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Bronnen van groei van de arbeidsproductiviteit in
België
Wat ondersteunt de groei van de arbeidsproductiviteit in België? De gegevens van de EUKLEMS-databank van het Federaal
Planbureau geven hierop een antwoord.
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Bron: FPB, EUKLEMS database, Growth accounting_June2021.

werknemers.
Deze lange periode bestaat uit twee zeer verschillende
subperioden, die worden gescheiden door de financieelinnovatie, gemeten aan de hand van de TFP, een belangrijke
rol in de groei van de arbeidsproductiviteit. Deze groei werd
ook ondersteund door de toename van het kapitaal en met
name van het materiële kapitaal per gewerkt uur
(gebouwen, uitrusting, infrastructuur).
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