ze in Europa tijdens dezelfde 
periode zijn verzesvoudigd. Daarbij komt dat energie-
producten methodologisch gezien minder zwaar door-
wegen in de Amerikaanse korf.

Bovendien is de fiscale stimulans om de COVID-schok op 
te vangen groter in de Verenigde Staten dan in Europa. 
Daardoor kon de privéconsumptie zich sneller herstellen 
en omdat die sterkere vraag naar goederen samenviel 
met wereldwijde haperingen aan de aanbodzijde, 
ontstond een aanhoudende inflatoire druk op de andere 
elementen dan energie in het “boodschappenmandje”.

Verder staat de arbeidsmarkt ook in Amerika onder 
hoogspanning. Het aantal werkzoekenden was voor 
de uitbraak van de pandemie al historisch laag en na 
de versoepelingen keerden veel mensen niet terug 
naar de arbeidsmarkt. Vacatures raken dus moei-
lijker ingevuld en dat is al te merken aan de lonen:  
die zijn al duidelijk gestegen terwijl dat in Europa, 
behalve in België, nog niet het geval is.

De situatie heeft de FED ertoe aangezet om werk te 
maken van zijn geplande monetaire normalisering.  

Die ommezwaai kwam er dus sneller dan verwacht en zal 
inderdaad wegen op de investeringen die duurder zijn 
geworden door de hogere interestvoeten. Bovendien 
zorgt de onverwachte verstrakking voor beroering op 
de financiële markten en laat ze zich wereldwijd voelen. 
Dat veroorzaakt een omkering van de kapitaalstromen 
afkomstig van groei- en ontwikkelingslanden, waardoor 
hun rentevoeten verhogen en hun munt onder druk 
komt te staan.

Verder mogen we niet vergeten dat het virus nog niet 
volledig uitgeschakeld is. De omikronvariant blijkt, 
hoewel besmettelijker, minder zware gezondheids-
problemen te veroorzaken. Maar als het virus blijft 
circuleren, bestaat nog altijd de kans dat gevaarlijker en 
dodelijker mutaties opduiken. 

Zo houdt de overheid in China de teugels nog heel kort, 
met een handhaving van haar ‘zero COVID’-beleid. Er 
geldt opnieuw een strenge lockdown (meer bepaald 
in Shanghai) met nefaste gevolgen voor de economie. 
In het land zelf keldert de privéconsumptie en kent de 
arbeidsmarkt een zware depressie. Op internationaal 
vlak remt dat beleid opnieuw de wereldwijde waarde-
ketens af door de normale werking van fabrieken te 
verstoren. In plaats van de achterstand in de productie 
van onderdelen waarop andere sectoren zitten te 
wachten in te halen, zorgt die aanpak ervoor dat die 
achterstanden en problemen voor de maakindustrie zich 
opnieuw opstapelen.

WERELDWIJD WORDEN BEDRIJVEN 
GETROFFEN DOOR DE STERK 
STIJGENDE ENERGIEPRIJZEN,  
MAAR EUROPA SPANT DE KROON
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De wereldconjunctuur ziet dus nieuwe golven van 
onzekerheid op zich afkomen, net nu het einde van de 
COVID-crisis in zicht leek. Daardoor zien de internatio-
nale instellingen zich verplicht hun groeivooruitzichten 
voor 2022 en 2023 naar beneden toe bij te stellen. Het 
IMF verwacht een wereldwijde groei van 3,6% in 2022 
en 2023, dat is respectievelijk 0,8% en 0,2% minder dan 

bij zijn voorspellingen in januari. Bij de OESO verwachtte 
men in december 2021 een groei van het mondiale bbp 
van 4,5% in 2022 en 3,2% in 2023. Bij haar projecties van 
juli houdt de OESO het nu bij een wereldwijde groei van 
3% in 2022 en 2,8% in 2023. Dat is dus een bijstelling 
naar beneden van 1,5% voor 2022 en 0,4% voor 2023 
(zie grafiek 2).

Wereldgroeivooruitzichten

BRON OESO, Europese Commissie, IMF
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OORLOG VUURT KOSTENEXPLOSIE 
IN BELGISCHE BEDRIJVEN  
NOG VERDER AAN
PRIJS VAN ENERGIE- EN 
GRONDSTOFFENKOSTEN 

De scherpe, bijkomende stijging van de energie- en 
grondstoffenkosten sinds het uitbreken van de oorlog in 
Oekraïne, treft ook de Belgische economie midscheeps. 
De index van de producentenprijzen die in de loop van 
2021 al met 38% was gestegen door de eerste klim van de 
internationale gasprijzen (zie hoger) en de verstoringen 
van zowel vraag als aanbod tijdens de COVID-pandemie, 
nam in de eerste maanden van 2022 nog eens met bijna 
20% toe. De stijging van de producentenprijzen in ons 

land was daarmee beduidend sterker dan in de 3 buur-
landen en gemiddeld in de EU (zie grafiek 3 hieronder). 

Dit vloeit o.a. voort uit het feit dat de grootste schok 
zich voordeed langs de kant van de energieprijzen en 
dat onze bedrijven gemiddeld genomen energie-inten-
siever zijn dan in de buurlanden. Daarnaast speelt mee 
dat we die energie maar in beperkte mate zelf kunnen 
produceren uit hernieuwbare energiebronnen (i.t.t. een 
land als Zwitserland dat 60% van zijn elektriciteit haalt 
uit waterkrachtcentrales). In andere Europese landen 
(Frankrijk, Spanje, Portugal) wordt bovendien inge-

Stijgingen van energie- en grondstoffenkosten door oorlog in Oekraïne doen  
Belgische producentenprijzen veel sterker stijgen dan in buurlanden  
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DE JAARSTIJGING VAN DE PRODUCENTENPRIJZEN  
EXCLUSIEF ENERGIE OP DE BINNENLANDSE MARKT,  
IS VERDER VERSNELD TOT +27% IN APRIL

Ontwikkeling van de Belgische index van de producentenprijzen in  
de industrie exclusief energieproducten

 GRAFIEK 4 

grepen om de prijzen van elektriciteit en/of gas voor de 
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Daarnaast heeft de oorlog in Oekraïne nog een extra 
impuls gegeven aan de stijging van vele andere 
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van de producentenprijzen exclusief energie op de 
binnenlandse markt, is verder versneld tot +27% in april. 
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prijzen voor tarwe, maïs, zetmelen, plantaardige oliën, 
glazen bokalen, diverse metalen, staal, kabelbehuizing 
en meststoffen deden onze bedrijven pijn (zie grafiek 4 
hieronder).

Daarnaast zijn ook de internationale transportkosten 
in het voorbije jaar met een factor 4 tot 5 gestegen. En 
de handelsondernemingen worden in toenemende mate 
geconfronteerd met de indexatie van hun reeds hoge 
huurprijzen.

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

01
/2

0

02
/2

0

03
/2

0

04
/2

0

05
/2

0

06
/2

0

07
/2

0

08
/2

0

09
/2

0

10
/2

0

11
/2

0

12
/2

0

01
/2

1

02
/2

1

03
/2

1

04
/2

1

05
/2

1

06
/2

1

07
/2

1

08
/2

1

09
/2

1

10
/2

1

11
/2

1

12
/2

1

01
/2

2

02
/2

2

03
/2

2

04
/2

2

Binnenlandse markt Buitenlandse markt

BRON CRB o.b.v. Statbel
DOWNLOAD GRAFIEK IN JPEG

11 VBO FEB | FOCUS CONJUNCTUUR  
JULI 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1W2R3qktLnc_9a7-F7tkvDShD8dg6Z5Ni?usp=sharing


LOONKOSTEN

Naast deze ongezien sterke stijgingen van de energie-, 
grondstoffen-, transport- en huurkosten in de bedrijven, 
zorgt de automatische loonindexering ook nog eens voor 
een sterke stijging van hun loonkosten (zie grafiek 5 van 
de NBB hieronder). In bedrijven die werken met een te 
overschrijden spilindex van 2%, werd die in de voorbije 
negen maanden al vier keer overschreden (augustus, 
december, februari en april) en een vijfde indexering 
zal zich naar alle verwachtingen voordoen in het najaar 
(zie grafiek 5 hieronder). 

Die loutere indexeringen zullen daar dus op een jaar tijd 
zorgen voor een stijging van de loonkosten met meer 
dan 10%. En in sectoren die jaarlijks op een vast tijdstip 
indexeren (bv. juli of januari) worden indexeringen 
verwacht van 8% of meer.

Uit gedetailleerde berekeningen van het VBO, rekening 
houdend met de verschillende indexeringsmechanismen 
in de verschillende paritaire comités en hun gewicht 

in de loonmassa, zou de loutere indexering in 2022 
jaargemiddeld een opwaartse impact op de loonkosten 
hebben van 5,9% voor de privésector. Over de gehele 
IPA-periode 2021-2022 zouden de indexeringen een 
stijging van de loonkosten veroorzaken met 7,6%, terwijl 
een stijging met 2,8% was verwacht. 

Ook in 2023 zou er volgens dit rekenmodel nog een 
belangrijke impact zijn van de huidige inflatiepiek 
(vooral door de indexeringen op 1/1/23) en zou de 
loonindexering de loonkosten jaargemiddeld opdrijven 
met 5,1%. 

Op twee jaar tijd zou de indexering de lonen dus met meer 
dan 11% opdrijven. Werknemers worden daarmee uitste-
kend (en veel beter dan in de buurlanden) beschermd 
tegen koopkrachtverlies, maar voor de bedrijven is dit 
een bijzonder zware financiële dobber. Samen met de 
hoger beschreven stijging van de energie-, grondstoffen-, 
transport- en huurkosten worden bedrijven in 2022 
immers geconfronteerd met een stijging van hun kosten 
met 20 à 40%.

BRON Eurostat

Voorthollende inflatie drijft de loonkosten op via de automatische loonindexering
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RENDABILITEIT

De rendabiliteit van de bedrijven die in 2021 nog op 
een behoorlijk peil lag, zal daardoor in veel sectoren 
achteruitgaan of negatief worden. Alles hangt daarbij 
natuurlijk af van de mate waarin de kostenstijgingen 
kunnen worden doorgerekend in de eindprijzen.

In de bedrijven en sectoren waar dit zeer moeilijk ligt 
door een zwakke vraag en/of een intense concurrentie 
of beperkte marktmacht (bv. de kledinghandel of 
-productie, de voedingsnijverheid of de productie van 
wagens, vliegtuigen en hun onderdelen), breken moei-
lijke tijden aan met sterk dalende rendabiliteit en het  
‘on hold’ zetten van investeringen en aanwervingen.

Voor de bedrijven in die sectoren en subsectoren waar 
er momenteel een hoge mondiale marktprijs heerst en/
of waar de vraag momenteel nog sterk is en er dus meer 
marktmacht is, zal een groter deel van de gestegen 
kosten kunnen worden doorgerekend. Deze doorreke-
ning zal in de Belgische markt die over het algemeen 
zeer competitief is, echter nooit volledig kunnen zijn. 
Elke schakel in de productieketting (toeleveranciers 

van grondstoffen, producenten, handelaars) zal allicht 
een deel van het welvaartsverlies moeten slikken en de 
marges zien krimpen.

LOON-PRIJSSPIRAAL

Specifiek (en problematisch) voor België is echter dat 
de prijsstijgingen die uiteindelijk toch bij de consument 
terechtkomen, zich via de index en de automatische 
loonindexering onmiddellijk  weer zullen vertalen in 
hogere loonkosten voor de bedrijven. En zo dreigt dus 
een nefaste loon-prijsspiraal op gang te komen die maar 
moeilijk in te dijken valt.

De meest recente ontwikkelingen van de onderliggende 
inflatie (d.i. de inflatie exclusief energetische producten 
en verse voedingsproducten) lijken overigens aan te 
geven dat zo’n loon-prijsspiraal al volop aan de gang 
is. Sinds mei 2021 is die onderliggende inflatie immers 
versneld van minder dan 1% tot 5,1% in juni 2022, na 
jarenlang buitengewoon stabiel te zijn gebleven rond 
1,5% (zie grafiek 6 hieronder).

De ontwikkeling van de onderliggende inflatie in België in 2017-2022

BRON Statbel
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De ontwikkeling van de absolute loonkostenhandicap in België t.o.v. zijn drie buurlanden 
Duitsland, Frankrijk en Nederland

COMPETITIVITEIT

De vastgestelde kostenstijgingen zijn, ten slotte, ook 
problematisch voor het vermogen van onze Belgische 
bedrijven om de concurrentie aan te gaan met hun buiten-
landse concurrenten. Zeker wanneer die kostenstijgingen 
zich niet of nauwelijks voordoen in die buitenlandse 
bedrijven. 

Amerikaanse bedrijven worden momenteel bijvoorbeeld 
niet geconfronteerd met stijgingen van gasprijzen 
(aangezien ze beschikken over goedkoop schaliegas), 
Franse bedrijven zijn door een regeringsmaatregel 
afgeschermd tegen sterke stijgingen van hun elektri-
citeitsprijzen, en geen enkel bedrijf in de nabije buur-
landen wordt geconfronteerd met loonkostenstijgingen 
van 10% of meer op 2 jaar tijd.

De Belgische loonkostenhandicap t.o.v. de 3 buurlanden 
zou daardoor ook terug oplopen van 10,6% in 2021 tot 
ongeveer 16% in 2023 (zie grafiek 7 hieronder).

Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat Belgische 
bedrijven de prijzen van hun producten op de buitenlandse 
markten beduidend sterker zullen moeten optrekken dan 
hun buitenlandse concurrenten. En zelfs voor de hoog-
technologische, innovatieve en kwalitatief hoogstaande 
Belgische exportproducten betekent dit dat onze markt-
aandelen geleidelijk aan zullen beginnen afbrokkelen. 
Telkens contracten moeten worden heronderhandeld, 
zullen immers klanten en/of verkoopvolumes verloren 
gaan, met alle gevolgen van dien voor de productie- en de 
werkgelegenheidsgroei over 6 tot 18 maanden.

De huidige omvangrijke kostenstijgingen leggen in de 
typisch Belgische context van automatische loonin-
dexering (met een zeer reëel risico’s op een voorthol-
lende loon-prijsspiraal) dus een zware hypotheek op de 
toekomstige economische groei en de jobcreatie.

Op korte termijn zijn die effecten mogelijk nog wat 
minder zichtbaar, al beginnen de eerste negatieve 
signalen zich toch al af te tekenen, zoals blijkt uit de 
hierna volgende hoofdstukken.
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ECONOMISCHE ACTIVITEIT

Op welk peil ligt de economische activiteit vandaag in uw 
sector in vergelijking met het normale peil?
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mechatronics; Pv: Papierverwerkende nijverheid; S: Staalindustrie; T: Textiel; ICT: Informatie- en communicatietechnologie;  
TSS: Transport solution systems; V: Voeding; Vz: Verzekeringen.

De resultaten van onze enquête van mei rond de huidige 
economische activiteit zijn duidelijk minder positief dan in 
november. Het aantal sectoren dat een stijgende activiteit 
rapporteert is gedaald (15% tegenover iets meer dan 
30% in november), en bij een toenemend aantal sectoren 

ligt de activiteit onder het normale niveau (9 sectoren 
tegenover 7 in november). Er is dus een duidelijke achter-
uitgang, maar voorlopig lijkt die nog niet dramatisch.  
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Op welk peil verwacht u dat de economische activiteit in uw sector  
over 6 maanden zal liggen in vergelijking met het normale peil?
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Zoals we al bespraken onder punt 2.1 zijn we tijdens het 
eerste semester 2022 qua inflatie nog niet in rustiger 
vaarwater gekomen, integendeel. Alle sectoren voelen 
de impact van de stijgende kosten, zowel voor energie als 
voor grondstoffen, huurprijzen en vooral loonkosten. De 
verwerkende industrie is het zwaarst getroffen. En zoals 
onze studie duidelijk aantoont, meldt geen enkele indus-
triesector een activiteitsniveau boven het normale peil.   

Overigens kunnen niet alle ondernemingen die stijgende 
kosten in dezelfde mate doorrekenen in hun eindprijzen. 
Dat hangt onder meer af van waar een bedrijf zich in de 
waardeketens situeert. Meestal geldt dat, hoe vroeger 
een onderneming staat in het proces van waardecreatie in 
internationale markten waar tekorten heersen, hoe meer 

ze de kostenstijgingen kan doorrekenen. Omgekeerd zal 
hoe verder de onderneming in de waardeketens zit, met 
meer concurrenten en ad hoc overeen te komen prijzen 
(of met kortlopende leveringscontracten), hoe sterker de 
winstmarges wegsmelten ... De impact van de stijgende 
kosten verschilt dus niet alleen tussen sectoren onderling, 
maar ook binnen eenzelfde sector.  

Die verschillen zijn bijvoorbeeld goed te zien in de 
technologische industrie. Verstoringen van de bevoor-
rading (vooral in microchips) zijn, net als stijgende 
energie- en staalprijzen, problemen die de verschillende 
technologische sectoren delen. Maar in sectoren waar 
de internationale vraag nog een sterke groei kent, zoals 
ICT, machinebouw en elektromechanica, blijven de 
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huidige situatie en de vooruitzichten op korte termijn 
vrij goed. Die sectoren zetten hun herstel voort en 
kenden in het eerste semester van 2022 een positieve 
groei.  Maar producenten van “transportoplossingen” 
(auto- en vrachtwagenassemblage, luchtvaartonder-
delen) daarentegen kampen naast de bovenstaande 
gemeenschappelijke problemen ook nog eens met een 
verzwakking van de vraag binnen Europa. In die sectoren 
ligt het activiteitsniveau vandaag nog altijd 5 tot 10% 
onder het normale peil en zit er de komende 6 maanden 
een verdere achteruitgang aan te komen.

De sector van de non-foodhandel geeft evenmin een 
eenduidig beeld, integendeel. In de winkelstraten 
en winkelcentra ligt het aantal bezoekers nog altijd 
beduidend lager dan voor de pandemie. Bij de eerste 
versoepelingen werd die zwakkere toeloop gecom-
penseerd door de grotere omvang van een gemiddelde 
aankoop en een hogere conversiegraad. Maar door de 
toenemende onzekerheid bij de consumenten als gevolg 
van de oorlog in Oekraïne is dat niet langer het geval. 
Met die zwakkere vraag kunnen de meeste handelaars 
de stijging van hun kosten slechts in heel beperkte mate 
doorrekenen in hun verkoopprijzen. Hun winstmarges 
zijn dan ook in vrije val. Interieurzaken, tuincentra en 
keukenwinkels deden tijdens de pandemie goede zaken 
en hebben dan ook nog een zekere financiële buffer om 
de dalende marges op te vangen. Maar dat geldt niet 
voor kledingzaken en winkels voor lichaamsverzorging en 
cosmetica, die het tijdens de pandemie en door het verbod 
op feesten en evenementen zwaar te verduren hadden. Zij 
hebben geen financiële buffer kunnen aanleggen en hun 
situatie is dan ook (zeer) onrustwekkend aan het worden. 

In de financiële sectoren (banken en verzekeringen) 
blijft de situatie (voorlopig althans) positief. Bij de verze-
keringen zouden de inflatie en schadegevallen de vooruit-
zichten kunnen beïnvloeden en wegen op het resultaat 
in 2022 (vooral in niet-leven en gezondheid). Maar tot nu 
toe lijkt alles redelijk onder controle. De banken hebben in 
het eerste kwartaal van 2022 dan weer een recordbedrag 
aan hypothecaire kredieten verleend. Sindsdien vertraagt 
die groei, in de nasleep van een geleidelijke stijging van 
de hypotheekrente en een beginnende normalisering van 
de groei op de vastgoedmarkt. En voorlopig blijft dus ook 
het aantal kredieten waar zich terugbetalingsproblemen 
voordoen, nog beperkt, al nemen de risico’s in sommige 
bedrijfssegmenten toch wel toe.

Ook wanneer we naar de vooruitzichten inzake econo-
mische activiteit peilen, stellen we meer pessimisme vast 
dan bij onze vorige enquête. Er is weliswaar één sector 
meer (productietechnologie en mechatronica) die voor 
de komende zes maanden een positieve ontwikkeling van 
de economische activiteit verwacht, naast de 3 sectoren 
die ook vorige keer al optimistisch waren (ICT, bouw en 

interim). Maar bij de overige sectoren zit de trend zicht-
baar in een dalende lijn. Want nu verwachten duidelijk 
meer sectoren dat hun activiteit er de komende zes 
maanden op achteruit zal gaan (55% tegenover iets meer 
dan 42% in november). En opnieuw zijn vooral de indus-
triële sectoren (textiel, hout, glas, productie en verwer-
king van papier, staalnijverheid en chemie) pessimistischer 
geworden. De competitiviteitscrisis als gevolg van de 
sterke stijging van de kosten voor de ondernemingen en 
nog verscherpt door de oorlog in Oekraïne, lijkt het dus 
over te nemen van de COVID-crisis.

Dat een aantal meer op de binnenlandse markt gerichte 
sectoren zoals de voedingshandel, de voedingsindustrie, 
de bouw, de bank- en verzekeringssector en de ICT-sector 
nog relatief goed standhouden, heeft wellicht te maken 
met het feit dat de consument gemiddeld genomen nog 
relatief goed beschermd is gebleven tegen de gevolgen 
van de energiecrisis en de daaruit voortvloeiende stijging 
van de levensduurte. Want ondanks de historische prijs-
stijgingen blijft het beschikbare gezinsinkomen min of 
meer gevrijwaard. Dat heeft te maken met verschillende 
elementen.   

Om te beginnen speelt de automatische loonindexering 
voluit haar rol, met een ongeziene loonstijging van 10% 
in één jaar. Ten tweede heeft de regering snel inge-
grepen om de stijgende energiefacturen af te remmen 
(verlaagde btw op gas en elektriciteit, toegang tot sociale 
energietarieven voor meer gezinnen enz.). Tot slot 
mogen we de (momenteel) nog vrij sterke stijging van 
de werkgelegenheid en de daaraan verbonden inkomens 
niet vergeten. De schaarste op de arbeidsmarkt leidt 
momenteel ook tot heel wat individuele loonstijgingen 
om goede werknemers te behouden of aan te trekken 
(‘wage drift’). Daarnaast zijn er de algemene stijging van 
0,4% in het kader van het IPA en de coronacheques op het 
einde van 2021 voor werknemers van bedrijven die sterk 
hadden gepresteerd tijdens het COVID-jaar (gemiddeld 
200 tot 300 euro).

MEER DAN DE HELFT VAN DE 
SECTOREN VERWACHT DAT DE 
ECONOMISCHE ACTIVITEIT ZAL 
ACHTERUITGAAN
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Langetermijngemiddelde

Zo is het reële beschikbare inkomen in 2021 met 1,8% 
gestegen en zou het volgens de laatste projecties van de 
NBB in 2022 met 0,3% moeten stijgen. Een vooruitgang 
in macro-economische termen die, in combinatie met 
een normalisering van de spaarquote van de gezinnen, 
de gezinsconsumptie ondanks alles moet helpen op peil 
te blijven. Een peil dat op korte termijn veel hoger zal 
liggen dan in onze buurlanden, die geen automatische 
indexering hebben.  

De bouwsector kende een sterke stijging van de vraag na 
de eerste acute fase van de COVID-crisis, dankzij de lage 
rentevoeten en dankzij de talrijke verbouwingswerken 
in en rond de gezinswoning die tijdens de lockdowns 
werden opgestart. De orderboekjes blijven nog altijd 
vrij goed gevuld en bovendien zullen de projecten in het 
kader van de Europese en Belgische investeringsplannen 
in de komende maanden en jaren effectief gaan starten. 
Volgens onze enquête zal het activiteitspeil er dus nog 
een tijdje hoog blijven. 

Dat neemt niet weg dat de grote bevoorradingsmoeilijk-
heden in de bouwsector momenteel toch voor heel wat 
hoofdbrekens zorgen. De sector blijft immers kampen 
met de omhoog schietende prijzen van bouwmaterialen, 
en door verstoringen van de bevoorradingslijnen lopen de 
werven vertraging op. Soms kan dat zelfs leiden tot een 
herziening van de offerte (zelfs als die al was bevestigd), 
wat klanten kan afschrikken. En een sterke golf van 

uitstel of annuleringen houdt natuurlijk een belangrijk 
neerwaarts risico in voor de sector. De toenemende onze-
kerheid bij consumenten en bedrijven over hun financiële 
situatie n.a.v. de oorlog in Oekraïne, en de stijgende 
rentetarieven, dreigen de nieuwe orders in de komende 
maanden ook stilaan onder druk te zetten.

Voor de hout- en meubelsector was 2021 eerder een 
goed jaar. Veel consumenten besteedden een deel van 
hun op peil gebleven inkomens en gedwongen sparen 
immers aan verbeteringen in en rond het huis. Nu alle 
sectoren echter weer open zijn en de consument dus 
opnieuw meer spendeert aan reizen en horeca, én hij 
bovendien bezorgder is geworden over zijn financiële 
toekomst na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, 
is de vraag naar die grotere investeringsgoederen bij 
de gezinnen (meubels, keukens, wagens, …) aan het 
vertragen. Bovendien zijn ook de kosten van die bedrijven 
nog eens extra aan het toenemen, aangezien de sector 
normaal veel hout importeert uit Wit-Rusland, Siberië 
en Oekraïne, wat door het conflict aldaar onmogelijk is 
geworden. De houtprijzen zijn na het uitbreken van het 
conflict dan ook verder gestegen en blijven nu nog altijd 
erg hoog. De sector is dus vrij pessimistisch als gevolg van 
de problemen zowel aan de vraag- als aanbodzijde.

Ook de textielsector kampt met die bevoorradings-
problemen en prijsstijgingen. Maar terwijl de vraag in 
de meubelsector eerder op de binnenlandse markt is 

Vooruitzichten voor de economische activiteit in de komende 6 maanden
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gericht, is de textielsector meer gericht op de export. En 
de sterke stijging van de loonkosten tast dus opnieuw het 
concurrentievermogen aan in een sector die al de handen 
vol had om de internationale concurrentie (voornamelijk 
uit Turkije, Noord-Afrika en Azië) het hoofd te bieden. 
Ook zij zijn dus vrij pessimistisch over hun activiteit in de 
komende zes maanden.  

De synthetische conjunctuurindicator van het VBO (die het 
verschil maakt tussen het aantal sectoren dat optimistisch 
en pessimistisch is over de nabije toekomst) toont dat 
het lichte optimisme van het voorjaar van 2021 alweer is 
weggeëbd. En we zijn ver verwijderd van het optimisme 
dat regeerde tussen 2015 en 2018 toen de inflatie laag was 
en het concurrentievermogen van de bedrijven merkelijk 
verbeterde dankzij een aantal structurele maatregelen van 
de regering-Michel I (indexsprong, taxshift …). 

Het huidige peil van de indicator, vergelijkbaar met het 
niveau van 2012-2013, geeft aan dat sectoren en bedrijven 
wel degelijk rekening houden met het risico op een ‘double 
dip’-recessie. Dat heeft alles te maken met de onverwacht 
sterke en brede stijging van de prijzen voor energie, 
grondstoffen en allerlei intermediaire inputs (zoals verpak-
kingsmaterialen), de versnelling van de inflatie en de zware 
impact daarvan op de loonkosten en op de huurprijzen  
(bv. in de handel). Een belangrijk deel van die stijgingen 
doet zich namelijk in veel sterkere mate voor in België dan 
in de buurlanden, en heeft dus een nefaste impact op de 
kostencompetitiviteit van de Belgische bedrijven.

Dat maakt dat heel wat Belgische bedrijven (om nog 
enigszins rendabel te blijven, al is een winstdaling vaak 
onvermijdelijk) de prijzen van hun hoogkwalitatieve en 
innovatieve producten sterker moeten laten stijgen dan 
hun concurrenten, wat na enige tijd, bij de herziening van 
contracten en afnamevolumes, begint te wegen op hun 
binnen- en buitenlandse marktaandelen.

Een grote groep andere bedrijven (zie hoger) kan hun 
prijzen ook in het geheel niet of maar in zeer beperkte 
mate verhogen, omdat hun prijzen nog een tijdje 
contractueel vastliggen en/of zij in een markt met een 
zwakkere vraag opereren en/of zij weinig marktmacht 
hebben tegenover hun afnemers. In deze bedrijven en 
sectoren zijn de winstmarges momenteel dus in vrije val. 
De grafiek van de NBB hieronder geeft al een idee van de 
omvang van die globale winstdaling, maar is eigenlijk nog 
te optimistisch omdat er in het NBB-model enkel rekening 
wordt gehouden met de stijging van de energieprijzen 
en de loonkosten en dus niet met de eveneens specta-
culaire stijgingen van de prijzen voor tal van grond- en 
hulpstoffen, de stijging van de transportprijzen en de stij-
ging van de huurprijzen (vooral belangrijk in de handel). 
Als dat wordt meegenomen, zakt de margevoet allicht tot 
ruim onder het langetermijngemiddelde. 

Door die scherpe daling van de rendabiliteit en van de 
marktaandelen zullen bedrijven ook geneigd zijn hun 
geplande investeringen uit te stellen of te reduceren.
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INVESTERINGEN
Dat blijkt ook zeer duidelijk uit de resultaten van onze 
enquête bij de sectorfederaties, waar de resultaten 
duidelijk het meest verslechteren bij de vooruitzichten 
voor de investeringen. 

Terwijl in onze vorige enquête de meerderheid (iets 
meer dan 52%) een stijging van de investeringen in het 
vooruitzicht stelde, is dat nu nog slechts 10%!

Hoewel nog altijd 50% van onze sectoren denkt hun 
investeringspeil te handhaven, is het percentage 
pessimistische sectoren zelfs verdubbeld (30% van 
de respondenten, tegenover 15% en november). Het 
saldo tussen optimisten en pessimisten is dus duidelijk 
achteruit gegaan (zie onderstaande grafiek). Dat toont 
aan dat bedrijven zich veel voorzichtiger gaan opstellen 
wanneer het om investeringen gaat.
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Hoe ziet u de investeringsplannen in uw sector in de  
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Aan pessimistische zijde vinden we sectoren die sterk 
getroffen worden door de al eerder aangehaalde stij-
gingen van de grondstoffenprijzen, namelijk ontginning, 
voedingsindustrie en hout.

Voor de voedingsindustrie was de kostenstijging al in 
2021 ingezet door teleurstellende oogsten die deels te 
wijten zijn aan slechtere klimaatomstandigheden. De 
gemiddelde rendabiliteit van de ondernemingen was al 
beginnen dalen en dat werd er jammer genoeg nog een 
stuk erger op door de oorlog in Oekraïne. Het conflict 
deed de prijzen van graan, plantaardige olie, suiker 

en verpakkingsmaterialen (glazen bokalen, houten of 
metalen kisten) exploderen. De rendabiliteit van veel 
voedingsbedrijven staat daardoor onder hevige druk 
zodat investeringsplannen moeten worden uitgesteld of 
bijgesteld. En net die investeringen zijn vaak noodzake-
lijk om te blijven groeien en investeren in een sector die 
sterk op de buitenlandse markt gericht is.

Overigens signaleert de banksector al een verande-
rende samenstelling bij de leningen aan ondernemingen. 
Eerder ging het voornamelijk om langetermijnleningen, 
typisch voor grote investeringen. Nu vragen steeds 

meer ondernemingen een lening op korte termijn om de 
continuïteit op het vlak van liquiditeit en bedrijfskapitaal 
te verzekeren.

Uit onze enquête blijkt bovendien dat niet alleen de 
industriële sectoren zich verplicht zien hun investe-
ringsprojecten neerwaarts bij te stellen. Ook een aantal 
dienstensectoren, zoals de food- en non-foodhandel 
zitten in hetzelfde schuitje. Beslissingen die niet van 
harte worden genomen, want de sector zit volop in een 
digitale omwenteling en ondervindt steeds sterkere 
concurrentie van de grote spelers in e-commerce 
(zie de recente VBO-studie over de e-commerce:  

h t t p s : / / w w w . v b o - f e b . b e / g l o b a l a s s e t s /
events/2022/20220608-lanceur-dalerte/20220603---im-
pact-macro-e-commerce_fr.pdf).

Wanneer we de investeringsmotieven bekijken, is het 
niet verrassend dat innovatie veruit het belangrijkste is, 
en uit onze enquête blijkt dat heel wat ondernemingen 
het belang van digitalisering natuurlijk niet uit het oog 
zijn verloren. 

Op de tweede plaats komt energie-efficiëntie. Omdat 
we die vraag pas voor het eerst aan onze sectoren 
stellen, hebben we geen vergelijkingsmateriaal. 
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WERKGELEGENHEID
Op het vlak van werkgelegenheid blijven de verwachtingen 
– voor het ogenblik – vrij stabiel. Enerzijds verwachten iets 
meer sectoren een stijging (4 tegenover 2 in november), 
maar anderzijds zijn er ook wat meer die een daling 
verwachten (8 sectoren tegenover 7 in november). 

Die vooruitzichten lijken geen voortekenen van grote 
personeelsreducties in te houden, maar zijn daarom 
nog niet schitterend. En er zit altijd een vertraging 
op de transmissie van de economische activiteit naar 
de arbeidsmarkt. Daardoor blijven de werkgelegen-
heidsvooruitzichten bij het begin van een economische 
neergang vaak nog relatief goed, zeker in een krappe 
arbeidsmarkt. Heel wat sectoren melden inderdaad nog 
altijd moeilijkheden om vacatures in te vullen. Die blijven 

erg lang openstaan ongeacht het gevraagde niveau van 
kwalificaties. 

De interimsector bevestigt dat de schaarste op de 
arbeidsmarkt aanhoudt, wat te merken is aan het aantal 
openstaande vacatures. Dat is in het eerste kwartaal 
blijven stijgen tot tegen de 5%, en dus ver boven het 
Europese gemiddelde (2,9%). De werkgelegenheidsgroei 
was inderdaad goed in 2021, maar de werkgelegenheid 
zelf had zich nog niet volledig hersteld van de COVID-
crisis. Tijdens de eerste maanden van 2022 zette de 
inhaalbeweging zich echter krachtig door. Tegelijk merkt 
de sector grote regionale verschillen waaruit blijkt dat 
in sommige gebieden in het land moeilijk mankracht te 
vinden is. De migratie en detachering stonden tijdens de 

Maar het feit alleen al dat dit meteen op de tweede 
plaats belandt, zegt veel en bevestigt nog maar eens in 
welke mate ondernemingen beseffen hoe belangrijk de 
energietransitie en de vergroening van hun productie-

processen zijn. En natuurlijk zetten de recente ontwik-
kelingen op het vlak van energieprijzen nog meer vaart 
achter die omslag.
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pandemie ‘on hold’, maar komen nu ook weer op gang. 
Maar dat volstaat niet om de rekruteringsmoeilijkheden 
te compenseren en toont nog maar eens het gebrek aan 
arbeidsmobiliteit in België aan.

Die schaarste op de arbeidsmarkt en de ‘war for talent’ 
hebben meerdere gevolgen. Ten eerste blijkt werkgele-
genheid een factor die de activiteitsgroei in bepaalde 
sectoren afremt. Bepaalde marktopportuniteiten gaan 
zo verloren, met een moeilijk te recupereren verlies 
aan marktaandelen tot gevolg. Ten tweede, omdat men 
medewerkers moet zien aan te trekken, scherpt dat de 
al bestaande spanningen op het vlak van verloning nog 
verder aan (‘wage drift’).

Maar even goed, gelet op de schaarste van bepaalde 
grondstoffen en de vertragingen als gevolg daarvan, 
sluiten sommige sectoren de mogelijkheid niet uit dat 
een aantal werknemers opnieuw in tijdelijke werkloos-
heid moet worden gezet. De situatie op de arbeidsmarkt 
varieert dus sterk van sector tot sector en zelfs van 
onderneming tot onderneming.

SOMMIGE SECTOREN VERWACHTEN 
OPNIEUW EEN BEROEP TE ZULLEN 
MOETEN DOEN OP TIJDELIJKE 
WERKLOOSHEID
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Op welk peil verwacht u dat de werkgelegenheid in uw sector over 6 maanden zal liggen 
in vergelijking met het normale peil?
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Voor de Belgische economie was 2021 uiteindelijk 
een positief jaar. Dat is vooral te danken aan 
de uitstekende eerste drie kwartalen die beter 
uitpakten dan verwacht, zodat de economie sneller 
dan voorzien haar pre-crisisniveau haalde. In eerste 
instantie was vooral de vraag naar goederen 
de grootste trekker voor het Belgische herstel. 
Nadien, naarmate de beperkende maatregelen 
werden losgelaten, nam de vraag naar diensten het 
over. Het laatste kwartaal van het jaar was eerder 
ontgoochelend. Sommige inhaalbewegingen op het 
vlak van consumptie en privé-investeringen (vooral 
in gezinswoningen) begonnen te haperen en de 
toeleveringsketens bleven verder vastlopen.  

In onze vorige enquête deden de resultaten al vermoeden 
dat het eerste deel van 2022 minder goed zou worden dan  
2021. De ondernemingen zagen al een aantal donkere 
wolken aan de horizon en waren sceptisch over een 
snelle oplossing voor hun problemen aan de aanbodzijde. 
De Russische invasie in Oekraïne heeft dat pessimisme 
nog aangewakkerd, aangezien zij de problemen aan de 
aanbodzijde (schaarste, prijsstijgingen) nog heeft doen 
toenemen in omvang en scherpte.  

Het conflict was ook olie op het vuur voor de inflatie, 
en voor onze ondernemingen is dat natuurlijk veruit 
het grootste risico waar ze tegenaan kijken. Want de 
gevreesde loon-prijsspiraal is snel werkelijkheid aan het 
worden. De OESO gaat voor België uit van een inflatie 
van 9% in 2022, en 4,8% in 2023. Dat zal het concurren-
tievermogen van onze ondernemingen een zware klap 
toebrengen. 

De vorige loononderhandelingen rekenden op een 
indexering van 2,85% voor de periode 2021-2022. Maar 
volgens de laatste prognoses van de gezondheidsindex 
van het Federaal Planbureau, zal dat eerder 7,6% zijn. En 
het jaar nadien zou de indexering nog 5,1% bedragen. 

Dus naast de stijgende kosten voor energie, grond- en 
hulpstoffen en transport, krijgen de ondernemingen nu 
ook te kampen met een gevoelige verslechtering van 
hun concurrentievermogen inzake loonkosten. Dat zal 
wegen op de marktaandelen van de exportbedrijven. 
Bovendien komt ook de rendabiliteit van onderne-
mingen in het gedrang, waardoor hun manoeuvreer-
ruimte inzake investeringen verkleint.

Een tweede risico schuilt in de ontwikkeling van het 
conflict tussen Rusland en Oekraïne. De kans is helaas reëel 
dat het vastloopt of escaleert. Hoewel de rechtstreekse 
commerciële bloostelling van onze ondernemingen eerder 
beperkt is, onderstrepen onze leden bij hun respons op 
onze enquête dat de negatieve gevolgen dan deze oorlog 
zeker niet te onderschatten zijn. Een uitbreiding van de 
sancties zou de situatie nog ingewikkelder kunnen maken, 
niet alleen wat betreft energieprijzen, maar ook voor de 
aanvoer van bepaalde essentiële inputs. We kunnen dus 
alleen maar hopen op een snelle en vreedzame oplossing 
van het conflict, vooreerst natuurlijk om humanitaire 
redenen, maar ook omwille van de economische turbu-
lentie die het veroorzaakt.

Een derde risico speelt eveneens op internationaal 
niveau: de evolutie van de Chinese groei. Het relatieve 
gewicht van die economie, de snelheid waarmee ze 
groeit en haar alomtegenwoordigheid in de wereld-
wijde waardeketens maken van haar een speler waar 
niemand om heen kan. Nadat China als eerste de nega-
tieve weerslag van de pandemie op zijn groei moest 
opvangen, was het herstel even indrukwekkend qua 
snelheid als qua omvang. Maar door het uiterst strenge 
‘zero COVID’-beleid zitten grote regio’s van het land 
weer op slot, met nefaste gevolgen voor de groei van 
het hele land. Bovendien dreigt deze situatie ervoor te 
zorgen dat de spanningen in de wereldwijde produc-
tieketens voor bepaalde halffabricaten weer gaan 
toenemen, terwijl iedereen juist hoopte dat die eindelijk 
zouden gaan dalen. Tot slot zetten die lockdowns een 
deel van de vraag ‘on hold’ en tasten ze de binnenlandse 

RISICO’S EN 
VOORUITZICHTEN
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consumptie aan door de negatieve weerslag op het 
moreel van de gezinnen. Als er nieuwe COVID-haarden 
blijven opduiken in China, zou het land het wel eens 
moeilijk kunnen krijgen om voluit zijn rol van motor voor 
de wereldwijde groei te blijven spelen.

Een vierde risico is de staat van onze overheidsfinan-
ciën. Al voor de pandemie begon het met ons deficit de 
foute kant uit te gaan (met een lange periode zonder 
regering en een normalisering van de voorafbetalingen 
in de vennootschapsbelasting). De COVID-crisis en de 
maatregelen om het virus te bestrijden en gezinnen en 
ondernemingen te ondersteunen, hebben ons deficit de 
hoogte in gejaagd, naar -9% van het bbp in 2020 en -5,5% 
van het bbp in 2021. Bovenop tijdelijke maatregelen 
kwamen er ook structurele elementen bij (verhoging 
van minimumpensioen en minimumlonen), die zowel op 
korte als op middellange termijn ons saldo drukken. 

Volgens de jongste prognoses is het duidelijk waar het 
met onze schuldenlast naartoe gaat: een verbetering 
in 2021 en 2022 onder impuls van het herstel van 
onze economische activiteit, daarna jaar na jaar een 
achteruitgang. Want met een deficit dat op middellange 
termijn zou blijven hangen rond 5% van het bbp, zou 
de economische groei niet volstaan om een verzwaring 
van onze schuldenlast in procenten van het bbp te 
vermijden. Gelukkig hebben we het jongste decennium 
kunnen profiteren van extreem lage rentevoeten om 
de interestlasten op onze schuld te verminderen en 
de gemiddelde looptijd te verlengen. Ook al lijkt een 
sneeuwbaleffect1 daarom momenteel weinig waar-
schijnlijk, toch valt - gelet op de evolutie van de inflatie 
binnen de eurozone - te verwachten dat de ECB en/of 
de obligatiemarkten zullen reageren, en dat zal wellicht 
het einde betekenen van een lange periode van uiterst 
lage rentevoeten. Een verbreding van de spreads van 
de staatsobligaties op lange termijn valt dus zeker te 
vrezen als we verder blijven afglijden op het vlak van 
inflatie, kostencompetitiviteit en overheidsfinanciën, 

wat de toekomstige financiering van onze schuld een 
stuk duurder zou maken.

Met die risico’s en de resultaten van onze enquête in het 
achterhoofd, vrezen we dat de Belgische groei verder 
aan kracht zal verliezen. Het laatste kwartaal van 2021 
en het eerste van 2022 waren op het vlak van activiteits-
groei al wat ontgoochelend en de problemen blijven zich 
opstapelen.

Wat de binnenlandse vraag betreft, verwachten we dat 
de particuliere consumptie niet al te sterk zal afbrok-
kelen. De automatische loonindexering vormt wel een 
structureel probleem voor het concurrentievermogen 
van onze ondernemingen, maar helpt op korte termijn 
het beschikbare inkomen voor de gezinnen op peil te 
houden. Met een toename van de werkgelegenheid 
die zich nog enkele maanden stevig zal doorzetten 
en een spaarquote die verder zal dalen richting een 
meer normaal peil, verwachten we een stijging van de 
privéconsumptie van 3,6% in 2022 en 1,6% in 2023. 
Maar wat de gezinsinvesteringen betreft (dat is bv. in 
woningbouw of auto’s), zullen de stijgende rentevoeten 
en de onverwacht hoge energiefacturen de groei van de 
vraag wellicht wat afremmen.

Voor de bedrijfsinvesteringen zijn we een stuk pessi-
mistischer. Uit onze enquête blijkt dat ons de komende 
maanden een vrij scherpe ommekeer te wachten kan 
staan. Eerst en vooral, omdat de sterke kostenstijging 
voor de ondernemingen zich blijft doorzetten. De 
marges staan dus onder druk en ondernemingen krijgen 

GROEI VERTRAAGT  
IN 2023 TOT 0,5%

1  Situatie waarin de schuld in percentage van het bbp verslechtert louter door de rentelasten,  
m.a.w. wanneer de rentelasten sterker groeien dan de economie.

DE VOORTHOLLENDE INFLATIE IS 
VOOR DE BEDRIJVEN VERUIT HET 
GROOTSTE PROBLEEM
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het steeds moeilijker om liquide middelen voor investe-
ringen te vinden. Ten tweede, omdat de rentestijging 
ook gevolgen heeft voor de ondernemingen, want 
investeren wordt duurder. Overigens signaleerde de 
banksector ons al een verandering van het type leningen 
die bedrijven aanvragen (zie hoger).

Tot slot zullen de stijgende loonkosten die eigen zijn aan 
België, bovenop de andere kostenstijgingen, ongetwij 
feld ons concurrentievermogen en onze marktaandelen 
aantasten. Aangezien de weerslag op onze exportprijzen 
altijd met enige vertraging verloopt, verwachten we dan 
ook dat de bijdrage van de netto-export aan de groei 
eind 2022 eerst licht negatief wordt en meer uitge-
sproken negatief in 2023.

Rekening houdend met deze elementen, worden 
onze vooruitzichten voor de economische activiteit de 
komende twee jaar aanzienlijk minder rooskleurig. In 
2022 zou de Belgische economie nog een groei van 
2,2% kunnen halen (vooral dankzij de basiseffecten), 
maar de dynamiek verzwakt, waardoor de groei in 
2023 zou terugvallen naar nog maar 0,5%. 

26 VBO FEB | FOCUS CONJUNCTUUR 
JULI 2022



OORLOG STUWT PRIJZEN OP

Het elan dat de Belgische bedrijven in de eerste 3 kwar-
talen van 2021 hadden opgebouwd na de geleidelijke 
afbouw van de anti-COVID-maatregelen, was rond de 
jaarwisseling al wat aan het afzwakken door de sterke 
stijgingen van de energie- en grondstoffenprijzen die 
zich vanaf de zomer van 2021 begonnen af te tekenen.

Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne eind februari 
2022 deed de energieprijzen vervolgens helemaal door 
het dak gaan en zorgde voor een hele reeks nieuwe 
stijgingen van de prijzen voor (landbouw)grondstoffen. 
Dit vuurde de inflatie in België aan tot een niveau van 
8 à 9%, wat er via de automatische loonindexering voor 
zorgt dat de loonkosten in ons land in 2022-2023 met 
ongeveer 11% zullen stijgen, 5 procentpunt sneller dan 
in onze buurlanden. 

INDEX HAALT COMPETITIVITEIT 
ONDERUIT

Die plotse en meer uitgesproken explosie van de 
kosten, brengt de Belgische bedrijven in een bijzonder 
lastig parket. Zij zijn immers gedwongen hun prijzen op 
de binnen- en buitenlandse markt sterker te verhogen 
dan concurrenten uit de nabije buurlanden, om nog 
enigszins rendabel te blijven. En dat zal niet zonder 
gevolgen blijven …

LOON-PRIJSSPIRAAL DRAAIT AL VOLOP

Op de binnenlandse markt  komt de gevreesde 
loon-prijsspiraal al goed op gang (met een onder-
liggende inflatie van 5,1%). En op de buitenlandse 
markten zullen de prijsstijgingen, die moeten worden 
doorgevoerd om simpelweg te overleven, op een 
termijn van 6 tot 18 maanden leiden tot dalende markt-
aandelen, dalende productie en dalende jobcreatie. De 
opnieuw toenemende loonkloof met het buitenland zal 
ons land ook minder aantrekkelijk maken voor buiten-
landse investeringen en zal ook nieuwe delokalisaties 
op gang brengen.

INVESTERINGEN NEMEN EEN DUIK 

In een context van dalende rendabiliteit - met dus 
minder mogelijkheden tot zelffinanciering -, stijgende 
rentetarieven en een vertragende exportgroei, zullen 
heel wat bedrijven hun investeringsplannen ook 
uitstellen en/of neerwaarts bijstellen. Dit blijkt ook 
duidelijk uit onze enquête bij de sectorfederaties.

In de eerstkomende kwartalen zal de op peil blijvende 
koopkracht van de gezinnen, samen met  de goed 
gevulde orderboekjes van de bouw- en renovatiebe-
drijven, en een sterke voorraadopbouw (een logische 
reactie op een context van schaarste en sterk stijgende 
prijzen), de groei nog wel wat ondersteunen (gemid-
deld 2,2% in 2022). Maar in de loop van 2023 zullen de 
langetermijngevolgen van de competitiviteitscrisis zich 
steeds duidelijker laten gevoelen. 

ZWAKKE GROEI IN 2023  
MET RISICO OP RECESSIE

De economische groei in ons land zal in 2023 dan ook 
nagenoeg tot stilstand komen (0,5%) door een daling 
van de bedrijfsinvesteringen en een steeds negatievere 
bijdrage van de netto-uitvoer. 

Als de loon-prijsspiraal bovendien blijft draaien en de 
inflatie stijgt door tot boven 10%, wordt een recessie 
in 2023 nog moeilijk te vermijden. Er dient dan immers 
ook rekening te worden gehouden met aanzienlijke stij-
gingen van het langetermijnrenteverschil met Duitsland 
en Nederland, dat zowel zou wegen op de investeringen 
van de bedrijven en de gezinnen én de budgettaire 
situatie van de overheden in ons land nog moeilijker zou 
maken. Naast de verkrapping van het monetair beleid, 
zouden dan ook de budgettaire teugels aanzienlijk 
strakker moeten worden aangehaald.

CONCLUSIES EN   
AANBEVELINGEN

27 VBO FEB | FOCUS CONJUNCTUUR  
JULI 2022



MAATREGELEN NODIG OM ERGER TE 
VERMIJDEN!

MAATREGELEN DRINGEND NODIG

Om dit ongunstige scenario nog af te wenden, zijn 
volgende maatregelen nu dringend nodig:

In de eerste plaats moet er dringend tripartiet overleg 
worden opgestart om na te gaan hoe de competiti-
viteitscrisis kan worden aangepakt en hoe het welvaarts-
verlies als gevolg van de oorlog billijk kan worden 
verdeeld over bedrijven, consumenten en overheid. Zo 
kan er worden overwogen om de impact van de automa-
tische indexering van de lonen tijdelijk in te perken tot 
er meer zekerheid is over de loonstijgingen in de buur-
landen. De maatregelen die in Luxemburg (het enige 
andere continentaal-Europese land met een systeem van 
automatische loonindexering) zijn genomen, strekken 
daarbij tot aanbeveling. Daar zijn werkgevers, werkne-
mers en de overheid tot een tripartiet akkoord gekomen 
waarbij een schijf van 2,5% indexering wordt uitgesteld 
naar volgend jaar of het jaar erna. Om tegelijk de 
koopkracht voor de laagste inkomens te ondersteunen 
wordt er een verlaging van de personenbelasting door-
gevoerd voor de laagste 4 inkomensdecielen. 

Andere maatregelen die eventueel kunnen worden 
overwogen zijn: de lonen enkel in procenten indexeren 
tot een bepaald loonniveau (bv. 2% tot een loon van 
3.500 euro bruto) en boven dat loonniveau een forfai-
taire indexering toepassen (bv. van 70 euro). Daarnaast 
kan in het kader van het sectoraal sociaal overleg ook 
worden nagedacht over het beter valoriseren van de 
index, bv. door de geplande verhogingen van de bruto-
lonen eerder te gebruiken voor de harmonisering van de 
tweede pensioenpijler tussen arbeiders en bedienden.

In elk geval zal voor de volgende IPA-periode 2023-2024 
de loonnormwet correct moeten worden toegepast om 
een geleidelijk herstel van ons concurrentievermogen 
op gang te brengen.

Om de energiekosten voor de bedrijven beheers-
baarder te maken, zouden de bijzondere accijnzen op 
elektriciteit voor de bedrijven (minstens tijdelijk) op nul 
kunnen worden gezet. En voor de grotere, meer ener-

gie-intensieve bedrijven kunnen de transportkosten 
van Elia best met 90% worden teruggeschroefd, het 
maximum dat Europa toelaat en ook al van toepassing 
in Duitsland, Nederland en Frankrijk.

Daarnaast is het tegelijk ook belangrijk om de nodige 
maatregelen te nemen om onze arbeidsmarkt dyna-
mischer te maken en het arbeidsaanbod te vergroten. 
Het is in de huidige context van arbeidsmarktkrapte, 
stijgende lonen en inflatoire druk, niet langer houdbaar 
dat we als land met één van de laagste werkgelegen-
heidsgraden in Europa tegelijk ook de hoogste vaca-
turegraad hebben.

Minder niet-werkenden zal uiteraard ook een positieve 
impact hebben op de overheidsfinanciën. Maar om 
budgettair beter gewapend te zijn tegen een mogelijke 
sterke stijging van de langetermijnrente in ons land, is 
het ook aangewezen om de lopende overheidsuitgaven 
van alle overheden in ons land, eens gedetailleerd 
onder de loep te nemen (bv. vanuit een kerntakendebat 
of een ‘zero-based budgeting’-oefening) en aanzienlijk 
te verminderen.

EEN INDEXERINGSUITSTEL MET EEN 
VERLAGING VAN DE BELASTINGEN 
ZOALS IN LUXEMBURG, IS STERK 
AANGEWEZEN 

Het is m.a.w. hoog tijd dat de beleidsmakers zich bewust 
worden van de gevolgen van de competitiviteitscrisis 
die op ons afkomt en op korte termijn maatregelen 
nemen om de ergste impact ervan af te wenden. Nu 
kan met relatief beperkte maatregelen nog veel schade 
worden vermeden. Als we te lang wachten, zullen de 
gevolgen veel zwaarder zijn en de nodige maatregelen 
bijgevolg een stuk draconischer (en al dan niet opge-
legd van buitenaf).
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BEDRIJFSGROEPERING  
ZANDGROEVEN

LEDEN-SECTORFEDERATIES 
VAN HET VBO

EFFECTIEVE LEDEN
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TOETREDENDE LEDEN

Voucher Issuers Association 

BELGISCHE

SPAARBANKEN-
VERENIGING

30 VBO FEB | FOCUS CONJUNCTUUR 
JULI 2022



FOCUS CONJUNCTUUR
Semestriële uitgave van het Verbond 
van Belgische Ondernemingen

REDACTIE 
Anouar Boukamel, Edward Roosens 

EINDEREDACTIE 
Anne Michiels 

VERTALING 
Vertaaldienst VBO

PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE 
Stefan Maes 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Stefan Maes, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel 

Publicatiedatum: 7 juli 2022
 
Cette publication est également disponible 
en français. 
Deze publicatie kunt u ook lezen op  
www.vbo.be > Publicaties 

ISSN 
2736-4399 



WWW.VBO-FEB.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 onder-
nemingen uit de drie gewesten 

van ons land.

Lees onze recentste publicaties 

op onze website www.vbo.be  
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