
 

 

 
 
 

 

PERSBERICHT 
 

Het economisch vertrouwen onder de industriële leiders van 
Europa koelt af naarmate problemen met de toeleveringsketen en 

de inflatie de horizon vertroebelen 
 

• Het optimisme in de eerste helft van 2021 neemt af, maar de vooruitzichten zijn nog steeds 
positief 

• Verstoringen in de toeleveringsketen, arbeidstekorten en inflatie kunnen nog een tijdje 
aanhouden 

• De klimaatwetgeving zal de kosten opdrijven, zonder het concurrentievermogen te schaden 

• Europese interne markt – bedrijfsleiders zeggen: "Laten we het voltooien!"  

 
BRUSSEL, 24 november 2021: Een nieuw rapport dat vandaag is vrijgegeven, onthult de 
meest recente inschatting onder de CEO's en voorzitters in Europa voor de economische 
en zakelijke vooruitzichten, terwijl het ook enkele potentiële risico's aan de horizon 
signaleert. 
 
De Conference Board Measure of CEO Confidence™ for Europe peilt bedrijfsleiders in de 
European Round Table for Industry (Europese Ronde Tafel voor Industrie) (ERT) - de 
CEO's en voorzitters van enkele van de meest herkenbare Europese industriële en 
technologiebedrijven met vestigingen over de hele wereld. De 9e editie van de halfjaarlijkse 
enquête peilde het sentiment onder de leden van ERT over een reeks onderwerpen, 
waaronder economische vooruitzichten, inflatie, het "Fit for 55 "-pakket van de Europese 
Commissie en de toestand van de interne markt van de EU. 
 
CEO's en voorzitters van Europa's grootste bedrijven blijven optimistisch over de 
economische en zakelijke vooruitzichten, maar uitdagingen met betrekking tot 
toeleveringsketens, inflatie en arbeidstekorten hebben hun verwachtingen voor het komende 
jaar gematigd. The Conference Board Measure of CEO Confidence™ voor de European 
Round Table for Industry (ERT) is gebaseerd op een halfjaarlijkse enquête onder ongeveer 
60 bedrijfsleiders en komt voor de tweede helft van 2022 (H2 2021) uit op 63 - een daling ten 
opzichte van 77 in H1 2021. Het vertrouwen blijft ruim boven het dieptepunt van 34 dat op 
het hoogtepunt van de pandemie in H1 2020 werd bereikt. (Een score van meer dan 50 
punten wijst op meer positieve dan negatieve antwoorden).    
 
Bijna 3 op de 4 respondenten (73%) melden dat de economie het in de tweede helft van 
2021 matig of aanzienlijk beter doet dan zes maanden geleden, wat leidt tot een sub-meting 
van 67 voor de huidige omstandigheden - de sterkste drijfveer voor het vertrouwen in H2 
2021. Wat de toekomst betreft zijn de verwachtingen voor de economie in zes maanden flink 
gedaald, van een sub-meting van 81 in H1 2021 naar 60 in H2 2021.  
 
Op dezelfde manier zijn de Europese CEO's voorzichtiger geworden over de vooruitzichten 
voor hun eigen industrie, waarbij de sub-meting tot 60 gedaald is, ten opzichte van 74 in de 
vorige enquête. Niettemin verwacht 52% van de ondervraagde CEO's dat de 
omstandigheden in hun sector de komende zes maanden zullen verbeteren - tegenover 
slechts 18% die verwacht dat de omstandigheden zullen verslechteren.  
 



 

 

Dr. Martin Brudermüller, voorzitter van de ERT-commissie Concurrentievermogen & 
Innovatie en voorzitter van de raad van bestuur van BASF: "Met de verstoringen van de 
Delta-variant en tekenen die erop wijzen dat er opnieuw een strenge winter in aantocht is, 
zijn de Europese bedrijfsleiders minder optimistisch dat COVID-19 achter de rug is dan ze 
eerder dit jaar waren toen de vaccinaties enorm stegen. De meesten hebben nog steeds 
vertrouwen in de vooruitzichten voor 2022. In het komende jaar zal hun focus verschuiven 
naar uitdagingen op langere termijn - met als belangrijkste het tekort aan arbeidskrachten 
en een langdurige periode van hogere structurele inflatie".  
 
Sterke verwachtingen voor werkgelegenheid en verkoop 
 
De verwachtingen voor de werkgelegenheid en de verkoop - zowel binnen als buiten Europa 
- blijven hoog. CEO's en voorzitters zijn positiever op het gebied van werkgelegenheid 
vergeleken met de eerste helft van 2021. Voor het eerst in drie jaar is de sub-meting voor 
werkgelegenheid in Europa positief, op 54. (Een waarde boven de 50 geeft meer positieve 
dan negatieve reacties aan.) Het hernieuwde optimisme over de arbeidsmarkt 
weerspiegelt het toegenomen vertrouwen van de Europese consumenten in de 
werkgelegenheidsvooruitzichten. 
 
De verwachtingen voor de verkoop blijven positief, maar zijn minder uitgesproken dan in H1 
2021. De vraag naar goederen en diensten is nog steeds hoog, zowel binnen als buiten 
Europa, maar in de opkomende markten is onlangs enige matiging opgetreden. In de 
komende zes maanden verwacht de overgrote meerderheid van de Europese bedrijfsleiders 
dat zij hun kapitaalinvesteringen zullen blijven uitbreiden. 

 
Inflatie: blijft dat zo? 
 
De stijgende inflatie is een punt van algemene zorg geworden. De jaarlijkse inflatie in de 
eurozone heeft sinds 2008 ongekende niveaus bereikt - 4,1% in oktober, gestegen van 3,4% 
de vorige maand.  
 

 
De overheersende opvatting, die wordt aangehangen door de Europese Centrale Bank, is 
dat de onderliggende oorzaken van deze prijspieken van tijdelijke aard zijn. Aan de andere 
kant verschillen de verwachtingen van Europese bedrijfsleiders over hoe tijdelijk deze 
factoren zullen zijn.  
 



 

 

• ERT-leden verwachten dat de vraag naar goederen en diensten in de nabije 
toekomst hoog zal blijven - 43% verwacht een sterke vraag tot 2022 en 2023, terwijl 
38% verwacht dat deze omstandigheden tot na 2023 zullen aanhouden.  
 

• Bijna de helft van de respondenten denkt dat de transport- en energiekosten - 
enkele van de sterkste aanjagers van de recente inflatie - in 2022 zullen afnemen. 
Meer dan een derde verwacht echter dat de hoge energieprijzen ook na 2023 zullen 
aanhouden.  
 

• Het ziet ernaar uit dat de druk op de arbeidsmarkt de komende jaren zal 
aanhouden. 46% van de ondervraagde bedrijfsleiders gelooft dat de loondruk hun 
bedrijven ook na 2023 zal blijven beïnvloeden, terwijl 30% verwacht dat er in 
dezelfde periode een tekort aan arbeidskrachten zal blijven bestaan.  

 
"De verwachting dat de vraag naar goederen en diensten tot ver in 2022 en 2023 hoog zal 
blijven, komt overeen met het volledige herstel van de economische activiteit dat we 
verwachten na de door de pandemie veroorzaakte recessie" zei Dana Peterson, 
hoofdeconoom bij The Conference Board. "Bezorgdheid over aanhoudende 
arbeidstekorten en stijgende lonen na de pandemie wijzen echter op beperkingen op de 
uitbreiding door een krimpende beroepsbevolking naarmate de bevolking ouder wordt." 
 
Duidelijkheid over het klimaat 
 
Aangezien het Fit for 55-wetgevingspakket voor klimaatwetgeving van de Europese 
Commissie zich in de loop van het jaar heeft ontwikkeld, heeft deze editie van de enquête 
een peiling gehouden onder de sector-overschrijdende leden van ERT, in de weken 
voorafgaand aan het COP26. 
 

 
De overgrote meerderheid van de leden van ERT verwacht dat de nieuwe 
emissiedoelstellingen die in het "Fit for 55"-pakket van de Europese Commissie zijn 
vrijgegeven, de kosten zullen verhogen. Ongeveer een derde verwacht dat het de winst 
of het concurrentievermogen zal schaden, terwijl ongeveer twee derde verwacht dat het 
geen gevolgen zal hebben voor hun bedrijf of dat de winst en het internationale 
concurrentievermogen hierdoor juist zal toenemen.  
 
Statistieken voor de interne markt 
 



 

 

ERT is altijd een groot voorstander geweest van de totstandbrenging van de interne markt. 
Nu het 30-jarig jubileum van de Europese interne markt nadert, werden bedrijfsleiders 
gevraagd naar hun mening, in welke mate elk van de vier vrijheden van de Europese Unie is 
voltooid. 

 
Er is unanieme consensus dat het vrije verkeer van mensen, goederen, diensten en kapitaal 
niet volledig is voltooid. CEO's noemden diensten het gebied dat het verst achterblijft bij het 
streven naar volledige integratie, maar zelfs voor goederen zijn de respondenten van 
mening dat de interne markt slechts 79% voltooid is, en dat er nog veel ruimte voor 
verbetering is.  
 
Hierover zei Brudermüller: "In de afgelopen drie decennia heeft het vrije verkeer van 
burgers, kapitaal, goederen en diensten, de kern van de interne markt van de EU, deze tot 
een transformerende kracht voor welvaart en een meer samenhangende politieke en 
economische entiteit gemaakt. Maar door de snel veranderende geopolitieke context, de 
opkomst van nieuwe sectoren en de maatschappelijke behoeften en normen is het echter tijd 
voor een update. Sterker nog, de interne markt moet met hernieuwde kracht worden voltooid. 
ERT zal in december een omvattend document uitbrengen om onze interne markt te 
versterken en het concurrentievermogen van de EU op het wereldtoneel te verstevigen.” 
 
Om de volledige enquêteresultaten te downloaden, klik hier.  
De volgende enquête zal in Q2 2022 worden uitgevoerd. 
 

************ 
 

Noot voor de redactie: 
 

Een volledige lijst van de ERT-leden is hier beschikbaar. Maak kennis met een aantal van hen in 
onze podcastserie, 21st Century Industrialists, beschikbaar op alle goede podcast-platforms. 
 
 

CONTACT: Robert O'Meara, Directeur Communicatie, ERT 
Tel + 32 2 543 10 51 - E-mail: robert.omeara@ert.eu  
www.ert.eu - Twitter: @ert_eu 

 
 
Over de European Round Table for Industry (Europese Ronde Tafel voor de Industrie) (ERT)  
 
De European Round Table for Industry (ERT) is een forum dat ongeveer 60 CEO’s en voorzitters van 
toonaangevende multinationale ondernemingen van Europese afkomst samenbrengt, die een breed 
scala aan industriële en technologische sectoren bestrijken. ERT streeft naar een sterk, open en 

https://ert.eu/wp-content/uploads/2021/11/CEO-Conf.-Europe-2021-H2_final_22112021.pdf
https://ert.eu/members/
https://www.buzzsprout.com/1660594
mailto:robert.omeara@ert.eu
http://www.ert.eu/


 

 

concurrentieel Europa, met de EU en haar interne markt als drijvende kracht voor inclusieve groei en 
duurzame welvaart. Bedrijven van ERT-leden hebben samen een omzet van meer dan €2 biljoen, en 
bieden wereldwijd rechtstreeks werk aan ongeveer 5 miljoen mensen - waarvan de helft in Europa - 
en zorgen voor miljoenen indirecte banen. Ze investeren jaarlijks meer dan €60 miljard in R&D, 
grotendeels in Europa.  
 
www.ert.eu 
 
 
Over The Conference Board 
 
De Conference Board is de door leden aangestuurde denktank die betrouwbare inzichten levert over 
wat ons te wachten staat. We zijn opgericht in 1916 en zijn een onpartijdige entiteit zonder 
winstoogmerk met een 501 (c) (3) belastingvrije status in de Verenigde Staten.  
 
www.conference-board.org  
 

http://www.ert.eu/
http://www.conference-board.org/

