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COVID-19 dreigt economische ongelijkheid in Europa 

te vergroten 

Studie ING: België is niet het land dat het meeste risico loopt, maar er zijn 

wel specifieke maatregelen nodig voor de meest kwetsbare sectoren 

Donderdag 15 april 2021 – Brussel - COVID-19 is niet alleen een ziekte die niet iedereen op 

dezelfde manier treft, maar het virus dreigt ook de economische ongelijkheid te doen 

toenemen. En dat kan op termijn ook de Europese cohesie in gevaar brengen. Een jaar na 

de eerste lockdownmaatregelen is het risico op een grotere ongelijkheid in verschillende 

vormen aanwezig op de Europese arbeidsmarkt. Sommige sectoren en 

werknemersgroepen worden in dit verband harder geraakt dan andere. België is echter 

niet de markt die het meeste risico loopt. Dat zijn de voornaamste conclusies van de 

nieuwste studie van het economisch departement van ING, waarin de verschillende 

kenmerken en evolutie van de arbeidsmarkt in de Europese landen geanalyseerd werden. 

De steunmaatregelen van de overheid hebben de werkloosheid en de werkgelegenheid 

relatief stabiel gehouden. Toch zijn er grote verschillen tussen de landen van de eurozone in 

het aantal gewerkte uren. “In het tweede kwartaal van 2020 kelderde het aantal gepresteerde 

uren in de eurozone met 17% in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019, terwijl de daling 

van de werkgelegenheid nochtans beperkt bleef tot ongeveer 2%. Ten opzichte van het niveau 

van vóór de crisis (eind 2019) bedraagt deze daling 7,5% in Nederland, en maar liefst 26% in 

Griekenland. Met een krimp van 15% bevindt België zich in de buurt van het Europese 

gemiddelde. Een belangrijke kanttekening is dat in ons land vooral de jongeren getroffen 

werden door de daling van de tewerkstelling in het begin van de coronacrisis”, constateert 

Julien Manceaux, senior econoom van ING België die de studie heeft uitgevoerd. 

Het is geen geheim dat de economische impact sterk geconcentreerd was in sectoren 

waarvan de vraag afhangt van mobiliteit of menselijk contact. Het gaat hierbij om de 

volgende sectoren: productie van auto’s en transportmaterieel, groot- en kleinhandel, hotels, 

restaurants en luchtvaartmaatschappijen, vastgoeddiensten, kunst en cultuur. De daling van 

het aantal gewerkte uren vond vooral plaats in landen die sterk gespecialiseerd zijn (in 

percentage van hun totale bruto toegevoegde waarde) in deze sectoren, die bijzonder 

kwetsbaar zijn voor de lockdownmaatregelen. Deze sectoren zijn goed voor maar liefst 40% 

van de bruto toevoegde waarde in Griekenland, in vergelijking met minder dan 25% in 

Ierland. Aangezien België iets minder “gespecialiseerd” is in deze activiteiten (29,5% van de 

toegevoegde waarde) dan het Europese gemiddelde (34%), was de totale economische 

schok dan ook minder groot dan in andere landen. 

De bovenstaande sectoren bepalen in hoeverre landen kwetsbaar zijn voor een groeiende 

ongelijkheid, want ze vertonen enkele kenmerken die al deze landen gemeen hebben: ze 



  PERSBERICHT 

15 APRIL 2021 
 

 

 

 
 

ING België nv - Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403 200 393 BIC: BBRUBEBB 

IBAN: BE45 3109 1560 2789 – www.ing.be – Sint-Michielswarande 60, B–1040 Brussel  

Neem contact op met ING België via ing.be/contact. 

 

maken namelijk intensief gebruik van niet-standaardcontracten (tijdelijke contracten of 

zelfstandigen, met veelal jongere en laagopgeleide werknemers) en van slecht betaalde jobs. 

De eerste categorie is goed voor 30,5% van de tewerkstelling in de sectoren die kwetsbaar 

zijn voor de lockdownmaatregelen in de eurozone, de tweede categorie is goed voor 23%. 

Ook hier bevindt België zich in de buurt van het gemiddelde met 29% van de werknemers in 

kwetsbare sectoren met een niet-standaardcontract en 19% met een laag loon. Deze twee 

cijfers zijn echter beduidend hoger dan het Belgisch gemiddelde, waarin alle sectoren 

meegerekend zijn. 

Ongelijkheid in kaart brengen 
De studie brengt voor elk land de risico’s in kaart dat de ongelijkheid toeneemt vanwege de 

pandemie, en dit aan de hand van twee aspecten: het aandeel in de totale werkgelegenheid 

van de niet-standaardcontracten in sectoren die kwetsbaar zijn voor COVID-19 en van de 

slecht betaalde banen in diezelfde sectoren. De oorzaken van deze kwetsbaarheid variëren 

van land tot land (bijvoorbeeld vooral werknemers met lage lonen in Duitsland en Ierland, 

vooral niet-standaardcontracten in Portugal en Spanje). En net als Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk maakt België deel uit van de landen die een laag risico inhouden, want het aantal 

kwetsbare werknemers is er verhoudingsgewijs minder groot dan in andere landen. 

Herstel nog niet voor meteen in meest kwetsbare sectoren 
De recentste gegevens wijzen er niettemin op dat de kwetsbare sectoren in het vierde 

kwartaal van 2020 in de meeste landen nog ver verwijderd waren van een herstel, wat sterk 

contrasteert met de opleving die we in de rest van de economie zagen. Ook in België was het 

bbp van de kwetsbare sectoren in het vierde kwartaal nog altijd 5,5% lager dan voor de 

pandemie, terwijl de achterstand van de economie als geheel slechts 2,4% bedroeg. 

Dit vergroot de risico’s op het gebied van ongelijkheid, want deze sectoren maken in grote 

mate gebruik van kwetsbaardere vormen van tewerkstelling. “Vermits de 

vaccinatiecampagnes traag op gang komen in Europa, weten we bovendien dat het tijd zal 

kosten vooraleer de lockdownmaatregelen helemaal zullen verdwijnen, waardoor de crisis voor 

deze sectoren langer zal duren dan voor de andere.  In de landen waar de nodige maatregelen 

genomen werden, is het risico op een sterke stijging van de ongelijkheid beperkt. De getroffen 

maatregelen in het begin van de pandemie die voorzien waren voor een relatief korte periode, 

volstaan echter niet voor werknemers in sectoren waar de crisis intussen al anderhalf jaar 

aanhoudt. Om te vermijden dat deze laatste in de armoede belanden, zijn er specifieke en 

gerichte maatregelen nodig in het kader van de toekomstige relanceplannen, met name om 

de arbeidsmarkt weer op gang te trekken”,  besluit Julien Manceaux.  

 

### 

Einde bericht 
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Over ING 

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, 

ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap 

van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).  

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die 

bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is 

om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. 

De meer dan 57.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en 

zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen.  

De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), 

Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).  

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende 

positie van ING in sectorbenchmarks van Sustainalytics en MSCI en onze 'A-lijst'-rating van 

CDP. De aandelen van ING Groep zijn opgenomen in belangrijke duurzame en Environmental, 

Social and Governance (ESG) indexproducten van toonaangevende leveranciers zoals STOXX, 

Morningstar en FTSE Russell. In januari 2021 ontving ING een ESG-evaluatiescore van 83 

('sterk') van S&P Global Ratings. 

Voor meer informatie:  

ING Press Office: 

- Renaud Dechamps: +32 497 47 16 04  - renaud.dechamps@ing.com  

 

ING Economisch Departement: 

- Julien Manceaux: + 32 2 547 33 50 -  julien.manceaux@ing.com 
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