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Abstract 

De idee dat België een trendmatig verlies aan competitiviteit heeft gekend wordt door 
velen als vanzelfsprekend beschouwd. In dit Leuvens Economisch Standpunt brengen 
we  evidentie  aan  die  deze  vanzelfsprekendheid  ondermijnt.  Wanneer  we  België 
vergelijken met de landen van de Europese Unie (EU‐15) dan blijkt dat er de laatste 
50 jaar geen systematische verslechtering is geweest van de Belgische competitiviteit, 
zoals  gemeten door  de  relatieve  loonkosten per  eenheid product. Wel  zijn  er  grote 
cyclische bewegingen geweest  rond het gemiddelde. De belangrijkste cyclus was de 
dramatische verslechtering  in de  jaren zeventig gevolgd door een even dramatische 
verbetering.  Sindsdien  zijn  deze  cyclische  bewegingen  veel  minder  uitgesproken 
geweest.  

Sinds 2000 constateren we een verslechtering van de Belgische competitieve positie 
die  in  historisch  perspectief  relatief  beperkt  is  gebleven.  Bijna  alle  landen  van  de 
eurozone  hebben  echter  een  (meestal  meer  uitgesproken)  verslechtering  gekend. 
Deze  collectieve  achteruitgang  heeft  veel  te  maken  met  het  feit  dat  Duitsland 
gedurende  die  periode  een  forse  verbetering  heeft  gekend  van  zijn  competitieve 
positie.  Op  basis  van  een  analyse  van  de  lange  termijn  bewegingen  van  de  Duitse 
competitiviteit  komen we  tot  de  conclusie  dat  de  sterke  verbetering  van  de Duitse 
competitiviteit tijdelijk zal zijn.  
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Inleiding 

Met  de  regelmaat  van  een  klok  keren  de  discussies  over  de  Belgische  loonkosten 

terug en hitsen de gemoederen op. Dit is vandaag weer het geval naar aanleiding van 

het  tweejaarlijkse  loonoverleg  tussen patroons en vakbonden. Volgens de enen zijn 

de  Belgische  loonkosten  te  hoog  en  stijgen  ze  bovendien  alsmaar  sneller  in 

vergelijking met onze handelspartners. Volgens de anderen  is er niets aan de hand. 

Het zal niet verwonderen dat de eerste groep vooral te vinden is bij de werkgevers, 

en de tweede bij de werknemers en de vakbonden. Het is dan ook moeilijk neutrale 

analyse  te  scheiden  van  analyses  van  advocaten  van  de  ene  of  de  andere 

belangengroep.  

Een neutrale  analyse wordt niet  alleen bemoeilijkt  door  belangenvermenging maar 

ook  door  de  onhebbelijke  gewoonte  van  partiële  analyse.  Zo  is  het  in  België  de 

gewoonte  geworden  om  de  Belgische  loonkosten  te  vergelijken  met  slechts  drie 

landen, Duitsland, Nederland en Frankrijk. Deze drie landen zijn weliswaar belangrijk 

voor ons, maar er zijn toch nog andere landen in de wereld. Die gewoonte is ontstaan 

naar  aanleiding  van  de  wetgeving  over  de  concurrentie  die  de  loonstijging  wil 

beperken tot het gemiddelde van de loonstijging in deze drie landen.  

Dezelfde  concurrentiewetgeving  heeft  tot  een  ander  probleem  geleid, m.n.  het  zich 

toespitsen op de loonkosten zonder rekening te houden met de arbeidsproductiviteit. 

Dit  kan  leiden  tot  een  heel  vertekend  beeld.  Een  loonstijging  die  samengaat  met 

productiviteitsstijging  leidt niet  tot  een  competitiviteitsprobleem. Wanneer dus  een 

internationale  vergelijking  wordt  gemaakt  van  competitiviteitsevolutie  van  landen 

dan wordt best ook rekening gehouden met de productiviteitsevolutie.   

De  meeste  internationale  instellingen  publiceren  nu  statistieken  die  hiermee 

rekening houden. De meest courante index is de loonkost per eenheid product. Deze 

wordt  gedefinieerd  als  de  loonkost  gedeeld  door  de  arbeidsproductiviteit.  Een 

internationale vergelijking van deze nationale indices maakt het dan mogelijk om de 

evolutie  van  de  competitiviteit  van  een  land  te  meten.  In  deze  studie  maken  we 

gebruik van de competitiviteitsindex zoals deze door de Europese Commissie wordt 

gepubliceerd.  Deze wordt  als  volgt  berekend.  Voor  elk  land wordt  eerst  een  index 

opgesteld die het verloop van de  loonkost per eenheid product  in de tijd weergeeft. 
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Om tot de competitiviteitsindex van België te komen wordt de verhouding genomen 

tussen  de  index  van  de  Belgische  loonkost  per  eenheid  product  en  een  gewogen 

gemiddelde  van dezelfde  indices  van de  andere  landen.   De  gewichten die  gebruikt 

worden zijn de aandelen van deze landen in de Belgische export. Dit betekent dus dat 

de drie landen, Duitsland, Nederland en Frankrijk een groot gewicht krijgen (samen 

meer dan 60%) maar ook niet alle gewicht. Deze  index van de Europese Commissie 

geeft  dus  een  getrouwer  beeld weer  dan  de  index  die  bekomen wordt  door  alleen 

maar naar die drie landen te kijken.  

 In  dit  Standpunt  bestuderen  we  eerst  de  lange  termijn  evolutie  van  de  Belgische 

competitiviteitsindex. Nadien vestigen we de aandacht op de meest recente evolutie 

van de laatste tien jaar.  

 

De evolutie van de Belgische competitiviteit: lange termijn 

Klopt het beeld dat er een gestadige verslechtering is van de competitieve positie van 

België?  We proberen een antwoord te geven door gebruik te maken van de index van 

de relatieve loonkost per eenheid product van België t.o.v. de oorspronkelijke EU‐15 

landen  sinds  1960  zoals  berekend  door  de  Europese  Commissie.  Deze  wordt 

weergegeven in Figuur 1.   

Als we de periode van 50 jaar bekijken dan vallen twee   dingen op. Ten eerste is er 

geen trendmatige evolutie waar te nemen van de Belgische loonkosten (per eenheid 

product)  t.a.v.  de  15  EU‐landen.    De  trendlijn  in  figuur  1  werd  bekomen  door  een 

regressie  van  de  loonkostenindex  naar  de  tijd.  Deze  lijn  is  praktisch  horizontaal, 

hetgeen wijst op de afwezigheid van een trend in de relatieve loonkosten van België 

gedurende de laatste 50 jaar.  

Een meer formele test bestaat erin na te gaan of de competitiviteitindex stationair is. 

Stationariteit  is een belangrijk concept. Als een tijdreeks stationair is dan impliceert 

dit dat na een schok de tijdreeks een neiging heeft om naar het gemiddelde terug te 

keren. Als daarentegen een tijdreeks niet stationair  is dan zal die na een schok niet 

meer terugkeren naar het gemiddelde.   De meest gebruikte test van stationariteit  is 

de Dickey‐Fuller test. We pasten die test toe op de Belgische competitiviteitsindex. De 
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resultaten zijn te vinden in tabel 1.  We besluiten uit deze tabel dat de nulhypothese, 

dat  de  competitiviteitsindex  niet‐stationair  is,  moet  verworpen  worden.  In 

mensentaal  betekent  dit  dat  wanneer  er  een  schok  optreedt  in  de  Belgische 

competitiviteitsindex (bij voorbeeld een verslechtering zoals in de periode 197079), 

de index nadien een neiging vertoont om terug te keren naar het gemiddelde (m.a.w. 

te verbeteren). Nog anders uitgedrukt: een verslechtering van de competitiviteit heeft 

altijd een tijdelijk karakter.  

 

 
Bron: Europese Commissie, Ameco 
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm 
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Tabel 1:  
Null Hypothesis: competitiveness index has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.439346  0.0142 
Test critical values: 1% level  -3.571310  

 5% level  -2.922449  
 10% level  -2.599224  

 

Dit resultaat is niet zonder belang. Er worden in België dikwijls verhalen verteld als 

zou de looncompetitiviteit van België trendmatig verslechterd zijn in vergelijking met 

onze  belangrijkste  handelspartners.  Er  is  hiervan  niets  te  merken  gedurende  de 

laatste  vijftig  jaar. Met  andere woorden,  onze  loonkosten  per  eenheid  product  zijn 

gedurende  deze  periode  flink  gestegen  maar  niet  sneller  dan  in  de  rest  van  de 

Europese  Unie.  En  als  er  een  verslechtering  optrad  dan  werd  dit  nadien  altijd 

gecorrigeerd.  

Deze laatste conclusie leidt tot de tweede observatie die we kunnen maken uit figuur 

1. Dit is dat er grote cyclische schommelingen rond het gemiddelde zijn, met periodes 

van belangrijke verslechteringen van de Belgische competitieve positie gevolgd door 

periodes  van  significante  verbeteringen.  De  bewegingen  gedurende  1970‐83  vallen 

op  door  hun  intensiteit.  Tijdens  de  periode  1970‐79  observeren  we  een  extreme 

verslechtering van de Belgische competitieve positie, gevolgd door een dramatische 

verbetering  tussen  1979  en  1983.  Nadien  zijn  er  nog  enkele  cyclische  bewegingen 

maar met een kleinere amplitude. Zo bij voorbeeld is er een verslechtering gedurende 

1988‐94 gevolgd door een verbetering tijdens 1995‐2000. Sinds 2000 is er opnieuw 

een verslechtering maar deze blijft vanuit historisch perspectief  relatief klein.  

Vanwaar  komen  deze  cyclische  bewegingen  in  de  competitiviteitspositie?  Deze 

komen tot stand voornamelijk ten gevolg van een zelfcorrigerend mechanisme. Als de 

relatieve loonkosten van een land dalen (een verbetering van de competitiviteit) dan 

leidt dit  tot een  toename van de vraag naar arbeid en een  toename van de winsten 

van de ondernemingen. Beide leiden tot een loondruk: meer vraag naar arbeid leidt 
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tot  hogere  lonen  en  de  hogere  bedrijfswinsten  leiden  tot  een  druk  van  de 

werknemers  om  ook  te  profiteren  van  de  goede  tijden.  Het  omgekeerde  doet  zich 

voor als de relatieve  loonkosten stijgen.  In dat geval neemt de vraag naar arbeid af, 

met het  gevolg dat  er werkloosheid ontstaat. Dit  heeft  een negatieve  invloed op de 

loonstijgingen.    Bedrijven maken dan ook minder winst;  velen  leiden  verliezen. Dit 

laatste vermindert de mogelijkheid om loonstijgingen toe te staan.  

Er  is  nog  een  ander  mechanisme  aan  het  werk.  Wanneer  de  loonkosten  fors  en 

langdurig  stijgen  zoals  dat  het  geval  was  in  de  periode  1970‐79  worden 

ondernemingen  gedwongen  meer  te  rationaliseren  dan  in  de  andere  landen;  ze 

vervangen dan arbeiders sneller door machines. De arbeiders die hun job behouden 

worden  dan  ook productiever  dan  de  arbeiders  in  de  ander  landen. Op  die manier 

daalt  dan  op  zijn  beurt  de  relatieve  loonkost  per  eenheid  product  van  België.  Dit 

effect heeft zeker gespeeld in de jaren zeventig omdat de Belgische ontsporing van de 

lonen toen zo uitgesproken was.  

Het  gebeurt ook dat na  een verslechtering van de  competitieve positie de overheid 

ingrijpt door de munt te devalueren. Dit gebeurde in België in 1982 toen de Belgische 

frank  met  8,5%  percent  werd  gedevalueerd.  Deze  devaluatie  droeg  bij  tot  een 

ommekeer in de competitieve positie van België. Het valt echter op dat de devaluatie 

van 1982 slechts een beperkte bijdrage leverde tot het herstel van de competitiviteit. 

Dit  herstel  was  al  volop  aan  de  gang  vanaf  1979.  Uiteindelijk  daalden  de  relatieve 

loonkosten van België tussen 1979 en 1983 met ongeveer 25% (terwijl de devaluatie 

slechts 8,5% bedroeg).  

Het feit dat er geen lange termijn verslechtering is in de Belgische competitiviteit en 

dat er alleen cyclische bewegingen rond het gemiddelde zijn, betekent niet dat deze 

cyclische  bewegingen  mogen  geminimaliseerd  worden.  Sommige  van  deze 

bewegingen  zijn  immers  bijzonder pijnlijk  gebleken. De  dramatische  verslechtering 

van de competitiviteit gedurende de jaren zeventig heeft geleid tot een economische 

crisis met heel  pijnlijke  gevolgen  (bedrijfssluitingen, werkloosheid). Het herstel  dat 

nadien kwam was ook een tijd van kommer en kwel.  
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De verslechtering van de Belgische competitiviteit sinds 2000.   

Zoals eerder genoteerd, is er een verslechtering van de looncompetitiviteit van België 

t.o.v.  de  EU‐15  sinds  2000.  Als  we  dus  2000  als  basisjaar  nemen  en  bovendien  de 

schaal  aanpassen  dan  wordt  het  mogelijk  een  dramatische  figuur  te  tonen  van  de 

verslechtering van de competitieve positie van België. Dat verkrijgen we in Figuur 2.  

 

 
Bron: Europese Commissie, Ameco 
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm 
 
Moeten we ons zorgen maken om de verslechtering van de competitieve positie van 

België sinds 2000? Als die zich doorzet, uiteraard wel. Maar zoals blijkt uit  figuur 1 

ging daar een periode van verbetering aan vooraf (1995‐2000).  

Het kan ook nuttig zijn om de evolutie van de competitieve positie van België sinds 

2000  te  vergelijken  met  de  evolutie  van  de  competitieve  posities  van  een  aantal 

andere EU‐landen.  We doen dit in figuur 3, waar we ons beperken tot de landen van 

de eurozone. Wat opvalt is dat bijna alle landen van de eurozone een verslechtering 

kennen van hun competitieve positie sinds 2000.  De uitzondering is Duitsland. Bij de 

meeste  van  die  landen  is  die  verslechtering  trouwens  groter  dan  in  België.    De 
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verslechtering van de competitieve positie van de landen van de eurozone is in grote 

mate de keerzijde van de verbetering van de competitieve positie van Duitsland. Dit 

heeft  te maken met het  feit  dat het  gewicht van Duitsland  in de berekening van de 

relatieve  loonkosten  groot  is.  We  kunnen  het  dus  zo  stellen.  De  geobserveerde 

verslechtering  van  de  competitieve  positie  van  haast  alle  landen  van  de  eurozone 

weerspiegelt in grote mate de merkwaardige verbetering van de competitieve positie 

van  Duitsland  sinds  2000.  Deze  verbetering was  in  grote mate  het  gevolg  van  een 

sterke loonmatiging.  

 
Bron: Europese Commissie, Ameco 
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm 
 
In België is het vandaag populair te stellen dat we dan maar allemaal tegelijk zo een 

beleid  van  loonmatiging  moeten  volgen.  Dan  zullen  we  zoals  in  Duitsland  kunnen 

genieten  van  een  toename  van  de  tewerkstelling.  Het  probleem  daarbij  is  dat  als 

iedereen een loonmatigingsbeleid voert, het gunstige effect op de tewerkstelling voor 

een  belangrijk  deel  verloren  gaat  omdat  het  competitief  voordeel  van  de  ene  een 

competitief  nadeel  van  de  ander  is.    Nog  anders  uitgedrukt:  Duitsland  heeft 

geprofiteerd  van  het  sterke  beleid  van  loonmatiging  omdat  de  andere  landen  niet 

zover gegaan zijn in zo een beleid. Als zij ook hetzelfde gaan doen dan gaat een groot 
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deel van het voordeel voor Duitsland verloren. Iedereen eindigt dan met lagere lonen. 

Op dat moment wordt een ander effect belangrijk, m.n. het verlies aan koopkracht dat 

op  zijn  beurt  leidt  tot  minder  consumptie.  Het  Duitse  model  is  dus  niet  zomaar 

exporteerbaar.  

Een andere vraag die zich stelt  is of de verbetering van de competitieve positie van 

Duitsland houdbaar is op langere termijn. Zoals we geobserveerd hebben voor België, 

is  er  een  grote  cyclische  component  in  verbeteringen  en  verslechteringen  van  de 

competitieve positie. Bestaat deze cyclische component ook in Duitsland?  

Het antwoord vinden we in figuur 4 dat de relatieve loonkosten per eenheid product 

van Duitsland weergeeft sinds 1960. We observeren hetzelfde fenomeen als in België. 

Er is geen lange termijn verbetering of verslechtering. De regressielijn die we door de 

gegevens trekken is horizontaal. Er zijn echter grote fluctuaties rond die horizontale 

trend.  

 

 
Bron: Europese Commissie, Ameco 
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm 
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Noteer  de  belangrijke  verslechtering  van  de  competitieve  positie  van  Duitsland 

gedurende de periode onmiddellijk na de Duitse hereniging. Nadien is er een sterke 

verbetering waarneembaar, maar vandaag bevindt Duitsland zich duidelijk onder de 

lange termijn trend. Het is dus heel waarschijnlijk dat een correctie in de maak is. Dit 

is vandaag al merkbaar. De vakbonden weren zich en eisen hogere lonen om mee te 

kunnen  profiteren  van  de  goede  tijden  die  het  Duitse  bedrijfsleven  nu  kent.  We 

kunnen dus verwachten dat de sterke verbetering van de Duitse competitieve positie 

opnieuw zal omslaan in een verslechtering.  

Ten slotte kan het ook nuttig zijn de recente evolutie van de competitieve positie van 

België  t.a.v. andere  industriële  landen  in kaart  te brengen. We tonen dit  in  figuur 5. 

We observeren nu dat  de  relatieve  loonkosten per  eenheid product  van België met 

ongeveer 12% zijn gestegen t.a.v. deze industriële landen. Dit is beduidend meer dan 

het verlies van competitiviteit binnen de EU‐15. We observeren echter ook dat in all 

landen  van  de  eurozone  deze  externe  verslechtering  groter  is  dan  de  interne 

verslechtering  en  dat  België  bij  de  landen  hoort  wiens  externe  verslechtering  het 

minst uitgesproken is. Duitsland is opnieuw de kampioen.  

Wat  schuilt  er  achter deze  collectieve  externe  verslechtering  van de  competitiviteit 

van de landen van de eurozone? Het antwoord heeft te maken met de evolutie van de 

dollar. Deze daalde in waarde t.a.v. de euro met ongeveer 40% sinds 2000. Het effect 

hiervan  zien  we  ook  in  figuur  5  waar  we  de  relatieve  loonkosten  van  de  VS 

weergeven.  We  zien  hoe  sinds  2000  de  VS  een  spectaculaire  verbetering  van  zijn 

competitieve  positie  heeft  gekend  dank  zij  de  depreciatie  van  de  dollar.    Ook  deze 

beweging zal ooit een ommekeer kennen.  
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Bron: Europese Commissie, Ameco 
http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm 
Noot: de 9 industriële landen zijn: Canada, Japan, Korea, Noorwegen, VK, VS, Turkije, 
Zwitserland, Australië 
 
 

Besluit 

De idee dat België een trendmatig verlies aan competitiviteit heeft gekend wordt door 

velen  als  vanzelfsprekend  beschouwd.  We  hebben  in  dit  Leuvens  Economisch 

Standpunt evidentie aangebracht die deze vanzelfsprekendheid ondermijnt. Wanneer 

we België vergelijken met de landen van de Europese Unie (EU‐15) dan blijkt dat er 

de  laatste  50  jaar  geen  systematische  verslechtering  is  geweest  van  de  Belgische 

competitiviteit, zoals gemeten door de relatieve loonkosten per eenheid product. Wel 

zijn  er  grote  cyclische  bewegingen  geweest  rond  het  gemiddelde.  De  belangrijkste 

cyclus was de dramatische verslechtering in de jaren zeventig gevolgd door een even 
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dramatische  verbetering.  Sindsdien  zijn  deze  cyclische  bewegingen  veel  minder 

uitgesproken geweest.  

We  constateerden  ook  een  beperkte  verslechtering  van  de  Belgische  competitieve 

positie  sinds  2000.    We  vonden  echter  dat  bijna  alle  landen  van  de  eurozone  een 

(meestal  meer  uitgesproken)  verslechtering  hebben  gekend.  Deze  collectieve 

verslechtering heeft veel te maken met het feit dat Duitsland gedurende die periode 

een  forse  verbetering  heeft  gekend  van  zijn  competitieve  positie.  Op  basis  van  een 

analyse van de  lange  termijn bewegingen van de Duitse competitiviteit kwamen we 

tot de  conclusie dat de  sterke verbetering van de Duitse  competitiviteit  tijdelijk  zal 

zijn.  

 

 
 


