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Perscommuniqué  14 september 2012
De Belgische economische groei zou -0,1% bedragen in 2012 en 
uitkomen op 0,7% in 2013

Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen de cijfers 
van de economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie.

Een lage bbp-groei in de eurozone in 2013 ...

De economische groei in de eurozone wordt sinds het 
tweede kwartaal van 2011 aangetast door de wereld-
wijde groeivertraging en – vooral – door de schulden-
crisis. De economische activiteit daalde in het vierde 
kwartaal van 2011 en het tweede kwartaal van 2012. 
Binnen de eurozone zijn de groeiverschillen aanzien-
lijk. Een aantal landen kampt met een zware recessie 
en met ernstige budgettaire problemen, terwijl de eco-
nomische activiteit in andere landen tot nog toe vrij 
goed heeft standgehouden. Tegenvallende vertrou-
wensindicatoren geven echter aan dat ook zij niet im-
muun zijn gebleven voor de aanhoudende onzekerheid 
over de toekomst van de eurozone en voor de verslech-
terde groeivooruitzichten elders in de wereld. Daardoor 
zou de economie van de eurozone als geheel verder 
krimpen in het derde kwartaal, wat op jaarbasis resul-
teert in een negatieve volumegroei van -0,5% in 2012.

Pas in de loop van 2013 zou de economische activiteit 
in de eurozone als geheel licht aantrekken, in navolging 
van de internationale conjunctuur en voor zover de eu-
rocrisis geen uitbreiding neemt. Niettemin blijft de 
bbp-groei in 2013 beperkt tot 0,3%.

Het internationaal scenario blijft uitermate onzeker. 
Vooral de doeltreffendheid waarmee de eurocrisis 
wordt bestreden zal bepalend zijn voor de ontwikkeling 
van het vertrouwen van beleggers, producenten en 
consumenten. Bijkomend vertrouwensverlies kan het 
basisscenario, nl. een voorzichtig herstel van de Euro-
pese economie, in het gedrang brengen.

... en bijgevolg een matig herstel voor de 
Belgische economie

De Belgische economie zou in 2012 een lichte krimp 
laten optekenen (-0,1%), dit tegen de achtergrond van 
de ongunstige Europese conjunctuur en van de reeds 
genomen budgettaire maatregelen. Rekening houdend 
met de recente evolutie van het consumenten- en on-
dernemersvertrouwen, zou de economische activiteit 
zich, na een uitgesproken daling in het tweede kwar-
taal, stabiliseren in het derde kwartaal. Vanaf het vier-

de kwartaal van 2012 zou de bbp-groei geleidelijk aan-
trekken in het zog van een voorzichtige 
conjunctuuropleving in de eurozone, wat resulteert in 
een economische groei van 0,7% in 2013.

Kwartaalverloop van het Belgische bbp in volume
Gegevens gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en
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Voortschrijdende gemiddelde groei over 4 kwartalen
Voorlopende indicator FPB
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De Belgische uitvoer leverde in het eerste kwartaal van 
2011 nog een behoorlijke groeiprestatie, maar verloor 
daarna aan elan door de verslechtering van de interna-
tionale conjunctuur. Op jaarbasis kwam de uitvoergroei 
in 2011 nog uit op 5,5%, maar voor 2012 wordt een te-
rugval van 0,9% verwacht. De uitvoer zou net zoals de 
buitenlandse afzetmarkten licht aantrekken vanaf het 
vierde kwartaal van 2012, wat resulteert in een gemid-
delde uitvoergroei van 2% in 2013. De lopende reke-
ning van de betalingsbalans vertoont sinds 2011 een 
tekort als gevolg van de hoge olieprijzen (uitgedrukt in 
euro) en de beperkte volumegroei van de uitvoer.

Het reëel beschikbaar gezinsinkomen nam vorig jaar af 
met 0,8%. Die daling was grotendeels toe te schrijven 
aan een lager inkomen uit vermogen en aan de inflatie-
versnelling. De particuliere consumptie hield niettemin 
stand (+0,2%) dankzij een beduidende terugval van de 
spaarquote. De koopkracht zou in 2012 verder afne-
men (-0,8%) door de zwakke conjunctuur en door de 
reeds genomen begrotingsmaatregelen en in 2013 
een bescheiden groei laten optekenen (0,7%). Het 
consumentenvertrouwen is sedert midden 2011 sterk 
afgenomen, vooral door de toegenomen vrees voor 
werkloosheid. Daardoor zou de particuliere consump-
tie meer in lijn evolueren met het beschikbaar inkomen 
(-0,5% in 2012 en +0,5% in 2013).

De investeringen van de ondernemingen zetten van 
midden 2010 tot midden 2011 een sterke groeipresta-
tie neer. Daardoor kwam de jaargroei van de bedrijfsin-
vesteringen in 2011 uit op 8,6%, ook al werd de inves-
teringsactiviteit in de tweede jaarhelft teruggeschroefd. 
Tegenvallende afzetperspectieven begonnen het on-
dernemersvertrouwen immers aan te tasten. In 2012 
zouden de ondernemers behoedzaam blijven, al ont-
wikkelde hun investeringsactiviteit zich in het eerste 
semester gunstiger dan verwacht. Daardoor zouden 
de bedrijfsinvesteringen dit jaar een bescheiden groei 
van 0,9% laten optekenen. In 2013 zouden de bedrijfs-
investeringen met 1,6% aantrekken.

De gezinnen zouden in 2012 voor het tweede jaar op rij 
hun investeringen in woongebouwen fors terugschroe-
ven (-3,8%, na -5,3% in 2011). De gunstige effecten 
van de tijdelijke btw-verlaging (2009-2010) zijn immers 
uitgedoofd, het reëel beschikbaar inkomen brokkelt in 
beide jaren af en de economische onzekerheid heeft 
het vertrouwen van de gezinnen aangetast. Geholpen 
door de momenteel gunstige financieringsvoorwaar-
den voor hypothecair krediet wordt in 2013 een be-
scheiden herneming van de gezinsinvesteringen ver-
wacht van 1%.

Rekening houdend met alle gekende maatregelen zou 
de jaarlijkse volumegroei van de overheidsconsumptie 
in 2012 en in 2013 beperkt blijven tot ruim 1%. Het 
groeipad van de overheidsinvesteringen (5,3% in 2011 
en 8,4% in 2012) wordt in belangrijke mate bepaald 

door infrastructuurwerken van de lokale overheid. In 
2013 zouden de overheidsinvesteringen met ruim 8% 
worden teruggeschroefd.

Het aantal werklozen stijgt

De binnenlandse werkgelegenheid nam in 2011 nog 
aanzienlijk toe. In jaargemiddelde termen bedroeg de 
nettostijging bijna 62 000 personen. Tegen de achter-
grond van een zwakke conjunctuur in 2012 en een 
economische heropleving in 2013, is de werkgelegen-
heid in het eerste kwartaal van 2012 beginnen dalen 
en zou ze pas vanaf begin 2013 hernemen. In jaarge-
middelde termen neemt de binnenlandse werkgele-
genheid in 2012 toch nog toe met 11 000 personen 
omdat het kwartaalprofiel van 2011 zorgt voor een 
gunstig uitgangspunt en stijgt ze in 2013 met 13 700 
personen. Bijna de helft van de netto-werkgelegen-
heidscreatie tijdens de jaren 2012-2013 is toe te schrij-
ven aan een verdere toename van het aantal diensten-
chequebanen.

De werkgelegenheid nam in 2011 sterker toe dan de 
beroepsbevolking, waardoor het aantal werklozen (met 
inbegrip van de niet-werkzoekende uitkeringsgerech-
tigde volledig werklozen) gemiddeld met 26 000 af-
nam. Hun aantal zou dit jaar echter toenemen met 
9 100 en volgend jaar met 24 000. De geharmoniseer-
de Eurostat-werkloosheidsgraad voor België stijgt 
daardoor van 7,2% in 2011 tot 7,4% in 2013.

De inflatie koelt in 2013 af tot gemiddeld 1,8%

De Belgische inflatie, gemeten aan de hand van het 
nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, zou af-
koelen van 2,9% in 2012 tot 1,8% in 2013. Die vertra-
ging is grotendeels toe te schrijven aan een lichte da-
ling van de prijs voor ruwe olie. Ook valt het opwaartse 
effect van enkele fiscale maatregelen op de inflatie in 
2012 (bijna 0,2 procentpunt) weg uit de jaar-op-jaar-
groei van de consumptieprijzen begin 2013.

De toename van de gezondheidsindex, die niet beïn-
vloed wordt door het prijsverloop van benzine en die-
sel, zou 2,7% bedragen in 2012 en 1,9% in 2013. De 
huidige spilindex voor de overheidswedden en sociale 
uitkeringen (119,62) zou overschreden worden in no-
vember 2012. De volgende spilindex (122,01) wordt 
niet bereikt in 2013.

Voor meer informatie: 
Filip Vanhorebeek, 02/507.74.12, fvh@plan.be
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Kerncijfers voor de Belgische economie 
Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld

 2010 2011 2012 2013

Consumptieve bestedingen van de particulieren 2,7 0,2 -0,5 0,5

Consumptieve bestedingen van de overheid 0,7 0,8 1,1 1,2

Bruto vaste kapitaalvorming -1,4 4,1 0,2 0,6

Totaal van de nationale bestedingen 1,7 1,8 -0,3 0,6

Uitvoer van goederen en diensten 9,6 5,5 -0,9 2,0

Invoer van goederen en diensten 8,9 5,6 -1,1 1,9

Netto-uitvoer (bijdrage tot de groei van het bbp) 0,7 0,0 0,2 0,1

Bruto binnenlands product 2,4 1,8 -0,1 0,7

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen 2,2 3,5 2,9 1,8

Gezondheidsindex 1,7 3,1 2,7 1,9

Reëel beschikbaar inkomen van de particulieren -1,2 -0,8 -0,8 0,7

Spaarquote van de particulieren (in % van het beschikbaar inkomen) 15,4 14,4 14,1 14,2

Binnenlandse werkgelegenheid (jaargemiddelde verandering, in duizendtallen) 30,8 61,6 11,0 13,7

Werkloosheidsgraad (Eurostatstandaard, jaargemiddelde) 8,3 7,2 7,2 7,4

Saldo lopende rekening (betalingsbalans, in % van het bbp) 1,4 -1,0 -1,1 -1,0

Wisselkoers van de euro in dollar (aantal dollars voor 100 euro) 132,7 139,2 127,2 125,8

Korte rente (Euribor, 3 maanden) (%) 0,8 1,4 0,6 0,3

Lange rente (OLO, 10 jaar) (%) 3,4 4,2 3,0 2,5
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