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De Belgische economie zou zich met een groei van
4,1 % in 2021 gedeeltelijk herstellen van de krimp
met 6,2 % vorig jaar
De Belgische economie ging in de eerste helft van 2020 door een uitzonderlijk zware recessie als gevolg van de maatregelen die
in binnen- en buitenland werden genomen in de strijd tegen de coronapandemie. In de meeste eurolanden is het economisch
herstel in de tweede jaarhelft krachtiger gebleken dan verwacht. België tekende een jaargroei op van -6,2 % in 2020 (t.o.v. -7,4 %
geraamd in september vorig jaar). Momenteel zetten heropflakkeringen van het virus een rem op het economisch herstel in de
eurozone, maar de heropleving zou een tweede adem krijgen naarmate een groter deel van de bevolking gevaccineerd is. In 2021
zou de Belgische economie groeien met 4,1 % (t.o.v. 6,5 % in de septemberraming). De binnenlandse werkgelegenheid zou over
beide jaren samen met 37 000 personen afnemen.
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 waren op 8 februari 2021.
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In lijn met de buitenlandse afzetmarkten viel de Belgische
uitvoer in 2020 terug met 6,5 % en zou die in 2021 hernemen
met 4,7 %. Die ontwikkeling van de uitvoer leidt, in
combinatie met die van de binnenlandse vraag, tot een
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Europese economie krachtiger zou zijn dan momenteel
wordt verwacht.
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activiteitsgraden in de jongere leeftijdsklassen). Rekening

De inflatie trekt in 2021 enigszins aan door hogere

houdend met gunstige startpunten eind 2019 bleef de

energieprijzen

jaargemiddelde daling van de werkgelegenheid beperkt tot
minder dan 7 000 personen, terwijl de jaargemiddelde
toename van de werkloosheid slechts 11 000 personen
bedroeg. De (administratieve) werkloosheidsgraad steeg van
8,9 % in 2019 tot 9,1 % in 2020.

De terugval in de economische activiteit tijdens de eerste
helft van 2020 zorgde niet alleen voor een forse daling van
de olieprijzen, maar ook voor lagere elektriciteits- en
aardgasprijzen. Bijgevolg viel de consumptieprijsinflatie
terug tot minder dan 1 % in de loop van 2020. Tijdens de

Ondanks het economisch herstel dreigt in 2021 bijkomend

tweede helft van het jaar werd de beperkte herneming van

substantieel werkgelegenheidsverlies (-48 000 personen

de energieprijzen deels gecompenseerd door een tragere

tussen het vierde kwartaal van 2020 en het vierde kwartaal

groei van de prijzen voor verse voeding en door een lagere

van 2021). Ook in jaargemiddelden zou de afname van de
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totale

nauwelijks en bedroeg ze vorig jaar gemiddeld 0,7 %.

werkgelegenheid

(-30 000
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meer

uitgesproken zijn dan in 2020. Bovendien vallen de oorzaken
die een rem zetten op de groei van de beroepsbevolking
weg, zodat de krimp in de werkgelegenheid nu ten volle tot
uiting zal komen in oplopende werkloosheidscijfers. In
jaargemiddelden zou de werkloosheid in 2021 dan ook
aanzienlijk sterker toenemen (+48 000 personen) dan vorig
jaar. De werkloosheidsgraad stijgt in 2021 tot 9,9 %.

Tijdens de eerste maanden van dit jaar zou de inflatie een
duidelijke toename laten optekenen. Een aantrekkende
onderliggende inflatie, hogere accijnzen op tabak en vooral
het energieprijsverloop dragen daartoe bij. Gemiddeld zou
de inflatie in 2021 uitkomen op 1,3 %. De groei van de
gezondheidsindex, die minder sterk wordt beïnvloed door
het olieprijsverloop en die geen rekening houdt met het
prijsverloop van tabak, bedroeg gemiddeld 1 % in 2020 en
zou dit jaar nauwelijks toenemen tot 1,1 %. De huidige

Federaal Planbureau | Belliardstraat 14-18 | 1040 Brussel | +32 2 507 73 11 | contact@plan.be

3

| plan.be | Persbericht

spilindex (109,34) zou niet bereikt worden in 2021.
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2018

2019

2020
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Consumptieve bestedingen van de particulieren

1,9

1,5

-7,7

6,1

Consumptieve bestedingen van de overheid

1,2

1,7

1,4

4,2

Bruto vaste kapitaalvorming

3,4

3,4

-9,0

3,3

Totaal van de nationale bestedingen

2,4

1,5

-5,5

4,3

Uitvoer van goederen en diensten

0,6

1,0

-6,5

4,7

Invoer van goederen en diensten

1,3

0,8

-5,6

4,9

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

-0,5

0,2

-0,8

-0,2

Bruto binnenlands product

1,8

1,7

-6,2

4,1

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen

2,1

1,4

0,7

1,3

Gezondheidsindex

1,8

1,5

1,0

1,1

Reëel beschikbaar inkomen van de particulieren

1,1

3,1

0,7

1,1

Spaarquote van de particulieren (in % van het beschikbaar inkomen)

11,6

13,0

20,3

16,3

Binnenlandse werkgelegenheid (jaargemiddelde verandering, in duizendtallen)

69,7

75,6

-6,6

-29,9

Werkloosheidsgraad (Eurostat-standaard, jaargemiddelde)

6,0

5,4

5,6

6,8

Saldo lopende rekening (betalingsbalans, in % van het bbp)

-0,8

0,3

-1,4

-1,8

Wisselkoers van de euro in dollar (aantal dollars voor 100 euro)

118,1

112,0

114,1

122,2

Korte rente (Euribor, 3 maanden) (%)

-0,3

-0,4

-0,4

-0,6

Lange rente (OLO, 10 jaar) (%)

0,7

0,2

-0,1

-0,3

Voor meer informatie:
Ludovic Dobbelaere, +32.2.507.74.22, LDO@plan.be; Filip Vanhorebeek, +32.2.507.74.12, FVH@plan.be
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Kerncijfers voor de Belgische economie
Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld

