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De Belgische economie zou in 2020 krimpen met 7,4 % en zich in 2021 
gedeeltelijk herstellen met een groei van 6,5 %
De Belgische economie ging in de eerste helft van dit jaar door een uitzonderlijk zware recessie ten gevolge van de
maatregelen die in binnen- en buitenland werden genomen om het coronavirus te bestrijden. Op basis van recente
gegevens is de economische schade in de meeste eurolanden in die periode minder omvangrijk gebleken dan inge-
schat in de junivooruitzichten. Voor België resulteert dat in een minder negatieve jaargroei in 2020 (-7,4 % in de plaats
van -10,6 %). Ondertussen zijn grote delen van de economieën heropend, maar heropflakkeringen van het virus tasten
het vertrouwen aan en remmen de dynamiek van het economisch herstel enigszins af. In 2021 zou de Belgische eco-
nomie groeien met 6,5 % (t.o.v. 8,2 % in de juniraming). De binnenlandse werkgelegenheid zou over beide jaren
samen met 82 000 personen afnemen.

In dit scenario wordt o.m. verondersteld dat het herstel in binnen- en buitenland niet in het gedrang komt door nieuwe
omvangrijke inperkingsmaatregelen. De evolutie van de pandemie blijft echter een bron van onzekerheid voor onder-
nemingen en consumenten.

Zoals de wet van 21 december 1994 voorschrijft, heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen de cijfers van de
economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie. Deze macro-economische vooruitzichten houden
enkel rekening met de maatregelen waarvan de modaliteiten met voldoende precisie gekend zijn.

Een gedeeltelijk herstel van de wereldeconomie 
in 2021

De wereldeconomie werd het voorbije halfjaar hard ge-
troffen door de coronapandemie en verzeilde in een his-
torische recessie. De economische vooruitzichten voor
de tweede helft van 2020 en voor 2021 zijn uiterst onze-
ker, temeer daar de epidemie in een aantal landen nog
niet onder controle is. De dynamiek van de heropleving
wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mate
waarin het vertrouwen van de consumenten en de on-
dernemers zich herstelt, wat op zijn beurt de effectiviteit
van de steunmaatregelen van de overheden en de cen-
trale banken beïnvloedt. Voor de Europese economie
wordt een geleidelijk vertrouwensherstel verondersteld
naarmate de inperkingsmaatregelen verder worden af-
gebouwd en het aantal besmettingen onder controle
blijft. Niettemin wordt de krimp van de economische ac-
tiviteit, die voor de eurozone geraamd wordt op 7,9 % in
2020, slechts gedeeltelijk ongedaan gemaakt in 2021
met een economische groei van 5,7 %.

De Belgische economie herneemt onder impuls 
van de uitvoer en de particuliere consumptie

Midden maart werd de activiteit in grote delen van de
Belgische economie teruggeschroefd of stilgelegd.
Daardoor viel het bbp in het eerste kwartaal sterk terug
(-3,5 %). De inperkingsmaatregelen remden vooral in
het tweede kwartaal de economische activiteit af, wat re-
sulteerde in een bijkomende krimp van 12,1 %. Gege-
ven de hierboven geschetste context, zou de Belgische
economie een gedeeltelijke inhaalbeweging maken in
de tweede helft van 2020 en in 2021, aangedreven door
de uitvoer en de particuliere consumptie. Op jaarbasis

zou de Belgische economie in 2020 krimpen met 7,4 %
en vervolgens hernemen met 6,5 % in 2021.

In lijn met de buitenlandse afzetmarkten zou de Belgi-
sche uitvoer in 2020 terugvallen met 7,3 % en in 2021
aantrekken met 7,0 %. Deze ontwikkeling van de uitvoer
leidt, in combinatie met die van de binnenlandse vraag,
tot een daling van het invoervolume van 6,7 % in 2020,
gevolgd door een stijging van 8,6 % in 2021.

Ondanks de omvang van de economische schok houdt
het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren in
2020 relatief goed stand (-0,3 %), mede dankzij over-
heidsmaatregelen. Zo hebben de uitbreiding van het sy-
steem van tijdelijke werkloosheid met een verhoogde
uitkering voor werknemers en het overbruggingsrecht
en de premies voor zelfstandigen het verlies aan inko-
men en aan werkgelegenheid kunnen beperken. Boven-
dien is de inflatie dit jaar aanzienlijk lager dan de indexe-

Evolutie van het Belgische bbp in volume

 

80

85

90

95

100

105

110

115

-9

-6

-3

0

3

6

9

2018 2019 2020 2021

Groei op jaarbasis (%)

Kwartaalverloop in miljard euro van 2015 (rechterschaal)

Perscommuniqué n 10 september 2020



Federaal Planbureau n Belliardstraat 14-18 n 1040 Brussel n tel +32.2.507.73.11 n contact@plan.be n www.plan.be

2 Perscommuniqué n 10 september 2020

ring van de lonen en van de sociale uitkeringen.
Niettemin zou de particuliere consumptie in 2020 dalen
met 8,7 % door het sterk aangetaste consumentenver-
trouwen (als gevolg van de toegenomen vrees voor
werkloosheid) en door de beperktere consumptiemoge-
lijkheden tijdens de lockdown. Door de heropening van
de meeste handelszaken zou de particuliere consumptie
terugkeren naar een normaler niveau, wat gepaard gaat
met een groei in 2021 (9,0 %) die de toename van het
reëel beschikbaar inkomen (2,0 %) ruimschoots over-
treft. De gezinsspaarquote zou dan ook terugvallen tot
14,7 % in 2021, na een forse stijging tot 20,1 % dit jaar,
maar boven het niveau van 2019 (12,9 %) blijven. De in-
vesteringen in woongebouwen vallen eveneens terug in
2020 (-10,2 %) en maken dat verlies gedeeltelijk goed in
2021 (+8,9 %).

De bedrijfsinvesteringen zouden dit jaar dalen met
12,9 %. De forse krimp van de economische activiteit
tast de rendabiliteit aan, terwijl de door de overheid voor-
ziene financiële tegemoetkomingen (hinder- en compen-
satiepremies) het omzetverlies slechts gedeeltelijk com-
penseren. Door de huidige onzekerheid komt het herstel
van de investeringen slechts traag op gang. De bedrijfs-
investeringen zouden in 2021 hernemen met 11,4 % in
het licht van betere afzetperspectieven en een gunstige
ontwikkeling van de rendabiliteit.

De overheidsinvesteringen werden in de eerste helft van
2020 tijdelijk teruggeschroefd, waarna ze zich snel zou-
den normaliseren. Daardoor blijft hun terugval in 2020
beperkt tot 5,1 % en zorgt een niveau-effect voor een
forse volumegroei van 14,1 % in 2021. De volumegroei
van de overheidsconsumptie vertraagt in 2020 tot 0,4 %,
maar versnelt in 2021 tot 2,4 %.

De steunmaatregelen beperken tot dusver de 
impact van de crisis op de arbeidsmarkt

Het uitbreken van de crisis ging gepaard met een onmid-
dellijk verlies van arbeidsplaatsen tijdens de tweede helft
van maart. Dat verlies deed zich vooral voor bij kortlo-
pende arbeidscontracten (zoals interimarbeid en studen-
tenarbeid). Vaste arbeidscontracten bleven grotendeels
gevrijwaard aangezien bedrijven uitgebreid beroep de-
den op het systeem van tijdelijke werkloosheid, dat soe-
peler toegankelijk werd.

In de loop van het tweede kwartaal maakte de interimar-
beid een gedeelte van het verloren terrein weer goed
naarmate de inperkingsmaatregelen versoepeld wer-
den, zodat de afname van de werkgelegenheid vertraag-
de. Het werkgelegenheidsverlies zou ook tijdens het der-
de kwartaal eerder beperkt blijven, maar terug oplopen
tijdens het vierde kwartaal, naarmate de diverse steun-
maatregelen geleidelijk worden afgebouwd en de pro-
ductiviteitsgroei verder aantrekt.

In de loop van 2020 zou de binnenlandse werkgelegen-
heid daardoor met 95 000 personen dalen. In jaargemid-
delden blijft de afname dit jaar evenwel beperkt tot

27 000 personen, rekening houdend met een bijzonder
positief startpunt eind 2019. Voor 2021 wordt een verde-
re terugval van de binnenlandse werkgelegenheid ver-
wacht tijdens de eerste jaarhelft (-33 000 personen),
maar een herneming gedurende de tweede jaarhelft
(+41 000 personen). In jaargemiddelden zou de afname
van de werkgelegenheid in 2021 (-55 000 personen)
veel meer uitgesproken zijn dan in 2020, door een bij-
zonder ongunstig startpunt.

De werkloosheid nam fors toe tijdens de maanden maart
en april, maar heeft zich sindsdien gestabiliseerd. Haar
evolutie weerspiegelt tot dusver slechts zeer gedeeltelijk
het verlies aan arbeidsplaatsen. De beroepsbevolking is
dus afgenomen sinds het uitbreken van de pandemie. In
het vierde kwartaal van 2020 en de eerste jaarhelft van
2021 zou de werkloosheid echter gevoelig oplopen, ge-
geven de terugval in de binnenlandse werkgelegenheid.
De afname van de werkloosheid in de tweede jaarhelft
van 2021 blijft beperkt omdat de groei van de beroeps-
bevolking dan stevig aantrekt. In jaargemiddelden is de
toename van de werkloosheid in 2021 aanzienlijk sterker
(+75 000 personen) dan dit jaar (+22 000 personen). De
(administratieve) werkloosheidsgraad stijgt van 8,9 % in
2019 tot 10,7 % in 2021.

De inflatie trekt in 2021 aan door stijgende 
energieprijzen

De wereldwijde terugval in de economische activiteit
deed de energieprijzen fors dalen. Als gevolg daarvan
viel de inflatie, gemeten aan de hand van het nationaal
indexcijfer van de consumptieprijzen, terug tot 0,5 % in
mei. Sindsdien zijn de olie- en elektriciteitsprijzen toege-
nomen en recent bereikte ook de aardgasprijs een diep-
tepunt. Op basis van de termijnmarktnoteringen van eind
augustus wordt een geleidelijke toename van alle ener-
gieprijzen verwacht, die zou bijdragen tot een stijging
van de inflatie.

Ondanks de forse vraaguitval bleef de onderliggende in-
flatie relatief stabiel tijdens de afgelopen maanden.

Evolutie van de binnenlandse werkgelegenheid
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Naarmate de economische activiteit aan kracht wint,
zou de onderliggende inflatie in 2021 licht hernemen.

Al bij al zou de totale inflatie afkoelen van 1,4 % in 2019
tot 0,8 % dit jaar en hernemen tot 1,4 % in 2021. De
groei van de gezondheidsindex, die minder sterk wordt
beïnvloed door het olieprijsverloop, zou dit jaar 1,1 %
en volgend jaar 1,3 % bedragen. De huidige spilindex

(109,34) zou overschreden worden in augustus 2021.
Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in
september 2021 en de wedden van het overheidsper-
soneel in oktober 2021 met 2 % aangepast worden aan
de gestegen levensduurte.

Kerncijfers voor de Belgische economie
Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld

 2018 2019 2020 2021

Consumptieve bestedingen van de particulieren 1,5 1,1 -8,7 9,0
Consumptieve bestedingen van de overheid 0,9 1,8 0,4 2,4
Bruto vaste kapitaalvorming 4,0 3,4 -11,5 11,2

Totaal van de nationale bestedingen 2,2 1,4 -6,9 7,8

Uitvoer van goederen en diensten 1,2 1,1 -7,3 7,0
Invoer van goederen en diensten 2,1 1,0 -6,7 8,6
Netto-uitvoer (bijdrage tot de groei van het bbp) -0,7 0,0 -0,4 -1,2

Bruto binnenlands product 1,5 1,4 -7,4 6,5

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen 2,1 1,4 0,8 1,4
Gezondheidsindex 1,8 1,5 1,1 1,3
Reëel beschikbaar inkomen van de particulieren 1,1 2,4 -0,3 2,0
Spaarquote van de particulieren (in % van het beschikbaar inkomen) 11,8 12,9 20,1 14,7
Binnenlandse werkgelegenheid (jaargemiddelde verandering, in duizendtallen) 65,7 76,7 -26,9 -55,4
Werkloosheidsgraad (Eurostat-standaard, jaargemiddelde) 6,0 5,4 5,4 6,6
Saldo lopende rekening (betalingsbalans, in % van het bbp) -1,4 -1,2 -0,7 -2,2

Wisselkoers van de euro in dollar (aantal dollars voor 100 euro) 118,1 112,0 113,9 119,0
Korte rente (Euribor, 3 maanden) (%) -0,3 -0,4 -0,4 -0,5
Lange rente (OLO, 10 jaar) (%) 0,7 0,2 -0,1 0,0

Voor meer informatie:
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