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Na het United States-Mexico-Canada Agreement in november volgt deze maand waarschijnlijk een Sino-

Amerikaans handelsakkoord.  

 

Het kan niet anders dan dat de Amerikaanse handelsdelegatie weldra in Europa aanmeert. In de schijnwerpers 

staan vooral de automobiel- en de landbouwsector. We leggen in deze Economics Quarterly uit waarom de 

Europese Unie niet meteen klaar is om een front te vormen.  

 

Een van de redenen is dat de Europese groei sputtert. Voornamelijk in Duitsland, waar eind vorig jaar een 

technische recessie maar nipt werd vermeden. Als exportgerichte economie met een belangrijke rol voor de 

automobielsector zijn onze Duitse buren kwetsbaar voor hogere Amerikaanse importtarieven.  

 

Gelukkig voorzien de sterke arbeidsmarkt en de hogere lonen de broodnodige steun aan de binnenlandse 

consumptie, die de twijfelende industrie uit een kleine vertrouwenscrisis moet helpen. 

 

Veel leesplezier, 

Mattias Demets & Jean-Luc Célis 
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 We verwachten de eerste renteverhoging van de ECB 

Voorspellingen 

04/03/2019 

Regio Indicator Q1 ‘19 Q2 ‘19 Q3 ‘19 Q4 ’19 

Eurozone 

BBP (groei yoy) 1,40 % 1,30 % 1,50 % 1,50 % 

Inflatie 2,00 % 1,90 % 1,70 % 1,50 % 

Kerninflatie 1,40 % 1,50 % 1,60 % 1,70 % 

10-jaarsrente 0,55 % 0,60 % 0,80 % 1,00 % 

Verenigde Staten 

BBP (groei yoy) 1,50 % 2,10 % 1,50 % 1,50 % 

Inflatie 1,70 % 1,70 % 1,90 % 1,90 % 

Kerninflatie 2,10 % 2,20 % 2,30 % 2,40 % 

10-jaarsrente 3,30 % 3,40 % 3,45 % 3,50 % 

Verenigd 

Koninkrijk 

BBP (groei yoy) 1,80 % 1,80 % 1,70 % 1,80 % 

Inflatie 2,10 % 2,10 % 1,90 % 2,00 % 

Kerninflatie 2,00 % 2,20 % 2,20 % 2,40 % 

10-jaarsrente 1,70 % 1,85 % 2,00 % 2,10 % 

Voorspellingen BNP Paribas op 30/11/2018. 



Economische groei: de eurozone 

04/03/2019 

 De groeivertraging in de eurozone zette zich 
ook in het vierde kwartaal van 2018 verder. 
Op jaarbasis groeide de economie in Q4 van 
2018 nog met 1,15 %. In het eerste kwartaal 
van 2018 was dat nog 2,4 %. 

 

 We hebben onze groeivooruitzichten voor het 
begin van dit jaar dan ook neerwaarts moeten 
herzien. Eind 2019 verwachten we wel nog 
steeds een groei van 1,50 % op jaarbasis. 

 

 We zien op dit moment vooral een economie 
gedragen door een sterke arbeidsmarkt, die 
via een hogere koopkracht de dienstensector 
ondersteunt. De Services PMI wijst met 52.30 
in februari op een solide groei in de 
dienstensector. De Manufacturing PMI van 
49.20 wijst dan weer op een contractie in de 
industrie.  

 

 Het risico dat Trumps handelskruistocht zich 
naar de Europese automobielsector richt, 
leidt vooral in Duitsland tot een afgenomen 
vertrouwen. Duitsland wist eind 2018 maar 
nipt een technische recessie te vermijden. 

 
 

 

 

 



 De Amerikaanse economie liet in het 
vierde kwartaal van 2018 met een groei 
van 3,00 % op jaarbasis een mooi rapport 
optekenen.  

 

 De zeer sterke arbeidsmarkt blijft de 
binnenlandse consumptie sterk 
ondersteunen, wat voor een consumptie-
gerichte economie belangrijker is dan 
eventuele handelsbelemmeringen. 

 

 We verwachten dat de Amerikaanse 
economie in de eerste helft van dit jaar 
doorstoomt, maar in de tweede helft van 
2019 wat vertraagt. Niet alleen omdat de 
financieringskosten voor bedrijven nog wat 
zullen toenemen, maar ook omdat de 
globale groei vertraagt, het effect van de 
belastingverlaging volledig zal zijn 
uitgewerkt en de hogere lonen de 
competitiviteit tegenover het buitenland zal 
aantasten.  

 

 

 

Economische groei: de Verenigde Staten 

04/03/2019 



Inflatie: de eurozone 

04/03/2019 

 Ten tijde van onze laatste Economics 
Quarterly verwachtten we zowel een 
versnelling in de algemene inflatie als de 
kerninflatie.  

 

 De algemene inflatie versnelde inderdaad 
even tot 2,30 % in oktober, om daarna 
scherp terug te vallen tot 1,40 % in januari 
van dit jaar. Deze terugval kunnen we het 
best verklaren in de context van de 
dalende aardolieprijzen.  

 

 Het positieve effect van de stijgende 
aardolieprijzen in 2018 is dus uitgedoofd, 
waardoor de algemene inflatie dichter naar 
de kerninflatie toegroeit. Die laatste steeg 
naar onze verwachting – maar weliswaar 
minder dan verwacht – tot 1,10 % in 
januari. We verwachten onder impuls van 
de snel stijgende lonen een versnelling 
van de kerninflatie tot 1,70 % eind dit jaar.  

  



Inflatie: de Verenigde Staten 

04/03/2019 

 Net als in de eurozone vertraagde de 

algemene inflatie fors eind vorig jaar en 

begin dit jaar. De inflatie kwam in januari 

uit op 1,55 %, komend van bijna 3,00 % in 

juli van vorig jaar. Oorzaak is hier – net als 

in de Europese muntunie – de lagere 

aardolieprijs. 

 

 De kerninflatie blijft met 2,20 % in januari 

dan weer mooi op peil. De sterke 

arbeidsmarkt en de hogere lonen hebben 

in de Verenigde Staten duidelijk een 

positieve impact op de prijzen.  

 

 We verwachten dit jaar in de Verenigde 

Staten een stabiele inflatie tussen 1,50 % 

en 2,00 %.  

 

 

 

 

 

 

 

  



In the picture: de Europese autosector, Trumps nieuwe target?  
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Feiten over de Europees-Amerikaanse handel in voertuigen   

$44.000.000.000,00 
Het bilaterale handelsoverschot van de Europese 

Unie tegenover de VS in de handel van 

voertuigen. Gelijk aan 0,25 % van het BBP van de 

Verenigde Staten.  

De EU De VS 

Importtarief van: 

 10 % op Amerikaanse 

personenwagens 

 10 % op Amerikaanse  

vrachtwagens 

Importtarief van: 

 2,50 % op Europese 

personenwagens 

 25 % op Europese 

vrachtwagens   

25 % 
Ongeveer één vierde van alle Europese 

geëxporteerde personenwagens vindt een 

bestemming in de Verenigde Staten. Het land is 

daarmee de bestemming van ongeveer 8 % van 

de in Europa geproduceerde wagens. 



In the picture: de Europese autosector, Trumps nieuwe veldslag?  

04/03/2019 

 Het ‘US Commerce Department’ leverde volgens de pers het rapport over de import van vracht- en 

personenwagens al over aan het Witte Huis. Ze maken daarvoor gebruik van Sectie 232 van de 1962 

trade act, hetzelfde kader dat werd gebruikt voor de hogere importtarieven op aluminium en staal.  

Wat we nu al weten 

 Het rapport voorziet in drie opties voor de president: a) een eenzijdig importtarief van 20 à 25 % op 

zowel Europese personenwagens als trucks; b) meer gerichte importtarieven op bijvoorbeeld de 

hoogtechnologische elektrische wagens; of c) een combinatie van beiden.  

 

Wat zijn de opties van de president?  

 De president heeft 90 dagen de tijd om te beslissen of hij voor 

een van de opties in het rapport zal opteren. Zijn beslissing 

kan daardoor niet later vallen dan mei, maar kan ook veel 

vroeger vallen. Het lijkt alvast zeer waarschijnlijk dat er een 

beslissing komt voor de Europese Parlementsverkiezingen van 

26 mei. 

 

 Temeer omdat gezien de stevige groeivertraging in Duitsland, 

de Amerikaanse onderhandelaars zich mogelijk in een sterkere 

onderhandelingspositie zien, en aldus weinig redenen hebben 

om een dreigement uit te stellen.  

In welk time frame moet de president deze beslissingen nemen?  



 De Verenigde Staten zullen zich waarschijnlijk niet alleen op de automobielsector, maar ook op de 

landbouwsector richten. Aangezien verschillende landen in de Europese Unie andere belangen 

hebben, zal een toegeving in een van beide sectoren niet als pasmunt kunnen dienen. 

 

 Met de Europese Parlementsverkiezingen van 26 mei zullen traditionele partijen weinig 

manoeuvreerruimte hebben, met een aantal eurosceptische en populistische partijen in volle 

campagne.   

In the picture: de Europese autosector, Trumps nieuwe veldslag?  
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Een verzwakt Europees front 

 Met 3,3 % directe en indirecte jobs in de automobielsector is 
de Europese Unie duidelijk een potentieel slachtoffer, maar 
niet alle landen zijn even erg geïmpacteerd. In Duitsland, 
maar ook in enkele Oost-Europese landen (Slowakije en 
Tsjechië) is meer dan 2 % van de actieve bevolking 
tewerkgesteld in de sector. In Frankrijk, Spanje, Italië, 
Nederland en België is dit minder dan 1 %.  

 

 Voor landen als Frankrijk en Ierland is de landbouwsector 
dan weer veel belangrijker.  

Andere landen, andere risico’s  



In the picture: groei in de eurozone, gedragen door de dienstensector  
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In the picture: groei in de eurozone, gedragen door de dienstensector  

04/03/2019 

 De groei in de eurozone blijft voorlopig overeind door de sterke dienstensector en binnenlandse consumptie die 

ondersteund worden door de snelstijgende lonen. De industriële productie daalde in december van vorig jaar in 

de eurozone met bijna 4 %, een daling die we sinds 2012 niet meer gezien hadden. 

 

 De industriële terugval is grotendeels te wijten aan Duitsland, waar de Manufacturing PMI recent sterk daalde, 

maar de Services PMI opvallend sterk blijft. In Frankrijk zien we dan weer dat de gele hesjes het vertrouwen in 

de dienstensector ondermijnden (we verwachten hier een herstel), maar de industrie min of meer op peil blijft. 

In Italië wijzen zowel de Manufacturing als de Services PMI op een contractie, maar hoopt de regering dat haar 

maatregelen weer vertrouwen in de economie zullen injecteren.  

 

 
Regio Indicator Okt ‘18 Nov ‘18 Dec ‘18 Jan ‘19 

Duitsland 
Manufacturing PMI 52.2 51.8 51.5 49.7 

Services PMI 54.7 53.3 51.8 53.0 

Frankrijk 

Manufacturing PMI 51.2 50.8 49.7 51.2 

Services PMI 55.3 55.1 49.0 47.8 

Italië 

Manufacturing PMI 49.2 48.6 49.2 47.8 

Services PMI 53.3 50.3 50.5 49.7 

Bron: Datastream Thomson Reuters  



BNP Paribas Fortis SA/NV, with registered office at Montagne du Parc 3 / Warandeberg 3, B-1000 Brussels, Belgium (the “Bank”) is responsible for the 

production and the distribution of this document.     

This document does not constitute an offer or solicitation for the sale, purchase or subscription of any financial instrument in any jurisdiction and is not a 

prospectus in the sense of applicable legislation on the offer and/or listing of financial instruments.  No action has been taken or will be taken by the 

Bank or by any other third party that would permit a public offer of the financial instrument(s) referred to in this document in any jurisdiction where 

action for that purpose is required.  This document has not been and will not be endorsed or approved by any authority in any jurisdiction.  It is 

addressed solely to persons acting in a professional capacity.   

The information contained in this document should not be regarded as a recommendation of investment advice. 

This document does not purport to give an exhaustive description of the financial instrument(s) and of the issuer of the financial instrument(s) (including 

on certain related risks) it relates to.  Although all reasonable care has been taken to ensure that the information in this document is accurate, neither 

the Bank nor its affiliated companies, directors, advisors or employees can be held liable for any incorrect, incomplete or missing information, or for any 

direct or indirect damage, losses, costs, claims, liabilities or other expenses which would result from the use of, or reliance on, this document, except in 

case of wilful misconduct or gross negligence. 

The Bank may change the information contained in this document without any prior notice and is under no obligation to inform (potential) investors 

about any such change. 

The financial instrument(s) referred to in this document may not be available in all jurisdictions.  A decision to invest in this product should not be made 

on the sole basis of this document and should only be made after a careful analysis of all its features and risks (as described in the Global Markets 

Product Risk Book and any other pre-trade documentation) and after having obtained all necessary information and advice from professional advisers 

(including tax advisers). 

In the course of providing services to clients, the Bank may pay or receive fees, commission or other non-monetary benefits to or from third parties. 

The Bank is required to have arrangements in place to manage conflicts of interest between it self and clients and between different clients.  The Bank 

operates in accordance with a conflicts of interest policy under which the Bank has identified those situations in which there may be a conflict of interest 

and, in each case, the steps taken to manage that conflict. Where the arrangements under our conflicts of interest policy are not sufficient to manage a 

particular conflict, the Bank will inform the relevant client of the nature of the conflict so that the client can make a well-informed decision. 

BNP Paribas Fortis SA/NV is authorized by and under the prudential supervision of the National Bank of Belgium, boulevard de Berlaimont 14, 1000 

Brussels, under the supervision on investor and consumer protection of the Financial Services and Markets Authority (FSMA), rue du congrès 12-14, 

1000 Brussels and is authorized as insurance agent under FSMA number 25789 A.  
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