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Inleiding 

Figuur 1 wijst op persistent grote verschillen in werkloosheid tussen Vlaanderen, 

Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een mogelijke oorzaak voor deze grote 

verschillen is dat lonen zich onvoldoende aanpassen aan de lokale economische 

omstandigheden. De loonkost dient een weerspiegeling te vormen van de marginale 

arbeidsproductiviteit van een werknemer. Wanneer echter de loonkosten zich niet of te weinig 

aanpassen aan verschillen in de lokale arbeidsproductiviteit, kan dit resulteren in een uitstoot 

van arbeid en hogere werkloosheid.  

Figuur 1: Evoluties in de regionale werkloosheidsgraad

 

Bron: FOD Economie. 

Dat loonstarheid tussen regio’s een belangrijke oorzaak kan zijn van regionale 

werkloosheidsverschillen wordt geïllustreerd in Figuur 2, waarbij het arbeidsevenwicht in 

Vlaanderen en Wallonië wordt weergegeven. De arbeidsvraag wordt gekenmerkt door een 

negatief verband tussen het aantal jobs (op de horizontale as) en de loonkost (op de verticale 

as). Deze arbeidsvraag wordt in grote mate bepaald door de toegevoegde waarde die een extra 

arbeidsplaats met zich meebrengt. Met andere woorden, de arbeidsvraag is een weerspiegeling 

van de typische arbeidsproductiviteit in een onderneming. De loonkost dient dan een 

afspiegeling te zijn van deze (marginale) productiviteit opdat de onderneming winstgevend zou 

blijven. Een evenwicht op de arbeidsmarkt komt uiteindelijk tot stand door rekening te houden 

met het arbeidsaanbod. Dit arbeidsaanbod wordt gekenmerkt door een positief verband tussen 

het loon en het aantal jobs. Hoe hoger het loon, hoe meer mensen bereid zijn te gaan werken. 
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 In Figuur 2 gaan we uit van een initieel evenwicht in   , waarbij het loonniveau in 

Wallonië en Vlaanderen hetzelfde is, met een tewerkstellingsniveau   . Een daling van 

arbeidsvraag (bv. door lagere arbeidsproductiviteit) in Wallonië impliceert een verschuiving van 

de vraagcurve naar links. Indien lonen zich niet aanpassen zal de vraag naar arbeid in Wallonië 

dalen tot   , maar het aanbod blijft zich situeren op een niveau   , gegeven het loon dat niet is 

gewijzigd. Hierdoor ontstaat werkloosheid in Wallonië (     ), maar niet in Vlaanderen 

omdat daar de arbeidsproductiviteit ongewijzigd is gebleven. 

 

Figuur 2: Werkloosheid in Wallonië na een verschoven vraagcurve 

 

De kernvraag in de huidige studie is in welke mate loonstarheid en ongelijke 

productiviteitsgroei tussen Wallonië, Vlaanderen en Brussel een verklaring kunnen bieden voor 

de persistent grote regionale werkloosheidsverschillen in België. 

Resultaten 

We maken gebruik van de jaarrekeningen van alle Belgische ondernemingen voor de 

periode 2005-2011 om na te gaan in welke mate productiviteitsverschillen tussen de regio’s 

zich vertalen in verschillen in  loonkosten. Figuur 3 toont dat voor de gemiddelde onderneming 

de arbeidsproductiviteit (toegevoegde waarde per werknemer) het hoogst is in het Vlaamse 

Gewest, gevolgd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. Deze 

volgorde kan ook worden vastgesteld voor de gemiddelde loonkost per werknemer. Dit is wat 

we zouden verwachten op basis van de vooropgestelde economische theorie, namelijk dat de 



3 
 

loonkosten een weerspiegeling zijn van de arbeidsproductiviteit.  

 

Figuur 3: Gemiddelde arbeidsproductiviteit en loonkosten 

 

 

Echter, de verschillen in de loonkosten tussen de regio’s lijken op basis van Figuur 3 

minder groot dan de verschillen in de gemiddelde productiviteit. Uiteraard zijn er tal van 

factoren die de verschillen in arbeidsproductiviteit kunnen verklaren. Zo is de economische 

activiteit meer geconcentreerd in Vlaanderen en Brussel dan in Wallonië. Dit geeft aanleiding 

tot productiviteitswinsten omdat logistieke kosten lager zijn en er meer positieve 

externaliteiten (of spillovers) kunnen ontstaan tussen bedrijven die dicht bij elkaar zijn 

gevestigd. Ook kan het sectoraal weefsel en de typische schaal van ondernemingen verschillend 

zijn in de verschillende regio’s wat aanleiding kan geven tot andere evoluties in productiviteit. 

Het is daarom nuttig om deze verschillen in productiviteit en loonkosten te analyseren, 

rekening houdend met factoren zoals de sector waarin men actief is, de typische schaal van de 

onderneming (KMO vs. GO), de typische leeftijd van de onderneming, etc.. 

In de Appendix tonen we de resultaten van een econometrische schatting waarin we 

nagaan in welke mate productiviteitsverschillen tussen de regio’s in België voldoende worden 

gecompenseerd door verschillen in de loonkosten. Figuur 4 geeft hiervan een samenvatting en 

toont de bekomen relatieve arbeidsproductiviteit en loonkosten in Vlaanderen, Wallonië en 

Brussel. 
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Figuur 4: Regressieresultaten voor relatieve arbeidsproductiviteit en loonkosten 

(Vlaanderen genormaliseerd op 1) 

 

 

Figuur 4 en de econometrische resultaten tonen opmerkelijke verschillen tussen de 

regio’s. Zo merken we dat de gemiddelde arbeidsproductiviteit in Brussel en Wallonië 

respectievelijk 17 en 18 percent onder die van Vlaanderen ligt, waarbij rekening gehouden 

wordt met het type sector, de schaal van de ondernemingen en de conjunctuur. De loonkosten 

zijn ook lager, maar compenseren het productiviteitsverschil onvoldoende. In Brussel zijn de 

loonkosten gemiddeld slechts 5 percent lager dan in Vlaanderen en in Wallonië zijn ze 

gemiddeld 14 percent lager. Dit betekent dat de loonkosten gemiddeld genomen onvoldoende 

de verschillen in productiviteit tussen de regio’s weerspiegelen met als gevolg economische 

efficiëntieverliezen wat een verklaring kan beiden aan persistent hogere werkloosheid in 

Brussel en Wallonië. 

 

Besluit 

Wat leren we uit deze analyse? Basis economische principes bieden een goede leidraad 

om onevenwichten in de arbeidsmarkt te duiden. Zoals aangegeven in Figuur 2 is het van 

belang dat de evolutie van de loonkosten de evolutie van de arbeidsproductiviteit volgt. Dit is 

niet alleen belangrijk voor de verschillende regio’s in België, maar ook in een internationale 

context is dit van belang voor het behoud van concurrentiekracht.  
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Een tweede inzicht van de huidige studie is dat regionale verschillen in 

arbeidsproductiviteit kunnen ontstaan door economische schokken die de regio’s op 

verschillende manieren affecteren. Dit heeft te maken met regionale verschillen in het sectoraal 

weefsel en ondernemingsgrootte. Ook een verschillende regionale economische concentratie 

geeft aanleiding tot verschillen in productiviteitsgroei. Het is dan ook van belang dat het 

loonvormingsproces hiermee rekening houdt, want anders dreigt de aanpassing aan de 

productiviteitsverschillen te komen via de uitstoot van arbeid met werkloosheid tot gevolg. De 

resultaten in deze studie suggereren een grotere rol voor het lokale en regionale 

loonvormingsproces in België als één van de pistes om regionale werkloosheidsverschillen te 

verminderen. 
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Appendix 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste resulaten, in detail gerapporteerd in 

Konings en Marcolin (2013) (ref: zie voetnoot 1). Er worden drie vergelijkingen geschat, een 

loonkostvergelijking (W), een arbeidsproductiviteitsvergelijking (LP) en een vergelijking die de 

verhouding tussen arbeidsproductiviteit en loonkosten (comp) verklaart, of een maatstaf van 

concurrentiekracht. We schatten telkens het procentuele verschil in deze variabelen als functie van de 

regio waarin de onderneming is gevestigd. Vandaar dat Bx een dummy gelijk aan 1 is indien de 

onderneming gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Wa een dummy gelijk aan 1 indien de 

onderneming gevestigd is in het Waals Gewest. Dus de geschatte coëfficiënten dienen relatief t.o.v. de 

‘benchmark’ geïntepreteerd te worden, Vlaanderen. Als controle variabelen nemen we op: leeftijd van 

de onderneming (logage), de schaal van de onderneming (size dummies) en jaar en 2-digit NACE sector 

fixed effecten. We rappoteren resultaten op basis van OLS en Seemingly Unrelated Regression (SUR).  

Beide methoden geven gelijkaardige resultaten. 

Tabel: Regressieresultaten 

 

  OLS SUR 

 
(a) (b) (c) (g) (h) (i) 

variables LogW LogLP LogCOMP LogW LogLP LogCOMP 

              

Bx -0.0521*** -0.172*** -0.117*** -0.0518*** -0.168*** -0.117*** 

 
(0.00381) (0.00499) (0.00416) (0.00262) (0.00305) (0.00231) 

Wa -0.145*** -0.189*** 
-

0.0431*** -0.145*** -0.188*** -0.0431*** 

 
(0.00253) (0.00330) (0.00288) (0.00165) (0.00238) (0.00216) 

Logage 0.0399*** 0.0453*** 
0.00509*

** 0.0396*** 0.0447*** 0.00509*** 

 
(0.00112) (0.00148) (0.00131) (0.000943) (0.00128) (0.00120) 

Size2 0.208*** 
-

0.0692*** -0.278*** 0.208*** 
-

0.0702*** -0.278*** 

 
(0.00245) (0.00351) (0.00283) (0.00162) (0.00235) (0.00197) 

Size3 0.305*** -0.0182** -0.323*** 0.305*** 
-

0.0177*** -0.323*** 

 
(0.00482) (0.00708) (0.00521) (0.00308) (0.00391) (0.00346) 

Size4 0.369*** 0.0124 -0.352*** 0.370*** 0.0182 -0.352*** 

 
(0.0111) (0.0177) (0.0122) (0.00809) (0.0116) (0.00858) 

    
  

 
  

Year FE  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  
Industry 
FE Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  Yes  

Obs 410702 414670 410324 410324 410324 410324 

    
      

EL(Bx) -0.051 -0.158 -0.110 -0.050 -0.155 -0.110 

EL(Wa) -0.135 -0.173 -0.042 -0.135 -0.171 -0.042 

Notes:  

Robust standard errors in parentheses for OLS and OLS(re). Bootstrapped 

standard erros for SUR. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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