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Matagne Daniel

From: National Bank of Belgium <events@postie.nbb.be>
Sent: lundi 7 décembre 2020 15:20
To: Matagne Daniel
Subject: NBB-webinar: 'Economische projecties voor België in een COVID-19-context' / Webinaire BNB: «Projections économiques pour la

Belgique dans un contexte de COVID-19»

Version française en-bas.

NBB-webinar: 'Economische projecties voor België in een COVID-19-context'

Tweemaal per jaar publiceert de Nationale Bank van België economische projecties voor België die zijn opgesteld in het
kader van gemeenschappelijke projecties van het Eurosysteem en gebaseerd op technische hypothesen en internationale
prognoses die gezamenlijk zijn geformuleerd door de ECB en de centrale banken van het eurogebied. Daarbij wordt enkel
rekening gehouden met de maatregelen die formeel zijn goedgekeurd – of die zeer waarschijnlijk zullen worden
goedgekeurd – en waarvan de wijze van tenuitvoerlegging voldoende nauwkeurig bekend is op het ogenblik dat de
projectie werd afgesloten. De projectieperiode loopt tot jaar t+3 (in casu tot 2023).

De huidige projectie wordt evenwel volledig gedomineerd door de economische impact van COVID-19. Hoe zwaar zal deze
wegen op onze economie en overheidsfinanciën in 2020. Hoe diep zal de recessie zijn en welke gevolgen heeft de tweede
golf voor een mogelijk herstel in de komende jaren ?

SPREKERS
Hierop zullen Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank van België en Geert Langenus die binnen de NBB deze
projecties coördineert een antwoord bieden in het NBB webinar.

WEBINAR DETAILS
Deze webinar heeft plaats op dinsdag 15 december om 13 uur en zal ongeveer een uurtje in beslag nemen. Er zal de
mogelijkheid zijn om vragen te stellen via de chatfunctie. De presentaties gebeuren gemengd in het Nederlands en het
Frans.

Na uw inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging en de info om u aan te melden.

Voor specifieke vragen kan u ook steeds met ons contact opnemen via economicrelations@nbb.be

Indien u onze e-mails niet langer wenst te ontvangen, dan kan u zich uitschrijven door hier te klikken.
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Webinaire BNB : « Projections économiques pour la Belgique dans un contexte de COVID-19 »

La Banque nationale de Belgique publie deux fois par an des projections économiques pour la Belgique. Établies dans le
cadre d’un exercice conjoint de l’Eurosystème, les projections sont arrêtées sur la base d’hypothèses techniques et de
perspectives internationales définies de commun accord par la BCE et les banques centrales de la zone euro. Elles ne
tiennent compte que des mesures formellement décidées – ou dont l’approbation est très vraisemblable – et pour
lesquelles les modalités sont connues de manière suffisamment précise au moment de la clôture de l’exercice. L’horizon
des projections s’étend jusqu’en t+3 (en l’occurrence jusqu’en 2023).

Cependant, la projection actuelle est complètement dominée par l'impact économique du COVID-19. Quel sera son poids
sur notre économie et nos finances publiques en 2020 ? Quelle sera l'ampleur de la récession et quel sera l'impact de la
deuxième vague sur une éventuelle reprise dans les années à venir ?

INTERVENANTS
Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque nationale de Belgique, et Geert Langenus, qui coordonne ces projections au
sein de la BNB, apporteront une réponse lors du webinaire de la BNB.

DÉTAILS DU WEBINAIRE
Ce webinaire se déroulera le mardi 15 décembre à 13h et durera environ une heure. Vous pourrez poser vos questions
grâce au chat. Les présentations seront données partiellement en français et partiellement en néerlandais.

Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les informations nécessaires pour vous
connecter.

Si vous avez des questions spécifiques, n’hésitez pas à prendre contact avec economicrelations@nbb.be.

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos e-mails, vous pouvez vous désabonner en cliquant ici.
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