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Executive summary
Deze boordtabel verzamelt gegevens die het mogelijk maken om het Belgische concurrentievermogen te beoordelen. De boordtabel benadrukt de belangrijkste factoren die ten grondslag
liggen aan het concurrentievermogen, vergelijkt de prestaties van België met de drie buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland), en observeert hun verloop.
De FOD Economie ontwikkelde een samengestelde indicator om een algemeen beeld
van de relatieve prestaties van België en zijn belangrijkste handelspartners te schetsen. Deze jaarlijks geactualiseerde indicator laat toe een rangschikking (1-4) van de
vier landen op te stellen en de veranderingen van die ranking op te volgen.

Algemene context
Een globale visie op het concurrentievermogen van een economie steunt op verschillende, vaak
complementaire benaderingen die zowel kwantificeerbare indicatoren als moeilijk meetbare
kwalitatieve factoren integreren.
Het concurrentievermogen houdt rekening met vele uitdagingen (mondialisering, vergrijzing,
enz.). Daarom wordt het geanalyseerd in samenhang met de indicatoren van de Europa 2020strategie en het Europese economische bestuur. Daarvoor wordt een algemene balans opgemaakt van onze economische prestaties op basis van macro-economische indicatoren.
•

In 2015 vertoonde het saldo van de lopende rekening een overschot van 1,8 miljard euro;
dit saldo was niet meer positief geweest sinds 2010. Deze verbetering van het saldo van de
lopende rekening is te danken aan het saldo van de goederenbalans, waarvan de overschotten aanzienlijk toenamen als gevolg van de gunstige dynamiek van buitenlandse
markten (+2,6 miljard euro in 2015 na een tekort van 4,6 miljard euro in 2014) en aan de
toename van het saldo van de dienstenbalans (+6,8 miljard euro in 2015, hetzij +535 miljoen op één jaar). Het tekort van het primaire inkomen, als gevolg van een daling van het
inkomen uit beleggingen en investeringen van 3 miljard euro, had een negatieve impact op
het saldo van de balans van de lopende rekening.

•

Het marktaandeel van de uitvoer van goederen in het wereldtotaal van België, Nederland, Frankrijk en Duitsland bedroeg in 2015 respectievelijk 1,6 % (1,7 % in 2014), 2,9 %,
3,2 % en 8,1 %. De lichte daling van het marktaandeel van ons land tussen 2014 en 2015 is
voornamelijk te wijten aan de uitvoerdaling naar onze belangrijkste markten, zoals Frankrijk en Nederland. Van de grote handelspartners binnen de eurozone, blijft Duitsland de
belangrijkste bestemming voor goederen uit België, gevolgd door Frankrijk en Nederland.
Voor de markten buiten de eurozone, staat het Verenigd Koninkrijk op de eerste plaats als
bestemming voor Belgische goederen, gevolgd door de Verenigde Staten en India.

•

In 2015 exporteerde ons land (binnen de eurozone) naar Duitsland voornamelijk chemische organische producten (+17,3 % t.o.v. 2014), auto's en andere voertuigen (-1,5 %) en
kunststof en objecten vervaardigd uit kunststof (+3,2 %). Naar Frankrijk werden voornamelijk minerale brandstoffen (-14,1 %), auto's en andere voertuigen (+7,3 %) en kernreactoren, stoomketels, machines, apparaten en toestellen (+5,5 %) uitgevoerd. Naar Nederland was de export voornamelijk gefocust rond minerale brandstoffen (-25,7 %), auto's en
andere voertuigen (+6,2 %) en kernreactoren, stoomketels, machines, apparaten en toestellen (+17,5 %).
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•

In 2015 exporteerde ons land (buiten de eurozone) naar het Verenigd Koninkrijk voornamelijk auto's en andere voertuigen (+19,6 %), farmaceutische producten (+10,3 %) en
kunststof en objecten vervaardigd uit kunststof (+4 %). Naar de Verenigde Staten voornamelijk farmaceutische producten (+21,8 % t.o.v. 2014), chemische organische producten
(+17,4 %) en kernreactoren, stoomketels, machines, apparaten en toestellen (+13,6 %).
Naar India waren dat voornamelijk echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edelen metalen,… (-12,6 %), kernreactoren, stoomketels, machines, apparaten en
toestellen (+19 %) en kunststof en werken daarvan (+20,5 %).

•

De negatieve groei van de Belgische uitvoer van minerale brandstoffen naar zijn belangrijkste partners zou in het bijzonder het gevolg zijn van de daling van de olieprijzen en de
daling van de vraag naar olieproducten. De vertraging van de Chinese economie zou aan
de basis liggen van de daling van de Belgische export naar China.

•

België, dat in 2014 opnieuw een positief groeipad (+1,7 %) kende, zag zijn bbp-groei in
2015 vertragen tot 1,5 %. Deze lichte terugval van de groei is voornamelijk te verklaren
door de afzwakking van de binnenlandse uitgaven, meer bepaald de investeringen, waarvan de toename terugviel van 5,1 % in 2014 naar 2,4 % in 2015. In 2016 vertraagde de jaargroei enigszins en vestigde zich op 1,3 % in het eerste kwartaal en op 1,2 % in het tweede
kwartaal tegenover 1,6 % in het vierde kwartaal van 2015.

•

Het Belgische begrotingssaldo verbeterde licht in 2015 ten opzichte van 2014. Het tekort
dook met zijn -2,5 % van het bbp boven de drempel van -3 %, zoals bepaald in het Verdrag
van Maastricht. De Belgische overheidsschuld zakte lichtjes in 2015 met een resultaat
van 105,8 % van het bbp in vergelijking met 106,5 % in 2014. De schuldenlast verminderde
tot 3,0 % van het bbp tegenover 3,3 % in 2014, gelijkaardig aan de daling van de financieringsrente van de overheidsschuld.

Prijs- en kostenconcurrentievermogen
Het prijsconcurrentievermogen vertegenwoordigt het vermogen om goederen en diensten aan
te bieden tegen meer competitieve prijzen. Het prijsconcurrentievermogen wordt bepaald door
de productiekosten, het productiviteitsniveau en de wisselkoersen, evenals door hun onderlinge
interactie. Een hogere productiviteit kan immers minder gunstige arbeidskosten beperken of
neutraliseren.
Het prijsconcurrentievermogen van België en de buurlanden wordt beoordeeld op basis van
meerdere indicatoren zoals: de loonkost per eenheid, de totale factorproductiviteit, de prijzen in
de netwerkindustrieën, de inflatie, de ruilvoet en ten slotte de reële effectieve wisselkoers.
•

De loonkost per eenheid (LPE), berekend volgens het concept van de macroeconomische onevenwichten) ligt historisch gezien hoger in België dan in de drie belangrijkste partnerlanden. Dat is te wijten aan het hogere loonniveau, maar gaat eveneens gepaard met een hoger productiviteitspeil. De opeenvolgende daling van de LPE in 2014
(-0,2 %) en 2015 (-0,5 %) droeg bij aan het dichten van de bestaande kloof met de belangrijkste handelspartners, door het gecombineerde effect van een quasi stabilisatie van de
loonkosten en de stijgende productiviteit.

•

In 2015 kende België een lichte stijging (+0,2 % ten opzichte van 2014) van de totale factorproductiviteit (TFP) en verhoogde dus zijn prijsconcurrentievermogen. Niettemin is deze groei nog steeds lager dan in 2014 (+1 %). Onze belangrijkste handelspartners kenden
ook een groei van hun TFP tussen 2014 en 2015 (Duitsland +0,9 %, Frankrijk +0,4 % en
Nederland +1 %).
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•

In het eerste semester van 2016 daalden de elektriciteitsprijzen enkel voor de grotere
verbruikerstypes ID, IE en IF, ten opzichte van een semester eerder. De kleinste verbruikers hadden te maken met stijgende prijzen. Er moet evenwel gewezen worden op de
complexiteit van het in kaart brengen van de elektriciteitsprijzen. Diverse overheidsinterventies verminderen namelijk de elektriciteitskost voor bepaalde verbruikers, door in te
spelen op de netwerkcomponent en belastingen. Belgische elektro-intensieve ondernemingen ondervinden daardoor een concurrentieprobleem tegenover de buurlanden. De
gasprijzen waren in het eerste semester van 2016 opnieuw het laagst in België.

•

De inflatie zette zijn vertragende trend verder gedurende heel 2015, in het bijzonder in de
eurozone (als gevolg van de daling van de olieprijzen). De inflatie stabiliseerde op 0 % tegenover respectievelijk 1,3 % in 2013 en 0,4 % in 2014. In België steeg de inflatie lichtjes in
2015 (+0,6 %) in vergelijking met 2014 (+0,5 %), maar in de drie belangrijkste handelspartners vertraagde de inflatie. In 2016 steeg de inflatie aanzienlijk tot gemiddeld 1,6 % in het
eerste semester tegenover 0,2 % in het eerste semester van 2015.

•

In 2014 steeg de ruilvoet van goederen van Duitsland, Frankrijk, Nederland en België met
respectievelijk 3 %, 2,5 %, 1 % en 0,5 % t.o.v. 2014. Deze stijging van de ruilvoet wijst op
een verslechtering van de prijsconcurrentiepositie van ons land en zijn belangrijkste handelspartners.

•

De reële effectieve wisselkoers (REER), gedefleerd met het verloop van de consumptieprijzen, daalde tussen 2014 en 2015 met 4,2 % in Duitsland, 4 % in Frankrijk, 2,8 % in
Nederland en 2,7 % in België. De afname van de REER van deze landen is voornamelijk
een gevolg van de depreciatie van de euro en dat met name ten opzichte van de Amerikaanse dollar, het Britse pond en de Japanse yen. Voor België was de stijging van het geharmoniseerde indexcijfer der consumptieprijzen te zwak (+0,5 % in 2014 en +0,6 % in
2015) om een verhoging van de REER teweeg te brengen. Dit verloop leidt tot een verbetering van het kostenconcurrentievermogen van deze landen.

•

In 2015 daalde de reële effectieve wisselkoers gedefleerd met de arbeidskosten per
eenheid met 4,7 % in Frankrijk, 4,6 % in Nederland, 4 % in België en 3,1 % in Duitsland.
De daling van de REER weerspiegelt een verbetering van het kostenconcurrentievermogen van deze landen. Voor ons land bevinden de producenten zich in een gunstigere
concurrentiepositie ten opzichte van de leveranciers van derde landen en dat is te danken
aan de omkering van de groei van de loonkost per eenheid vanaf 2014.

Niet-prijsconcurrentievermogen
Het niet-prijsconcurrentievermogen van een land steunt op het vermogen om zich te onderscheiden van de concurrentie met andere middelen dan de prijs. Bijvoorbeeld door innovatie en
de implementatie van informatie- en communicatietechnologieën in ondernemingen. Verder
blijkt duidelijk dat ook ondernemerschap, net als onderwijs en opleiding, een belangrijke rol
spelen.
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) benadrukt met behulp
van haar groeidoelstelling het belang van de rol van het niet-prijsconcur-rentievermogen in de
economische groei en voor het scheppen van banen. De Europese Commissie doet hetzelfde via
haar zevende kaderprogramma.
•

De Scandinavische landen, Duitsland en Nederland blijven in 2015 de “innovation leaders”.
Ondanks een daling van zijn resultaten sinds 2014 behoort België tot de “strong innovators”. Dat wil zeggen dat het deel uitmaakt van de landen die beter scoren voor innovatie
6

dan het gemiddelde van de Europese Unie of dit gemiddelde dicht benaderen. België heeft
een voorsprong op Frankrijk, maar is (sinds 2012) ingehaald door Nederland, dat een grote sprong vooruit heeft gemaakt op het vlak van innovatie in kmo’s. De sterke punten van
België zijn het zeer gedegen onderzoeksysteem, gemeten naar het aantal wetenschappelijke publicaties, de samenwerking tussen ondernemingen en de innovatie in de kmo’s.
Daarentegen kampt België met een laag niveau van overheidsinvesteringen in O&O en een
sterke daling van de investeringen in risicokapitaal (-11 % t.o.v. van een jaar eerder). Tegelijk blijft er een achterstand op het vlak van octrooien (aantal octrooien/bruto binnenlands product).
•

Over het algemeen toont België zich zwak in de uitvoer van hoogtechnologische producten. In 2015 vertegenwoordigden ze slechts 10,3 % van de totale Belgische uitvoer
(+0,5 procentpunt ten opzichte van 2014). Niettemin dient hier ook de continue verbetering
van dit aandeel sinds 2011 benadrukt te worden (+2,9 procentpunt). Frankrijk, Nederland
en Duitsland zijn ons land ver vóór op dit gebied, met aandelen van respectievelijk 21,6 %,
20 % en 14,8 %.

•

In 2014 stegen de O&O-uitgaven, in procent van het bbp, t.o.v. 2013 (voorlopige gegevens) voor alle uitvoeringssectoren in België en zijn belangrijkste handelspartners. Deze
uitgaven stegen ook tussen 2000 en 2014 (+0,54 procentpunt voor België, +0,48 procentpunt voor Duitsland, +0,18 procentpunt voor Frankrijk en +0,16 procentpunt voor Nederland). Zowel in 2000 als in 2014 vertegenwoordigde de sector van de ondernemingen het
grootste aandeel van de uitgaven voor O&O in België en zijn belangrijkste handelspartners. In de Europa 2020-strategie, aangenomen in 2010, hebben de EU-regeringen het
doel voor O&O vastgesteld op 3 % van het bbp van de EU27 in 2020. Volgens de prognoses
in het nationale hervormingsplan 2016 (NHP 2016) van ons land, moet België de doelstelling van 3 % bereiken.

•

Het aandeel van O&O-personeel lag in 2014 iets hoger in België en zijn belangrijkste
handelspartners dan in 2013. Tussen 2000 en 2014, steeg het aandeel O&O-personeel met
0,26 procentpunt in Nederland, 0,21 procentpunt in Duitsland, 0,19 procentpunt in Frankrijk en 0,17 procentpunt in België. Reeds in 2000 vertegenwoordigde de sector van ondernemingen in België en in de belangrijkste partnerlanden het grootste aandeel van werknemers in O&O in vergelijking met andere uitvoeringssectoren. Deze dominantie werd
voortgezet in 2014 met volgende onderverdeling voor België: 57 % van het personeel vinden we terug in de ondernemingen, 34 % in het hoger onderwijs en 9 % in de publieke sector.

•

Zowel in 2008 als in 2015 daalde het aantal Belgische octrooiaanvragen (180 in 2015 en
178 in 2008) ingediend bij het Europees Octrooibureau (EOB) ten opzichte van de totale bevolking van het land (in miljoen inwoners) in vergelijking met Nederland (419 in 2015 en
446 in 2008) en Duitsland (307 in 2015 en 324 in 2008). In België worden er 2,5 keer minder
octrooien aangevraagd dan in Nederland en 1,8 keer minder dan in Duitsland. Maar ons
land heeft wel 1,3 keer meer octrooiaanvragen dan Frankrijk. Ook in vergelijking met de
best presterende landen, met name de Scandinavische (Zweden, Finland en Denemarken)
doet België het op innovatievlak niet goed.

•

België valt op door de kwaliteit en de dichtheid van de telecommunicatie-infrastructuur
en dan vooral van de vaste infrastructuur. Hoewel ons land al goede resultaten neerzette
in termen van dekking en het gebruik van vaste breedband, verbeterde ook het mobiele
4G-netwerk aanzienlijk tussen 2014 en 2015.
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•

24,6 % van de Belgische bedrijven verkopen online via verschillende digitale netwerken in
2015. De score voor België steeg en we positioneren ons nu op de vijfde plaats in de Europese ranking, achter Duitsland maar voor onze andere buurlanden en boven het gemiddelde van de EU28. Meer nog, in 2015 kwam 22,3 % van de omzet van ondernemingen gevestigd in België van elektronische handel. Met deze prestaties loopt ons land ver vooruit
op zijn belangrijkste handelspartners en op het EU-gemiddelde.

•

In België stijgt de TEA-indicator, die de ondernemerschapsactiviteit meet, reeds enkele jaren om een hoogtepunt te bereiken in 2015 (6,2 %). Daarmee ligt het Belgische ondernemerschap hoger dan in buurlanden Frankrijk en Duitsland maar nog steeds onder de
prestaties van onze noorderburen. Bovendien is het Belgische ondernemerschap, meer
dan in Frankrijk en Nederland, naar het buitenland gericht, gezien onze kleine maar open
economie. Hoewel het aantal geweigerde leningaanvragen in ons land daalde in 2015 ten
opzichte van een jaar eerder, nam het aantal volledig toegestane aanvragen af. Enkel in
Duitsland verbeterde de kredietverstrekking.

•

De energiemarkt wordt in België steeds minder gedomineerd door de historische leverancier. Kleinere aanbieders winnen steeds meer aan belang: in 2015 telde de elektriciteitsmarkt 4 grote leveranciers met een gezamenlijk marktaandeel van 71,5 %. Toch doen
grote elektriciteitsafnemers omwille van de beschikbare infrastructuur nog steeds beroep
op de historische aanbieder. Ook op de gasmarkt neemt de concurrentie jaar na jaar toe.
Er zijn 6 grote leveranciers actief met samen 69,6 % van de markt in handen.

•

Op de telecommarkt bedroeg het aandeel van de Belgische historische telecomoperator
voor vaste breedband 46 % in juli 2015. Deze stijging ten opzichte van 2014 is te danken
aan de recuperatie van de klanten van Base nadat deze geen vaste breedband meer aanbood. De belangrijkste mobiele operator in België domineerde de markt met een marktaandeel van 41 % op het einde van 2015 (in vergelijking met 40,2 % in 2014).

•

Sinds 2011 bleef de tewerkstellingsgraad in België (67,2 % in 2015) stabiel. In 2015 voldeed enkel Duitsland aan de Europa 2020-doelstelling met een tewerkstellingsgraad van
78 %. In de periode 2008-2015 kende België de laagste tewerkstellingsgraad in vergelijking met die van zijn belangrijkste partners en het gemiddelde van de EU28.

•

In 2015 blijft Duitsland het land dat het minst presteert voor het aandeel van afgestudeerden van het hoger onderwijs (32,3 %). Omgekeerd kent Nederland het hoogste aandeel (46,3 %). Frankrijk bezet de tweede plaats (45,1 %) op de voet gevolgd door België
(42,7 %). België stelde als doelstelling voor 2020 om het aandeel van de bevolking tussen
30 en 34 jaar dat een diploma hoger onderwijs behaalde, te verhogen tot 47 %. Dit doel is
ambitieuzer dan het doel gesteld voor de EU als geheel (40 % in 2020). Het jaarverloop
toont echter dat België in 2015 het enige land was met een daling van het aantal afgestudeerden van het hoger onderwijs (-1,1 procentpunt). In 2015 steeg het aandeel van Belgische jongeren die vroegtijdig hun opleiding verlaten tot 10 % (9,8 % in 2014). Tegen 2020
wil België vroegtijdige schoolverlating verminderen tot 9,5 %. Deze doelstelling is opnieuw
ambitieuzer dan het Europese niveau (10 %).

•

De beroepsopleiding is een bepalende factor voor het verbeteren van de kennis en vaardigheden van de werknemers. Het helpt bij het verhogen van hun productiviteit, maar ook
bij hun integratie of re-integratie op de arbeidsmarkt. België doet het op dit gebied niet zo
goed in 2015, slechts 6,9 % (7,4 % in 2014) van de bevolking van 25 tot 64 jaar volgde ten
minste één keer een voortgezette opleiding. België blijft achterop ten opzichte van Duitsland (8,1 %), het gemiddelde van de EU28 (10,7 %) en voornamelijk ten opzichte van Ne8

derland (18,9 %) en Frankrijk (18,6 %). De Scandinavische landen vormen duidelijk een uitzondering met prestaties die ver boven die van de andere EU-landen liggen (Denemarken
31,3 %).
•

Over het bedrijfsklimaat gaven ondernemingen in 2014 aan geconfronteerd te worden
met toenemende administratieve lasten. Zelfstandigen zagen hun administratieve lasten
dan weer dalen ten opzichte van 2012. Vooral de fiscale regelgeving weegt door in de totale lasten, gevolgd door de tewerkstellingsregelgeving.

Duurzame ontwikkeling en sociale cohesie
De OESO gaat ervan uit dat regeringen die inzetten op groene groei een duurzame economische
groei en sociale stabiliteit kunnen bereiken en tegelijkertijd het milieu kunnen beschermen en
de hulpbronnen voor de toekomstige generaties veiligstellen.
•

In 2014 zagen België en zijn belangrijkste handelspartners hun uitstoot van broeikasgassen (BKG) verminderen (Frankrijk: -5,5 %, Duitsland: -4,6 %, België: -4,3 % en Nederland: -3,7 %) ten opzichte van het jaar daarvoor. Over een langere periode (2008-2014) noteert ons land de grootste daling van de uitstoot van broeikasgassen
(-18 %), gevolgd door Frankrijk (-8 %), Nederland (-6 %) en Duitsland (-3 %).

•

België en zijn belangrijkste handelspartners vergrootten hun aandeel hernieuwbare
energie in het finale energieverbruik tussen 2013 en 2014. Met een relatief aandeel van
8 % in 2014 moet ons land nog 5 procentpunt extra behalen om de doelstelling van 13 % te
bereiken in 2020.

•

Sinds de piek in 2010 daalt de energie-intensiteit van België en zijn belangrijkste handelspartners. Tussen 2010 en 2014 nam de energie-intensiteit van ons land, en van Nederland, Duitsland en Frankrijk af met respectievelijk 16 %, 13 %, 12 % en 10 %.

•

2,34 miljoen mensen in België, of 21,2 % van de bevolking, lopen een risico op armoede
of sociale uitsluiting. Na een onafgebroken groei tussen 2008 en 2012 daalde deze ratio
licht in 2013 om in 2014 weer te stijgen (+0,4 procentpunt). In Duitsland (+0,3 procentpunt),
Frankrijk (+0,4 procentpunt) en Nederland (+0,6 procentpunt) steeg het aantal mensen die
risico lopen op armoede of sociale uitsluiting ook in de periode 2013-2014.

Samengestelde indicator van de boordtabel
De samengestelde indicator werd opgesteld op basis van de in juni 2016 beschikbare gegevens.
De samengestelde indicator werd niet geactualiseerd in deze editie (november 2016), maar
wordt in 2017 wel opnieuw berekend.
Het globale concurrentievermogen van de Belgische economie verbeterde enigszins tussen
2011 en 2015. Desondanks blijft België de zwakste resultaten vertonen in vergelijking met die
van de belangrijkste handelspartners. Tussen 2011 en 2015 werd de lichte daling van het nietprijsconcurrentievermogen gecompenseerd door een stijging van het prijs- en kostenconcurrentievermogen dankzij beter presterende elektriciteitsprijzen. Meer bepaald voor 2015 heeft de
stijging van de samengestelde prijs-kostenindicator te maken met het tragere verloop van de
loonkosten en de betere situatie van de stroomprijzen. Inzake de indicatoren duurzame ontwikkeling en sociale cohesie heeft België altijd minder goede resultaten behaald in vergelijking met
zijn buurlanden.
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Inleiding
De toenemende macht van de opkomende landen vereist dat de geavanceerde economieën zoals België inwerken op de structurele hefbomen van hun concurrentievermogen om hun binnenlandse marktaandeel en hun exportprestaties veilig te stellen.
Het concurrentievermogen is een complex en multidimensionaal concept waarvan geen universele definitie bestaat. Het beroept zich op verschillende concepten naargelang het wordt gebruikt voor een land, een sector of bedrijf. Maar het concurrentievermogen is ook een relatief
begrip, waarvan de meting enkel betekenis heeft in vergelijking met een soortgelijke entiteit
(land, sector of bedrijf) en tevens een dynamisch en veranderend concept. Dit tweede kenmerk
impliceert een permanent proces van aanpassing aan de economische situatie van het land,
maar ook aan de internationale omgeving.
Om het concurrentievermogen van onze hele economie beter te kunnen beoordelen, stelden we
een breed overzicht op dat zowel een economische, als een sociale en ecologische dimensie
omvat. Het concurrentievermogen moet immers niet worden gezien als een doel op zich, maar
als een middel tot duurzame economische groei die toelaat een hoog tewerkstellingsniveau te
bereiken en de levensstandaard en het maatschappelijk welzijn te verbeteren.
De boordtabel wil het werk van andere instellingen niet vervangen en wil evenmin voorspellingen of aanbevelingen formuleren. Het instrument:
•

verzamelt gegevens die toelaten het Belgische concurrentievermogen te beoordelen;

•

benadrukt de belangrijkste onderliggende factoren van het concurrentievermogen;

•

vergelijkt de Belgische prestaties met die van de drie buurlanden (Duitsland, Frankrijk en
Nederland) die de referentie vormen voor de berekening van de loonnorm;

•

observeert hun verloop;

•

stelt eenmaal per jaar een synthetische indicator voor.

Hiervoor worden de resultaten en de belangrijkste factoren van het concurrentievermogen onderzocht met behulp van een veertigtal indicatoren, rond vier thema's. Verschillende studies en
analyses van de OESO (bv. het landenonderzoek) of van de Europese Commissie (in het kader
van het "Europese Semester") lieten toe de selectie van indicatoren te verfijnen.
Na een overzicht van de samengestelde indicatoren ontwikkeld door twee internationale instellingen bekend voor de rangschikking van landen in functie van het concurrentievermogen, het
World Economic Forum (WEF) en het International Institute for Management Development
(IMD), wordt de algemene context van de Belgische economie besproken.
Het prijsconcurrentievermogen en het niet-prijsgebonden concurrentievermogen worden vervolgens geanalyseerd. Daarna worden de indicatoren van de EU-strategie 2020 over duurzame
ontwikkeling en sociale cohesie onder de loep genomen.
Ten slotte sluit de samengestelde indicator de boordtabel van het Belgische concurrentievermogen af. Deze indicator werd ontwikkeld door de FOD Economie, op basis van een aantal belangrijke indicatoren voor de verschillende dimensies van het concurrentievermogen.
In deze vierde editie van de boordtabel werden de indicatoren bijgewerkt naarmate er nieuwe
gegevens beschikbaar werden. In vergelijking met de halfjaarlijkse editie van juni 2016 werden
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alleen de geactualiseerde indicatoren (19 op een totaal van 38) geanalyseerd. Voor wat de overige indicatoren betreft, verwijzen we naar de respectieve analyses in de derde editie 1.
Actualisering
Algemene context
Lopende rekening (in miljoen euro)
X
Marktaandelen in de uitvoer (in % van wereldtotaal)
Bbp (wijziging in % t.o.v. vorig jaar)
X
Begrotingssaldo - PBT (in % van bbp)
X
Overheidsschuld - PBT (in % van bbp)
X
Prijsconcurrentievermogen
X
Loonkost per eenheid (wijziging in % t.o.v. vorig jaar)
X
Totale factorproductiviteit (wijziging, in % t.o.v. vorig jaar)
X
Elektriciteitsprijs, industriële verbruikers (rangschikking 1-4)
X
Gasprijs, industriële verbruikers (rangschikking 1-4)
X
Telecomprijs (rangschikking 1-4)
X
Inflatie - GICP (wijziging, in % t.o.v. vorig jaar)
X
Ruilvoet goederen en diensten (indices 2000 = 100)
X
Reële effectieve wisselkoers gedefleerd door de consumptieprijzen (indices 2005 = 100)
Niet-prijsconcurrentievermogen
Uitgaven aan O&O (in % van bbp)
Aandeel van O&O-personeel (in %)
Octrooiaanvragen bij het EOB (aantal per miljoen inwoners)
X
Saldo buitenlandse investeringsstromen (in miljoen euro)
X
Dekkingsgraad van de bevolking door netwerken van de nieuwe generatie en 4G (rang 1-4)
Percentage vaste breedbandabonnementen van min. 30Mbps
Percentage van de ondernemingen die online verkopen via verschillende computernetwerken
Percentage van de omzet afkomstig uit e-commerce
Investeringen in de netwerken (in % van de inkomsten van de sector elektronische commuX
nicatie)
TEA-activity (in %)
Internationale oriëntatie kmo's (% van TEA)
Aandeel toegestane leningen kmo's (in % totale aanvragen)
Mate van steun voor tweede kans (in %)
Aantal grote leveranciers elektriciteit
Aandeel grootste leverancier gas (in %)
Marktaandeel van de historische operator voor vaste breedband (in %)
Marktaandeel van de belangrijkste mobiele operator (in %)
Tewerkstellingsgraad (in % van de totale bevolking tussen 20-64 jaar)
Totaal afgestudeerden hoger onderwijs tussen 30-34 jaar (in %)
X
Percentage van de bevolking tussen 25 en 64 jaar die een voortgezette opleiding volgde
X
Ease of doing business indicator (afstand tot de grens (100 %), in %)
Duurzame ontwikkeling en sociale cohesie
X
Uitstoot van broeikasgassen (indices 1990 = 100)
Aandeel van hernieuwbare energie in het bruto finale energieverbruik (in %)
X
Energie-intensiteit van de economie (in kg olie-equivalent per 1.000 euro)
Bevolking met een risico op armoede of uitsluiting (in % van de totale bevolking)

1

FOD Economie (2016), Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie, juni.
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WEF en IMD
Het World Economic Forum (WEF) en het International Institute for Management Development
(IMD) ontwikkelden een aantal samengestelde indicatoren voor het concurrentievermogen. De
landen worden gerangschikt volgens de behaalde resultaten op basis van de verschillende subindicatoren, elk met een eigen gewicht 2.

World Economic Forum
Volgens de editie 2016-2017 van het rapport van het World Economic Forum (WEF) dat in september 2016 verscheen, bevindt België zich op de 17e plaats op een totaal van 138 onderzochte
landen. Dat is 2 plaatsen beter dan bij de vorige editie. De top van de ranglijst bestaat uit Zwitserland, Singapore en de Verenigde Staten die daarbij hun posities behouden ten opzichte van de
editie 2015-2016. Nederland klimt daarentegen een plaats en staat nu 4e ten koste van Duitsland dat een plaats zakt, tot de 5e positie. Frankrijk stijgt een plaats in vergelijking met de vorige
editie en staat nu op de 21e plaats.
Over het algemeen maakt het WEF een onderscheid tussen drie grote categorieën van factoren
die een invloed uitoefenen op het globale concurrentievermogen:
•

De basiseisen, waarvoor België op de 24e plaats prijkt (instellingen, infrastructuur, macro-economische omgeving, gezondheid en lager onderwijs). Voor deze eisen onderscheidt België zich op het vlak van gezondheid en lager onderwijs door zich hiervoor wereldwijd op de 3e plaats te positioneren.

•

De factoren die de doeltreffendheid stimuleren, waarvoor België wereldwijd de 18de plaats
inneemt (hoger onderwijs en opleidingen, doeltreffendheid van de goederenmarkt, doeltreffendheid van de arbeidsmarkt, ontwikkeling van de financiële markt, staat van technologische paraatheid, grootte van de markt). Als we deze efficiëntiestimulerende factoren
elk apart bekijken, dan onderscheidt België zich op het vlak van hoger onderwijs en opleidingen (5e in de wereld), doeltreffendheid van de goederenmarkt (13e) en technologische
paraatheid (15e).

•

De factoren innovatie en geavanceerdheid waarvoor België zich op de 14e plaats bevindt,
met goede resultaten voor de kwaliteit van de wetenschappelijke onderzoeksinstellingen
(6e in de wereld) en qua innovatievermogen (11e in de wereld).

International Institute for Management Development (IMD)
Volgens de editie van 2016 van het “IMD World Competitiveness yearbook” bevindt België zich op
de 22e plaats van de 61 onderzochte landen. Dat is een stijging met één plaats ten opzichte van
de vorige editie, waarin België al eerder 5 plaatsen steeg. De top van de ranglijst bestaat uit
Hongkong, Zwitserland, de Verenigde Staten, Singapore en Zweden. Nederland positioneert zich
op de 8e plaats, Duitsland op de 12e, Frankrijk klasseert zich dan weer ver achter België, op een
32e plaats.

De boordtabel behandelt niet elk thema of elke indicator die de eerdergenoemde instellingen vernoemen (het zijn er te veel, en ze vertonen problemen qua stabiliteit, onder andere door het gebruik
van enquêtes). De boordtabel richt zich op enkele relevante indicatoren waarmee de sterke en zwakke punten van de Belgische economie beoordeeld kunnen worden in functie van het concurrentievermogen.
2
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Tabel 0-1. Ranglijst van de meest concurrerende economieën in 2016-2017 volgens het WEF
Rangschikking

Tabel 0-2. Ranglijst van de meest concurrerende economieën in 2016 volgens het IMD

Verandering

Rangschikking

Verandering

Zwitserland

1

=

Hongkong

1

+1

Singapore

2

=

Zwitserland

2

+2

Verenigde
Staten

3

-2

Verenigde
Staten

3

=

Nederland

4

+1

Singapore

4

-1

Duitsland

5

-1

Zweden
Verenigd Koninkrijk

Zweden

5

+4

6
7

+3
+3

…

…

…

…

8

+7

België

17

+2

Qatar

18

-4

12

-2

Oostenrijk
Luxemburg
Frankrijk
…

19
20
21

+4
=
+1

22

+1

China

28

=

32

=

Bron: World Economic Forum (WEF).

Nederland
…
Duitsland
…
België
…
Frankrijk

Bron: Institute for Management Development (IMD).

Onze economie zet uitstekende prestaties neer voor onderwijs en productiviteit. Voor de kwaliteit van de infrastructuur van het onderwijsstelsel bereikt België de 1e plaats in 2016, na een 2e
plaats in 2015. Qua overheidsuitgaven voor onderwijs per inwoner bevindt België zich op de 11e
plaats, terwijl zijn drie buren (Nederland, Frankrijk en Duitsland) respectievelijk de 13e, 16e en
20e plaats innemen. Voor de overheidsuitgaven voor onderwijs per leerling prijkt België op de
eerste plaats terwijl Frankrijk, Nederland en Duitsland respectievelijk de 10e, 18e en 21e plaats
innemen.
Voor productiviteit bevindt België zich op de 9e plaats voor de globale productiviteit (tegenover
respectievelijk de 11e plaats voor Frankrijk, de 15e voor Nederland en de 21e voor Duitsland) en
op de 7e plaats voor arbeidsproductiviteit, berekend volgens de koopkrachtpariteit (6e plaats
voor Frankrijk, 12e plaats voor Nederland en 18e plaats voor Duitsland).
Ons land wordt historisch gezien beschouwd als een land met hoogopgeleide arbeidskrachten
en komt hiervoor op de 16e plaats (tegenover respectievelijk een 3e plaats voor Nederland, een
27e voor Frankrijk en een 36e voor Duitsland).
Ook voor zijn inspanningen op het vlak van onderzoek en ontwikkeling doet België het goed. Voor
de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in verhouding tot het bbp neemt België de 12e
plaats in, ten opzichte van een 10e plaats voor Duitsland, een 14e plaats voor Frankrijk en een
19e plaats voor Nederland. Ook voor de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling per inwoner,
waarvoor België op nummer 15 prijkt, doet ons land beter dan Nederland (16e plaats) en Frankrijk (18e plaats), maar moet het wel Duitsland voorlaten (11e plaats).
Wat de kwaliteit van zijn gezondheidsinfrastructuur betreft, blijkt België in 2016 nummer 2 in de
wereld te zijn, na Zwitserland, maar voor onze buren Nederland (4e), Duitsland (8e) en Frankrijk
(9e).
De grootste vooruitgang boekt België inzake loonmatigingsbeleid waardoor ons land naar de
12e plaats klimt voor de wijziging in de loonkost (tegenover een 30e plaats vorig jaar). Hoewel
het gemiddelde uurloon daalde, staat België nog altijd achteraan in de rangschikking (49e in
2016 tegenover 53e en 2015).
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Samengevat
Over het algemeen benadrukken beide instellingen (WEF en IMD) een gunstiger verloop voor de
meeste factoren van het concurrentievermogen (economische prestaties, overheidsefficiëntie,
het bedrijfsklimaat over het algemeen en infrastructuur). Hoewel er enkele verschillen 3 zijn in
de waardering van beide voormelde instanties, komen hun resultaten niettemin voor het merendeel overeen. Zo zijn de factoren met een positieve impact op het concurrentievermogen van
België quasi identiek (de hoge kwaliteit van het onderwijsstelsel, de kwaliteit van de onderzoeksinstellingen, …). Anderzijds worden ook bepaalde negatieve factoren die de aantrekkingskracht van België kunnen verminderen, regelmatig aangehaald, zoals de problematiek van de
overheidsfinanciën en de mate waarin winsten worden belast, punten waarop België dus minder
goed scoort.

Zo wordt België bv. voor infrastructuur in de ruime zin van het woord door het IMD 13e gerangschikt,
terwijl het WEF het eerder op een 23e plaats houdt.
3
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1. Algemene context
Een globale visie op het concurrentievermogen van een economie steunt op verschillende, vaak
complementaire benaderingen die zowel kwantificeerbare indicatoren (voor de vergelijkbaarheid) als moeilijk meetbare kwalitatieve factoren integreren.
Bij de beoordeling van het concurrentievermogen moet men rekening houden met vele nieuwe
uitdagingen (mondialisering, vergrijzing, enz.). De beoordeling wordt daarom geformuleerd in
samenhang met de indicatoren van de Europa 2020-strategie en het Europese economische
bestuur. Daarvoor wordt een algemene balans van de prestaties van onze economie opgemaakt
op basis van macro-economische indicatoren.
De eerste geanalyseerde indicatoren hebben betrekking op de positie van onze economie in het
buitenland en ons marktaandeel in de uitvoer. Deze indicatoren worden aangeduid door de Europese autoriteiten in het kader van de procedure voor macro-economische onevenwichten.
Deze diagnose van onze prestatie in het buitenland wordt vervolgens uitgebreid tot het bruto
binnenlands product en de overheidsfinanciën.

1.1. De lopende rekening
In 2015 vertoonde het saldo van de lopende rekening een overschot van 1,8 miljard euro. Dit
resultaat was niet meer positief geweest sinds 2010. Deze verbetering van het saldo van de lopende rekening is te danken aan:
•

het saldo van de goederenbalans, waarvan de overschotten aanzienlijk toenamen als gevolg van de gunstige dynamiek van buitenlandse markten (+2,6 miljard euro in 2015 na een
tekort van 4,6 miljard euro in 2014) en

•

de toename van het saldo van de dienstenbalans (+6,8 miljard euro in 2015, hetzij +535
miljoen op één jaar).

Het tekort van het primaire inkomen 4, als gevolg van een daling van het inkomen uit beleggingen
en investeringen van 3 miljard euro, had een negatieve impact op het saldo van de balans van de
lopende rekening.
Volgens de meest recente prognose van het Federaal Planbureau 5 wordt de lopende rekening
geraamd op 0,8 % van het bbp in 2015, 1,5 % van het bbp in 2016 en 1,8 % in 2017.

Het primair inkomen bestaat uit inkomen uit arbeid, inkomen uit beleggingen en investeringen en
ander primair inkomen.
5
Federaal Planbureau België (2016), Economische vooruitzichten van België, 2016-2021, p.10., juni.
4
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Grafiek 1-1. Lopende rekening, België
In miljoen euro.

Bron: NBB.

1.2. Buitenlandse handel: geografische oriëntatie en
producten
In 2015 voerde België voor 360 miljard euro aan goederen uit over de hele wereld (72 % intraEU), goed voor 7,4 % van de uitvoer van de EU. Dit bedrag vertegenwoordigt een lichte stijging
(+1 % ten opzichte van 2014), maar blijft ver onder het uitvoerresultaat voor goederen van Duitsland (1.199 miljard euro, +7 % tegenover 2014), Nederland (511 miljard euro, +1 % in vergelijking
met 2014) en Frankrijk (456 miljard euro, +4 % ten opzichte van 2014). Over een langere periode
gezien (2010-2015) verloopt de goederenuitvoer voor de bestudeerde landen positief, met een
gemiddelde jaarlijkse groei van 5,3 % voor België. Dat resultaat is zonder meer beter dan dat
van Frankrijk, maar minder goed dan dat van Duitsland en Nederland.
Het marktaandeel van de uitvoer van goederen van België, Nederland, Frankrijk en Duitsland in
het wereldtotaal bedroeg in 2015 respectievelijk 1,6 % (1,7 % in 2014), 2,9 %, 3,2 % en 8,1 %. Het
marktaandeel van de betroffen landen (tabel 1-1) vertoonde een dalende trend over de periode
2010-2015, met de sterkste gemiddelde daling voor België (-3,2 %).
Tabel 1-1. Verloop van de uitvoer naar de wereld en marktaandelen voor goederen
Gemiddelde jaarlijkse wijziging in %, 2010-2015.
Uitvoer

Marktaandeel

België

5,3

-3,2

Duitsland

7

-0,3

Frankrijk

4,5

-1,6

Nederland

6,1

-1,9

Bron: Eurostat (Comext) en berekeningen FOD.
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De lichte daling van het marktaandeel van ons land tussen 2014 en 2015 is voornamelijk te wijten aan de uitvoerdaling naar onze belangrijkste markten, zoals Frankrijk en Nederland (tabel
1-2).
De ontleding die door Benkovskis en Wörz (2014)6 wordt voorgesteld in het kader van het onderzoeksnetwerk CompNet op basis van gedetailleerde gegevens over de buitenlandse handel, bevestigt deels dat de verliezen aan marktaandeel voor de uitvoer van goederen vanuit België grotendeels toe te schrijven zijn aan factoren van het prijsconcurrentievermogen. Voor de periode
2000-2011 hebben deze factoren gewogen op de exportprestaties van België en nog zwaarder
sinds de economische crisis. De niet-prijsfactoren hebben het uitvoerverloop voor de hele periode 2000-2011 dan weer in positieve zin beïnvloed. Sinds de crisis volstonden die echter niet meer
om de ongunstige elementen van het prijsconcurrentievermogen te compenseren, zodat er
marktaandeelverliezen opgetekend werden. Deze analyse dekt echter de periode (2011-2014)
niet, waarin de verbetering van de exportprestaties zich volgens het concept van de nationale
rekeningen het sterkst laat voelen.
Tabel 1-2. Belangrijkste uitvoermarkten
Voornaamste markten
van België (BE) in 2015

Uitvoer in 2015
(in euro)

Aandeel in de totale
Belgische uitvoer
in %

Rangschikking in
2014 (oplopende
volgorde)

Verloop van de
aandelen
2014-2015
(in procentpunt)

Duitsland

60.720.271.154

16,84

Duitsland

0,13

Frankrijk

55.788.218.872

15,47

Frankrijk

-0,25

Nederland

41.485.386.592

11,50

Nederland

-0,45
0,53

Verenigd Koninkrijk

31.852.319.451

8,83

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

21.452.500.271

5,95

Verenigde Staten

0,57

Italië

18.137.757.350

5,03

Italië

0,67

Spanje

9.413.102.917

2,61

Spanje

0,13

India

7.813.303.088

2,17

India

-0,24

Polen

6.816.169.100

1,89

China

0,14

China

6.775.520.999

1,88

Polen

-0,23

Zweden

5.702.925.830

1,58

Luxemburg

Luxemburg

5.453.925.657

1,51

Zweden

-0,06

Zwitserland

4.794.471.727

1,33

Turkije

-0,02

Turkije

4.533.490.914

1,26

Zwitserland

-0,10

Oostenrijk

3.643.775.637

1,01

Rusland

-0,02

Verenigde Arabische
Emiraten

3.518.836.385

0,98

Oostenrijk

-0,03

Rusland

3.037.762.570

0,84

Verenigde Arabische Emiraten

-0,31

0,16

Bron: Eurostat (Comext) en eigen berekeningen.

Op basis van tabel 1-2 blijkt dat het klassement van de belangrijkste markten voor België in
2015 niet gewijzigd is ten opzichte van 2014 voor de acht eerste markten.
Van de grote handelspartners binnen de eurozone blijft Duitsland de belangrijkste bestemming
voor Belgische goederen, gevolgd door Frankrijk en Nederland. In 2015 voerde ons land voornamelijk uit naar:

Benkovskis K. en J. Wörz (2014), Made in China - How Does it Affect Measures of Competitiviness?,
Oesterreichische Nationalbank, Working Paper 193.
6
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•

•

•

Duitsland (totaal van 60.720 miljoen euro, of 17 % van onze export; +2,2 % t.o.v. een jaar
voordien) met vooral:
>

chemische organische producten (9.356 miljoen euro; of 15,4 % van onze uitvoer naar
Duitsland; +17,3 % t.o.v. een jaar voordien);

>

auto's en andere voertuigen (6.052 miljoen euro; of 10 % van onze uitvoer naar Duitsland; -1,5 % t.o.v. een jaar voordien);

>

kunststof en objecten vervaardigd uit kunststof (5.599 miljoen euro; of 9,2 % van onze
uitvoer naar Duitsland; +3,2 % t.o.v. een jaar voordien).

Frankrijk (totaal van 55.788 miljoen euro, of 15,5 % van onze uitvoer; -0,2 % t.o.v. een jaar
voordien), met vooral:
>

minerale brandstoffen (5.366 miljoen euro; of 9,6 % van onze uitvoer naar
rijk; -14,1 % t.o.v. een jaar voordien);

>

auto's en andere voertuigen (4.784 miljoen euro; of 8,6 % van onze uitvoer naar
Frankrijk; +7,3 % t.o.v. een jaar voordien);

>

kernreactoren, stoomketels, machines, apparaten en mechanische werktuigen (3.695
miljoen euro; of 6,6 % van onze uitvoer naar Frankrijk; +5,5 % t.o.v. een jaar voordien).

Nederland (totaal van 41.485 miljoen euro, of 11,5 % van onze export; -2,4 % t.o.v. een jaar
voordien):
>

minerale brandstoffen (7.376 miljoen euro; of 17,8 % van onze uitvoer naar Nederland; -25,7 % t.o.v. een jaar voordien);

>

auto's en andere voertuigen (3.608 miljoen euro; of 8,7 % van onze uitvoer naar Nederland; +6,2 % t.o.v. een jaar voordien);

>

kernreactoren, stoomketels, machines, apparaten en mechanische werktuigen (2.366
miljoen euro; of 5,7 % van onze uitvoer naar Nederland; +17,5 % t.o.v. een jaar voordien).

Buiten de eurozone voerde België voornamelijk uit naar:
•

•

het Verenigd Koninkrijk (totaal van 31.852 miljoen euro, of 8,8 % van onze uitvoer; +6 %
t.o.v. een jaar voordien):
>

auto's en andere voertuigen (8.075 miljoen euro; of 25,3 % van onze uitvoer naar het
Verenigd Koninkrijk; +19,6 % t.o.v. een jaar voordien);

>

farmaceutische producten (4.185 miljoen euro; of 13,1 % van onze uitvoer naar het
Verenigd Koninkrijk; +10,3 % t.o.v. een jaar voordien);

>

kunststof en objecten vervaardigd uit kunststof (2.085 miljoen euro; of 6,6 % van onze
uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk; +4 % t.o.v. een jaar voordien).

de Verenigde Staten (totaal van 21.452 miljoen euro, of 6 % van onze uitvoer; +12,2 % t.o.v.
een jaar voordien):
>

farmaceutische producten (7.368 miljoen euro; of 34,3 % van onze uitvoer naar de
Verenigde Staten; +21,8 % t.o.v. een jaar voordien);

>

chemische organische producten (2.900 miljoen euro; of 13,5 % van onze uitvoer naar
de Verenigde Staten; +17,4 % t.o.v. een jaar voordien);
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>

•

kernreactoren, stoomketels, machines, apparaten en mechanische werktuigen (2.110
miljoen euro; of 9,8 % van onze uitvoer naar de Verenigde Staten; +13,6 % t.o.v. een
jaar voordien).

India (totaal van 7.813 miljoen euro, of 2,2 % van onze uitvoer; -8,9 % t.o.v. een jaar voordien):
>

echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edelen metalen,… (6.151
miljoen euro; of 78,7 % van onze uitvoer naar India; -12,6 % t.o.v. een jaar voordien);

>

kernreactoren, stoomketels, machines, apparaten en mechanische werktuigen (269
miljoen euro; of 3,5 % van onze uitvoer naar India; +19 % t.o.v. een jaar voordien);

>

kunststof en werken daarvan (248 miljoen euro; of 3,17 % van onze uitvoer naar India;
+20,5 % t.o.v. een jaar voordien).

De negatieve groei van de Belgische uitvoer van minerale brandstoffen naar de belangrijkste
partners vloeit met name voort uit de daling van de vraag naar en prijzen van aardolieproducten.
De vertraging van de Chinese economie zou aan de oorsprong liggen van de daling van onze
uitvoer naar China.
Belangrijkste markten van onze drie voornaamste handelspartners
In 2015 ontvingen de Verenigde Staten (de belangrijkste bestemming van de Duitse export) auto's en andere voertuigen (34 miljard euro), kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen
en mechanische werktuigen (22 miljard euro) en farmaceutische producten (13 miljard euro)
vanuit Duitsland. De Duitse export van deze producten naar de Verenigde Staten steeg ook met
22 % ten opzichte van 2014. China is de tweede belangrijkste bestemming van de Duitse uitvoer
en Frankrijk staat op de derde plaats.
In 2015 was Duitsland de belangrijkste uitvoerbestemming van Frankrijk. Frankrijk exporteerde
voornamelijk producten voor luchtvaart- en ruimtenavigatie, auto's en andere voertuigen en
kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen voor een bedrag
van 29 miljard euro (+23,5 % t.o.v. een jaar eerder). De Verenigde Staten en China zijn respectievelijk de tweede en derde belangrijkste uitvoerbestemming van Frankrijk.
Voor Nederland is de eerste uitvoerpartner Duitsland. De Nederlanders voerden vooral elektrische machines, apparaten en toestellen, kernreactoren, stoomketels, machines, apparaten en
mechanische werktuigen en minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten uit, voor een
bedrag van 39 miljard euro in 2015 (-0,2 % tegenover een jaar eerder). België is de tweede en
Frankrijk de derde belangrijkste exportpartner.
In Frankrijk en Nederland is tussen 2000 en 2015 het aandeel van de intra-EU-uitvoer gedaald in
het voordeel van de extra-EU-uitvoer. Een gelijkaardige trend werd ook waargenomen in België
en Duitsland tussen 2000 en 2013. In 2014 en 2015 zagen ons land en Duitsland hun relatieve
aandeel van de intra-EU-uitvoer dan weer stijgen.
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Grafiek 1-2. Relatieve aandelen van de intra-EU-uitvoer voor goederen tussen 2000 en 2015

Bron: Eurostat (Comext).

In diezelfde periode groeide de Belgische uitvoer buiten de eurozone het meest naar de
Verenigde Arabische Emiraten (+213 %) en China (+188 %). Voor Frankrijk was de uitvoer naar
China (+305 %) en Algerije (+58 %) het meest dynamisch, terwijl de Duitse uitvoer naar China
(+279 %) en de Verenigde Arabische Emiraten (+238 %) het sterkste steeg. Voor Nederland was
China (+320 %) de grootste groeimarkt.

Focus. Handelsmaatregelen tegen de EU
Handelsbeschermende maatregelen van derde landen waaraan de EU-exporteurs
blootgesteld zijn
Hoewel het gebruik van handelsbeschermende maatregelen, d.w.z. antidumping (AD), antisubsidie (AS) en vrijwaring (VW)7, in principe wettelijk is, houden sommige derde landen zich
niet altijd even strikt aan de internationale regels (WHO) en worden deze instrumenten soms
misbruikt voor protectionistische doeleinden. Verder worden er vaak ook tekortkomingen
waargenomen bij het gebruik ervan: overmatig gebruik van VW, gebrek aan transparantie en
analyse, gebruik als reactie op door de EU getroffen maatregelen (vergelding), enz.
De wereldwijde economische crisis die uit de financiële crisis van 2007-2009 voortvloeide,
heeft bepaalde landen ertoe aangezet om meer hun toevlucht te nemen tot dergelijke in- Antidumpingmaatregelen (AD) willen een nationale productiesector beschermen tegen de invoer uit
een derde land dat het voorwerp van dumping uitmaakt. Er is dumping als een bedrijf een product tegen
een lagere prijs exporteert dan de prijs die het op de eigen binnenmarkt hanteert of dan de productiekost
van het product. AD is het meest gebruikte handelsbeschermende instrument.
- Antisubsidiemaatregelen (of compenserende maatregelen) (AS) zijn bedoeld om een nationale productiesector te beschermen tegen een kunstmatig laag geprijsde invoer als gevolg van oneerlijke subsidies
die aan de buitenlandse producenten worden toegekend.
- Vrijwaringsmaatregelen (VR) verschillen van antidumping- en antisubsidiemaatregelen, omdat ze geen
vaststelling van een oneerlijke praktijk impliceren, maar een plotse, massale en onverwachte stijging van
de import. Deze maatregelen kunnen in principe 'erga omnes' toegepast worden, d.w.z. tegen elke invoer,
ongeacht het land van herkomst.
7
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strumenten. Vandaar dat het aantal procedures dat tegen de EU werd ingeleid, sterk gestegen is sinds 2008 met een piek in 2009 (45). Hoewel er vanaf 2010 opnieuw een vermindering
werd opgetekend, kunnen we nog niet van een omkering van de tendens spreken, aangezien
het aantal nieuwe procedures van 97 (2007-2009) naar 110 (2010-2012) steeg, wat neerkomt
op een toename met 13,4 %. Tussen 2013 en 2015 werden er 121 nieuwe procedures ingeleid, een stijging met 10 % ten opzichte van de periode 2010-2012.
Het aantal nieuwe procedures voor de periode 2014-2015 is identiek aan het aantal in de periode 2008-2009 (78 procedures).
In 2014 was India het meest actieve land op dit vlak (10), gevolgd door Brazilië (7). In 2015
waren dat de Verenigde Staten (5) gevolgd door Brazilië (4) en Chili (4). In 2015 werden er
maar 2 procedures opgestart door India. Tussen 2013 en 2015 was India het actiefst (19), gevolgd door Brazilië (14), Australië (8), de Verenigde Staten (8), China (7), Turkije (7) en Chili
(6).
Als we de specifieke instrumenten onder de loep nemen, dan zien we dat de VWmaatregelen het vaakst benut werden tussen 2007 en 2015 (179 op een totaal van 328) met
een piek in 2009 (31). Het aantal nieuwe procedures steeg van 57 (2007-2009) naar 63 (20102012), wat neerkomt op een stijging van 10,5 %. Tijdens de periode 2013-2015 werden er 59
nieuwe procedures opgetekend, goed voor een daling van 6,3 % ten opzichte van de periode
2010-2012. De VW-maatregelen zijn het meest restrictieve instrument. Het waren vooral India (12), Chili (6) en Turkije (5) die dit instrument het vaakst gebruikten tussen 2013 en 2015.
De AD-maatregelen prijken op de tweede plaats (142 tussen 2007 en 2015) met pieken in
2010 (20) en 2013 (24), terwijl de AS-maatregelen in de beschouwde periode erg weinig gebruikt werden (2007-2015) (7).
Potentieel restrictieve maatregelen van derde landen
De monitoring van nieuwe (mogelijk) protectionistische maatregelen startte in de herfst van
2008, in het kielzog van de economische en financiële crisis. Ondanks de herhaaldelijke beloften van de leiders van de G20 neemt het aantal handelsbeschermende maatregelen nog
voortdurend toe. Zo werden er tussen 1 juli 2014 en 31 december 2015 201 nieuwe maatregelen ingeleid, wat het totaal aan nieuwe getroffen protectionistische maatregelen sinds oktober 2008 op 1.059 brengt. En van deze 1059 barrières werden er intussen slechts 180
daadwerkelijk opgeheven.
Het grootste aantal maatregelen werd genomen door Argentinië (169), gevolgd door Rusland
(157) en Indonesië (110). Lager in de rangschikking treffen we verder nog China (85), Brazilië
(69), India (66), Zuid-Afrika (62) en Turkije (33) aan. We hebben het dan voornamelijk over
grensmaatregelen tegen de invoer, zoals het verhogen van de invoerrechten evenals invoervergunningen en -certificaten.
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Grafiek 1-3. Handelsbeschermende maatregelen van derde landen tegen de EU*

* Tegen de EU in haar geheel of tegen een of meerdere lidstaten.
Bron: EC, Annual reports from the Commission to the European Parliament, Overview of Third Country Trade Defense Actions against the EU.

1.3. Bruto binnenlands product
Het eurogebied kwam in 2014 uit de recessie met een bbp-groei van 1,2 %, en zette deze trend in
2015 verder met een stijging van 2,0 % van de economische activiteit. Deze groei werd vooral
gedragen door de binnenlandse vraag, met een positieve bijdrage van de finale vraag van 1,30
procentpunt en van 0,47 procentpunt door de bruto binnenlandse kapitaalvorming (BBKV). De
netto-uitvoer van goederen en diensten had een positieve impact van 0,26 procentpunt.
België dat in 2014 een positief groeipad (+1,7 %) kende, zag zijn bbp in 2015 vertragen tot 1,5 %.
Deze lichte terugval van de groei is voornamelijk te verklaren door de afzwakking van de binnenlandse uitgaven, meer bepaald de investeringen (bruto investeringen in vast kapitaal), waarvan
de toename terugviel van 5,1 % in 2014 naar 2,4 % in 2015. Ondanks deze daling, bleven de investeringen van ondernemingen een relatief dynamische component in 2015 (+3,1 % tegenover
+5,6 % een jaar eerder). De uitgaven van de particuliere consumptie stegen eveneens (+1,1 % na
0,6 % in 2014). De buitenlandse handel leverde daarentegen een nulbijdrage aan de bbp-groei,
na negatief te zijn geweest in 2014 (-0,6 procentpunt).
Het bbp-verloop volgens de productieoptiek toont aan dat de toegevoegde waarde in 2015 in
België vooral groeide in de industrie (+4,0 %) en de bouwsector (+3,2 %). De bedrijvigheid in de
marktdiensten steeg met 1,0% (waarvan +3,3 % voor de informatie- en communicatietechnologie, +2,8 % voor de diensten aan bedrijven en +0,9 % voor de exploitatie en handel in onroerend
goed). De niet-marktdiensten liepen echter lichtjes terug met 0,2 % in 2015.
De industrie droeg het meeste bij aan de groei (met 0,64 procentpunt), gevolgd door de diensten
(0,55 procentpunt) en de bouw (0,16 procentpunt).
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Grafiek 1-4. Bruto binnenlands product
In volume tegen prijzen van 2010 – wijziging in één jaar.

Bron: Eurostat.

In 2016 vertraagde de groei van de economische activiteit in het eerste en tweede kwartaal van
2016 naar respectievelijk 1,7 % en 1,6 % in vergelijking met een jaar eerder, wat neerkomt op
een geringe vertraging ten opzichte van de laatste drie kwartalen van 2015 (+2,0 %).
In Frankrijk zette het herstel van de activiteit dat in het laatste kwartaal van 2015 werd waargenomen (+1,3 %), zich verder tijdens de eerste maanden van 2016 om zich vervolgens te stabiliseren op +1,4 % in het tweede kwartaal. In Nederland handhaafde de groei zich op 1,1 % tijdens het
eerste kwartaal van 2016 om vervolgens te versnellen tot 1,7 % in het tweede kwartaal, na een
voortdurende daling te hebben gekend doorheen heel 2015 (van -2,6 % in het eerste kwartaal tot
-1,1 % in het vierde). In Duitsland volgde na de vertraging van de groei in het laatste kwartaal
van 2015 ten opzichte van het kwartaal ervoor (+1,3 % na +1,7 %) opnieuw een stijging in het eerste kwartaal van 2016 (+1,8 %) alvorens opnieuw te vertragen in het tweede kwartaal (+1,7 %).
In 2016 vertraagde de Belgische jaargroei enigszins en vestigde zich op 1,3 % in het eerste
kwartaal en op 1,2 % in het tweede kwartaal tegenover 1,6 % in het vierde kwartaal van 2015.
Over het algemeen lijkt de bbp-groei die in de eerste twee kwartalen van 2016 werd opgetekend,
in de vier onderzochte landen en in de eurozone een stijgende tendens te vertonen. De Europese
activiteit werd daarbij voornamelijk gedragen door de particuliere consumptie (goed voor een
bijdrage van 1 procentpunt in het eerste kwartaal en van 0,9 procentpunt in het tweede). De buitenlandse handel had daarentegen een negatieve invloed op de groei (-0,3 procentpunt in het
eerste kwartaal en -0,2 procentpunt in het tweede).
Op het niveau van de vier onderzochte landen kunnen we spreken van uiteenlopende profielen.
Duitsland wordt gekenmerkt door een groei die voornamelijk ondersteund wordt door de particuliere consumptie (0,9 en 0,8 groeiprocentpunt voor het eerste en het tweede kwartaal van
2016) en de overheidsuitgaven (0,8 en 0,7 procentpunt voor het eerste en tweede kwartaal).
In Frankrijk werd de groei voor de eerste twee kwartalen gedragen door de bruto binnenlandse
kapitaalvorming (BBKV) (respectievelijk 1 en 0,9 procentpunt) en de particuliere consumptie (0,9
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en 0,8 procentpunt). De buitenlandse handel zorgde dan weer voor een negatieve bijdrage. In
Nederland werd de groei in wezen gedragen door de BBKV (1,1 procentpunt), terwijl de buitenlandse handel ook hier voor een negatieve impact zorgde (-0,7 procentpunt). In het tweede
kwartaal kunnen we van een positieve invloed van alle componenten van de totale vraag op de
groei spreken, waarbij de BBKV voor de meest significante bijdrage zorgde (0,6 procentpunt).
In vergelijking met de andere landen kende België een meer atypische groei die in het eerste
kwartaal voornamelijk ondersteund werd door de buitenlandse component (2,2 procentpunt), in
tegenstelling tot de BBKV en de overheidsuitgaven die voor een negatief effect zorgden. In het
tweede kwartaal werd de economische groei dan weer hoofdzakelijk gevoed door de BBKV (met
1,6 procentpunt), terwijl de buitenlandse component deze dan weer negatief beïnvloedde.

Focus. Investeringen in immateriële activa: rol en belang
Rol
Investeringen in immateriële activa zijn van cruciaal belang voor de economische groei, met
name in landen met een hoog inkomen. De groei van de economische activiteit in economieen zoals de Europese Unie of de Verenigde Staten vloeit namelijk in grote mate voort uit investeringen in kennisontwikkeling, met andere woorden activiteiten waarin deze economieen hun grootste comparatieve voordelen hebben ten opzichte van de traditionele activiteiten
zoals de vervaardiging waar deze economieën sinds een aantal decennia hun machtspositie
hebben verloren. Deze investeringen omvatten de uitgaven:
- aan menselijk kapitaal, bv. door onderwijs en opleiding;
- voor openbaar en particulier wetenschappelijk onderzoek;
- van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling van producten;
- voor de ontwikkeling van de markt en
- een efficiënte organisatie en beheer.
Deze activa vormen een groot groeipotentieel op lange termijn zowel voor individuele ondernemingen als voor de economie als geheel. Hogere investeringsniveaus in deze activa gaan
meestal gepaard met hogere groeicijfers van het bbp. Ze fungeren hiertoe enerzijds als input
voor de productie en anderzijds als motor van innovatie. Investeringen in immateriële activa
hebben namelijk een directe weerslag (op korte termijn) op het productieniveau (de totale
toegevoegde waarde) en een indirecte weerslag (op lange termijn) op de groei door kapitaalaccumulatie en de totale factorproductiviteit.
Rekening houdend met het hoge groeipotentieel van immateriële activa vindt er nu een geleidelijke verschuiving plaats in alle EU-landen van traditionele materiële investeringen naar
investeringen in immateriële activa.
Verloop en omvang van immateriële activa
In het licht van de recente ontwikkelingen (sinds de crisis van 2008) zijn de investeringen in
immateriële activa in België vrij stabiel gebleven in tegenstelling tot materiële activa, die tijdelijk zijn ingestort (zie grafiek 1-5). Over een lange periode (2006-2015) is er zelfs een opwaartse trend merkbaar terwijl de groei van de investeringen in materiële activa eerder
neerwaarts gericht is.
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Grafiek 1-5. Verloop van de materiële en immateriële activa
Schattingen in volume

Bron: INR.

Tussen 2008 en 2015 steeg het relatieve aandeel van immateriële activa aanzienlijk: van
13,8 % naar 19,3 %. Over dezelfde periode laten ze een gemiddelde jaarlijkse groei van 4,3 %
optekenen, tegenover een negatieve groei van 0,2 % voor materiële activa. Over een recentere periode (2014-2015), gekenmerkt door het einde van de recessie die verschillende economieën raakte, blijft de groei van de investeringen in immateriële activa nog steeds hoger
dan die van materiële activa.
Wat materiële activa betreft, daalde het relatieve aandeel van “overige machines en werktuigen & wapensystemen” over de beschouwde periode het sterkst.
Tabel 1-3. Uitsplitsing naar categorie van activa
Relatieve aandelen
2008

Jaarlijkse
groei

2008 - 2015

2014 - 2015

100%
86,2%

100%
80,7%

0,5%
-0,2%

2,4%
1,1%

Woongebouwen

27,3%

25,3%

Niet residentiële gebouwen & overige bouwwerken

19,2%

22,2%

Machines en werktuigen & wapensystemen

39,4%

33,1%

0,8%
2,0%
0,7%
-1,2%

Totale vaste activa
Materiële activa

2015

Gemiddelde
jaarlijkse
groei

Waaronder:

0,3%

8,8%

-1,0%
3,4%
-1,5%
-1,5%

13,8%

19,3%

4,3%

8,5%

Onderzoek en Ontwikkeling

8,4%

Computerprogrammatuur en databanken

4,9%

Overige intellectuele eigendommen

0,5%

12,3%
6,3%
0,7%

4,9%
3,2%
5,2%

14,0%
-0,3%
3,2%

Incultuur gebrachte biologische hulpbronnen

Immateriële activa
Waaronder:

Bron: INR.

Het verloop van de immateriële vaste activa komt voort uit volgende sectoren:
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>

de vervaardiging van farmaceutische producten, waarvan de investeringen (O&Ocomponent) stegen met 11 % op jaarbasis in 2015;

>

speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied, waarvan zowel de componenten O&O als computerprogrammatuur en databanken een toename kenden, van resp.
9,5 % en 13,9 % in 2015;

>

de informatie- en communicatiesector, waarvan de componenten O&O en andere intellectuele eigendommen toenamen met respectievelijk 8,6 % en 6,8 % in 2015 t.o.v. 2014;

>

de vervaardiging van transportmiddelen, met een jaargroei van de investeringen (O&Ocomponent) van 7,2 % in 2015.

De bijdrage tot de groei van de immateriële vaste activa (8,5 % in 2015) vloeit evenwel voornamelijk voort uit volgende sectoren: de vervaardiging van farmaceutische producten (4,9
procentpunt), speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied (1,3 procentpunt),
groot – en detailhandel, reparatie van auto’s en motorfietsen (0,9 procentpunt) en onderwijs
(0,8 procentpunt).

1.4. Overheidsfinanciën
Het begrotingssaldo verbeterde enigszins in 2015 in vergelijking met 2014 en het tekort steeg tot
boven de drempel van -3 % van het bbp (-2,5 % ten opzichte van -3,1 % in 2014) zoals vastgelegd
door het Verdrag van Maastricht. Van de vier bestudeerde landen presteerde enkel Frankrijk
slechter dan de drempel van -3 %. Maar het begrotingssaldo verloopt jaar na jaar in de goede
richting (convergentie naar de drempel).
Het primaire saldo (opbrengsten minus uitgaven exclusief rente), dat sinds 2013 opnieuw positief werd (+0,3 %), verbeterde in 2015 (+0,5 % van het bbp tegenover 0,2 % in 2014)8.
De schuldenlast nam af ten opzichte van 2014 (3,0 % van het bbp tegenover 3,3 % in 2014 na een
daling van de financieringsgraden van de overheidsschuld). In vergelijking met Duitsland (1,6 %
van het bbp), Nederland (1,3 % van het bbp) en Frankrijk (2 % van het bbp) raakt het gewicht van
de schuldenlast de Belgische overheidsfinanciën sterker.
Zoals hierboven vermeld, blijft het overheidstekort van Frankrijk in 2015 het meest uitgesproken van de onderzochte landen met -3,5 % van het bbp (+0,5 procentpunt t.o.v. vorig jaar).
Het overheidstekort van Nederland verbeterde in 2015 en bereikte -1,9 % van het bbp, na -2,3 %
van het bbp in 2014, terwijl Duitsland een overschot boekte ter grootte van 0,7 % van het bbp,
een stijging van 0,4 procentpunt ten opzichte van 2014.

Hoge Raad van Financiën, Advies: Begrotingstraject ter voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma
2016-2019, april 2016.
8
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Grafiek 1-6. Begrotingssaldo (procedure bij buitensporige tekorten)
In % van het bbp.

Bron: Eurostat.

De overheidsschuld van België, zowel nominaal als in procent van het bbp, groei sinds de economische en financiële crisis, maar kromp lichtjes in 2015. De schuldgraad van Frankrijk steeg
licht. De twee andere bestudeerde landen (Duitsland, Nederland) boekten echter een daling van
hun schuldgraad.
Grafiek 1-7. Overheidsschuld (procedure bij buitensporige tekorten)
In % van het bbp.

Bron: Eurostat.

In 2015 bedroeg de Belgische schuldratio 105,8 % van het bbp, een stijging van bijna 19 procentpunt sinds 2007 (een groei van 5,5 procentpunt enkel in 2008, deels als gevolg van de steun aan
de financiële sector na de crisis), maar een daling van 0,7 procentpunt ten opzichte van 2014. De
schuldgraad in België ligt historisch gezien hoger, en de recente ontwikkelingen hebben de
maatregelen die in de jaren ‘90 werden genomen om de schuldgraad geleidelijk tot 86,9 % van
het bbp te brengen in 2007, volledig tenietgedaan.
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In 2015 was het niveau van de schuld het laagst in Nederland (65,1 % van het bbp), gevolgd door
Duitsland (71,2 %). De schuld in Frankrijk lag aanzienlijk hoger, en bedroeg 96,2 % van het bbp.
In vergelijking met een jaar eerder kende Frankrijk een beperkte stijging van de schuld (+0,9
procentpunt in 2015 tegenover +3,0 punt in 2014). De andere landen echter, realiseerden dalingen: -2,8 procentpunt in 2015 voor Nederland (tegenover +0,2 procentpunt in 2014), -3,7 procentpunt voor Duitsland (na -2,6 punt in 2014), -0,7 procentpunt voor België (tegenover +1,1 punt
in 2014).
Tussen 2007 en 2014 groeide de schuldratio van deze landen met respectievelijk 11 procentpunt
voor Duitsland, 26 punt voor Nederland en 31 punt voor Frankrijk. De crisis deed de overheidsschulden dus stijgen en geen van de buurlanden bleef gespaard van deze trend.
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Toelichting bij de tabel: Op basis van de resultaten van het laatst beschikbare jaar (het jaar
vermeld in de tweede kolom van de overzichtstabel) geven de groene en rode kleur informatie
over de positie van het land ten opzichte van de drie handelspartners (groen voor de beste positie en rood voor de slechtste). Staat er bij het jaartal van een indicator een “N”, dan werden
de gegevens daarvan geactualiseerd. De richting van de pijlen geeft alleen de verandering in
resultaten van het land ten opzichte van een jaar eerder en maakt dus geen vergelijking met
de partnerlanden mogelijk. Voor de indicatoren waarvan een "ranking" werd uitgevoerd, geven
de pijlen de verandering van de positie in de ranglijst aan.
Samenvatting algemene context
Indicatoren

Jaar

België

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Min.

Max.

1.813

256.145

-4.352

58.616

-11.226
(PL)

1.096.966
(HU)

↗

↗

↗

↘

↘

↗

1,8

7,5

3,6

3,0

0,1 (CY)

7,5 (DE)

↘

↘

↘

↘

=

↘

1,5

1,7

1,3

2,0

-0,2
(GR)

26,3 (IE)

↘

↗

↗

↗

↘

↗

-2,5

0,7

-3,5

-1,9

1,2
(LU)

-7,2 (GR)

↗

105,8

↗

71,2

↗

96,2

↗

65,1

↘

9,7
(EE)

↘

176,9
(GR)

↘

↘

↗

↘

↘

↘

Lopende rekening
Lopende rekening
(in miljoen euro)

2015(N)

Buitenlandse handel
Marktaandelen in de
goederen- en
dienstenuitvoer
(in % van wereldtotaal)
Bruto binnenlands
product
Bbp (wijziging in %
t.o.v. vorig jaar)

2015

2015(N)

Overheidsfinanciën
Begrotingssaldo PBT (in % van bbp)

2015(N)

Overheidsschuld PBT (in % van bbp)

2015(N)
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2. Prijs- en kostenconcurrentievermogen
Het prijsconcurrentievermogen vertegenwoordigt het vermogen om goederen en diensten aan
te bieden tegen prijzen die competitiever zijn dan die van de concurrenten. Het prijsconcurrentievermogen wordt bepaald door de productiekosten, het productiviteitsniveau en de wisselkoersen evenals door hun onderlinge interactie. Want een hogere productiviteit kan immers
minder gunstige arbeidskosten beperken of neutraliseren. De wet van 1996 tot bevordering van
de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen voorziet dat
een loonsverhoging gebeurt volgens een loonnorm die steunt op het verwachte verloop van de
arbeidskosten in drie referentielanden, namelijk Duitsland, Frankrijk en Nederland.
Gezien het recente gunstige verloop van de arbeidskosten wordt de wet van 1996 herzien 9. Men
zal bij de bepaling van de loonnorm, die tweejaarlijks gebeurt in overleg met de sociale partners,
niet enkel rekening houden met toekomstige loonontwikkelingen in België en de buurlanden
maar ook met het historische verloop van de loonkosten in België sinds 1996. Lastenverlagingen
van de taksshift en nieuwe lastenverlagingen zullen worden aangewend om de handicap te verminderen. Bovendien zal er ook aandachtiger worden toegezien op de naleving van de loonnorm10. Op 28 oktober 2016 keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet tot wijziging van de
wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van
het concurrentievermogen goed.
Op internationaal niveau ziet men de afgelopen twintig jaar in de geïndustrialiseerde landen (en
sinds kort ook in de opkomende landen) een verontrustend verschijnsel: de vertraging van de
algemene productiviteitstoename ondanks een gelijktijdige aanzienlijke vooruitgang op technologisch vlak. Sommigen noemen dit verschijnsel de "productiviteitsparadox".
Deze vertraging van de algemene productiviteitsgroei terwijl de technologie snel ontwikkelt
wordt verklaard door zowel structurele als conjuncturele factoren. Volgens een recente studie
van de OESO 11 ondervonden ongeveer 90 % van de lidstaten deze vertraging van de groei van de
arbeidsproductiviteit.
De vertraging van het trendmatige groeitempo van de productiviteit die voor de crisis van 2008
werd waargenomen is het gevolg van de aanhoudende vertraging van de groei van de totale factorproductiviteit (TFP). Sinds de crisis is de geringe bijdrage van de kapitaalintensiteit echter de
voornaamste oorzaak van de afnemende trend van de productiviteit. De groei van de kapitaalvoorraad is beperkt omdat de investeringen gering reageren op de aanhoudende zwakke globale
vraag. De economische literatuur toont aan dat verkeerde beslissingen, die tot verkeerde kapitaaltoewijzingen leidden, hebben bijgedragen tot een lagere kapitaalvoorraad en dat dit rechtstreeks of onrechtstreeks werd verergerd door de vermindering van de overheidsinvesteringen
via negatieve effecten op de investeringen van de ondernemingen.
Elk beleid gericht op het herstellen van het concurrentievermogen moet dus noodzakelijkerwijĳze rekening houden met deze ontwikkelingen.
Dit hoofdstuk evalueert het prijsconcurrentievermogen van België en de buurlanden op basis
van meerdere indicatoren zoals de loonkost per eenheid product, de totale factorproductiviteit,
de prijzen in de netwerkindustrieën, inflatie, de ruilvoet en ten slotte de reële effectieve wisselkoers.
http://www.premier.be/nl/regeringsverklaring
http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=45370
11
OESO, The productivity-inclusiveness nexus (C(2016)42/REV1).
9
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2.1. Productiviteit en arbeidskosten
De uitvoerprestaties van een economie kunnen afhangen van het vermogen om innovatieve producten te verkopen tegen "competitieve" prijzen. Kostenbeheersing is dus enorm belangrijk. De
arbeidskosten, die meestal een belangrijke rol spelen in de totale kosten afhankelijk van de aard
van de geproduceerde goederen, moeten vergelijkbaar zijn qua niveau en wijziging met die bij de
belangrijkste concurrenten die vergelijkbare producten aanbieden.
Twee belangrijke indicatoren voor vergelijkingen tussen landen worden belicht in dit hoofdstuk.
•

De eerste indicator is opgesteld door Eurostat en is de LPE (loonkost per eenheid "Unit labour cost"12). Deze indicator werd door de Europese autoriteiten geselecteerd in het kader
van de procedure bij macro-economische onevenwichten (PMO).

•

De tweede indicator werd samengesteld door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
(CRB) in overeenstemming met de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. Deze indicator heeft
betrekking op de arbeidskosten per uur in de particuliere sector en geeft het verloop ervan weer sinds 1996 voor België en de buurlanden.

Het loonkostenverloop per uur werd ook bestudeerd in het kader van de werkzaamheden van de
expertengroep Concurrentievermogen en Werkgelegenheid (EGCW), die bestaat uit het Federaal
Planbureau, de Nationale Bank van België, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de FOD
Werkgelegenheid en de FOD Economie. De analyse ging grondig in op de subsidies die bedrijven
en werknemers krijgen en die de kloof op het vlak van het loonverloop benadrukken.
De bevindingen in eerdere versies van de boordtabel blijven actueel. Sinds enkele jaren is de
loonkost per werknemer (tabel 2-1) hoger in België dan in de buurlanden 13. Maar België kent
ook een historisch hoger niveau van productiviteit dan de drie andere landen, waardoor de impact van de loonkloof op zijn beurt vermindert.
Tabel 2-1. Niveaus van de productiviteit (nominaal), de loonkosten en de loonkost per eenheid
In duizend euro per persoon.

Productiviteit

Loonkost

LPE

2008

2015

2008

2015

2008

2015

België

79,5

89,2

47,7

53,9

0,60

0,60

Duitsland

62,7

70,4

34,1

39,7

0,54

0,56

Frankrijk

73,5

79,2

40,8

46,3

0,56

0,58

Nederland

71,7

76,9

40,8

45,4

0,57

0,59

Bron: Eurostat en eigen berekeningen.

De niveaus van de arbeidskosten en de productiviteit moeten geïnterpreteerd worden in het licht
van de dynamiek van hun respectievelijke ontwikkelingen (zie tabel 2-2). Zo kende België in 2015
een daling van de LPE (-0,5 %). Dat verloop werd ondersteund door de stijgende productiviteit
met 0,6 % (in reële termen) en de stabilisatie van de arbeidskosten (+0,0 %). Het gaat om de
Deze macro-economische indicator legt een verband tussen de totale bezoldiging en de productiviteit. Volgens de definitie van Eurostat vertegenwoordigt deze ratio de verhouding tussen de bezoldiging (loon en sociale bijdrage per werknemer) en de productiviteit (bbp per tewerkgestelde persoon,
met inbegrip van de zelfstandigen). De LPE wordt berekend met de formule: (totale bezoldigingen –D1
/ totaal personeelsbestand) / (bbp tegen marktprijzen in 2010 / totale tewerkstelling).
13
De cijfers voor Frankrijk en Nederland voor 2014 en 2015 zijn voorlopig.
12
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tweede opeenvolgende daling sinds 2014 (-0,2 %). België staat daardoor op de tweede plaats
voor het wijzigingsprofiel, net na Nederland, waarvan de LPE daalde met 0,8 %, terwijl die van
Duitsland steeg met 1,6 % en die van Frankrijk met 0,3 %.
In 2015 steeg de loonkost sterk in Duitsland (+2,4 %), terwijl de stijging van de productiviteit zich
beperkte tot +0,8 % waardoor de loonkost per eenheid toenam met 1,6 %. Frankrijk kende een
lichte toename van zijn productiviteit (+0,8 %), wat in combinatie met een stijging van de arbeidskosten (+1,1 %) zorgde voor een groei van de arbeidskosten per eenheid met 0,3 %. De
productiviteitsgroei was in Nederland daarentegen meer uitgesproken (+1,0 %), terwijl de loonkosten stegen met 0,2 %, waardoor de arbeidskosten per eenheid daalden met 0,8 % in 2015.
Hierbij moet worden benadrukt dat alle bestudeerde landen minstens sinds 2010 een stijgend
verloop van hun LPE kennen. Dat neemt echter niet weg dat sinds 2014, zoals hierboven al gemeld werd, Nederland en België afwijken van de algemene tendens door de daling van hun LPE
gedurende twee opeenvolgende jaren: respectievelijk 0,1 % in 2014 en 0,8 % in 2015 voor Nederland en 0,2 % in 2014 en 0,5 % in 2015 voor België. De LPE van Duitsland en Frankrijk daalt
daarentegen al enkele jaren niet meer.
Grafiek 2-1. Reële productiviteit, loonkosten en loonkosten per eenheid
Index 2010=100.

Bron: Eurostat en eigen berekeningen.

Gezien het gunstige resultaat, eerst in 2014 en vervolgens ook in 2015 (gematigde stijging van de
arbeidskosten, in combinatie met een snellere productiviteit), kende België een ommekeer van
de LPE-groei. Deze ontwikkeling compenseert de lichte daling van het kostenconcurrentievermogen in België tussen 2008 en 2013.
Met uitzondering van 2014 en 2015, kan de continue Belgische groei van de LPE sinds 2008
(+11 %) voornamelijk verklaard worden door de sterkere stijging van de loonkosten (bezoldiging)
dan de productiviteit, terwijl het hogere niveau van de LPE kan verklaard worden door de duidelijk hogere loonkosten in vergelijking met de buurlanden (zie tabel 2-2).
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Tabel 2-2. Wijziging van de reële productiviteit, de loonkosten en de loonkosten per eenheid
In %
Verloop 2008-2015

Verloop 2014-2015

Gemiddelde jaarlijkse groei

Productiviteit

Loonkost

LPE

Productiviteit

Loonkost

LPE

Productiviteit

Loonkost

LPE

België

2,1

12,9

11

0,6

0,0

-0,5

0,1

2,0

1,9

Duitsland

0,8

16,2

15

0,8

2,4

1,6

0,1

2,2

2,1

Frankrijk

2,4

13,4

11

0,8

1,1

0,3

0,3

1,9

1,6

Nederland

2,7

11,1

8

1,0

0,2

-0,8

0,3

1,8

1,5

Bron: Eurostat en eigen berekeningen.

De methodologie gebruikt in het kader van de PMO houdt geen rekening met bepaalde specifieke kenmerken van de Belgische loonvorming. Belgische bedrijven doen namelijk beroep op een
reeks maatregelen om de loonkosten te verlichten (door minder sociale bijdrages of loonsubsidies), terwijl die praktijken minder vaak voorkomen in de buurlanden.
Op sectoraal niveau tonen de recente ontwikkelingen in de dienstenmarkt dat de sectoren “financiële activiteiten en verzekeringen” en “informatie en communicatie” (zie grafiek 2-2) in 2015
werden gekenmerkt door hogere arbeidskosten per persoon, respectievelijk 84.420 en 80.721
euro. Deze kosten daalden licht tegenover een jaar eerder (-0,4 %) voor de sector “financiële
activiteiten en verzekeringen”, maar stegen met 0,7 % voor “informatie- en communicatie”. De
twee bovengenoemde sectoren kenden echter ook een zeer hoge nominale productiviteit in
2015, 184.311 euro per werknemer voor “financiële activiteiten en verzekeringen” (hetzij +1,4 %
tegenover een jaar eerder) en 136.274 euro voor “informatie en communicatie” (hetzij +3,6 %
t.o.v. een jaar voordien). De “verwerkende nijverheid” liet lagere loonkosten optekenen dan de
twee bovengenoemde sectoren. In 2015 stegen de loonkosten per werknemer naar 64.524 euro
(tegenover een nominale productiviteit van 104.438 euro), een stijging van 0,4 % t.o.v. een jaar
eerder, terwijl de nominale productiviteit met 6,1 % toenam.
Grafiek 2-2. Nominale productiviteit en loonkost
In duizend euro per persoon.

Bron: Eurostat en eigen berekeningen.
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Zoals weergegeven in tabel 2-3, daalden de loonkosten per eenheid van alle sectoren (landbouw, industrie en marktdiensten) in 2015, met uitzondering van de “exploitatie en handel in
onroerend goed”, en de “vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten”, wat op
een hernieuwde concurrentiekracht kan wijzen. In sommige sectoren, zoals de “financiële activiteiten en verzekeringen” en de “handel, transport, verschaffen van accommodatie en maaltijden”, gaat het voor het tweede jaar op rij om een daling, terwijl de “industrie” reeds drie opeenvolgende jaren een afname kende. De sector “exploitatie en handel in onroerend goed” blijft
daarentegen aan concurrentievermogen verliezen.
Tabel 2-3. Sectorale ventilering van de loonkost per eenheid
LPE (loonkost/reële productiviteit)

LPE (gemiddelde jaargroei in %,
2008-2015)

LPE (% wijziging in één
jaar)

2008

2014

2015

2008-2015

2015

Landbouw, bosbouw en visserij

102,52

130,21

114,82

11,99

-11,8

Industrie (zonder bouw)

103,78

103,62

98,43

-5,15

-5,0

Verwerkende nijverheid

102,02

99,93

94,89

-6,99

-5,0

Bouwnijverheid

98,10

106,63

102,91

4,90

-3,5

Handel, transport, verschaffen
van accommodatie en maaltijden

94,65

107,30

107,10

13,16

-0,2

Informatie en communicatie

98,57

111,70

109,22

10,81

-2,2

103,57

97,18

96,54

-6,78

-0,7

92,44

113,80

115,44

24,88

1,4

97,36

108,95

109,13

12,09

0,2

Financiële activiteiten en verzekeringen
Exploitatie en handel in onroerend goed
Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten; administratieve en ondersteunende diensten
Bron: Eurostat en eigen berekeningen.

Zoals hiervoor werd aangegeven, is de tweede indicator die wordt opgesteld door de CRB, het
verloop van de loonkosten per uur in de privésector 14.
De gegevens verspreid door de CRB15 tonen dat het cumulatieve verschil van de groei (sinds
1996) tussen het uurloon in de privésector in België en in de drie buurlanden, dat in 2014 reeds
gezakt was naar 2,9 % 16, ook in 2015 en 2016 wellicht verder zal zakken. De door het CRB opgestelde prognoses voor het gecumuleerde groeiverschil voorspellen een verschil van 1,5 % in
2015 en een negatief verschil (-0,3 %) in 2016.

Volgens de EGCW: "De privésector wordt gedefinieerd als het verschil tussen de gehele economie
en de institutionele sector van de overheid, ofwel S1 min S13 volgens de terminologie van de nationale rekeningen".

14

De wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de tewerkstelling en tot preventieve vrijwaring van het
concurrentievermogen bepaalt dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) elk jaar een technisch rapport opstelt over de maximaal beschikbare marges voor de loonkostwijziging en een rapport
over het verloop van de tewerkstelling en de loonkost. Deze twee rapporten worden samengevoegd.
15

Technisch verslag (CRB 2016-2415) van december 2014 en Technisch verslag (CRB 2016-0245) van
februari 2016.
16

34

Focus: België, land met een historisch hoge productiviteit
Uit de analyse van de arbeidsproductiviteitsniveaus blijkt dat België een land is met een traditioneel hoog productiviteitsniveau in vergelijking met zijn drie belangrijkste handelspartners
(grafiek 2-3).
Grafiek 2-3. Productiviteit per werknemer
In duizend euro

Bron: Eurostat.

Verklarende factoren voor het hoge arbeidsproductiviteitsniveau in België
Het hoge Belgische productiviteitsniveau is een erfenis die dateert van de jaren '70. Tal van
artikelen uit de economische literatuur schuiven hiervoor de volgende verklarende factoren
naar voor:
> de sterke accumulatie van kapitaalintensiteit in het verleden alsook het belang van bedrijfstakken met een hoge kapitaalintensiteit;
> de hoge kwaliteit van het menselijke kapitaal, wat zich met name vertaalt in hooggekwalificeerde arbeidskrachten;
> een hoog niveau van productiviteit en multifactorproductiviteit (MFP) in de verwerkende
nijverheid in de jaren '70 en '80;
> de kwaliteit van de infrastructuur;
> het innovatievermogen.
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1) Sterke accumulatie van kapitaalintensiteit in het verleden alsook het belang van bedrijfstakken met een hoge kapitaalintensiteit
De kapitaalintensiteit of capital deepening (ratio K/L) is de verhouding tussen de kapitaalvoorraad (materiële en immateriële vaste activa) en het arbeidsvolume (gemiddeld aantal personeelsleden in dienst of het gewerkte aantal uren)17. Deze verhouding meet het aandeel van de
groei aan arbeidsproductiviteit dat aan een stijging van de kwantiteit en/of de kwaliteit van het
kapitaal kan worden toegeschreven bij een constante hoeveelheid werk. Als we België in dit
opzicht met zijn drie voornaamste handelspartners vergelijken, blijkt de Belgische economie
al verschillende decennia gekenmerkt te worden door een beduidend grotere accumulatie van
kapitaalintensiteit.
Tussen 1996 en 2007 bedroeg de bijdrage van capital deepening aan de stijging van de arbeidsproductiviteit 18 1,28 procentpunt voor België tegenover 0,97, 0,75 en 0,59 procentpunt
voor respectievelijk Duitsland, Frankrijk en Nederland19.
Belangrijk hierbij is die Belgische prestatie mogelijk was dankzij de aanwezigheid van bedrijfstakken met een hoge kapitaalintensiteit (zware industrie, waaronder de chemie, de autofabricage, de handel en de papier- en uitgeverijsector).

2) Hoge kwaliteit van het menselijke kapitaal, wat zich met name vertaalt in hooggekwalificeerde arbeidskrachten
België beschikt over een voorraad hooggekwalificeerd menselijk kapitaal dat uiteindelijk
voortvloeit uit zijn onderwijsstelsel dat tot de beste ter wereld behoord. De hoge kwaliteit van
dit onderwijsstelsel blijkt ook duidelijk in het rapport “IMD World Competitiveness Yearbook
2016”, waar België in 2016 op de eerste plaats prijkt qua onderwijsinfrastructuur (zie hierboven het gedeelte “WEF en IMD”).

3) Hoog niveau van productiviteit en multifactorproductiviteit (MFP) in de verwerkende
nijverheid tijdens de jaren '70 en '80
De multifactoriële productiviteit meet de globale doeltreffendheid van het gezamenlijke gebruik van de factoren productie, arbeid en kapitaal. In de loop van de jaren '70-'80 werd de
bijdrage van de MFP veruit groter dan die van de andere componenten, hoewel deze de daaropvolgende decennia wel afnam.
Het productiviteitsniveau van de verwerkende nijverheid in de geanalyseerde landen overstijgt
ook het productiviteitsniveau voor de diensten van diezelfde landen. Dat neemt echter niet weg
dat de productiviteitsniveaus die in de Belgische economie in haar geheel opgetekend werden,
dus in de dienstensector en de verwerkende nijverheid samen, zich boven die van de andere
landen situeren.

http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=irimages07&page=irweb/images07/dd/doc/var/rt14.htm
18
Een stijging van de arbeidsproductiviteit die voor België 1,59 % bedroeg tegenover 1,69 % voor Duitsland,
2,09 % voor Frankrijk en 2,21 % voor Nederland.
19
http://www.plan.be/admin/uploaded/201010251328560.wp201018.pdf
17
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4) De kwaliteit van de infrastructuur en het innovatievermogen
De kwaliteit van de infrastructuren en het innovatievermogen zijn tot slot eveneens factoren
die in het verleden bijgedragen hebben tot het hoge niveau van de Belgische productiviteit.
Anderzijds is dit niveau doorheen de jaren ook aanzienlijk gedaald.

2.2. Totale factorproductiviteit
Voor een analyse van de totale factorproductiviteit verwijzen we graag naar de Boordtabel van
het concurrentievermogen van juni 2016.
Grafiek 2-4. Groei van de totale factorproductiviteit
In %, wijziging in één jaar.

Bron: Europese Commissie (Ameco).

2.3. Prijzen - netwerkindustrieën
De diensten van netwerksectoren (onder andere elektriciteit, gas en telecom) vormen een inputfactor voor andere sectoren. Daarom is het belangrijk dat deze diensten tegen competitieve prijzen aangekocht kunnen worden. Concurrentiële prijzen voor kwalitatieve producten zijn immers
essentieel om te concurreren met bedrijven uit het buitenland.
Elektriciteitsprijzen voor industriële verbruikers
De elektriciteitsprijs 20 kan opgesplitst worden in drie componenten:
•

de eigenlijke kost van energie,

•

de netwerkkosten en

•

de taksen en heffingen.

De totale elektriciteitsprijzen per kilowattuur voor industriële verbruikers (zonder terugvorderbare
taksen en heffingen) worden halfjaarlijks gepubliceerd, een verdeling naar de 3 prijscomponenten
gebeurt jaarlijks. De gegevens, afkomstig van Eurostat zijn een gewogen gemiddelde van alle prijzen
die de verbruikers, ingedeeld in een bepaald verbruikerstype (schijf IA-IF), betaalden bij elektriciteitsleveranciers.
20
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In het eerste semester van 2016 zagen enkel de grotere verbruikerstypes ID, IE en IF hun prijzen
in België afnemen met resp. 2,6 %, 6,6 % en 11 % ten opzichte van een semester eerder. De
kleinste verbruikers hadden te maken met hogere elektriciteitsprijzen in vergelijking met het
voorgaande semester: verbruikerstype IA kende een toename van 9,8 %, IB van 1,8 % en IC van
3,1 %. Ook over een lange periode (2008-2016) gezien, valt op dat kleine verbruikers (IA tot ID) nu
meer moeten betalen voor hun elektriciteit, terwijl de grootste verbruikers (IE en IF) een minder
hoge elektriciteitsfactuur krijgen in vergelijking met enkele jaren geleden. De elektriciteitsprijzen variëren in België van 19,55 eurocent per kWh voor verbruikerstype IA tot 5,65 eurocent voor
verbruikerstype IF.
Tabel 2-4. Industriële elektriciteitsprijzen in België en de buurlanden, eerste helft van 2016
Exclusief btw en terugvorderbare belastingen, in eurocent per kWh.
België

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Schijf IA: verbruik < 20 MWh

19,55

22,03

13,98

13,75

Schijf IB: 20 MWh < verbruik < 500 MWh

14,93

17,45

11,76

13,8

Schijf IC: 500 MWh < verbruik < 2 000 MWh

11,15

15,05

10,01

8,57

Schijf ID: 2 000 MWh < verbruik < 20 000 MWh

9,47

12,85

8,29

7,74

Schijf IE: 20 000 MWh < verbruik < 70 000 MWh

7,24

10,21

6,61

6,61

Schijf IF: 70 000 MWh < verbruik < 150 000 MWh
Bron: Eurostat.

5,65

7,96

5,43

6,21

Drie van de zes verbruikerstypes betaalden tijdens het eerste semester van 2016 de laagste
elektriciteitsprijzen in Nederland. Frankrijk nam de koppositie over voor de overige verbruikers,
waardoor beide landen op een gedeelde eerste plaats gerangschikt staan. De elektriciteitsprijzen waren zonder uitzondering steeds het duurst in Duitsland (4e plaats). De elektriciteitsfactuur van Belgische ondernemingen bevond zich tussenin (3e plaats)
Terwijl in België, Duitsland en Nederland de elektriciteitsprijzen voor kleine verbruikers (IA-IC)
in het eerste semester van 2016 toenamen ten opzichte van een semester eerder, zagen Franse
elektriciteitsverbruikers hun prijzen afnemen (met uitzondering van IC). De dalende trend van de
elektriciteitsprijzen voor grote verbruikers was daarentegen wel zichtbaar in alle besproken
landen (enkel de Nederlandse prijzen voor IE stegen).
Grafiek 2-5. Niveau van de industriële elektriciteitsprijzen per schijf, tweede helft van 2015
In eurocent per kilowattuur.

Bron: Eurostat.

38

Hoewel de prijzen op de groothandelsmarkt voor elektriciteit vóór 2012 steeds convergeerden,
werd België in 2015 vrijwel steeds geconfronteerd met een iets hogere energiecomponent dan
de buurlanden. Dat is te wijten aan de onzekerheid over het aanbod van de Belgische kerncentrales. Ook de netwerkkosten waren voor kleine en middelgrote gebruikers het hoogst in ons
land. Taksen en heffingen lijken vooral in Duitsland hoog op te lopen, waar dit de grootste prijscomponent vormde. In Duitsland zijn het vooral de gezinnen en kleine ondernemingen die de
grootste kosten verbonden aan de “Energiewende” (transformatie naar groene energie) dragen
(via de EEG-Umlage). Grote industriële verbruikers genieten er van vrijstellingen (tot meer dan
90 % op de EEG-Umlage 21). In Nederland lagen de taksen en heffingen het laagst.
De hierboven gebruikte Eurostat-statistieken hebben enkele beperkingen, met een mogelijk
afwijkende methodologie in de verschillende lidstaten en geen eenduidige classificatie van de
taksen en netwerkkosten. Vanaf 2017 wordt een herziening van deze statistieken voorzien.
De Algemene Directie Energie van de FOD Economie maakte naar aanleiding van een Europees
onderzoek een meer “netto”-indeling van de verschillende energiecomponenten, om tegemoet
te komen aan bovengenoemde tekortkomingen. De aanleiding hiervoor is dat bepaalde taksen of
heffingen momenteel verdoken zitten in de energiecomponent of in de netwerktarieven. Uit deze
gecorrigeerde indeling resulteerde dat de taksen en heffingen, afhankelijk van het verbruikerstype 5 tot 26 % hoger liggen dan momenteel wordt gerapporteerd. De energiecomponent en de
netwerkcomponent vallen dan weer lager uit.
Een vervolgstudie van de CREG naar de energieprijzen voor industriële verbruikers, gepresenteerd in juli 2016 22, wees op de complexiteit die verbonden is aan het in kaart brengen van de
elektriciteitsprijzen. Diverse overheidstegemoetkomingen verminderen namelijk de elektriciteitskost voor bepaalde verbruikers, door in te spelen op de netwerkcomponent en belastingen.
Belgische elektro-intensieve ondernemingen ondervinden daardoor een concurrentieprobleem
tegenover de buurlanden. Niet-elektro-intensieve Belgische bedrijven daarentegen kennen een
competitief voordeel. De elektriciteitsprijzen voor alle gebruikers (al dan niet elektro-intensief)
liggen niettemin steeds lager in Nederland, terwijl ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk
steeds meer betalen dan in België. De vergelijking met Duitsland en Frankrijk is meer genuanceerd en hangt af van het eventueel toekennen van vrijstellingen. De definitie van een elektrointensief bedrijf verbonden aan de overheidsinterventies verschilt sterk in de besproken landen,
wat de vergelijkingsoefening nog complexer maakt. De CREG gaf daarnaast aan dat de gasprijzen in België wel uiterst competitief zijn.
Uit de jaarlijkse studie van Febeliec (uitgevoerd door Deloitte23) naar de elektriciteitsprijzen voor
industriële afnemers (100 en 1000 GWh per jaar) blijkt dat de totale elektriciteitsprijs in Vlaanderen en Wallonië nog steeds hoger ligt dan in de buurlanden. Dit is te wijten aan de hoge commodity energiekost in ons land, die voortvloeit uit de instabiliteit van de Belgische kerncentrales.
Ook de taksen lopen op in België en verklaren mee de prijsverschillen met de buurlanden. Bovendien wordt aangestipt dat baseloadverbruikers in de buurlanden forse kortingen krijgen op
de netwerkkosten, terwijl dit in België niet het geval is. Peakloadverbruikers genieten in België
daarentegen wel de laagste netwerkkosten.

21

http://www.buzer.de/gesetz/8423/index.htm.

22

CREG (2016), A European comparison of electricity and gas prices for large industrial consumers, juni.

Deloitte (2016), Benchmark study of electricity prices between Belgium and neighboring countries,
april.
23
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Gasprijzen voor industriële verbruikers
Net als voor de elektriciteitsprijzen worden ook voor de gasprijzen gemiddelde prijzen berekend
voor verschillende verbruikersprofielen op basis van de door de leveranciers verstrekte informatie.
Tabel 2-5. Industriële gasprijzen in België en buurlanden, eerste helft van 2016
Exclusief btw en terugvorderbare belastingen, in eurocent per kWh.
België

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Schijf I1: verbruik< 1 000 GJ

4,09

4,52

4,71

6,34

Schijf I2: 1 000 GJ < verbruik < 10 000 GJ

3,28

3,55

3,96

5,77

Schijf I3: 10 000 GJ < verbruik < 100 000 GJ

2,57

3,39

3,33

3,84

Schijf I4: 100 000 GJ < verbruik < 1 000 000 GJ

2,14

2,65

2,39

2,55

Schijf I5: 1 000 000 GJ < verbruik < 4 000 000 GJ

1,69

2,22

1,76

1,36

2,07

n.b.

2,21
n.b.

Schijf I6: verbruik> 4 000 000 GJ
Bron: Eurostat.

De gasprijzen waren net als in het eerste semester ook in het tweede semester van 2015 het
laagst in België. De gasprijzen namen in het eerste semester van 2016 voor alle verbruikerstypes af met meer dan 10 % in vergelijking met een semester eerder. De grootste verbruikers (I5
en I6) zagen hun prijzen zelfs dalen met 20 %. Ook in de buurlanden namen de gasprijzen af. Een
kleine verbruiker (I1: minder dan 1000 GJ per jaar) betaalde in ons land gemiddeld 4,09 eurocent
per kilowattuur in het eerste semester van 2016. Grote verbruikers (I6: meer dan 4.000.000 GJ
per jaar) betaalden voor een kilowattuur slechts 1,36 eurocent, dat is een zeer scherpe prijs vergeleken met de buurlanden.
De gasprijzen daalden niet enkel in België, maar ook in Duitsland en Frankrijk ten opzichte van
een semester eerder. Ook in Nederland namen de gasprijzen af, zij het enkel voor de grootste
verbruikers (I5 en I6). Door deze prijswijzigingen belandde Nederland op een vierde plaats. België blijft het goedkoopste land om gas aan te kopen, gevolgd door Frankrijk (2e plaats) en Duitsland (3e plaats).
Telecomtarieven
Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie publiceerde in juni 2016 de resultaten van zijn jaarlijks onderzoek naar de telecomprijzen voor zakelijke verbruikers 24. De Belgische prijzen worden vergeleken met telecomprijzen in Duitsland, Frankrijk en Nederland, maar
ook het Verenigd Koninkrijk (hier echter niet verder besproken).
Wanneer een rangschikking opgemaakt wordt van de prijzen van enkelvoudige telecomdiensten
voor 8 bedrijfstypes op basis van de goedkoopste operator en het gemiddelde van de drie goedkoopste operatoren deelt België in 2016 een tweede plaats met Nederland. Frankrijk is het
goedkoopst, Duitsland het duurst.
Vergelijking van de prijzen in de verschillende landen toont dat thuiswerkende professionals in
België het minst betalen voor enkelvoudige diensten. Het gemiddelde van de drie goedkoopste
operatoren lag ook voor eenmanszaken op een vaste locatie en kleinhandelszaken lager in België dan bij de handelspartners. Groothandelszaken en lokale productiebedrijven vonden de
goedkoopste operator in België. Mobiele professionals daarentegen werden geconfronteerd met
nadelige prijzen in vergelijking met de andere onderzochte landen.
BIPT (2016), Vergelijkende studie betreffende het prijsniveau van telecomproducten voor zakelijke gebruikers in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk in 2016, juni.
24
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De prijswijzigingen in vergelijking met 2015 zijn matig: bepaalde bedrijfstypes zagen hun prijzen
bescheiden toenemen, anderen hadden te maken met prijsdalingen (tot max. 6 % voor mobiele
professional type 2 en de kleinhandelszaak).
Opvallend, het blijkt in België vaak niet voordeliger om telecomdiensten in packages aan te
schaffen (multiplay). In de andere studielanden leverden multiplayaankopen nochtans wel kostenbesparingen op vergeleken met het aankopen van meerdere enkelvoudige diensten.

2.4. Inflatie
De toename van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP) bleef heel
2015 vertragen, in het bijzonder in de eurozone (19), als gevolg van de daling van de olieprijzen.
De zeer lage internationale vraag en de stijging van de productiecapaciteiten van energiesubstituten (schaliegas) zorgden voor een snel dalende olieprijs in het begin van de tweede helft van
2014 en de eerste helft van 2015.
Grafiek 2-6. Geharmoniseerde consumptieprijsindex
Wijziging in één jaar, 2015 = 100.

Bron: Eurostat.

In de eurozone vertoonde de inflatie een neerwaartse trend en bleef hangen op 0 % in 2015 tegenover 0,4 % in 2014 en 1,3 % in 2013. Een soortgelijk verloop deed zich ook voor bij de voornaamste partnerlanden van België. In Duitsland, waar de inflatie 1,6 % bedroeg in 2013, daalde
de inflatie tot 0,8 % in 2014 en 0,1 % in 2015. Ook Frankrijk en Nederland volgden dezelfde beweging tussen 2013 en 2015. Hun inflatie daalde geleidelijk van 1 % tot 0,1 % voor Frankrijk en
van 2,6 % tot 0,2 % voor Nederland.
Het verloop is enigszins verschillend in België: 1,6 % in 2013, vervolgens 0,5 % in 2014 en daarna
een lichte stijging naar 0,6 % in 2015.
De totale inflatie van België bleef dus hoger dan die bij onze belangrijkste handelspartners. Dit
inflatieverschil is grotendeels te wijten aan het prijsverloop voor diensten, dat in België opvallender is geweest (de bijdrage van de diensten aan het inflatieverschil bedroeg 80 %). Het prijsverloop van de verleende diensten (sociale bescherming, medische verzorging, riolering, huisvuilophaling) ligt mede aan de oorsprong van dit verschil.
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In België steeg de inflatie in 2016 aanzienlijk in het eerste semester, gaande van 0,2 % tijdens
het eerste semester van 2015 naar 1,6 %. In de drie buurlanden bleef de gemiddelde inflatie
daarentegen net als in het eerste semester van 2015 rond nul schommelen. In de eurozone blijft
de inflatie op 0 % hangen in het eerste semester van 2016 tegenover een daling in het eerste
semester van 2015.
De stijging van de Belgische inflatie in het eerste semester laat zich voornamelijk verklaren door
het duurder worden van de prijzen van bewerkte levensmiddelen en, zij het in mindere mate, van
niet-energetische industriële goederen. De prijzen stegen tussen het vierde kwartaal van 2015
en het tweede kwartaal van 2016 met respectievelijk 2,5 % en 3,8 % voor de bewerkte levensmiddelen en met 0,6 % en 1,0 % voor de niet-energetische industriële goederen. Voor de prijzen
van de andere componenten van de GICP (energieproducten, diensten, niet-bewerkte levensmiddelen, …) werd er daarentegen een daling opgetekend.

2.5. Ruilvoet
In 2015 steeg de ruilvoet van Duitsland, Frankrijk, Nederland en België met respectievelijk 3 %,
2,5 %, 1 % en 0,5 % t.o.v. 2014. Deze toename van de ruilvoet wijst op een verslechtering van het
prijsconcurrentievermogen van ons land en de belangrijkste handelspartners.
Grafiek 2-7. Ruilvoet van goederen en diensten
Index 2000 = 100.

Bron: Unctadstat.

Tussen 2008 en 2015 nam de ruilvoet in Duitsland toe met 7 %, terwijl de ruilvoet van Frankrijk (2 %), Nederland (-1 %) en België (-1 %) daalde.
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2.6. Reële effectieve wisselkoers
De reële effectieve wisselkoers (REER), gedefleerd met het verloop van de consumptieprijzen,
nam tussen 2014 en 2015 af met 4,2 % in Duitsland, 4 % in Frankrijk, 2,8 % in Nederland en
2,7 % in België.
De afname van de REER van deze landen is voornamelijk een gevolg van de depreciatie van de
euro en dat met name ten opzichte van de Amerikaanse dollar, het Britse pond en de Japanse
yen. Voor België was de stijging van het geharmoniseerde indexcijfer der consumptieprijzen te
zwak (+0,5 % in 2014 en +0,6 % in 2015) om een stijging van de REER teweeg te brengen. Deze
ontwikkeling heeft tot gevolg dat het kostenconcurrentievermogen van deze landen verbetert.
Tussen 2008 en 2015 daalde de REER met 2,9 % in Nederland, met 3 % in België en met 6,8 % in
Duitsland en in Frankrijk.
Grafiek 2-8. Reële effectieve wisselkoers - deflator: consumptieprijs; 37 handelspartners
Index 2005 = 100.

Bron: Eurostat.

In 2015 daalde de reële effectieve wisselkoers, gedefleerd met de loonkosten per eenheid, ten
opzichte van een jaar eerder met 4,7 % in Frankrijk, 4,6 % in Nederland, 4 % in België en 3,1 % in
Duitsland. De daling van de REER weerspiegelt een verbetering van het kostenconcurrentievermogen van deze landen. Voor ons land bevinden de producenten zich in een gunstigere concurrentiepositie ten opzichte van de leveranciers van derde landen en dat is te danken aan de omkering van de groei van de loonkost per eenheid vanaf 2014.
Tussen 2008 en 2015 steeg enkel de REER van Duitsland (+1,2 %), terwijl die van Nederland,
Frankrijk en België met respectievelijk 3,3 %, 3,2 % en 2,7 % daalde.
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Grafiek 2-9. Reële effectieve wisselkoers -deflator: arbeidskosten per eenheid, 37 handelspartners
Index 2005 = 100.

Bron: Eurostat.
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Toelichting bij de tabel: Op basis van de resultaten van het laatst beschikbare jaar (het jaar
vermeld in de tweede kolom van de overzichtstabel) geven de groene en rode kleur informatie
over de positie van het land ten opzichte van de drie handelspartners (groen voor de beste positie en rood voor de slechtste). Staat er bij het jaartal van een indicator een “N”, dan werden
de gegevens daarvan geactualiseerd. De richting van de pijlen geeft alleen de verandering in
resultaten van het land ten opzichte van een jaar eerder en maakt dus geen vergelijking met
de partnerlanden mogelijk. Voor de indicatoren waarvan een "ranking" werd uitgevoerd, geven
de pijlen de verandering van de positie in de ranglijst aan.
Samenvatting prijsconcurrentievermogen
Indicatoren

Jaar

België

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Min.

Max.

-0,5

1,6

0,3

-0,8

7,2
(EE)

-16,5 (IE)

↘

↗

↗

↘

↗

↘

0,3

0,9

0,6

1,0

0 (GR)

2,5 (LV)

↗

↗

↗

↗

=

↗

3

4

1

1

-

-

=

=

-

3

↗

-

1

↘

4

-

-

=

=

-

4

1

↘

-

2

↗

2

-

-

=

=

=

↗

-

-

1,6

0,0

=

0,1

-2,1
(RO)

1,6 (BE)

↗

↘

↘

↗

↘

↗

95,9

99,4

91,3

93,4

74,7
(LU)

126,4
(NO)

↗

↗

↗

↗

↗

↘

101,2

95,4

95,6

97,7

89,2
(IE)

130,7
(SK)

↘

↘

↘

↘

↘

↘

Productiviteit en loonkost
Loonkost per eenheid
(wijziging in % t.o.v.
vorig jaar)

2015(N)

Totale factorproductiviteit
Totale factorproductiviteit
(wijziging in % t.o.v.
vorig jaar)

2015(N)

Prijzen - netwerksectoren
Elektriciteitsprijs,
industriële verbruikers (rangschikking
1-4)
Gasprijs, industriële
verbruikers
(rangschikking 1-4)
Telecomprijs (rangschikking 1-4)

2016
S1(N)
2016
S1(N)

2016(N)

2

Inflatie
Inflatie - HICP
(wijziging in % t.o.v.
vorig jaar)*

2016
S1(N)

Ruilvoet
Ruilvoet goederen en
diensten
(indices 2000 = 100)

2015(N)

Reële effectieve wisselkoers
Reële effectieve wisselkoers gedefleerd
door de consumptieprijzen
(indices 2005 = 100)

2015(N)

*De beste prestatie werd toegekend aan het land dat het meest de doelstelling aanbevolen door de ECB benadert
op dit gebied, zijnde een jaarlijkse inflatie van 2 % benaderen.
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3. Niet-prijsconcurrentievermogen
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) benadrukt met haar
groeidoelstelling het belang van de rol van het niet-prijsconcurrentievermogen in de economische groei en voor het scheppen van banen. De Europese Commissie doet hetzelfde via haar
zevende kaderprogramma.
Het niet-prijsgebonden of structurele concurrentievermogen van een land, sector of onderneming steunt op het vermogen om zich te onderscheiden van de concurrentie met andere middelen dan de prijs. Dit onderscheid wordt onder andere gecreëerd door innovatie en de invoering
van informatie- en communicatietechnologie in ondernemingen. Ook het ondernemerschap als
onderwijs en opleiding spelen een belangrijke rol.
Een ander element dat kan bijdragen is de implementatie van een beleid dat de marktwerking
stimuleert en faciliteert en door reglementering bijdraagt aan een algemeen gunstig ondernemingsklimaat.
In dit hoofdstuk, gewijd aan het structurele concurrentievermogen, worden de indicatoren voor
innovatie, directe buitenlandse investeringen, de digitale economie, ondernemerschap en concurrentie in de netwerkindustrieën in detail bestudeerd. De analyse van dit onderwerp wordt dan
aangevuld met de arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding en de ondersteuning van het bedrijfsklimaat.

3.1. Innovatie
Prestaties en uitgaven in O&O
Empirische onderzoeken tonen aan dat er een positief verband bestaat tussen innovatie en het
concurrentievermogen van ondernemingen. De economist Michael Porter wiens werken vooraanstaand zijn op het gebied, benadrukt dat innovatie de sleutel is van het concurrentievermogen van ondernemingen, omdat het hun vermogen om duurzame competitieve voordelen te
behouden op veranderende markten beïnvloedt.
De Scandinavische landen, Duitsland en Nederland blijven in 2015 de “innovation leaders”. Ondanks een daling van zijn resultaten sinds 2014 behoort België tot de “strong innovators” (grafiek 3-1). Dat wil zeggen dat het deel uitmaakt van de landen die beter scoren voor innovatie dan
het gemiddelde van de Europese Unie of dit gemiddelde dicht benaderen. België heeft een voorsprong op Frankrijk, maar is (sinds 2012) ingehaald door Nederland, dat een grote sprong vooruit maakte op het vlak van innovatie in kmo’s.
De sterke punten van België zijn het zeer gedegen onderzoeksysteem, gemeten naar het aantal
wetenschappelijke publicaties, de samenwerking tussen ondernemingen en de innovatie in de
kmo’s.
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Grafiek 3-1. European Innovation Scoreboard

Bron: Europese Commissie.

Daarentegen kampt België met een laag niveau van overheidsinvesteringen in O&O en een sterke daling van de investeringen in risicokapitaal (-11 % t.o.v. van een jaar eerder). Tegelijk blijft er
een achterstand op het vlak van octrooien (aantal octrooien/bbp).
Over het algemeen toont België zich zwak in de uitvoer van hoogtechnologische producten (grafiek 3-2). In 2015 vertegenwoordigden ze slechts 10,3 % van de totale Belgische uitvoer (+0,5
procentpunt ten opzichte van 2014). Maar dit aandeel verbeterde continue sinds 2011 (+2,9 procentpunt). Frankrijk, Nederland en Duitsland zijn ons land ver vóór op dit gebied, met aandelen
van respectievelijk 21,6 %, 20 % en 14,8 % (respectievelijk +0,9, +1,4 en +0,5 procentpunt ten
opzichte van een jaar eerder).
Grafiek 3-2. Uitvoer van hightechproducten
In % van de totale uitvoer.

Bron: Eurostat.

Een analyse van de O&O-uitgaven in procent van het bbp is beschikbaar in de Boordtabel van het
concurrentievermogen van juni 2016.
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Grafiek 3-3. O&O-uitgaven
In % van het bbp.

Bron: Eurostat.

O&O-personeel
Voor een analyse van het aandeel O&O personeel verwijzen we graag naar de Boordtabel van
het concurrentievermogen van juni 2016.
Grafiek 3-4. Aandeel van het O&O-personeel
In % van de tewerkstelling.

Bron: Eurostat.
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Octrooien
Het aantal geregistreerde octrooien is een onderdeel van de innovatiedynamiek en van de efficientie van het O&O-beleid. Het systeem van de octrooieerbaarheid van uitvindingen is bedoeld
om onderzoek in de privésector te stimuleren, door de uitvinders in staat te stellen om winst te
halen uit hun realisaties Hierbij dient wel in het achterhoofd gehouden te worden dat de octrooieerbare activiteit niet volledig overeenstemt met de O&O-prestaties van een land, omdat:
•

sommige uitvindingen bewust niet geoctrooieerd worden om met name het industriële
geheim te bewaren;

•

sommige activiteiten niet octrooieerbaar zijn; en

•

sommige octrooien niet noodzakelijk leiden tot een innovatie van producten of diensten op
de markt.

Zowel in 2008 als in 2015 is het aantal Belgische octrooiaanvragen dat ingediend werd bij het
EOB in vergelijking met de totale bevolking (in miljoen inwoners) duidelijk lager dan in Nederland en Duitsland (grafiek 3-5). Zo werden er in 2015 in België 2,5 keer minder octrooien aangevraagd dan in Nederland en 1,8 keer minder dan in Duitsland. Ons land heeft echter wel 1,2 keer
meer octrooiaanvragen dan Frankrijk. Deze achterstand komt ook naar voren, wanneer België
op het vlak van innovatie wordt vergeleken met de best presterende landen, met name de Scandinavische landen (Zweden, Finland en Denemarken).
In navolging van Frankrijk (+20 aanvragen) en in tegenstelling tot in Nederland (-27 aanvragen)
en Duitsland (-17 aanvragen) steeg de ratio van ons land licht (+2 aanvragen) in 2015 ten opzichte van 2008.
Grafiek 3-5. Octrooiaanvragen bij het EOB
In aantal aanvragen per miljoen inwoners.

Bron: EOB.

Om de doeltreffendheid van de O&O-uitgaven van een land te meten, kunnen ze worden gedeeld
door het totaal aantal octrooiaanvragen bij het EOB. Hieruit blijkt dat het niet de landen met de
hoogste O&O-uitgaven zijn die het best presteren. Dit is het geval voor Denemarken en Zweden,
die weliswaar tot de best presterende landen van de EU behoren in termen van het aantal octrooiaanvragen, maar die in verhouding tot het niveau van de O&O-uitgaven een lagere efficiëntie van deze uitgaven tonen dan bijvoorbeeld Duitsland. De prestaties van België voor deze ratio
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is relatief gunstig in die zin dat het Denemarken en Zweden overtreft, maar evenwel achterblijft
ten opzichte van Finland en Duitsland.
De magere score van België voor de indiening van octrooiaanvragen is het gevolg van verschillende factoren.
•

Ten eerste wordt België gekenmerkt door een sterke uitbreiding van de tertiaire sector
(bijna 78 % van het Belgische bbp wordt gegenereerd door de tertiaire sector) en een economisch weefsel dat overheersend (voor meer dan 97 %) uit kmo’s bestaat. De meeste octrooiaanvragen zijn echter over het algemeen afkomstig van grote ondernemingen, hoofdzakelijk uit de verwerkende industrie. Kmo’s worden vaak geconfronteerd met een gebrek
aan informatie over het beheer van intellectuele eigendom en een gebrek aan technische
en financiële middelen om hun innovaties te octrooieren.

•

Ten tweede zijn, net als de O&O-uitgaven, de octrooiaanvragen in België grotendeels afkomstig van filialen van buitenlandse ondernemingen. Zo is het aandeel van binnenlandse
octrooien waarvan de houders in het buitenland gevestigd zijn, bijzonder hoog in België
(46,8 % in 2013) in vergelijking met Duitsland (18,6 %), Frankrijk (24,5 %) en Nederland
(23,7 %). Dit fenomeen weerspiegelt goed de zeer sterke aanwezigheid van buitenlandse
ondernemingen in de Belgische economie. Ze hebben wel O&O-activiteiten in België,
maar beheren hun intellectuele eigendom vanuit het land waar de moedermaatschappij
gevestigd is.

De relatief lage O&O-intensiteit in de Belgische economie kan overigens deels de achterstand
op het gebied van het aantal octrooiaanvragen verklaren. Daarnaast vormt de specialisatie van
de Belgische economie in de productie van low- tot mediumtechgoederen waarvoor technologische innovatie relatief beperkt is, ook een handicap.

3.2. Directe buitenlandse investeringen
België wist in 2015 het hoogste aantal buitenlandse investeringsprojecten in meer dan 10 jaar
aan te trekken, namelijk 211, dat is 7 % meer dan een jaar eerder. Helaas leverden deze projecten weinig banen op 25. Nochtans is jobcreatie, naast kennisspillovers, een van de belangrijkste voordelen van buitenlandse investeringsprojecten. Ook de internationale handel en het concurrentievermogen halen hun voordeel uit buitenlandse investeringen. Omgekeerd kunnen uitgaande investeringen ons land toegang tot nieuwe markten, schaalvoordelen en productiviteitswinsten opleveren.

25

Ernst & Young (2016), EY’s Attractiveness survey-Europe 2016, mei.
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Grafiek 3-6. Directe buitenlandse investeringsstromen
In miljoen euro.

Bron: NBB (betalingsbalans).

Cijfers voor 2015 geven aan dat het saldo van de buitenlandse investeringsstromen26 (uitgaand –
inkomend) positief was en 8.216 miljoen euro bedroeg in België. De uitgaande directe investeringsstromen (27.371 miljoen euro) overtroffen bijgevolg de inkomende investeringsstromen
(19.155 miljoen euro). Dit saldo is eerder ongunstig: ons land heeft een spaartekort ten opzichte
van het buitenland. Niettemin, uitgaande investeringen hebben ook hun voordelen (nieuwe
markten, productiviteitswinsten,…).
De Belgische uitgaande investeringsstromen gingen in 2015 vooral naar Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ons land ontving daarentegen directe buitenlandse investeringen uit Zwitserland, de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Onder andere Luxemburg
haalde in 2015 directe buitenlandse investeringen weg uit België. Op het vlak van buitenlandse
investeringen handelt België vooral met de buurlanden; de interactie met onder andere de
BRICS-landen is veel lager.
Het Belgische fiscale kader, dat bestaat uit onder meer de notionele intrestaftrek, rulings en
bepaalde vrijstellingen voor O&O-onderzoek, maakt ons land aantrekkelijk voor directe buitenlandse investeringen (zie ook de focus hierna). Een studie van de Nationale Bank27 geeft aan dat
een groot deel van de buitenlandse investeringen van en naar België bestaat uit transitkapitaal,
dat ons land binnenkomt en vrijwel meteen ook weer verlaat. Bedrijven investeren in België om
fiscale redenen in de vorm van aandelen, terwijl de investeringen ons land verlaten als intragroepskredieten. Door de verlaging van het tarief van de notionele intrestaftrek, wat ons land
minder aantrekkelijk maakte voor investeringen, verminderende echter het transitkapitaal in
Er is sprake van directe investeringen wanneer een investeerder uit het ene land een investering
doet die hem controle of invloed geeft in een onderneming uit een ander land. Controle of invloed in
een buitenlandse onderneming kan onmiddellijk verkregen worden
1. wanneer een investeerder minstens 10 % van de stemrechten of van de gewone aandelen van een
onderneming in het buitenland heeft,
2. maar ook op indirecte manier door stemrechten te hebben in een andere onderneming die op haar
beurt stemrechten heeft in een onderneming.
27
Duprez C. en Van Nieuwenhuyze Ch. (2016), De buitenlandse directe investeringen in en van België,
NBB Economisch Tijdschrift, september.
26
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België. Doordat ons land bovendien investeert in het buitenland in de vorm van kredieten (met
een doorgaans lager rendement dan bijvoorbeeld aandelen), en bovendien voornamelijk binnen
EU-landen waar de rendementspremie door het berekende risico lager ligt, verliep het saldo
van de uitstaande investeringen ongunstig.

Focus. Fiscale concurrentie
Apple, Starbucks, ABInbev… Bedrijven vestigen zich steeds vaker in het voor hen fiscaal
meest gunstige land. Landen proberen, met het oog op extra tewerkstelling, multinationals
aan te trekken aan de hand van fiscale gunstregimes en aantrekkelijke belastingvoeten.
Maar in hoeverre is zoiets in de toekomst nog mogelijk binnen de Europese interne markt?
De Europese Commissie werkt aan een voorstel om een minimumtaks vast te leggen voor
multinationals. Op deze manier wordt de fiscale concurrentie tussen landen (gedeeltelijk)
aan banden gelegd.
Ook in België is men zich bewust van de hoge belastingvoet voor ondernemingen en wordt er
overlegd over de hervorming van de vennootschapsbelasting. Het huidige belastingtarief
voor vennootschappen in België bedraagt 33,99 %. Voor bedrijven met een belastbaar inkomen dat lager is dan 322.500 euro is er een lagere belastingvoet van toepassing.
Niettemin betalen multinationals zelden het volledige belastingtarief van 33,99 %. Via fiscale
vrijstellingen en aftrekken (bijvoorbeeld de investeringsaftrek en de notionele intrestaftrek)
worden lagere belastingen bekomen. Om te vermijden dat grote ondernemingen geen belastingen meer zouden betalen werd in 2014 evenwel de fairness taks ingevoerd, een afzonderlijke aanslag tegen een tarief van 5,15 % (inclusief 3 % aanvullende crisisbijdrage), die wordt
geheven op dividenduitkeringen die (deels of volledig) voortkomen uit belastbare winst die
niet aan het normaal tarief van de vennootschapsbelasting werd onderworpen door de toepassing van de notionele interestaftrek en/of overgedragen verliezen.
Bepaalde multinationals in ons land genoten daarnaast ook van het systeem van de excess
profit ruling. Dit gunstregime zorgde ervoor dat de Belgische vestiging van een multinational, na onderhandelingen, alleen belastingen betaalt op de winst die het als alleenstaand
bedrijf zou boeken. De winst die te danken is aan de voordelen die het heeft als onderdeel
van een multinational, de "excess profit", wordt bijgevolg niet belast. De regering wou hiermee de buitenlandse investeringen aantrekken. De Europese Commissie oordeelde begin dit
jaar echter dat deze rulings een verboden staatssteun zijn en veroordeelde de Belgische
staat tot het terugvorderen van de mislopen belastingen.
Of en hoe het Belgische vennootschapsbelastingsysteem zal worden hervormd is momenteel nog niet duidelijk, maar de federale overheid is het er over eens dat een hervorming
cruciaal is voor de concurrentiepositie van ons land.
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3.3. Digitale economie
Verbinding
België valt op door de kwaliteit en de dichtheid van de telecommunicatie-infrastructuur en dan
vooral van de vaste infrastructuur.
Grafiek 3-7. Aandeel vaste-breedbandabonnementen van min. 30Mbps
In %.

Bron: Europese Commissie, Digital Agenda Scoreboard.

België domineert de Europese ranglijst voor vaste-breedbandabonnementen. In juni 2015 had
77,6 % van de abonnementen van dit type in België een snelheid gelijk aan of hoger dan 30Mbps.
Ter vergelijking, het EU28-gemiddelde voor deze indicator was 30 %.
Grafiek 3-8. Dekkingsgraad van de bevolking
door netwerken van de nieuwe generatie
In % van de huishoudens.

Grafiek 3-9. Dekkingsgraad van de bevolking
door 4G-netwerken (LTE)
In % van de huishoudens.

Bron: Europese Commissie, Digital Agenda Scoreboard.

In juni 2015 was de dekkingsgraad van de bevolking met vaste breedband type NGA (draadgebonden toegang zoals FTTH, FTTB, VDSL of een DOCSIS 3.0-kabel met een snelheid van minstens 30Mbps) 98,9 %. Dat zet ons land op de tweede plaats van de EU28.
De dekkingsgraad van de Belgische bevolking met mobiele 4G-netwerken is aanzienlijk verbeterd tussen 2014 en 2015 met een spectaculaire groei van 17,8 procentpunt. Het niveau van ons
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land kwam op gelijke hoogte met het EU28-gemiddelde, maar bleef nog steeds ruim onder de
prestaties van Nederland en Duitsland.
Elektronische handel
Elektronische handel is een van de indicatoren om te beoordelen in welke mate bedrijven deel
uitmaken van de digitale economie, door hun traditionele verkoopkanalen aan te passen aan de
nieuwe situatie.
24,6 % van de Belgische bedrijven (met minstens 10 werknemers) verkochten online via verschillende digitale netwerken in 2015. De score voor België steeg met 1,7 procentpunt tegenover
2014 en we positioneren ons nu op vijfde plaats in de Europese ranking, net achter Duitsland
maar voor onze andere buurlanden en boven het gemiddelde van de EU28.
Grafiek 3-10. Ondernemingen die online verkopen via verschillende computernetwerken
In % van het totaal.

Bron: Europese Commissie, Digital Agenda Scoreboard.

In 2015 kwam 22,3 % van de omzet van ondernemingen gevestigd in België (ongeacht de grootte)
van elektronische handel. Het aandeel van de omzet uit e-commerce is nauw verwant aan de
omvang van de onderneming: het aandeel is zes keer groter bij grote28 ondernemingen (31 %)
dan bij kleine 29 ondernemingen (5,2 %).
Een meer diepgaande analyse van de digitale economie is terug te vinden in de Boordtabel van
juni 2016.

28

250 personen of meer.

29

10-49 personen.
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Focus. Digitalisering
De Europese Commissie zet sterk in op digitalisering. In 2015 implementeerde ze de Digital
Single Market Strategy, bedoeld om de digitale opportuniteiten voor mensen en het bedrijfsleven verder te openen en de positie van Europa als wereldleider in de digitale economie te versterken. Deze strategie is gebaseerd op drie pijlers.
>

Toegang: een betere toegang voor consumenten en bedrijven tot digitale goederen en
diensten in heel Europa;

>

Omgeving: creëren van de juiste omstandigheden en een level playing field, waar digitale
netwerken en innovatieve diensten kunnen bloeien;

>

Economie en maatschappij: maximaliseren van het groeipotentieel van de digitale economie.

The Boston Consulting Group30 wees laatst eveneens op het belang van de digitale economie
voor Europa. Digitalisering moet door de opkomst van Aziatische landen bovenaan het prioriteitenlijstje komen volgens hen, gezien de invloed ervan op groei en tewerkstelling.
Landen die digitaal voorop lopen in Europa (Denemarken, België, Nederland, Zweden, Estland,
Ierland, Finland, Noorwegen en Luxemburg) worden vooral gedreven door economische activiteiten verbonden aan internet en informatie- en communicatietechnologie. Deze landen worden gekenmerkt door een relatief kleine bevolking, zijn sterk gedigitaliseerd, innovatief en
uitvoerafhankelijk, wat hen ook afhankelijker maakt van een grote digitale markt. Doordat via
digitalisering een grotere markt aangesproken wordt, behalen deze voorlopers ook een hogere toegevoegde waarde. Een nog sterker gedigitaliseerde Europese economie zou dan ook een
hogere bbp-groei en tewerkstelling met zich meebrengen.
Men vreest echter dat de digitale groei van Europa niet snel genoeg wordt verwezenlijkt om
wereldwijd competitief te blijven. Aziatische landen dreigen Europa van de troon te stoten,
doordat Europa niet genoeg ambitie toont en bepaalde opportuniteiten niet aangrijpt, zoals het
wegwerken van handelsbarrières voor kleine ondernemingen. Door de snelle digitale groei
van nieuwe economieën dreigt Europa daardoor achter te blijven met kapitaal-, talent- en
groeiverliezen.
Om dit te voorkomen moeten de digitale voorlopers, waaronder België, een sleutelrol spelen
in de digitale transitie van de rest van Europa en de wereld. Ze dienen zichzelf te beschermen
en ambitieus op te stellen, zo zal heel Europa kunnen mee genieten van de positieve impact
van digitalisering. De landen die het meeste winst halen uit de Europese digitalisering moeten
helpen om heel Europa aan te zetten tot digitalisering, zodat voordelen voor iedereen worden
gecreëerd.
De Boston Consulting Group31 schatte, zeer ruim, dat een doorgedreven digitalisering tegen
2020 ons land 300.000 banen kan opleveren en een verdubbeling van onze bbp-groei32. Om dat
te bereiken moet ons land digitaal ondernemerschap verder aanmoedigen en een culturele
verandering teweegbrengen zodat de handel over de grenzen wordt versterkt. Ook meer vaarBoston Consulting Group (2016), Digitizing Europe: Why northern european frontrunners must drive
digitization of the EU economy, mei.
31
Boston Consulting Group (2016), Digitizing Belgium ; How Belgium can drive and benefit from an
accelerated digitized economy in Europe, september.
32
Ter indicatie, in het Digital Belgium-plan zijn de schattingen bescheidener: er worden 50.000 nieuwe jobs verwacht tegen 2020 (en 1.000 nieuwe start-ups).
30
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digheden in digitale domeinen, gecombineerd met sterk leiderschap zijn noodzakelijk om een
complete digitalisering te verwezenlijken. Het aantrekken van internationaal kapitaal vormt
gezien het beperkte investeringskapitaal in België en de grootte van ons land, eveneens een
sleutelrol in de digitalisering.
De Europese lidstaten hebben reeds enkele initiatieven op het vlak van onder andere financiele ondersteuning, training en bewustzijn op poten gezet om deze digitalisering te ondersteunen. Ook in België is dit het geval: zo is er het Digital Belgium-project van minister De Croo en
in Wallonië kunnen ondernemingen “chèques technologiques“ krijgen, die kmo’s helpen te
innoveren. Bovendien bestaat er ook de digitale strategie “Digital Wallonia”, om de digitale
transformatie te faciliteren. Vlaanderen Radicaal Digitaal vormt de Vlaamse evenknie van dit
initiatief.
Het belang van digitalisering en een digitale economie voor de economische groei en tewerkstelling wordt steeds duidelijker. Toch moet ervoor gezorgd worden dat niet alleen de bedrijfswereld maar ook de bevolking volgt in deze digitalisering. Uit een studie in augustus 2016
door de Gezinsbond bleek namelijk dat nog niet iedereen over de nodige digitale vaardigheden
beschikt om mee te gaan in deze digitalisering. Opleiding en vorming moeten hieraan tegemoetkomen.
Investeringen in netwerken
In 2014 investeerden de Belgische operatoren van de elektronische communicatiesector, exclusief licenties, 18,3 % van hun inkomsten in netwerkinfrastructuur. Dit aandeel betekent een stijging ten opzichte van 2013 en steeg met meer dan 5 procentpunt tussen 2010 en 2014. België
positioneert zich daarbij gunstig ten opzichte van Frankrijk (16,2 %), Duitsland (13,4 %) en het
gemiddelde van de EU (12,4 %).
Grafiek 3-11. Totaal van de investeringen in de netwerken
In % van de inkomsten van de sector van de elektronische communicatie.

Bron: Europese Commissie, Digital Agenda Scoreboard.

De investeringen hebben voornamelijk betrekking op de uitbreiding van de mobiele dekking van
het type 4G voor de bevolking, alsook op de verbetering van de vaste netwerken om tegemoet te
komen aan de groeiende vraag naar bandbreedte. Volgens de meest recente cijfers van het BIPT
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vertegenwoordigen de investeringen in de vaste netwerken het grootste deel van het totale in
activa geïnvesteerde bedrag: bijna 67 % tegenover slechts 30 % voor de mobiele sector33.

Focus. DESI van de Europese Commissie
De index van de digitale economie en maatschappij (in het Engels bekend als "Digital Economy and Society Index", hierna DESI) is een samengestelde index ontwikkeld door de Europese Commissie (AD CNECT) om veranderingen in de landen van de Europese Unie met oog
op een digitale economie en samenleving te kunnen beoordelen.
De index omvat 30 relevante indicatoren opgebouwd rond vijf belangrijke thema’s: verbindingsmogelijkheid, menselijk kapitaal, internetgebruik, integratie van digitale technologie en
digitale overheidsdiensten.
België blijft op de vijfde plaats staan voor de DESI 2016 met een totale score van 0,63. Ons
land maakt deel uit van de groep van landen (Denemarken, Finland, Ierland, Litouwen,
Luxemburg, Zweden en het Verenigd Koninkrijk) met een score boven het EU-gemiddelde
(0,52), maar waarbij de score langzamer stijgt dan die van de EU (Δ +0,02) als geheel ten opzichte van de DESI 2015.
De sterke punten van België zijn de uitstekende verbindingsmogelijkheid, de duidelijke neiging van de inwoners om internet te gebruiken en de integratie van digitale technologieën in
ondernemingen. Maar op het vlak van menselijk kapitaal en digitale overheidsdiensten presteert het land duidelijk minder goed.

3.4. Ondernemerschap
Ondernemingszin
Achter een economische activiteit schuilt een ondernemer die kansen ziet en ze aangrijpt.
Hoewel 40 % van de 18-tot 64-jarigen ondernemerskansen ontwaren in ons land heerst er ook
(evenwel afnemende) faalangst: net geen 50 % van hen vreest een mislukking, wat hoger is dan
in onze buurlanden (42 % in Duitsland, 41 % in Frankrijk en 33 % in Nederland).
Terwijl in Duitsland ondernemers van een hoog aanzien genieten en in Nederland ondernemerschap als een goede en gewenste carrièrekeuze wordt gezien, laat de Belgische bevolking zich
minder warm maken voor ondernemerschap. Niettemin trachten overheidsinspanningen de
kloof tussen zelfstandigen en werknemers te dichten.
De OESO en de Europese Commissie 34 pleiten voor inclusief ondernemerschap, waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om een onderneming op te richten. Het accent ligt daarbij op verschillende aspecten: toegang tot financiering, ondernemersvaardigheden en -attitude en regulering.

BIPT, Situatie markt elektronische communicatie, Statistisch verslag, 2015.
OESO & Europese Unie (2015), The Missing Entrepreneurs 2015: Policies for Self-employment and
Entrepreneurship, OECD Publishing, Parijs.
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Focus. The Entrepreneurship Competence Framework 35
Ondernemerschap staat vaak bovenaan het prioriteitenlijstje van overheden. Het leren ondernemen staat echter nog in de kinderschoenen. “Learning entrepreneurship”, het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden, attitudes en kennis waarmee men creatieve ideeën
omzet in daden is een opkomend begrip en krijgt zowel Europese als nationale aandacht.
Vanuit dit idee werd EntreComp, het Entrepreneurship Competence Framework, opgesteld
door de Europese Commissie. Dit kader ziet ondernemerschap als een transversale vaardigheid: het gaat om kansen en ideeën omzetten in waardecreatie, voor zichzelf of voor anderen,
op financieel, cultureel of sociaal vlak 36. Het gaat van persoonlijke ontplooiing tot actieve
deelname in de maatschappij, tot het (opnieuw) toetreden tot de arbeidsmarkt als zelfstandige of werknemer en het sluiten van samenwerkingsverbanden. Deze definitie omvat bijgevolg vele vormen van ondernemerschap (sociaal, groen, digitaal,…). Het omsluit waardecreatie in de privésector, de publieke sector en de tertiaire sector, of een combinatie van deze
drie en is bovendien domeinneutraal.
Het EntreComp model bestaat uit drie competentiedomeinen, verbonden aan het omzetten
van ideeën in daden die waarde creëren: “ideeën en opportuniteiten”, “bronnen” en “overgaan tot daden”. Aan elk van deze drie domeinen zijn bovendien vijf concrete vaardigheden
verbonden. Het kader vormt, door het beter begrijpen en in kaart brengen van ondernemersvaardigheden, een brug tussen opleiding en werk.
Het model moet, na invoering, opgevolgd worden om de vooruitgang te meten op twee vlakken:
>

enerzijds de ontwikkeling van meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid om met
ideeën en opportuniteiten waarde te creëren;

>

anderzijds de verschuiving van de capaciteit om waarde te creëren in eenvoudige voorspelbare contexten naar waardecreatie in constant veranderende omgevingen.

Ondernemerschap en onderwijs zijn regionale bevoegdheden, waardoor er heel wat beweegt
in deze domeinen op gewestelijk vlak. In Vlaanderen bestaat het actieplan “ondernemend
onderwijs” 37: via een ondernemende cultuur stimuleren onderwijsinstellingen de ondernemingszin bij leerlingen en geven hen voeling met ondernemerschap en kansen om hun ondernemerschapsvaardigheden te ontwikkelen. Ook in Wallonië nam men ondernemend leren op in het Plan Marshall 4.0 38. De nadruk ligt op ondernemend onderwijs, ondernemende
scholen, gericht op het ondersteunen van student-ondernemers of vrouwelijke onderne-

Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship
Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union
36
Gehanteerde definitie: “Entrepreneurship is when you act upon opportunities and ideas and transform them into value for others. The value that is created can be financial, cultural, or social (FFE-YE,
2012)”.
35

37

http://www.vlaio.be/sites/default/files/vr_2015_1112_med.0558_2_actieplan_ondernemend_onderwij
s_-_bijlage.pdf.
38
http://planmarshall.wallonie.be/.
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mers. Bovendien bestaan er ook opleidingen waarin leraren worden getraind in het onderwijzen van ondernemerschap 39. Ook in de Small business Act Brussel werden maatregelen
op het vlak van onderwijs ter bevordering van de ondernemingszin geïntegreerd40.
Ondernemerschapsdynamiek
De aanwezigheid van de ondernemingszin is uiteraard een belangrijke voorwaarde voor ondernemerschap, maar het moet uiteindelijk ook echt tot een oprichting van een onderneming komen vooraleer het een impact heeft op de economische groei en het concurrentievermogen.
De Total early-stage Entrepreneurial Activity (TEA), een indicator uit de GEM-enquête, geeft
daarom het deel van de bevolking tussen 18 en 64 jaar aan dat betrokken is bij het oprichten van
een onderneming of dat een jonge onderneming leidt. Het aantal mensen in België dat volgens
de enquête stappen zetten om een onderneming op te richten stijgt al enkele jaren om te pieken
in 2015 (6,2 %). Daarmee ligt het Belgische ondernemerschap hoger dan in buurlanden Frankrijk (5,3 % in 2014) en Duitsland (4,7 %), maar nog steeds onder de prestatie van onze noorderburen (7,2 %), hoewel die sterk daalde.
Grafiek 3-12. Total early-stage Entrepreneurial Activity
In %.

Bron: Global Entrepreneurship Monitor.

Het aantal ondernemingen nam in 2014 toe met 2,5 % in België (bedrijfseconomie zonder holdings). In Frankrijk nam het ondernemerschap sterker toe en bedroeg de nettogroei van de ondernemingspopulatie 7,2 %. In Nederland was de groei beperkter (2,3 %), terwijl de ondernemingspopulatie in Duitsland sterk afnam met 5,1 % (geschatte cijfers).
De Belgische ondernemingspopulatie bestaat overigens vooral uit kleine ondernemingen: meer
dan twee derde van de ondernemingen heeft geen werknemers (69,2 %), terwijl 21 % maar één
tot vier werknemers in dienst heeft (bedrijfseconomie zonder holdings). Slechts 5,1 % van de
Belgische ondernemingen stelt meer dan 10 personen te werk. Ook in Frankrijk en zeker in Nehttp://www.aei.be/fcee/.
http://werk-economieemploi.brussels/documents/16195/1545531/20160630_Texte+SBA_AdopteGRBC_NL.pdf/545c4723-8fb640e8-8467-d2b597354df9.
39
40
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derland bestaat het ondernemingslandschap vooral uit kleine ondernemingen zonder personeel
(resp. 67 en 78,6 %). In Duitsland, waar net niet de helft uit ondernemingen zonder werknemers
bestaat, telt iets meer dan 12 % van de ondernemingen meer dan 10 werknemers.
Intussen blijkt dat de vrijstelling van de voornaamste sociale werkgeversbijdragen voor de eerste aanwerving zijn vruchten afwerpt: het aantal nieuwe werkgevers steeg in het eerste halfjaar
van 2016, in vergelijking met het eerste halfjaar van 2015, met 24 % 41.
Tabel 3-1. Nettogroei van de populatie van de ondernemingen
In %.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

België

0,84

1,67

1,93

2,78

3,02

2,52

Duitsland

-1,18

0,73

0,91

0,41

-0,85

-5,17

Frankrijk

5,49

4,64

1,02

2,07

4,78

7,23

Nederland

n.b.

n.b.

4,41

2,71

1,03

2,29

Bron: Eurostat.

De Europese Commissie42 startte eind maart 2016 een openbare raadpleging over start-ups en
de obstakels waarmee deze tijdens hun levenscyclus kunnen worden geconfronteerd. Het doel
van de bevraging is om via Europese initiatieven oplossingen te bieden voor de meest voorkomende problemen.
Het is bovendien belangrijk dat ondernemingen internationaal georiënteerd zijn. Zeker voor België, dat een kleine lokale markt heeft, is het belangrijk om over de grenzen heen te kijken. 23 %
van de respondenten betrokken bij ondernemerschap (TEA) in België gaven aan dat ze meer dan
25 % buitenlandse klanten hebben. Ons land is dan ook een kleine maar open economie en de
taalbarrière met onze belangrijkste handelspartners is beperkt.
Toegang tot financiering
Er bestaan diverse mogelijkheden tot financiering, waarvan het eigen kapitaal, de banklening en
de kredietlijn de bekendste en de populairste zijn. Ook durfkapitaal wint vandaag terrein.
Volgens een Europese enquête naar de toegang tot financiering (ECB en EC), werden in 2015
slechts 6 % van de leningaanvragen geweigerd in België, een jaar eerder was dit 7 %. Slechts
70 % van de aanvragen werd evenwel volledig toegestaan, terwijl dat er in 2014 nog 83 % waren.
Het aandeel leningaanvragen dat nog in afwachting was, of geen antwoord ontving was echter
hoog (13 %).

http://borsus.belgium.be/nl/zelfstandigen-die-een-eerste-werknemer-aanwerven-24-meer-heteerste-halfjaar.
42
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8723&lang=nl.
41
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Grafiek 3-13. Resultaat kredietaanvraag voor een banklening
In % van kmo’s die kredietaanvraag deden.

Bron: Europese Commissie, SAFE-enquête.

In 2016 nam de kredietverlening aan ondernemingen, volgend uit een toegenomen vraag, in ons
land toe op jaarbasis. Banken wijten deze toename aan een versoepeling van de kredietvoorwaarden, die te danken is aan de toename van de concurrentiedruk, een betere risicoperceptie
(gunstigere economische vooruitzichten) en dalende rentevoeten. Hoewel de tevredenheid van
ondernemingen over de kredietverlening daalde begin dit jaar, blijft deze nog steeds gunstig.
In de juni-editie van 2016 van de Boordtabel van het Belgische concurrentievermogen is meer
informatie terug te vinden over de financieringsmogelijkheden.

Focus. COSME: concurrentievermogen voor kmo’s
COSME is het EU-programma met als doel het stimuleren van ondernemerschap en draagt
zo bij tot het vergroten van het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen. Dit programma loopt van 2014 tot en met 2020 en heeft een budget van 2,3 miljard
euro. COSME biedt kmo’s steun op 4 vlakken:
>

ondersteunen van internationalisering en toegang tot markten,

>

scheppen van een gunstig ondernemingsklimaat,

>

stimuleren van een ondernemerscultuur en

>

vergemakkelijken van de toegang tot financiering.

Het luik “toegang tot financiering”, in werking sinds augustus 2014, omvat twee financiële
instrumenten:
>

de leninggarantiefaciliteit, die garanties en tegengaranties verstrekt aan financiële instellingen (bv. waarborgmaatschappijen, banken, leasemaatschappijen) zodat zij meer
leningen en leasingdiensten aan kmo‘s kunnen toekennen Op deze manier worden de risico’s gedeeld en krijgen ondernemingen meer kansen.
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>

de vermogensfaciliteit voor groei, deze verschaft risicodragend kapitaal aan beleggingsfondsen die investeren in de uitbreidings- en groeifase van kmo‘s. Dit type financiering is
dus voorzien voor ondernemingen met een groot groeipotentieel, over de landsgrenzen
heen.

Dit programma tracht, in navolging van het Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) dat liep van 2007 tot 2013, via een garantiesysteem en vermogensbijdrage ondernemerschap en groei te stimuleren binnen kmo’s.
Tweede kans
Op het vlak van tweedekansondernemerschap scoort België beter dan de EU op 3 van de 4 criteria. Enkel de faalangst bij( kandidaat-) ondernemers vormt een struikelblok. Meer hierover in de
Boordtabel van juni 2016.
Tabel 3-2. Indicatoren tweedekansondernemerschap
België
Tijd nodig voor oplossen insolventie, 2015 (in
jaren)
Kosten i.v.m. insolventie, 2015
(kosten voor inning van schulden als % van
vermogen debiteur)
Mate van steun voor een tweede kans, 2012
(% v/d bevolking)
Faalangst, 2014 (%)
Bron: Europese Commissie (SBA).

Duitsland

Frankrijk

Nederland

EU

0,9

1,2

1,9

1,1

2

3,5

8

9

3,5

10,3

81

80

80

78

82

49,4

40,0

40,7

34,8

40,7

3.5. Mededinging- netwerkindustrieën
Een competitieve markt waar een goede marktwerking heerst, geeft aanleiding tot billijke prijzen en een afdoende kwaliteit. Niet alleen in productiesectoren is een goede marktwerking een
belangrijke voorwaarde, ook voor netwerkindustrieën is dit essentieel. De verderop besproken
netwerksectoren worden gezien hun belang gereguleerd: de CREG waakt over de energiesector43, het BIPT over de telecomsector. De structuur en werking van deze regulatoren is gestoeld
op drie grote principes: onafhankelijkheid, verantwoording en een gedefinieerd werkterrein 44.
Zowel de energie- als telecomsector spelen een belangrijke rol als inputfactor en facilitator van
andere economische en sociale activiteiten. In een energie-intensieve economie als België is
een goede werking van de energiemarkt noodzakelijk voor een correcte energiebevoorrading
aan bedrijven en gezinnen tegen competitieve prijzen. En ook het goed functioneren van de telecomsector is cruciaal.
In hoofdstuk 2 “prijs- en kostenconcurrentievermogen” werden reeds de prijzen in diverse netwerksectoren aangekaart (elektriciteit, gas en telecom). In dit hoofdstuk wordt het aanbod van
deze netwerksectoren behandeld.

De energiemarkt wordt ook op gewestelijk vlak gereguleerd: VREG in Vlaanderen, CWaPE in Wallonië en BRUGEL in Brussel.

43

OESO (2016), Regulatory management practices in OECD countries, Economic department working
paper 1296.
44
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Elektriciteitsmarkt
De elektriciteitsproductie was volgens Eurostat-cijfers in 2014 nog steeds voor bijna 60 % in
handen van de historische producent, maar diens marktaandeel neemt jaar na jaar af (-32,5
procentpunt op 15 jaar).
De concurrentie neemt sterk toe bij de eindleveranciers, die de brug vormen tussen de distributienetbeheerders en de eindgebruikers: recente cijfers voor 2015 maakten duidelijk dat het totale marktaandeel van de 4 grote leveranciers op de Belgische elektriciteitsmarkt licht afnam tot
71,5 %. Wanneer de marktaandelen berekend worden op basis van het aantal toegangspunten
voorzien de 5 grote leveranciers samen 90,8 % van de elektriciteitsmarkt. De elektriciteitsmarkt
voor industriële afnemers kent, omwille van technische redenen, minder concurrentie en wordt
nog steeds gedomineerd door de historische leverancier.
De concurrentie op de Franse en Nederlandse elektriciteitsmarkt is beperkter dan in België
(resp. slechts 2 en 3 eindleveranciers), terwijl in Duitsland de concurrentie groter is: de 4 grootste leveranciers beheren slechts een derde van de markt.
Grafiek 3-14. Cumulatief marktaandeel grote elektriciteitsleveranciers, 2014
In % en aantal grote leveranciers.

* Marktaandeel België in functie van aantal toegangspunten.
Bron: Eurostat, CREG.

Gasmarkt
De Belgische gasmarkt telde 5 belangrijke invoerders in 2014 (met meer dan 5 % marktaandeel), die samen instaan voor 82,6 % van de gasinvoer in België. De grootste invoerder had een
marktaandeel van 33,4 %.
Uit cijfers van de energieregulatoren voor het jaar 2015 bleek dat er 6 grote eindleveranciers
waren op de Belgische gasmarkt, met een gezamenlijk marktaandeel van 69,6 %. De grootste
leverancier had 20,3 % van de markt in handen. Op de markt van industriële gasafnemers (met
een jaarlijkse verbruik hoger dan 10 GWh) nam de concurrentie toe: de grootste leverancier bezat er in 2014 slechts 37 % van de markt, terwijl hij in 2012 nog meer dan de helft van de markt
in handen had.
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Grafiek 3-15. Marktaandeel grootste gasleverancier
In %.

Bron: Eurostat.

Telecommunicatie
Het marktaandeel van de historische operator van vaste breedband bedroeg in België 46 % (in
juli 2015). Dit marktaandeel steeg ten opzichte van 2014 (toen 44 %), grotendeels dankzij de recuperatie van de klanten van Base nadat deze geen vaste breedband meer aanbood. België bevindt zich boven het Europese gemiddelde van 41 %.
Grafiek 3-16. Marktaandeel van de historische
operator in vaste breedband, 2014

Grafiek 3-17. Marktaandeel van de belangrijkste mobiele operator

In %.

In %.

Bron: Eurostat.

De belangrijkste mobiele operator in België, Proximus, domineerde de markt met een marktaandeel (aandeel actieve simkaarten in %) van 41 % in het najaar van 2015. Het aandeel van de
grootste operator bedroeg in de EU gemiddeld 34,7 % in 2014.
Meer informatie over de mededinging in de netwerkindustrieën (elektriciteit, gas en telecom) is
terug te vinden in de derde Boordtabel van het Belgische concurrentievermogen (juni 2016).
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Focus. Consumer markets scoreboard
In september 2016 publiceerde de Europese Commissie het tweejaarlijkse Consumer Markets Scoreboard 45. Deze boordtabel meet hoe meer dan 40 consumentenmarkten scoren
voor indicatoren zoals vertrouwen, vergelijkbaarheid, marktaanbod, beantwoorden aan verwachtingen, klachten en problemen. Het meten van deze prestaties helpt om de markten te
hervormen en de consumentenwetgeving te verbeteren. Zulke inspanningen bevorderen de
optimale allocatie en het concurrentievermogen. Bovendien bestaat er ook een licht positieve correlatie tussen de prestaties op het vlak van vertrouwen en verwachtingen en het algemene concurrentievermogen.
Het meest recente rapport geeft aan dat de prestaties van de dienstenmarkten er sneller op
vooruitgingen dan deze van de goederenmarkten. Vooral de financiële diensten vertoonden
de grootste progressie. Niettemin verschillen de prestaties sterk naargelang de besproken
markten en landen. Algemeen in de EU bleek de elektriciteitsmarkt niet voldoende te beantwoorden aan de wensen van de consumenten en ook de telecommarkt kende problemen.
Klanten ondervonden de meeste nadelen in deze twee sectoren.
Voor België lag de gemiddelde score van de marktprestatie-indicatoren onder het EUgemiddelde, ondanks de stijging ten opzichte van de voorgaande periode (2015 t.o.v. 2013)
die vooral te danken was aan de dienstenmarkten. De elektriciteitsmarkt was een van de
best presterende markten in ons land: het aantal klachten en problemen kwam lager uit dan
in de EU en de verwachtingen lagen hoger. De telecommarkt daarentegen behoorde tot de
slechtst presterende markten in vergelijking met de EU omwille van de tegenvallende scores op het vlak van vergelijkbaarheid, vertrouwen en keuzemogelijkheden.

3.6. Arbeidsmarkt
De statistieken over de tewerkstellingsgraad werden besproken in de Boordtabel van juni 2016.
Grafiek 3-18. Tewerkstellingsgraad
In % van de totale bevolking van 20- tot 64-jarigen.

Bron: Eurostat.
45

Europese Commissie (2016), Consumer Markets Scoreboard 2016, september.
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3.7. Onderwijs en opleiding
Duitsland bleef in 2015 het land dat het minst goed presteerde, met een aandeel afgestudeerden
van het hoger onderwijs van 32,3 %. Nederland daarentegen kende het hoogste aandeel
(46,3 %). Frankrijk bezette de tweede plaats (45,1 %) en werd op de voet gevolgd door België
(42,7 %). België verbond zich ertoe het aandeel afgestudeerden van het hoger onderwijs in de
bevolkingsgroep 30-34 op te trekken naar 47 % tegen 2020. Dit doel is ambitieuzer dan dat wat
werd gesteld voor de hele EU (40 %). De ontwikkelingen ten opzichte van de overeenstemmende
periode één jaar eerder laten zien dat België in 2015 het enige land was waar het aandeel afgestudeerden van het hoger onderwijs daalde (-1,1 procentpunt).
Grafiek 3-19. Totaal afgestudeerden hoger onderwijs tussen 30-34 jaar
In %.

Bron: Eurostat.

Tussen 2008 en 2015 steeg het percentage afgestudeerden van het hoger onderwijs met 16,6 %
in Duitsland, met 15,2 % in Nederland en met 10 % in Frankrijk, terwijl het in België met 0,47 %
daalde.
In 2015 bedroeg het aandeel voortijdige schoolverlaters in België 10,1 %, na 9,8 % in 2014. België is van plan om tegen 2020 de schooluitval terug te brengen tot 9,5 %. Ook deze doelstelling is
ambitieuzer dan die op Europees niveau (10 %).
De beroepsopleiding is een bepalende factor in het verwerven of verbeteren van de kennis, kwalificaties en vaardigheden van de werknemers. Ze draagt sterk bij tot het verbeteren van de productiviteit, maar ook tot professionele integratie of re-integratie.
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Grafiek 3-20. 25 tot 64-jarigen die een voortgezette vorming hebben gevolgd 46
In %.

Bron: Eurostat.

België vertoonde op dit gebied zeer slechte prestaties in de onderzochte periode. Het bleef achterop ten opzichte van Duitsland (8,1 % in 2015), het gemiddelde van de EU28 (10,7 % in 2015) en
vooral Nederland (18,9 % in 2015). De Scandinavische landen zijn duidelijk een uitzondering met
prestaties die ver boven die van de andere EU-landen liggen. In 2015 had slechts 6,9 % (-0,5 procentpunt ten opzichte van 2014) van de Belgische bevolking tussen 25 en 64 jaar ten minste
eenmaal een voortgezette opleiding gevolgd.
Sinds 2005 wordt van ondernemingen verwacht gemiddeld één dag voortgezette opleiding per
werknemer per jaar te organiseren, naast de verplichting dat ondernemingen uit de privésector
1,9 % van de loonmassa moeten investeren in voortgezette opleidingen. De Expertengroep Concurrentievermogen en Werkgelegenheid 47 stelde vast dat het huidige Belgische kader inzake
opleiding voor ondernemingen enkele gebreken kent: de doelstelling van 1,9 % is eerder een
financieel instrument dan een doelstelling op zich, er bestaat een gebrek aan samenhang tussen het bestuurmechanisme (incl. evaluatiemechanisme), de doelstelling en de wettelijk bepaalde instrumenten en tot slot worden ook de verschillende rechtsbronnen (wettelijk en conventioneel) met elkaar verward.
Om tegemoet te komen aan de tekortkomingen van het huidige beleid stelde de expertengroep
twee alternatieven voor. Deze alternatieven moeten voldoen aan 3 belangrijke doelstellingen:
•

een betere werking van de arbeidsmarkt en de afstemming van de noden van de ondernemingen op de professionele plannen van de werknemers;

•

het veiligstellen van de professionele loopbaan van de werknemers en

•

de inschakeling en zelfs herinschakeling op de arbeidsmarkt voor niet-werkende werkzoekenden makkelijker maken.

Het grote verschil voor het Franse resultaat tussen 2012 en 2013 vloeit voort uit een breuk in de
statistische reeks, wat zich ook vertaalt in de EU-reeks..
46

Expertengroep Concurrentievermogen en Werkgelegenheid (2015), Commissie 5: "Vormingsinspanningen van ondernemingen", november.
47
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Het eerste alternatief gaat uit van een institutionele benadering, waarbij de sectoren de vrijheid
krijgen om op basis van hun specifieke noden de beste instrumenten uit te tekenen. Het tweede
alternatief presenteert de individuele opleidingsrekening. Deze opleidingsrekening bevat kredieten voor de financiering van gecertificeerde opleidingen met het oog op het beheer van de beroepsloopbaan.

3.8. Ondersteuning van het bedrijfsklimaat
Ease of doing business
België presteert, in vergelijking met de belangrijkste handelspartners, minder goed op het vlak
van ondersteuning van het bedrijfsklimaat. Dat valt af te leiden uit de ease of doing business
indicator: België bevindt zich op een 43e plaats, terwijl de buurlanden zich in de top 30 bevinden.
Het registreren van eigendom, kredietinformatieverstrekking en de hoge belastingdruk vormen
de grootste struikelblokken. Een meer gedetailleerde analyse van de ease of doing business
indicator vindt u in de Boordtabel van november 2015.
Tabel 3-3. Ease of doing business indicator
Afstand tot de grens (100 %), in %.

Score 2014-2015 (%)

Score 2008-2009 (%)

Ranking 2014-2015

België

72,5

74,05

43

Duitsland

79,87

79,96

15

Frankrijk

75,96

70,36

27

Nederland

75,94

75,2

28

Bron: Wereldbank, Doing business.
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Toelichting bij de tabel: Op basis van de resultaten van het laatste beschikbare jaar (het jaar
vermeld in de tweede kolom van de overzichtstabel) geven de groene en rode kleur informatie
over de positie van het land ten opzichte van de drie handelspartners (groen voor de beste positie en rood voor de slechtste). Staat er bij het jaartal van een indicator een “N”, dan werden
de gegevens daarvan geactualiseerd. De richting van de pijlen geeft alleen de verandering in
resultaten van het land ten opzichte van een jaar eerder en maakt dus geen vergelijking met
de partnerlanden mogelijk. Voor de indicatoren waarvan een "ranking" werd uitgevoerd, geven
de pijlen de verandering van de positie in de ranglijst aan.
Samenvatting niet-prijsconcurrentievermogen
Indicatoren

Jaar

België

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Min.

Max.

2,5

2,9

2,3

2,0

0,38 (RO)

3,05 (DK)

↗

1,38

↗

1,43

↗

1,47

↗

1,38

↘

0,34 (RO)

↘

2,02 (DK)

↗

162

419

↘

=

307

↗

=

180

↗

8 (GR)

418 (NL)

↗

↘

↗

↗

↘

↗

8.216

56.437

-1.889

9.106

-101.335
(GB)

188.193
(LU)

↗

↘

↘

↗

↗

↗

2

3

4

1

-

-

=

=

=

-

-

77,6

↘

24,8

15,0

61,8

2,8 (HR)

77,6 (BE)

↗

24,6

↗

24,6

↗

16,5

↗

17

↗

5,8 (BG)

↗

32,2 (IE)

↗

22,3

↗

17,4

↗

17,5

↗

13,3

↗

1,3 (GR)

↗

37,4 (IE)

↗

18,3

↗

13,4

↗

16,2

↗

22,2*

↘

10,5 (SK)

↗

37,0 (LU)

↗

↗

↘

↗

↗

↗

Innovatie
Uitgaven aan O&O (in % bbp)

2014

Aandeel van O&O-personeel
(in %)

2014

Octrooiaanvragen bij het EOB
(aantal per miljoen inwoners)

2015(N)

Directe buitenlandse investeringen
Saldo buitenlandse investeringsstromen
(in miljoen euro)

2015(N)

Digitale economie
Dekkingsgraad van de bevolking
door netwerken van de nieuwe
generatie en 4G (ranking 1-4)

2015

Percentage vaste breedbandabonnementen van min. 30Mbps

2015

Percentage van de ondernemingen die online verkopen via
verschillende computernetwerken

2015

Percentage van de omzet afkomstig uit e-commerce

2015

Investeringen in de netwerken
(in % van de inkomsten van de
sector elektronische communicatie)

2014(N)
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Ondernemerschap
TEA-activity (in %)

2015

Internationale oriëntatie
kmo's (% van TEA)

2015

Aandeel toegestane leningen
kmo's
(in % totale aanvragen)

2015

Mate van steun voor tweede
kans (in %)

2012

Mededinging

4,7

5,3 **

7,2

↗

=

22,9

↘

25,1

22,0 **

↘

19,7

6,3
(ES)

40,0 (LU)

↘

=

70

↗

76

71

↗

38

↗

23 (GR)

↘

79 (PL)

↘

80

↘

=

81

↗

80

78

↘

60 (SI)

↗

91(GR)

=

=

=

=

=

=

4,0

4,0

2,0

3,0

1 (GR,
CY, MT)

9 (SI)

↘

=

=

27,1

14,5*

47,1

↘

↘

=

↘

-

14,1 (LV)
↗

1

Aantal grote leveranciers
elektriciteit

2014

Aandeel grootste leverancier
gas (in %)

2014

Marktaandeel van de historische operator voor vaste
breedband (in %)

2015

Marktaandeel van de belangrijkste mobiele operator (in %)

Tewerkstellingsgraad (in %
van de totale bevolking tussen 20-64 jaar)

Totaal afgestudeerden hoger
onderwijs tussen 30-34 jaar
(in %)
Percentage van de bevolking
tussen 25 en 64 jaar die een
voortgezette opleiding volgde

2015(N)

Ease of doing business indicator (afstand tot de grens
(100 %), in %)

100 (LV)

-

=

=

46

42

39

42

24 (BG)

67 (LU)

↗

=

=

41,0

32,3*

33,3

↗

49,8**

↗

↘

↗

↘

↗

↗

67,2

78

69,5

76,4

54,9
(GR)

80,5 (SE)

↘

↗

↗

↗

↗

↗

42,7

32,3

45,1

46,3

25,3
(IT)

57,6 (LT)

↘

6,9

↗

8,1

↗

18,6

↗

18,9

↗

1,3
(RO)

↗

31,3 (DK)

↘

↗

↗

↗

↘

↘

72,5

79,9

76,0

76,0

63,7
(MT)

84,4 (DK)

↗

↗

↗

↘

↗

↗

2015(N)

Ondersteuning bedrijfsklimaat

↗

14,5*
(DE)

2015

Onderwijs en opleiding

=

-

2015

Arbeidsmarkt

1

3,5
(BG)

6,2

2014-2015

Hoe groter het aandeel van de grootste leverancier, hoe minder concurrentie in de netwerkindustrie.

* 2012 ;
** cijfers voorgaande jaar.
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29,8
(PL)
=

65,9 (CY)
↘
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4. Duurzame ontwikkeling en sociale cohesie
Volgens László Andor, voormalig Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken
en Inclusie: “De structurele vergroening van de economie en het efficiënte gebruik van hulpbronnen heeft reeds in alle sectoren voor verandering gezorgd. Ze maakt het mogelijk kwalitatieve banen te creëren, die verenigbaar zijn met de bescherming van het milieu en tegelijk bijdragen tot het economische herstel en de vrijwaring van het welzijn van toekomstige generaties.
Als we passende maatregelen treffen, maken we van de groene economie een belangrijke motor van het globale concurrentievermogen van Europa, ten dienste van de verwezenlijking van de
doelstellingen van de Europa 2020-strategie.”
Verder blijkt uit de modelvorming van de OESO, voorgesteld in de Milieuvooruitzichten voor 2050
(Environmental Outlook to 2050) dat de regeringen die groene groei centraal plaatsen in de ontwikkeling, een duurzame economische groei en sociale stabiliteit kunnen realiseren, en het milieu en de natuurlijke hulpbronnen beschermen voor toekomstige generaties 48.
Bovendien wijst het concept van "Creating Shared Value", dat wordt beschreven door Porter en
Kramer (2011), op de mogelijkheid om aan de maatschappelijke behoeften te voldoen (alle economische, sociale of milieubehoeften van een samenleving), terwijl er tegemoetgekomen wordt
aan de doelstellingen van de ondernemingen.
Door duurzaamheid in de waardeketens te integreren en innovatie of de herpositionering op
traditionele markten te bevorderen, kunnen de gedeelde waarden “toegevoegde waarde verschaffen” door de productiviteit van de onderneming en het welzijn van de werknemers te verhogen en winst op te leveren voor de gemeenschap. Deze gedeelde waarden zetten aan om rekening te houden met externe factoren (zoals energieverspilling, vervuiling).
Om de economische en financiële crisis te overwinnen en de transformatie van de economie in
een groene economie te meten, heeft de Europese Unie (EU) de "Europa 2020"-strategie uitgewerkt, gevolgd door het "EU 2030 energie- en klimaatpakket" met als doel om de economie van
de Unie intelligent, concurrerend, duurzaam en inclusief te maken met hoge niveaus van tewerkstelling, productiviteit en sociale cohesie.
Duurzame ontwikkeling
In 2014 daalde in België en zijn voornaamste handelspartners de uitstoot van broeikasgassen
(BKG) (FR: -5,5 %, DE: -4,6 %, BE: -4,3 % en NL: -3,7 %) ten opzichte van een jaar eerder. Over
een langere periode (2008-2014) realiseerde ons land de sterkste daling van de uitstoot van
broeikasgassen (-18 %), gevolgd door Frankrijk (-8 %), Nederland (-6 %) en Duitsland (-3 %).

48

OESO (2013), Putting Green Growth at the Heart of Development, 5 juni.
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Grafiek 4-1. Uitstoot van broeikasgassen
Index van de uitstoot van broeikasgassen (in CO2-equivalent), 1990 = 100.

Bron: Eurostat.

België en zijn belangrijkste handelspartners zagen hun aandelen van hernieuwbare energie in
het bruto finale energieverbruik in 2014 toenemen ten opzichte van 2013. Met een aandeel van
8 % in 2014 moet ons land nog een inspanning leveren van 5 procentpunt om in 2020 de doelstelling van 13 % te bereiken.
Grafiek 4-2. Aandeel van hernieuwbare energieën in het bruto finale energieverbruik
In %.

Bron: Eurostat.

Tussen 2008 en 2014 steeg de productie van hernieuwbare energie in ons land van 16,9 TWh
(terawattuur) naar 31,2 TWh. In 2014 werd iets meer dan de helft van deze energie geproduceerd
voor verwarmingsdoeleinden (14,5 TWh), 39 % in de vorm van elektriciteit (12,3 TWh) en de rest
in de vorm van brandstof voor transport (4,4 TWh) 49.
49

http://www.apere.org/observatoire-belge-des-energies-renouvelables.
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Sinds het piekjaar in 2010 nam de energie-intensiteit van België en zijn belangrijkste handelspartners af. Met name, tussen 2010 en 2014 daalde de energie-intensiteit van ons land, Nederland, Duitsland en Frankrijk respectievelijk met 16 %, 13 %, 12 % en 10 %.
Grafiek 4-3. Energie-intensiteit van de economie
In kg olie-equivalent per 1.000 euro.

Bron: Eurostat.

Volgens Eurostat 50 kan de tertiarisering van de Europese economie de meest significante daling
van de energie-intensiteit van ons land uitleggen. Een op diensten gebaseerde economie heeft
namelijk, a priori, relatief lage energie-intensiteitniveaus, terwijl economieën gebaseerd op
zware industrieën (zoals de ijzer- en staalproductie), waar het merendeel van hun economische
activiteit waarschijnlijk in de industriële sectoren ligt, een hogere energie-intensiteit kennen.
Sociale cohesie
Tabel 4-1. Personen met een risico op armoede of sociale uitsluiting
In duizend personen.
Risico op armoede of
sociale uitsluiting
2008
België

2014

Personen in een situatie
van ernstige materiële
deprivatie
2008

2014

Personen met een
risico op armoede na
sociale overdrachten
2008

Personen die leven in
een huishouden met
een zeer lage arbeidsintensiteit

2014

2008

2014

2.194

2.339

595

650

1.554

1.704

967

1.244

Duitsland

16.345

16.508

4.442

3.974

12.389

13.337

7.044

5.783

Frankrijk

11.150

11.540

3.253

2.985

7.554

8.302

4.069

4.462

2.432

2.751

252

526

1.713

1.937

1.053

1.295

Nederland

Bron: Eurostat.

De groep mensen met een risico op armoede steeg in België en onze belangrijkste handelspartners over de periode 2008–2014. In procent van de totale bevolking was het aandeel personen
met risico op armoede in 2014 het hoogst in België en Duitsland met respectievelijk 21,2 % (of
+0,4 procentpunt ten opzichte van 2008 en 2013) en 20,6 % (of +0,5 procentpunt ten opzichte van
2008 en +0,3 procentpunt ten opzichte van 2013).
50

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Consumption_of_energy.
73

“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”

Een analyse van de drie elementen die het risico op armoede of sociale uitsluiting definiëren,
toonde aan dat 650.000 Belgen of 5,9 % van de totale bevolking in 2014 in een situatie van ernstige materiële deprivatie verkeerde. Hun levensomstandigheden zijn beperkt door een gebrek aan
middelen, zoals bv. het feit dat ze hun facturen niet kunnen betalen, hun woning niet correct
kunnen verwarmen of zich geen week vakantie weg van huis kunnen veroorloven. Als we 2014
vergelijken met 2008, dan daalde het aantal mensen in een situatie van ernstige materiële deprivatie in Frankrijk en Duitsland respectievelijk met 268.000 personen en 468.000 personen,
terwijl dit aantal toenam in Nederland (met 274.000 personen) en in ons land (met 55.000 personen). In 2014 liepen 1,7 miljoen Belgen een risico op armoede na in aanmerkingneming van de
sociale overdrachten, wat wil zeggen dat het besteedbaar inkomen lager was dan de nationale
armoedegrens51. Tussen 2008 en 2014 steeg het aantal mensen met een risico op monetaire
armoede in Duitsland (+948.000 personen), Nederland (+224.000 personen), Frankrijk (+748.000
personen) en België (+150.000 personen).
Volgens de indicator voor de lage arbeidsintensiteit leefde 14,6 % van de bevolking in België tussen de leeftijd van 0 en 59 jaar in 2014 in huishoudens waar de volwassenen minder dan 20 %
van hun totale arbeidspotentieel gebruikten. In vergelijking met 2008 is het aantal personen in
België, Nederland en Frankrijk met respectievelijk 277.000, 242.000 en 393.000 personen gestegen, terwijl in Duitsland het aantal met 1,3 miljoen personen daalde.
Naar aanleiding van de Europa 2020-strategie stelde België zich in zijn nationale hervormingsprogramma's (2011-2013) tot doel om het aantal personen met een risico op armoede of sociale
uitsluiting tussen 2008 en 2018 met 380.000 eenheden te doen dalen, wat op basis van de resultaten van 2014 neerkomt op een vereiste vermindering met 526.000 personen.
Bovendien vermeldt het nationale hervormingsprogramma voor 2016 52 de wil om:
•

de sociale bescherming van de bevolking te garanderen,

•

kinderarmoede te verminderen,

•

de actieve inclusie van personen die zich ver van de arbeidsmarkt bevinden te bevorderen
door overleg met de gefedereerde entiteiten,

•

een bijdrage te leveren aan de strijd tegen ongeschikte huisvesting en

•

immigranten op te vangen en te integreren.

Volgens Eurostat zijn mensen met een armoederisico mensen in huishoudens met een beschikbaar
inkomen per volwassene dat lager ligt dan armoedegrens. De armoedegrens werd vastgesteld op
60 % van het equivalente mediane nationale inkomen (na sociale overdrachten).
Mensen met een ernstige materiële deprivatie hebben beperkte leefomstandigheden door een gebrek
aan middelen en worden geconfronteerd met de deprivatie van ten minste 4 van de 9 volgende elementen. Ze zijn niet in staat om:
1) huur, een hypotheek of rekeningen van nutsbedrijven op tijd te betalen,
2) hun huis voldoende te verwarmen,
3) om te gaan met onverwachte uitgaven,
4) om de twee dagen vlees, vis of gelijkwaardige eiwitten te eten,
5) zich een week vakantie weg van huis te veroorloven,
6) zich een persoonlijke auto, een wasmachine, een kleurentelevisie, of een telefoon (met inbegrip
een mobiele telefoon) aan te schaffen.
Personen die in huishoudens met een erg lage arbeidsintensiteit leven, zijn personen tussen 0 en 59
jaar die in huishoudens wonen, waar de volwassenen (tussen 18 en 59 jaar oud) minder dan 20 % van
hun totale arbeidspotentieel hebben gebruikt in de loop van het afgelopen jaar. Studenten worden
hierbij uitgesloten.
51

52

Nationaal Hervormingsprogramma 2016, april 2016, p.27-30.
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Focus. De kringloopeconomie
De Europese economie werkt momenteel volgens het zgn. lineaire model “delvenvervaardigen-wegwerpen” maar heeft thans wel de ambitie om over te schakelen op een
meer circulaire economie, waarbij de waarde van de producten, grondstoffen en hulpbronnen zo lang mogelijk binnen de economie wordt gehouden en de afvalproductie tot een minimum wordt herleid.
Volgens onderzoek hierover, dat tezamen is gevoerd door de Ellen Macarthur-stichting, het
Stiftungsfonds für Umweltökonomie und Nachhaltigkeit (SUN), de (in milieu-economie gespecialiseerde) Deutsche Post-stichting, en het Mc Kinsey Center for Business and Environment, betekent circulaire economie (of kringloopeconomie) voor Europa een belangrijke
kans om de productiviteit van de hulpbronnen te verhogen, om de afhankelijkheid van grondstoffen en de afvalproductie te verminderen, en om de werkgelegenheid en de groei aan te
wakkeren. Een kringloopsysteem zou het concurrentievermogen verbeteren en innovatiepotentieel kunnen vrijmaken.
Immers zou, nog steeds volgens voornoemd onderzoek, een door de technologische revolutie gedragen kringloopeconomie het de Europese Unie mogelijk maken jaarlijks tot 3 % productiviteitswinst op hulpbronnen te boeken. Tegen 2030 zouden daardoor de Europese economieën tot 600 miljard euro jaarlijks op primaire hulpbronnen kunnen besparen. Met 1.200
miljard euro besparingen op andere bestedingen dan hulpbronnen alsook op externaliteiten
zou het totale bedrag van wat bespaard kan worden oplopen tot ongeveer 1.800 miljard euro
per jaar. Dit zou leiden tot een stijging met 7 procentpunt van het bbp t.o.v. het huidige ontwikkelingsscenario, met bovendien een gunstige uitwerking op de werkgelegenheid.
Anderzijds heeft de Europese Commissie eind 2015 haar actieplan ter bevordering van de
kringloopeconomie voorgesteld. Door de beoogde maatregelen wordt de kringloopeconomie
ondersteund bij elke stap van de waardeketen: productie, consumptie, herstel en hervervaardiging, afvalbeheer en secundaire grondstoffen die opnieuw terecht komen in de economie. De lidstaten, gewesten, steden, bedrijven en burgers worden ertoe aangezet ten volle
hun rol te spelen in de actie die op EU-schaal gevoerd wordt, door zich hiervoor in te zetten
en door aan te vullen met nationale maatregelen.
België, met zijn eigenheden als troef, heeft de ambitie een van de voornaamste voortrekkers
in Europa te worden in de ontwikkeling van een kringloopeconomie tegen 2030. Daarom stelt
de federale regering volgende maatregelen voor:
>

helpen bij het vastleggen van duidelijke becijferde doelstellingen en de voortgang ervan
meten;

>

bijdragen tot het invoeren van nieuwe innovatieve en performante bedrijfsmodellen;

>

ervoor zorgen dat producten alsook hun componenten en grondstoffen langer gebruikt
worden;

>

informatie verstrekken aan de verschillende betrokken actoren;

>

invloed uitoefenen op het Europese debat ter zake.
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Door zijn strategische beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling heeft
België zich voorzien van een ambitieus kader om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van de 21e eeuw. Indien die visie optimaal en transversaal wordt uitgevoerd zullen wij
in 2050 “leven in een slagvaste samenleving. Productie en consumptie zullen berusten op
een doeltreffend gebruik van natuurlijke hulpbronnen, waarbij rekening wordt gehouden met
de draagkracht van onze planeet, en ten goede komen aan de sociale en economische ontwikkeling” 53.

http://economie.fgov.be/nl/binaries/Belgie_als_voortrekker_van_de_circulaire_economie_tcm325259697.pdf.
53
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Toelichting bij de tabel: Op basis van de resultaten van het laatste beschikbare jaar (het jaar
vermeld in de tweede kolom van de overzichtstabel) geven de groene en rode kleur informatie
over de positie van het land ten opzichte van de drie handelspartners (groen voor de beste positie en rood voor de slechtste). Staat er bij het jaartal van een indicator een “N”, dan werden
de gegevens daarvan geactualiseerd. De richting van de pijlen geeft alleen de verandering in
resultaten van het land ten opzichte van een jaar eerder en maakt dus geen vergelijking met
de partnerlanden mogelijk. Voor de indicatoren waarvan een "ranking" werd uitgevoerd, geven
de pijlen de verandering van de positie in de ranglijst aan.

Samenvatting duurzame ontwikkeling en sociale cohesie
Indicatoren

Jaar

België

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Min.

Max.

79,1

73,5

85,4

87,3

40,5
(LT)

150,9
(MT)

↘

8,0

↘

13,8

↘

14,3

↘

5,5

↘

4,5
(LU)

↗

52,6
(SE)

↗

↗

↗

↗

↗

↗

Duurzame ontwikkeling
Uitstoot van broeikasgassen
(indices 1990 = 100)
Aandeel van hernieuwbare energie in het
bruto finale energieverbruik (in %)
Energie-intensiteit van
de economie
(in kg olie-equivalent
per 1.000 euro)

2014(N)

2014

114,1

120,1

119,4

68,6
(DK)

445,2
(BG)

↘

↘

↘

↘

↘

↗

21,2

20,6

18,5

16,5

14,8
(CZ)

40,2
(RO)

↗

↗

↗

↗

↗

↘

2014(N)

Sociale cohesie
Bevolking met een
risico op armoede of
uitsluiting (in % van de
totale bevolking)

141,5

2014
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5. Samengestelde indicator van de boordtabel
De samengestelde indicator wil een samenhangend beeld scheppen van de wijziging van het
concurrentievermogen van België in vergelijking met zijn buurlanden. Deze samengestelde indicator omvat een klein aantal belangrijke indicatoren die betrekking hebben op de verschillende
dimensies van het concurrentievermogen. Voorzichtigheid is echter geboden bij de interpretatie
van een dergelijke tool, deze moet worden genuanceerd door de verschillende observaties en
analyses in deze boordtabel.
Deze samengestelde indicator werd opgesteld op basis van de in juni 2016 beschikbare gegevens. De samengestelde indicator werd daarom niet geactualiseerd in deze editie (november
2016), maar wordt in 2017 wel opnieuw berekend.

5.1. Methodologie
De samengestelde indicator wordt berekend op basis van 18 indicatoren, onderverdeeld in acht
categorieën en in drie thema's (zie tabel A). De verschillende indicatoren worden omschreven en
geanalyseerd in de overeenstemmende delen van de boordtabel. Drie van de categorieën hebben betrekking op het thema van het prijs- en kostenconcurrentievermogen, met name de productiviteit en arbeidskosten, de prijzen van de netwerkindustrieën en de ruilvoet. Het nietprijsconcurrentievermogen wordt geanalyseerd op basis van de innovatie, het ondernemerschap
en de arbeidsmarkt. De duurzame ontwikkeling en de sociale cohesie worden besproken als
apart thema.
Tabel A. Indicatoren van de samengestelde indicator
Indicator
Thema
Prijs- en kostenconcurrentievermogen
Productiviteit en
loonkost

Loonkost per eenheid, per persoon (index 2010 = 100)

Prijs - netwerkindustrieën

Elektriciteitsprijs zonder btw en andere terugvorderbare taksen en heffingen
(euro)

Loonkost per eenheid, per persoon (niveau)

Ruilvoet (index 2000 = 100)
Ruilvoet
Niet-prijsconcurrentievermogen
Kmo’s die een innoverend product of proces introduceren (in % van totale
kmo’s)
Innovatie

Uitvoer van hoogtechnologische producten (in % van totale uitvoer)
O&O-uitgaven (in % van het bbp)
Dekkingsgraad 4G (in % van de huishoudens)
Onlineverkopen (in % van het totaal)
TEA-activity

Ondernemerschap

Internationale oriëntatie van kmo’s
Percentage toegestane leningen aan kmo’s
Ondersteuning bedrijfsklimaat (doing business)

Arbeidsmarkt

Tewerkstellingsgraad
Totaal afgestudeerden hoger onderwijs tussen 30-34 jaar (in %)
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Indicator
Thema
Duurzame ontwikkeling en sociale cohesie
Duurzame ontwikkeling
Sociale cohesie

Energie-intensiteit van de economie (kg olie-equivalent per 1000 euro)
Bruto binnenlands energieverbruik gedeeld door het bbp
Aandeel hernieuwbare energie in bruto finaal energieverbruik (in %)
Risico op armoede of sociale uitsluiting (in % van de totale bevolking)

De verschillende indicatoren worden geanalyseerd voor België en zijn drie voornaamste handelspartners (Duitsland, Frankrijk, Nederland), over de periode van 2011 tot 2015. De indicatoren worden gemeten op jaarbasis. Bij een ontbrekende waarde voor een indicator wordt, om de
continuïteit in de database te waarborgen, de vorige beschikbare waarde gebruikt.
Om ze onderling vergelijkbaar te maken, zijn de verschillende indicatoren gestandaardiseerd
tussen 0 (niet-wenselijke waarde) en 1 (wenselijke waarde) op basis van de min-maxbenadering 54. Deze standaardisatie van statistische gegevens geeft een score van 1 aan het land
dat het best presteert (0 voor het slechtst presterende) voor de betreffende indicator en het jaar.
De scores van de twee andere landen hangen af van hun afwijking van deze twee uitersten.
De gestandaardiseerde indicatoren worden vervolgens gegroepeerd per thema, door het rekenkundige gemiddelde van de indicatoren van elke categorie te nemen en het rekenkundige gemiddelde van de categorieën van elk thema 55. Het idee is om hetzelfde gewicht te geven aan elke
categorie in elk thema, en hetzelfde gewicht aan elke indicator in elke categorie.
De samengestelde indicatoren van de verschillende thema’s worden vervolgens samengevoegd
tot één globale samengestelde indicator, rekening houdend met de vooropgestelde gewichten:
40 % voor prijs- en kostenconcurrentievermogen, 40 % voor niet-prijsconcurrentievermogen en
20 % voor duurzame ontwikkeling en sociale cohesie.
De eindscore schommelt voor elk land tussen 0 en 1. Een land dat voor elke indicator het beste
scoort, zou dan voor de globale samengestelde indicator een score van 1 hebben, terwijl een
eindscore dicht bij 0 zou betekenen dat het land minder vaak goede resultaten behaald heeft.

Dat wil zeggen volgens de volgende formule: gestandaardiseerde waarde = [initiële waarde - effectieve minimumwaarde] / [effectieve maximumwaarde - effectieve minimumwaarde] , of (1 - deze
waarde) als de wenselijke waarde van de indicator een minder hoge waarde is (bv.: de wijziging van de
loonkosten).
54

55

Dit geeft de volgende vergelijkingen voor de samengestelde indicatoren van de categorieën:

SI Prijs-kosten = (1/3) * [0,5*loonkosten per eenheid index + 0,5* loonkosten per eenheid niveau] +
(1/3) * elektriciteitsprijzen + (1/3) * ruilvoet.
SI Niet-prijs = (1/3)* [0,2*kmo’s die een innoverend product of proces op de markt brengen + 0,2 *
export van hoogtechnologische producten + 0,2 * O&O-uitgaven + 0,2 * 4G-dekking + 0,2 * onlineverkoop] + (1/3) * [0,25 * TEA-activity + 0,25 * internationale oriëntatie van de kmo’s + 0,25 * percentage
leningen aan kmo's + 0,25 * Doing Business] + (1/3) * [0,5*tewerkstellingsgraad + 0,5*totaal aantal
diploma’s].
SI DO-SC = (1/2) * [0,5 * energie-intensiteit + 0,5 * aandeel van de hernieuwbare energie] + (1/2) *
[armoederisico].
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Resultaten
Zoals hierboven reeds aangehaald zijn de resultaten van de samengestelde indicator gebaseerd
op de in juni 2016 beschikbare gegevens. Gegevens die beschikbaar werden na deze periode
zullen in 2017 geïntegreerd worden in de samengestelde indicator.
Grafiek A. Samengestelde indicator: globaal en per thema
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Afkortingenlijst
ISO-afkortingen voor landen
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Oostenrijk

AU

Australië

BE

België

BG

Bulgarije
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Brazilië

CA

Canada

CH

Zwitserland
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Chili

CN

China
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CZ

Tsjechië
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Duitsland
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Denemarken
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Estland
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Finland
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Griekenland
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Kroatië
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Indonesië
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Ierland
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Israël
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India
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IJsland
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Italië
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Japan

KR

Zuid-Korea

LT

Litouwen

LU

Luxemburg

LV

Letland

MT

Malta

MX

Mexico

NL

Nederland

NO

Noorwegen

NZ

Nieuw-Zeeland

PL

Polen
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PT

Portugal

RO

Roemenië

RU

Rusland

SE

Zweden

SI

Slovenië

SK

Slowakije

TR

Turkije

US

Verenigde Staten van Amerika

ZA

Zuid-Afrika

Andere afkortingen
4G

Vierde generatie norm (LTE)

AD

Antidumping

AS

Antisubsidie

BBKV

Bruto binnenlandse kapitaalvorming

bbp

Bruto binnenlands product

BIPT

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

BKG

Broeikasgassen

BRICS

Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika

BRUGEL

Brusselse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt

btw

Belasting op de toegevoegde waarde

CIP

Competitiveness and Innovation Framework Programme

CO2

Koolstofdioxide

COSME

Competitiveness for SMEs

CRB

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

CREG

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

CWaPE

Waalse commissie voor energie

DESI

Digital Economy and Society Index

DOCSIS

Data over cable service interface specification

EC

Europese Commissie

ECB

Europese Centrale Bank

EGCW

Expertengroep Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

EOB

Europees Octrooibureau

EU

Europese Unie

FOD

Federale Overheidsdienst

FFTB

Fiber to the building

FFTH

Fiber to the home

G20

Groep van 20

GEM

Global entrepreneurship monitor
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GICP

Geharmoniseerde index van de consumptieprijzen

GJ

Gigajoule

GWh

Gigawattuur

ICT

Informatie en communicatietechnologie

IMD

Institute for Management Development

INR

Instituut voor de nationale rekeningen

INSEE

Nationaal Instituut voor Statistiek en Economische Studies van Frankrijk

kmo

Kleine of middelgrote ondernemingen

kWh

Kilowattuur

LPE

Loonkost per eenheid

LTE

Long Term Evolution

Mbps

Megabits per seconde

MFP

Multifactorproductiviteit

MWh

Megawattuur

NBB

Nationale Bank België

NGA

Next generation access

O&O

Onderzoek en ontwikkeling

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

PBT

Procedure bij buitensporige tekorten

PMO

Procedure bij macro-economische onevenwichten

REER

Reële effectieve wisselkoers

SAFE

Survey on the access to finance of enterprises

SBA

Small business act

SIM

Subscriber Identity Module

TEA

Total early-stage entrepreneurial activity

TFP

Totale factorproductiviteit

TWh

Terawattuur

UNCTAD

United Nations Conference on Trade And Development

VDSL

Very high bitrate digital subscriber line

VREG

Vlaamse regulator van de energiemarkt

VW

Vrijwaring

WEF

World Economic Forum
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