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Economische relance in Wallonië ?
Waalse groeiachterstand weggewerkt, door achteruitgang Vlaamse groeitempo…
Sinds de jaren 60 lag de economische groei in Wallonië stelselmatig lager dan in Vlaanderen. Het
voorbije decennium kwam aan deze groeiachterstand een einde. Dat was echter vooral het gevolg van
een achteruitgang van het groeitempo van de Vlaamse economie die al in de jaren 90 begon, terwijl de
Waalse groei grosso modo stand hield op het gemiddelde peil van de jaren 80 en 90. In de crisisperiode
2008-2012 lag de economische groei in Wallonië zelfs ieder jaar hoger dan in Vlaanderen. Dankzij de
relatief betere groeiprestatie kon Wallonië zijn welvaartskloof (het primair inkomen per inwoner,
d.w.z. vóór belasting en herverdeling via sociale uitkeringen) ten opzichte van Vlaanderen, en nog
meer het EMU-gemiddelde, verkleinen. In 2012 bedroeg die kloof niettemin nog altijd zo’n 20% met
Vlaanderen en 6% met de EMU, tegenover gemiddeld 23% respectievelijk 10% in 2000-2007.

…en nieuwe Waalse industriële groeidynamiek

Betekent dit nu dat Wallonië aan een duurzame inhaalbeweging tegenover Vlaanderen is begonnen?
Bemoedigend is alvast de kentering in het Waalse industriële beleid, vooral via het Marshallplan dat de
ontwikkeling van nieuwe industriële groeipolen ondersteunt. In tegenstelling tot Vlaanderen slaagde
Wallonië er de voorbije jaren in om de desindustrialisatie af te remmen. Zo kon het gewest de afname
van de werkgelegenheid in de verwerkende nijverheid in 2000-2011 beperken tot gemiddeld 0,7% per
jaar, tegenover 1,5% per jaar in Vlaanderen. De toegevoegde waarde in de Waalse verwerkende
nijverheid steeg in die periode met gemiddeld 1,5% per jaar, tegenover amper 0,2% in Vlaanderen.
Sinds de lancering van het Marshallplan in 2005 zijn de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D)
van de Waalse bedrijven merkelijk toegenomen. Ten opzichte van het regionaal product ligt de R&Dinspanning van de Waalse bedrijven nu duidelijk hoger dan die van de Vlaamse. Ook macroeconomische investerings- en uitvoerstatistieken suggereren dat de Waalse beleidsheroriëntatie
stilaan vruchten afwerpt.

Niettemin nog heel wat Waalse uitdagingen, vooral met betrekking tot
de arbeidsmarkt…
Ondanks deze beterschap presteert Wallonië op diverse vlakken evenwel nog altijd zwakker dan
Vlaanderen. De uitvoer (vooral buiten de Europese Unie) en het ondernemerschap zijn er minder
ontwikkeld, de productiviteit in de dienstensectoren is er lager, het onderwijs scoort minder en de
jongeren- en langetermijnwerkloosheid blijven hardnekkig hoog. De werkzaamheidsgraad (werkenden
in procent van de bevolking op actieve leeftijd) blijft in vergelijking met Vlaanderen nog altijd zeer laag
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en vertoont ook grotere intraregionale verschillen dan in Vlaanderen. In alle leeftijdscategorieën ligt de
Waalse werkzaamheidsgraad beneden de Vlaamse, met uitzondering van de 60-plussers. Dat Wallonië
inzake werkzaamheid bij de oudere leeftijdscategorieën wel beter scoort, komt door de sterkere
stijging van de gemiddelde effectieve pensioenleeftijd dan in Vlaanderen.

…maar ook groter economisch potentieel
Als Wallonië deze relatieve zwaktes gaandeweg kan bijsturen, kan het economische groeitempo er in
het komende decennium mede dankzij een minder ongunstige demografie zo’n 0,2 à 0,3% per jaar
hoger blijven dan in Vlaanderen. Dit scenario veronderstelt dat deze bijsturing in Wallonië een wat
sterkere werkgelegenheidsgroei (+1,2% per jaar) oplevert dan in Vlaanderen (+0,9% per jaar). Dat zou
in Wallonië een jaarlijkse banencreatie van 16.300 personen impliceren, tegenover gemiddeld 11.100
nieuwe banen per jaar tussen 2000 en 2012, en de werkzaamheidsgraad er opvoeren tot 68% in 2020,
vergeleken met 62,5% in 2012. Zo zou Wallonië naast de kentering van het industriële beleid ook
maximaal de vruchten plukken van arbeidsmarkthervormingen, die in de komende jaren overigens in
alle gewesten nodig zullen zijn om de werkzaamheidsgraad naar een hoger niveau te tillen.

Noot voor de redactie
Lees de volledige analyse en de bijbehorende powerpointpresentatie op www.kbceconomics.be
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