Federaal Planbureau

24 juni 2021

Persbericht

Een sterk herstel van de Belgische economie, al vertraagt de
groei op middellange termijn; de arbeidsmarkt houdt beter
stand dan verwacht, maar de overheidsfinanciën blijven in het
rood
De Belgische economie herstelt zich sneller dan verwacht van de gezondheidscrisis, maar de economische groei zou een meer
trendmatig verloop kennen vanaf 2023. De werkgelegenheidsgroei vertraagt in de periode 2020-2022, al blijft de impact op de
werkloosheidsgraad beperkt op middellange termijn. Het overheidstekort zou aanvankelijk afnemen dankzij het economisch
herstel en de afbouw van de crisismaatregelen, maar het zou daarna opnieuw stijgen.
De projectie houdt rekening met het grootste deel van de informatie die op 2 juni 2021 beschikbaar was, met inbegrip van de
Belgische en de buitenlandse herstelplannen. Ze anticipeert niet op eventuele bijkomende herstelmaatregelen of budgettaire
besparingsmaatregelen die de regeringen in de toekomst kunnen nemen.

De Belgische economie herstelt zich sneller dan verwacht

Figuur 1 - Economische groei

van de klap in 2020. Na een krachtige herneming in 2021 en

8%

2022 zou de economische groei een meer trendmatig

6%

verloop kennen.

4%

Na de zware schok tijdens de eerste helft van 2020, liet de

2%

Belgische economie een krachtig herstel optekenen, dat

0%

slechts tijdelijk onderbroken werd in het vierde kwartaal van

-2%

2020 als gevolg van nieuwe beperkende maatregelen. De

-4%

groei hernam in het eerste kwartaal van 2021 en zou verder

-6%

aantrekken in de lente en de zomer, naarmate de economie
verder heropent. Begin 2022 zou het Belgisch bbp zijn niveau

-8%

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

bbp in volume, groeivoeten

van voor de crisis bereiken en in de loop van dat jaar zou de
jaarbasis impliceert dat een groei van 5,5 % in 2021 en 2,9 %
in 2022. Tijdens de periode 2023-2026 zou de economische
groei gemiddeld 1,4 % bedragen, maar wel in licht
neerwaartse lijn evolueren (van 1,5 % in 2023 tot 1,2 % in
2026).
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in 2026) en daarmee boven het niveau van 2019 (13,0 %)

EAK) viel vorig jaar terug van 70,5 % tot 70,0 %, maar wint

blijven. Op middellange termijn wordt dus nog een zekere

vanaf 2022 stelselmatig terrein en klimt tot 71,9 % in 2026.

mate van voorzorgssparen verwacht.

Figuur 2 - Werkgelegenheid en werkloosheidsgraad (definitie FPB)
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op voorwaarde dat de plannen zoals voorzien worden

Figuur 3 - Vorderingensaldo van de overheid
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De relanceplannen leiden tot een aanzienlijke toename van
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De publicatie ‘Economische vooruitzichten 2021-2026’ kan worden geraadpleegd en gedownload op www.plan.be.
Voor meer informatie:
Delphine Bassilière, 02/507.74.58, db@plan.be
Filip Vanhorebeek, 02/507.74.12, fvh@plan.be
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Deze tussentijdse doelstelling zou dus niet veraf meer liggen,

