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Bbp-groei in de voornaamste economieën 
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar)

2007 2008 2009

p.m. 
Aandeel in de 

wereld-
economie1

Verenigde Staten 2,1 0,4 -2,5 20,8

Japan 2,3 -0,7 -5,3 6,4

Eurogebied 2,7 0,5 -4,0 15,8

China 13,0 9,6 8,7 11,5

India 9,1 7,3 5,6 4,8

Wereld 5,1 3,0 -0,8 100,0

p.m. Wereld handel 7,3 3,0 -12,5

Bronnen: EC, IMF, OESO.
1 Procenten van het mondiale bbp van 2008, op basis van koopkrachtpariteiten.
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Koers van het macro-economische beleid in de 
voornaamste economieën

Bronnen: ECB, BIB, BOJ, EC, OESO.
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Balanstotaal van de centrale banken van de voornaamste 
geavanceerde economieën
(maandgemiddelden, in procenten van het gemiddelde bbp over de periode 2007-2009)

Bronnen: IMF, Bank of England, Bank of Japan, Federal Reserve, ECB.
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2009 2010

Omvang van de budgettaire stimuleringsmaatregelen en 
automatische stabilisatoren in de G20¹ tijdens de periode 2009-2010
(in procenten bbp)

Bronnen: EC, IMF, OESO.
1 De G20 bestaat uit de EU en 19 landen: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, 

Saoedi-Arabië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.
2 Gewogen gemiddelde voor de G20-landen berekend op basis van het bbp tegen koopkrachtpariteiten.

BUDGETTAIRE STIMULERINGSMAATREGELEN AUTOMATISCHE STABILISATOREN
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Internationaal goederenverkeer
(seizoengezuiverde maandgegevens, gemiddelde van uitvoer- en invoervolumes, indexcijfers 2005 = 100)

Bron: CPB.
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Kan de V.S. economie de wereld opnieuw op sleeptouw 
nemen?
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De VS economie in 2009: de zwaarste recessie sinds WO II¹
Economische groei²

(seizoengezuiverde kwartaalgegevens)

8

Bronnen: BEA, NBER.
1 Recessieperiodes, zoals bepaald door het NBER, aangeduid door grijze gebieden.
² Jaar-op-jaar veranderingspercentages van het bbp naar volume.

Naoorlogse 
aanpassing

Korea
Vietnam

2de 
olieschok 1ste golfoorlog

Volcker
Dotcom bubble

1ste 
olieschok Subprime
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De particuliere consumptie: de voorbije decennia steeds 
meer de motor van de Amerikaanse economie
(gemiddelde jaargegevens per decennium, bijdrage tot de bbp-groei naar volume, tenzij anders 
vermeld)

9

Bron: BEA.
1 Gemiddelde van de veranderingen  t.o.v. het voorgaande jaar.

Bbp-groei
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De particuliere consumptie: stijgend aandeel in het bbp 
(kwartaalgegevens, procenten van het bbp, lopende prijzen)

10

Bronnen: BEA, NBER.
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Aandeel particuliere consumptie: internationaal zeer hoog
(procenten van het bbp, lopende prijzen)

11

Bronnen: BEA, OESO.
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Belangrijke daling partikuliere spaarquote
(kwartaalgegevens, procenten van het beschikbare inkomen)

12

Bron: BEA.
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Activa van de Amerikaanse gezinnen en aandelen- en 
woningprijzen 
(kwartaalgegevens, indexcijfers 2000=100)

13

Bron: Thomson Reuters Datastream.
¹ Wilshire 5000.
² Case-Shiller Nationale index.
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De Amerikaanse woningmarkt lijkt zich te stabiliseren

14

Bronnen: Standard & Poor's, Thomson Reuters Datastream.

Activiteit en voorraad onverkochte woningen
Prijzen
(Case-Shiller 10 steden-prijsindex, januari 2000=100)

Futures

(duizenden, linkse as)
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Schuldopbouw van de gezinnen in de VS
(kwartaalgegevens, procenten van het beschikbare inkomen)

15

Bron BEA,  Federal Reserve.

Nettovermogen
(kwartaalgegevens, procenten van het beschikbare inkomen)

Uitstaand krediet
(kwartaalgegevens, procenten van het beschikbare inkomen)
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Vooruitzichten spaarquote gezinnen in de Verenigde Staten 
(procenten van het beschikbare inkomen)

16

Bronnen: BEA, EC, IMF, OESO.

*9m 2009
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Ook de uitvoer blijkt geen motor van het herstel te worden:
handelsbalans van de Verenigde Staten 
(kwartaalgegevens, procenten bbp)

17

Goederen en diensten

Goederen Diensten

Uitvoer

Invoer

Handelsbalans

Bron: BEA.
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Uitvoer van goederen en diensten van de VS en verkopen 
van buitenlandse filialen van Amerikaanse ondernemingen
(miljarden VS-dollar)

18

Bron: BEA.
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De ontwikkelingen in België
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Voornaamste ontwikkelingen in de Belgische economie
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, uitgezonderd overheidsfinanciën)

2006 2007 2008 2009 r

Reëel bbp 2,8 2,8 0,8 -3,0

Werkgelegenheid 1,2 1,6 1,9 -0,5

Inflatie 2,3 1,8 4,5 0,0

Overheidsfinanciën1

Financieringssaldo 0,3 -0,2 -1,2 -6,0

Geconsolideerde schuld 88,1 84,2 89,8 97,8

Bronnen: INR, NBB.
1 In procenten bbp.
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Bbp-groei in België vanuit een historisch perspectief1

(veranderingspercentages naar volume t.o.v. het voorgaande jaar)

Bronnen: Buyst E.2, INR, NBB.
1 Vanaf 1996 voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens.
2 Buyst E. (1997), « New estimates for the Belgian economy », Review of Income and Wealth, 43, 357-375.
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Bbp in België en in het eurogebied en voornaamste 
bestedingscategorieën in België

Bronnen: EC, INR, NBB.
1 Jaarlijkse veranderingspercentages.

Bbp en voornaamste bestedingscategorieën in België
(voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, bijdrage tot 
de verandering van het bbp, in procentpunten, tenzij anders 
vermeld)

Bbp in België en in het eurogebied
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde 
gegevens, veranderingspercentages naar volume 
t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het 
voorgaande jaar)
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Bbp tijdens recessies1

(indexcijfers, piekniveau vóór de neergang = 100)2

Bronnen: INR, NBB.
1 Voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde kwartaalgegevens naar volume. 
2 De grafiek begint in het kwartaal (K0) waarin het bbp, voorafgaand aan de recessie, zijn piek bereikte: respectievelijk het eerste kwartaal van 1980, het eerste 

kwartaal van 1992, het vierde kwartaal van 2000 en het tweede kwartaal van 2008.
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2005 2006 2007 2008 2009 r

Consumptieve bestedingen van de particulieren 1,2 1,8 1,6 1,0 -1,5

Consumptieve bestedingen van de overheid 1,2 1,0 2,6 3,3 1,7

Bruto-investeringen in vaste activa 7,7 2,7 5,7 3,8 -4,6

Woningen 10,9 3,4 -0,8 -1,6 -2,8

Ondernemingen 5,5 4,5 8,7 6,1 -6,5

Overheid 15,8 -12,4 3,6 3,4 7,4

p.m. Totaal van de finale binnenlandse bestedingen 2,5 1,8 2,7 2,2 -1,4

Voorraadwijziging¹ 0,5 0,6 0,1 -0,2 -1,6

Uitvoer van goederen en diensten 4,8 5,0 4,4 1,4 -11,0

Invoer van goederen en diensten 6,5 4,7 4,4 2,7 -11,1

p.m. Netto-uitvoer van goederen en diensten¹ -0,9 0,4 0,2 -1,0 0,0

Bbp 2,0 2,8 2,8 0,8 -3,0

Bbp en voornaamste bestedingscategorieën
(voor kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens; veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande 
jaar, tenzij anders vermeld)

Bronnen: INR, NBB.
1 Bijdrage tot de verandering van het bbp, in procentpunten.
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Bbp en conjunctuurindicator
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens naar volume, tenzij anders vermeld)

Bronnen: INR, NBB.
1 Seizoengezuiverde gegevens.
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Bbp en toegevoegde waarde in de voornaamste bedrijfstakken
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens naar volume, veranderingspercentages t.o.v. het 
overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar)

Bronnen: INR, NBB.
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Consumptie, beschikbaar inkomen en spaarquote van de 
particulieren
(veranderingspercentages naar volume t.o.v. het voorgaande jaar1, tenzij anders vermeld)

Bronnen: INR, NBB.
1 Niet voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens.
2 Gegevens gedefleerd aan de hand van de deflator van de consumptieve bestedingen van de particulieren.
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Activiteit en arbeidsmarkt
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, veranderingspercentages t.o.v. het 
overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

Bronnen: INR, NBB.
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Reactie van de binnenlandse werkgelegenheid tijdens periodes van 
recessie1 2

(indexcijfers, werkgelegenheidsniveau dat overeenstemt met de bbp-piek vóór de recessie = 100)

Bronnen: INR, NBB.
1 Voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde kwartaalgegevens.
2 De grafiek vangt aan in het kwartaal (K0) waarin het bbp zijn piek bereikte en dat aan de recessie voorafging, namelijk het eerste  kwartaal van 1980, het eerste 

kwartaal van 1992, het vierde kwartaal van 2000 en het tweede kwartaal van 2008.

r
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Tijdelijke werkloosheid1 en uitzendarbeid²
(kwartaalgemiddelden, veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het 
voorgaande jaar)

Bronnen: Federgon, RVA.
1 Fysieke eenheden (het aantal door de RVA uitgevoerde betalingen).
2 Gewerkte uren.
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Werkloosheidsverloop sinds het laagtepunt van mei 20081

(seizoengezuiverde gegevens2, veranderingspercentages t.o.v. mei 2008)

Bron: RVA.
1 De meer heterogene categorieën « Overige » zijn niet opgenomen in de opsplitsingen naar bedrijfstak en naar scholingsniveau.
2 De opsplitsingen naar scholingsniveau en  naar werkloosheidsduur, waarvoor enkel te korte tijdreeksen beschikbaar zijn, werden voor  seizoeninvloeden 

gezuiverd op basis van de seizoenfactoren van de totale reeks.
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De uitdagingen voor de Belgische economie

- Een tragere groei

- Een gebrekkige competitiviteit

- Een niet optimaal gerichte uitvoerstruktuur 

- Een lage werkgelegenheidsgraad

- Zwakke overheidsfinanciën
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Potentieel bbp in België 

Bron: NBB.
1 Voor 2010, zie « Economische projecties voor België - Najaar 2009 », NBB, Economisch Tijdschrift, december 2009, 7-20.
2 Raming van de Bank van juni 2008.
3 Raming van de Bank van december 2009.
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De uitdagingen voor de Belgische economie

- Een tragere groei

- Een gebrekkige competitiviteit

- Een niet optimaal gerichte uitvoerstruktuur 

- Een lage werkgelegenheidsgraad

- Zwakke overheidsfinanciën
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Loonkostenhandicap van de Belgische ondernemingen
(procentuele verschillen met het indexcijfer voor de drie belangrijkste buurlanden)

Bronnen: OESO,CRB, NBB.
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Onderliggende inflatietendens en loonkosten in België en in het 
eurogebied
(veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar)

Bronnen: EC, INR.
1 Geheel van de economie.
2 Voor het staal van acht landen, berekend op basis van de loonkosten per eenheid product en van de productiviteit per gewerkt uur.
3 Gegevens voor het eurogebied op basis van een beperkt staal van landen, namelijk België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland,Italië, Oostenrijk en Slowakije. 

Dit staal heeft betrekking op 78% van het bbp van het eurogebied.
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Inflatie-ecart tussen België en het eurogebied

Bronnen:  EC, NBB. 
1 Ongerekend het geraamde effect, in januari en juli 2000, van de opname van de koopjes in de HICP vanaf 2000.
2 Gemeten aan de hand van de HICP, ongerekend levensmiddelen en energiedragers.
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De uitdagingen voor de Belgische economie

- Een tragere groei

- Een gebrekkige competitiviteit

- Een niet optimaal gerichte uitvoerstruktuur 

- Een lage werkgelegenheidsgraad

- Zwakke overheidsfinanciën
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Uitvoervolume
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, tenzij anders vermeld)

Bronnen: EC, INR, NBB.
¹ Voor seizoeninvloeden gezuiverde gegevens.
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R&D-UITGAVEN, INNOVATIE EN TOTALE 
FACTORPRODUCTIVITEIT

Bronnen: EC, OESO, EU KLEMS.
1 De gegevens betreffende de TFP zijn afkomstig van de gegevensbank EU KLEMS teneinde een internationale vergelijking mogelijk te maken op geharmoniseerde 

basis. Die gegevens zijn slechts beschikbaar tot 2005 en niet vergelijkbaar met die welke worden voorgesteld in grafiek 46, aangezien de decompositiemethode 
van de potentiële groei verschillend is van die van de Bank.

2 Score in de Europese innovatiebarometer, 2008. Een hogere score wijst op een meer innoverende economie.
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Scholing en opleiding van de arbeidskrachten en totale 
factorproductioviteit

Bronnen: EC, OESO, EU KLEMS.
1 Index berekend door toekenning van een gewicht van 50% aan de genormaliseerde resultaten van de landen inzake basisscholing en permanente opleiding van 

de arbeidskrachten.
2 De gegevens betreffende de TFP zijn afkomstig van de gegevensbank EU KLEMS teneinde een internationale vergelijking mogelijk te maken op geharmoniseerde 

basis. Die gegevens zijn slechts beschikbaar tot 2005 en niet vergelijkbaar met die welke worden voorgesteld in grafiek 46, aangezien de decompositiemethode 
van de potentiële groei verschillend is van die van de Bank.
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Ondernemerschap
(cijfers van 2007; schaal van 0 tot 1; een hogere score wijst op een meer ontwikkelde 
ondernemersactiviteit of op een gunstiger ondernemersklimaat)

Bron: European Entrepreneurship Survey Scoreboard (2007).
1 De index voor ondernemersactiviteit is afhankelijk van de oprichtingsgraad van ondernemingen, van het aandeel   in de totale bedrijfspopulatie   van de 

ondernemingen die minder dan drie jaar bestaan en van het profiel van de ondernemer (gekenmerkt door een grotere of kleinere risicoaversie). 
2 De index voor het ondernemersklimaat is afhankelijk van de obstakels voor de oprichting van ondernemingen, de perceptie van het ondernemersstatuut, de 

mogelijkheid van een tweede kans en de motivering om ondernemer te worden (bewuste keuze versus beslissing ingegeven door de economische 
omstandigheden).



43

De uitdagingen voor de Belgische economie

- Een tragere groei

- Een gebrekkige competitiviteit

- Een niet optimaal gerichte uitvoerstruktuur 

- Een lage werkgelegenheidsgraad

- Zwakke overheidsfinanciën
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Geharmoniseerde werkgelegenheidsgraad in België en de 
EU1
(in procenten van de overeenstemmende bevolking op arbeidsleeftijd)

Bronnen: EC, ADSEI.
1 Gegevens voor het tweede kwartaal tot in 2004, jaargemiddelden vanaf 2005, gemiddelden van de eerste drie kwartalen voor 2009.
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Geharmoniseerde wergelegenheidsgraad in 2009
(gemiddelde van de eerste drie kwartalen van 2009, in % van de overeenstemmende 
bevolking op arbeidsleeftijd)

Brussel Vlaanderen Wallonië België EU 15

Totaal 55.2 65.5 56.5 61.5 66.0

Mannen 61.1 70.6 62.6 67.1 72.1

Vrouwen 49.4 60.2 50.4 55.9 59.9

Leeftijd 15-24j 19.3 28.1 22.0 25.2 38.5

25-54j 67.4 85.0 74.5 79.8 78.6

55-64j 43.1 35.0 32.8 34.9 47.9

Scholing Laag 35.1 41.9 34.6 38.5 49.1

Gemiddeld 53.1 69.2 60.9 65.3 71.1

Hoog 76.2 84.3 80.2 82.1 83.0

Nationaliteit Belgen 55.5 66.0 57.5 62.4 66.6

E.U. 63.0 66.0 52.2 59.5 68.0

Niet- E.U. 39.0 42.4 31.3 38.6 55.9

Bron: EC
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De uitdagingen voor de Belgische economie

- Een tragere groei

- Een gebrekkige competitiviteit

- Een niet optimaal gerichte uitvoerstruktuur 

- Een lage werkgelegenheidsgraad

- Zwakke overheidsfinanciën
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Voornaamste indicatoren van de Belgische 
overheidsfinanciën
(procenten bbp)

2005 2006 2007 2008 2009 r

Totale ontvangsten 49,4 48,7 48,2 48,8 47,7

Fiscale en parafiscale druk 44,2 43,8 43,3 43,7 42,4

Totale primaire uitgaven 47,9 44,6 44,5 46,2 50,0

Rentelasten 4,2 3,9 3,8 3,8 3,7

Financieringssaldo¹ -2,7 0,3 -0,2 -1,2 -6,0

p.m. Primair saldo (1,5) (4,2) (3,6) (2,6) (-2,3)

Bronnen: INR, NBB.
1 Volgens de in het kader van de procedure bij buitensporige overheidstekorten (EDP) gebruikte methodologie.
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Primaire uitgaven per deelsector van de overheid¹
(gedefleerd aan de hand van de nationale consumptieprijsindex, veranderingpercentages t.o.v. het 
voorgaande jaar)

2005 2006 2007 2008 2009 r

Entiteit 1 2,1 1,6 3,7 3,8 4,4

Federale overheid
2,7 2,0 4,4 4,2 1,9

Sociale zekerheid
1,7 1,5 3,4 3,6 5,6

Entiteit 2 2,6 2,4 0,8 1,9 1,9

Gemeenschappen en gewesten -0,2 2,7 1,6 2,5 1,3

Lokale overheid 6,9 1,9 -0,3 1,1 2,9

Gezamenlijke overheid 2,3 1,9 2,7 3,1 3,5

Bronnen: INR, NBB.
1 Reële groei gecorrigeerd voor de invloed van conjuncturele en niet-recurrente of budgettair neutrale factoren en voor de  indexeringseffecten.
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Primaire uitgaven van de gezamenlijke overheid
(in procenten bbp)

Bronnen: INR, NBB.
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Belangrijkste categorieën van primaire uitgaven van de gezamenlijke 
overheid1

(jaarlijkse gemiddelde veranderingspercentages van 2001 tot 2009, tegen vaste prijzen2, tenzij anders 
vermeld)

Bronnen: INR, NBB.
1 Reële groei gecorrigeerd voor de invloed van de conjuncturele, niet-recurrente en budgettair neutrale factoren en voor de  indexeringseffecten.
² Gedefleerd aan de hand van de HICP.
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Impliciete heffing op arbeid1 2
(in procenten van de loonkosten)

Bronnen: EC, NBB.
1 Berekend op basis van de nationale rekeningen.
² Gedefinieerd als het geheel van de aan de overheid betaalde heffingen op arbeidsinkomens, gedeeld door de loonsom. Ongerekend de verschillende 

verminderingen van de bedrijfsvoorheffing, die volgens de methodologie van het ESR 1995 beschouwd worden als subsidies aan ondernemingen.
³ Niet-gewogen gemiddelde.
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Overheidsschuld in België en in het eurogebied
(in procenten bbp)

Bronnen: EC, INR, NBB.
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Sneeuwbaleffect van de rentelasten op de geconsolideerde 
brutoschuld van de overheid

Bronnen: INR, NBB.
1 Vanaf 1995, gezuiverd voor de IGDFI's.
2 In de veronderstelling dat de rente en de nominale bbp-groei in de toekomst op hetzelfde niveau worden gehandhaafd.


