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Het Federaal Planbureau publiceerde zopas het november-nummer van de kwartaalpublicatie
“Short Term Update”. Hieronder worden twee punten uit deze publicatie nader toegelicht.

Snelle updating economische vooruitzichten 2000-2001

De bijgewerkte economische vooruitzichten voor 2000-2001 zijn tot stand gekomen als een snelle
updating van de juli-vooruitzichten, rekening houdend met de recente ontwikkelingen op het in-
ternationale vlak (hardnekkige stijging van de olieprijzen, voortdurende depreciatie van de euro
en sterke groei van de internationale handel) en de belangrijkste maatregelen genomen in het ka-
der van de begroting 2001.

Wat de reële groei van het bbp betreft, zijn de herzieningen in vergelijking met de juli-vooruit-
zichten bijzonder klein. Dit jaar zou het reële bbp met 3,8% toenemen - dit is de hoogste economi-
sche groei sinds 1988 - terwijl voor volgend jaar een toename met 3,2% verwacht wordt. De groei
zou voornamelijk gedreven worden door de uitvoer en de privé-consumptie. Beide waren tijdens
het eerste halfjaar van 2000 opvallend dynamisch, maar bereikten hun cyclische top rond het mid-
den van het jaar, en zouden gaandeweg terugkeren naar een meer trendmatig groeitempo. Deze
vertraging zou tijdens het tweede halfjaar van 2000 aanleiding geven tot een afname van de jaar-
op-jaar groei tot ongeveer 3% (tegenover 5% in het eerste halfjaar), wat echter nog steeds een ge-
spierde groei is.

Volgend jaar zou het globale economische klimaat gunstig blijven. De buitenlandse vraag zou,
ondanks een lichte vertraging op onze voornaamste buitenlandse afzetmarkten (Europa en VS),
een groei kennen die het gemiddelde van het afgelopen decennium ruim overtreft. Net als dit jaar
en in tegenstelling tot wat over het algemeen gedurende de voorbije twintig jaar het geval was,
zouden de Belgische uitvoerders volgend jaar nauwelijks marktaandelen verliezen, dit als gevolg
van de verbetering van de prijscompetitiviteit die voortvloeit uit de depreciatie van de euro en de
beheersing van de binnenlandse kosten. Bovendien bevat de begroting 2001 verlagingen van be-
lastingen en sociale bijdragen en een aantal verhogingen van sociale uitkeringen die zullen bijdra-
gen tot de groei van het beschikbaar gezinsinkomen in 2001 (effect geraamd op ongeveer 0,4
procentpunt op basis van de geïncorporeerde maatregelen van de begroting 2001 zoals die nu ge-
kend zijn). Deze gunstige context wordt verder versterkt door het feit dat het dit jaar waargeno-
men koopkrachtverlies als gevolg van de hogere energierekening zich volgend jaar niet zou
herhalen.

Het beschikbaar gezinsinkomen zou bovendien ondersteund worden door een forse toename van
de werkgelegenheid. De groei van de werkgelegenheid die sedert 1995 waargenomen wordt, zou
volgend jaar aanhouden tegen het ritme van dit jaar (toename met ongeveer 1,4%), als gevolg van
de krachtige economische groei en de maatregelen gericht op de bevordering van de werkgele-
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genheid. Het arbeidsaanbod zou ondersteund worden door een toename van de participatie-
graad, waardoor de spanningen op de arbeidsmarkt beperkt zouden blijven.

De combinatie van hogere olieprijzen en een zwakke euro heeft geleid tot een opwaartse herzie-
ning van de inflatievooruitzichten voor dit en volgend jaar. Het algemeen indexcijfer der con-
sumptieprijzen zou volgend jaar met 1,9% toenemen, na een stijging met 2,5% dit jaar. Blijkbaar
beginnen de gestegen invoerpijzen inderdaad door te sijpelen in de onderliggende inflatie. Op ba-
sis van de maandelijkse vooruitzichten voor het verloop van de gezondheidsindex zou de spilin-
dex in de overheidssector overschreden worden in juli 2001.

Rekening houdend met de begroting 2001 en de hierboven geschetste macro-economische omge-
ving (en de opbrengsten uit de veiling van de UMTS licenties niet meegerekend), zou het finan-
cieringssaldo van de globale overheid, na plusminus een evenwicht dit jaar, volgend jaar op een
overschot uitkomen.

De belangrijkste onzekerheden waarmee deze vooruitzichten omgeven zijn, hebben in essentie te
maken met de internationale financiële omgeving voor volgend jaar. Daar bovenop dient ook ge-
wezen te worden op de onzekerheid omtrent de toekomstige loonontwikkeling in België, die, in-
dien deze de loonstijgingen van de belangrijkste handelspartners zou overtreffen, een
verslechtering van de competitiviteit van de Belgische uitvoer zou betekenen. 

Ontwikkeling van de productiemethodes van elektriciteit tegen 2020-2030

De voorgestelde resultaten komen uit een uitgebreider onderzoek waarin langetermijnvooruit-
zichten van de vraag, het aanbod en de energieprijzen in België worden geanalyseerd.

Op basis van een vergelijkende studie van verschillende bestaande energiemodellen werd er voor
gekozen drie energiescenario’s voor België te analyseren met behulp van het PRIMES-model, dat
voor de Europese Commissie ontwikkeld werd. De scenario’s werden in het FPB gedefinieerd en
door de Universiteit van Athene (ontwerper en exploitant van het model) gesimuleerd. De drie

Kerncijfers voor de Belgische economie

 Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld

 98a 99a 00 01

Consumptieve bestedingen van de particulieren 3.8 2.0 2.8 2.8

Consumptieve bestedingen van de overheid 1.4 2.4 0.7 1.7

Bruto vaste kapitaalvorming 3.7 5.6 4.5 2.9

Finale nationale bestedingen 4.1 1.8 2.9 2.6

Uitvoer van goederen en diensten 4.2 5.0 10.3 8.0

Invoer van goederen en diensten 6.3 4.1 9.5 7.5

Netto-uitvoer (bijdrage tot de groei van het bbp) -1.2 0.8 1.0 0.8

Bruto binnenlands product 2.7 2.5 3.8 3.2

Algemeen indexcijfer der consumptieprijzen 1.0 1.1 2.5 1.9

Gezondheidsindex 1.3 0.9 1.9 1.9

Reëel beschikbaar inkomen van de particulieren 2.9 1.7 2.2 3.5

Spaarquote van de particulieren (in % van het beschikbaar inkomen) 16.6 16.3 15.8 16.3

Binnenlandse werkgelegenheid (verandering in duizendtallen, toestand op 30 juni) 44.4 51.8 54.2 55.1

Werkloosheidsgraad (Eurostat standaard, jaargemiddelde) 9.5 9.0 8.5 8.1

Saldo lopende rekening (in % van het bbp) 4.1 3.8 3.8 4.6

Korte rente (interbancair tarief, 3 maand) (%) 3.6 2.9 4.4 5.6

Lange rente (OLO,10 jaar) (%) 4.8 4.8 5.6 5.8
 

a. De nieuwe nationale rekeningen 1999 (gepubliceerd eind oktober 2000) zijn niet geïntegreerd in deze vooruitzichten.
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scenario’s geven alternatieve ontwikkelingen van de energietoekomst van België met als doel de
politieke besluitvormers te wijzen op eventuele gevolgen van hun beslissing om de kerncentrales
te ontmantelen en de koolstofuitstoot (CO2), overeenkomstig de verbintenissen van Kyoto, te ver-
minderen.

De scenario’s steunen op een reeks hypothesen ondermeer inzake de investerings- en exploitatie-
kosten van de verschillende technologieën voor elektriciteitsproductie, de te verwachten techno-
logische ontwikkelingen en de evolutie van de energieprijzen op de internationale markten.
Hoewel zij steunen op specifieke studies brengen die hypothesen onvermijdelijk een zekere dosis
onzekerheid mee in de resultaten.

Hier volgen de opvallende ontwikkelingen die uit de scenario’s voortvloeien:

1. Onafhankelijk van de beleidskeuze zou het aandeel van de elektriciteitsproductie in gas-
turbines met gecombineerde cyclus (STEG) en in kleine gasturbines sterk groeien ten nade-
le van de andere types van centrales. Het aandeel van de conventionele thermische
centrales in de elektriciteitsproductie zou in het bijzonder sterk terugvallen (tot minder dan
5% in 2020 tegenover 34% in 1995). Het hoge thermische rendement en de lage investe-
ringskosten van de STEG zouden hun ontwikkeling, binnen een vrijgemaakte markt, in de
hand werken. Dankzij de technische vooruitgang, die het mogelijk moet maken de optima-
le werkingsgrootte van de elektriciteitscentrales te verminderen, zou de warmtekrachtkop-
peling (gelijktijdige productie van elektriciteit en warmte) van de autoproducenten
(ondernemingen die zelf in hun eigen elektriciteitsbehoefte voorzien) zich sterk ontwikke-
len. Hierdoor zou de doorbraak van de kleine gasturbines moeten worden bevorderd
waardoor een grotere decentralisatie van de elektriciteitsproductie van start kan gaan.
Dankzij de snelle doorbraak van de gasturbines zou de gemiddelde efficiëntie van de elek-
triciteitsproductie tegen 2020-2030 gevoelig stijgen.

2. In het scenario dat overeenstemt met de beleidskeuzen uit het Belgische regeerakkoord van
7 juli 1999 om de kerncentrales ouder dan 40 jaar te ontmantelen, zou België in 2015 voor
het eerst keuzen moeten maken inzake de vervanging van het elektronucleaire park. In
2030 zouden de kerncentrales volledig ontmanteld moeten zijn. Vanuit een strikt econo-
misch oogpunt, dus alleen rekening houdend met de rechtstreekse investerings- en exploi-
tatiekosten uit het PRIMES-model, blijken de nieuwe steenkooltechnologieën
(superkritische en ultra-superkritische centrales) het beste alternatief voor kernenergie te
zijn.

3. Indien België het elektronucleaire park zou vervangen door de goedkoopste technologieën
(met steenkool) zou de CO2-uitstoot van de elektriciteitssector, vergeleken met de huidige
toestand, aanzienlijk toenemen. In 2030 zou de CO2-uitstoot als gevolg van de elektrici-
teitsproductie tweemaal zo hoog zijn als die in een scenario waarin de capaciteit van de
kerncentrales op zijn huidig peil behouden zou worden.

Indien België op lange termijn de in Kyoto vastgelegde doelstelling inzake de uitstootverminde-
ring wil naleven, dringt zich een belangrijke ontwikkeling van hernieuwbare energievormen en
alternatieve technologieën op. De elektriciteitsproductie op basis van waterkrachtcentrales en
windturbines moet dan tegen 2030 sterk aangroeien. De geografische en klimatologische omstan-
digheden beperken echter het groeipotentieel van die technologieën tot ongeveer 10% van de
elektriciteitsproductie (in 2030). De "fuel cells" (rechtstreekse omzetting van chemische energie in
gelijkstroom) vormen een alternatieve productiemethode van elektriciteit, die zich tegen 2030
veel meer zou kunnen ontwikkelen dan de hernieuwbare energievormen. Om economische rede-
nen zou de ontwikkeling van die technologieën niet voortvloeien uit een "spontane" evolutie van
de markten. Zij vereist maatregelen om het gebruik van koolstofrijke brandstoffen en minder mi-
lieuvriendelijke technologieën te ontmoedigen (CO2-taks, beperking van de uitstoot, enz.).
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