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Bbp-groei in de voornaamste economieën
(veranderingspercentages naar volume t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

Bronnen: EC, IMF, OESO.
1 De bijdrage, in procentpunt, van de beschouwde landen of groepen van Staten tot de groei van het mondiale bbp en hun procentuele aandeel in dit laatste zijn, net als de mondiale

groei, berekend op basis van de koopkrachtpariteiten.
2 Met uitzondering van Cyprus en Malta.
3 Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië en Tsjechië.
4 Australië, Canada, IJsland, Nieuw-Zeeland en Zwitserland.
5 Filippijnen, Hongkong, Indonesië, Maleisië, Singapore, Taiwan, Thailand en Zuid-Korea.
6 Met uitzondering van Venezuela.
7 Het betreft de olie-exporterende landen die over de periode 2007-2009 een overschot van meer van $40 miljard op hun lopende rekening optekenden (Algerije, Angola, Irak, Iran,

Koeweit, Libië, Nigeria, Noorwegen, Qatar, Russische Federatie, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten en Venezuela).
8 Gemiddelde van de in- en uitvoer van goederen en diensten.

2008 2009 2010

p.m.
2009,

aandeel van het 
mondiale bbp1

p.m.
2010,

bijdrage tot de 
groei van het 

mondiale bbp1

Verenigde Staten 0,0 -2,6 2,8 20,7 0,58

Japan -1,2 -6,3 4,3 6,0 0,26

Eurogebied2 0,3 -4,1 1,7 15,2 0,26

Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Zweden -0,3 -5,0 2,2 3,7 0,08

Andere lidstaten van de EU3 3,8 -3,7 1,7 1,5 0,03

Andere geavanceerde lidstaten van de OESO4 1,1 -0,7 2,9 3,8 0,11

China 9,6 9,2 10,3 12,7 1,31

India 6,3 5,7 9,7 5,1 0,49

Andere opkomende landen van Azië5 3,1 0,2 7,3 7,0 0,51

Latijns-Amerika6 4,2 -1,8 5,9 8,1 0,48

Voornaamste olie-exporterende landen7 4,7 -2,6 3,4 7,9 0,27

Wereld1 2,6 -0,6 5,0 100,0 5,0

p.m.Wereldhandel8 3,1 -10,7 12,0
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Verloop van het bbp naar volume tijdens en na een recessie1
(indexcijfers, niveau aan het einde van de recessie (periode 0) = 1002)

Bronnen: EC, BEA, CEPR, NBER.
1 Voor seizoeninvloeden gezuiverde kwartaalgegevens naar volume en, voor het eurogebied, eveneens gezuiverd voor kalenderinvloeden.
2 De datering van de conjunctuurcycli is gebaseerd op gegevens van het Business Cycle Dating Committee van het NBER voor de Verenigde Staten en van het CEPR voor het

eurogebied. Sinds het begin van de jaren zeventig, werden in de Verenigde Staten zeven recessies geteld; in het eurogebied waren er dat vier.
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Internationaal goederenverkeer
(seizoengezuiverde maandgegevens, gemiddelde van uitvoer- en invoervolumes, indexcijfers 2005 = 100)

Bron: CPB.
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Groei van de uitvoer naar China en de rest van de wereld van 
januari 2009 tot september 2010
(veranderingspercentages naar waarde)

Bron: IMF.
1 Algerije, Angola, Saoedi-Arabië, Azerbeidzjan, Bahrein, Republiek Congo, Verenigde Arabische Emiraten, Ecuador, Gabon, Equatoriaal Guinea, Iran, 

Koeweit, Libië, Nigeria, Noorwegen, Oman, Qatar, Russische Federatie, Syrië, Turkmenistan, Venezuela en Jemen.
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Saldi op de lopende rekening van de betalingsbalans in de 
voornaamste economieën
(in % van het mondiale bbp)

Bron: IMF.
1 Filippijnen, Hongkong, Indonesië, Maleisië, Singapore, Taiwan, Thailand, Zuid-Korea.
2 Algerije, Angola, Azerbeidzjan, Bahrein, Ecuador, Equatoriaal-Guinea, Gabon, Iran, Jemen, Koeweit, Libië, Nigeria, Noorwegen, Oman, Qatar, Republiek Congo, Rusland,

Saoedi-Arabië, Syrië, Turkmenistan, Venezuela en Verenigde Arabische Emiraten.
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Prijzen van basisproducten
(maandgegevens, VS-dollar, indexcijfers 2005 = 100)

Bron: HWWI.
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Leidinggevende tarieven en activa op de balans van de 
belangrijkste centrale banken

Bronnen: IMF, Bank of England, Bank of Japan, Federal Reserve, People’s Bank of China, ECB.
1 Voor de leidinggevende rentetarieven wordt de lijn gesplitst als de centrale bank zich een vork tot doel heeft gesteld; het plafond van die vork wordt daarbij 

aangeduid door een fijnere lijn in dezelfde kleur.
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Bbp en voornaamste bestedingscategorieën in het eurogebied1
(voor kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens, veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, 
tenzij anders vermeld)

Bronnen: EC, OESO.
1 Ongerekend Cyprus en Malta, behalve voor de uitvoer en de invoer.
2 Bijdrage tot de verandering van het bbp, in procentpunt.
3 Niet voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens.

2008 2009 2010

Finale consumptieve bestedingen van de particulieren 0,3 -1,1 0,6

Finale consumptieve bestedingen van de overheid 2,3 2,4 1,0

Bruto-investeringen in vaste activa -1,0 -11,3 -1,0

Woningen -5,3 -10,7 -3,6

Ondernemingen 0,3 -14,9 0,7

Overheid 1,6 5,1 -3,4

Totaal van de finale binnenlandse bestedingen 0,4 -2,6 0,3

Voorraadwijziging2 -0,2 -0,7 0,6

Netto-uitvoer van goederen en diensten2 0,1 -0,8 0,8

Uitvoer van goederen en diensten3 1,0 -13,2 10,7

Invoer van goederen en diensten3 0,8 -11,9 8,7

Bbp 0,3 -4,1 1,7
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Overheidsfinanciën in het eurogebied van 2008 tot 2010
Financieringssaldo
(in % bbp)
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Concurrentievermogen en lopend saldo van de betalingsbalans 
in de landen van het eurogebied van 1999 tot 2007

Bron: EC.
1 Effectieve wisselkoers t.o.v. vijfendertig industrielanden (vierendertig landen in het geval van België, waarvan de koers wordt berekend voor de BLEU),

gedefleerd aan de hand van de loonkosten per eenheid product in het geheel van de economie.
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M3 en leningen aan de private sector in het eurogebied
(veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar, voor seizoen- en 
effectiseringsinvloeden gezuiverde gegevens, tenzij anders vermeld)

Bron: ECB.
1 Namelijk huishoudens, niet-financiële vennootschappen, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 

en overige niet-monetaire financiële intermediairs.
2 Vóór februari 2010 niet voor effectiseringsinvloeden gezuiverde gegevens



13

Bbp in België en in het eurogebied1
(veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar)

Bronnen: EC, INR.
1 Voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens.
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De crisis in België in historisch en internationaal 
perspectief: verloop van het bbp naar volume

Bronnen: EC, INR.
1 Gewogen gemiddelde van Duitsland, Frankrijk en Nederland.
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Bbp en voornaamste bestedingscategorieën in België1
(kwartaalgegevens; bijdragen tot de verandering op jaarbasis van het bbp naar volume, in procentpunt, 
tenzij anders vermeld)

Bronnen: INR, NBB.
1 Voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens.
2 Jaarlijkse veranderingspercentages.
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Bbp, binnenlandse werkgelegenheid en arbeidsvolume
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, indexcijfers 

2de kwartaal 2008 = 100)

Arbeidsmarkt
Geharmoniseerde werkloosheidsgraad
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens)
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Gebruik van maatregelen ter vermindering van de arbeidsduur
(duizenden begunstigden, kwartaalgemiddelden)

Bronnen: RSZ, RVA.
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Aanbod van en vraag naar arbeid
(jaargemiddelden; veranderingen in duizenden personen t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

Bronnen: ADSEI, FPB, INR, RVA, NBB.
1 Duizenden personen.
2 Bevolking van 15 tot 64 jaar.
3 Volgens de arbeidskrachtentelling, in procenten van de bevolking van 15 tot 64 jaar.
4 Niet-werkende werkzoekenden, bestaande uit de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (exclusief de niet-werkzoekende oudere werklozen), alsook de andere

verplicht of vrijwillig ingeschreven werkzoekenden. De reeds in de werkgelegenheid opgenomen PWA-werknemers werden uit dit totaal geweerd.
5 Volgens de arbeidskrachtentelling, in procenten van de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar.

2006 2007 2008 2009 2010 r
p.m.

2010 r,
niveau1

Bevolking op arbeidsleeftijd² 63 70 59 44 40 7.154

Beroepsbevolking 47 18 51 36 42 5.109

p.m. Geharmoniseerde activiteitsgraad3 66,5 67,1 67,1 66,9 67,6

Nationale werkgelegenheid 53 71 76 -15 28 4.545

p.m. Geharmoniseerde 

werkgelegenheidsgraad3
61,0 62,0 62,4 61,6 61,9

Idem, van 20 tot 64 jaar 66,5 67,7 68,0 67,1 67,4

Grensarbeiders 2 2 1 1 0 79

Binnenlandse werkgelegenheid 50 70 76 -16 28 4.466

Zelfstandigen 4 7 10 6 4 725

Loontrekkenden 46 63 66 -21 24 3.741

Werkloosheid4 -5 -53 -26 50 14 565

p.m. Geharmoniseerde werkloosheidsgraad5 8,3 7,5 7,0 8,0 8,4
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Geharmoniseerde werkgelegenheidsgraden in België en de EU
(procenten van de overeenstemmende bevolking op arbeidsleeftijd)

Bronnen: ADSEI, EC, NBB.
1 Volgens de arbeidskrachtentelling, in % van de bevolking van 15 tot 64 jaar.
2 Volgens de arbeidskrachtentelling, in % van de bevolking van 20 tot 64 jaar. Voor de gewesten in 2010 gaat het om het gemiddelde van de eerste drie kwartalen.
3 Volgens de arbeidskrachtentelling, in % van de bevolking van 15 tot 64 jaar. Voor 2010 gaat het om het gemiddelde van de eerste drie kwartalen.
4 Volgens de arbeidskrachtentelling, in % van de bevolking van 20 tot 64 jaar. Voor 2010 gaat het om het gemiddelde van de eerste drie kwartalen.

2006 2007 2008 2009 2010 r

België

Van 15 tot 64 jaar1 61,0 62,0 62,4 61,6 61,9

Van 20 tot 64 jaar2 66,5 67,7 68,0 67,1 67,4

Brussel2 57,9 59,4 60,2 59,5 58,8

Vlaanderen2 70,6 71,9 72,3 71,5 71,9

Wallonië2 61,6 62,6 62,8 61,7 61,9

Europese Unie

Van 15 tot 64 jaar3 64,5 65,4 65,9 64,6 64,2

Van 20 tot 64 jaar4 69,1 70,0 70,4 69,1 68,6
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Werkloosheid volgens de werkloosheidsduur in België en 
in de EU
(gegevens voor de 1ste jaarhelft van de beschouwde jaren, in % van de bevolking op arbeidsleeftijd)

Bron: EC.
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Internationale vergelijking van het saldo van de lopende 
rekening met de rest van de wereld1
(in % bbp)

Bronnen: EC, INR.
1 De gegevens zijn afkomstig van de nationale rekeningen.
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Invoer van goederen en diensten en finale vraag
(volumegegevens, veranderingspercentages op jaarbasis, gemiddelde tijdens de periode 2003-2007)

Bronnen: EC, INR.
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Aandeel in de werelduitvoer van goederen naar waarde
(in %)

Bronnen: UNCTAD, INR.
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Uitvoer, invoer en uitvoermarkten
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens, veranderingspercentages t.o.v. het 
overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

Bronnen: ECB, INR, NBB.
1 Saldo van de antwoorden op de maandelijkse enquête, niet voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens.
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Loonkosten per eenheid productLoonkosten per uur Arbeidsproductiviteit per uur1

(gemiddelde veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar)

Loonkosten en arbeidsproductiviteit in de bedrijvensector in 
België en de drie buurlanden

Bron:  OESO.
1 Een negatief teken impliceert dat de arbeidsproductiviteit is gestegen en bijgevolg een temperend effect uitoefende op de loonkosten per eenheid product.
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Loonhandicap in de private sector volgens de CRB
(verschillen in %  t.o.v. het indexcijfer met betrekking tot de drie belangrijkste buurlanden, gecumuleerd 
vanaf 1996)

Bron: CRB.
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Indicatoren inzake prijs- en kostenconcurrentie
(verschillen in % t.o.v. het indexcijfer met betrekking tot de drie belangrijkste buurlanden en het 

eurogebied, gecumuleerd vanaf 1996)

Bronnen: EC, OESO.
1 De bedrijvensector bestaat uit de NACE bedrijfstakken C tot en met K en omvat aldus de verwerkende nijverheid, de bouwnijverheid en de marktdiensten. Hij kan 

beschouwd worden als een proxy voor de private sector.
2 Een positief teken impliceert dat de loonkosten per eenheid product en de loonkosten per uur in België sneller toenemen dan gemiddeld in de drie belangrijkste 

buurlanden. 
3 Een positief teken impliceert dat de arbeidsproductiviteit in België trager toeneemt dan gemiddeld in de drie belangrijkste buurlanden.
4 Meest recente gegevens: derde kwartaal van 2010 voor de loonkosten en voor de bbp-deflator; vierde kwartaal van 2010 voor de andere indicatoren.



28

Inflatieverschil tussen België en de drie belangrijkste 
buurlanden: inflatie (HICP)
(veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar)

Bronnen: EC, NBB.
1 Ongerekend het geraamde effect, in januari en juli 2000, van de opname van de koopjes in de HICP vanaf 2000.
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Inflatieverschil tussen België en de drie belangrijkste 
buurlanden: bijdrage van de belangrijkste componenten tot 
het inflatieverschil
(in procentpunt)

Bronnen: EC, NBB.
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Determinanten van de gevoeligheid van de inflatie voor de 
prijzen van de energetische grondstoffen

Bronnen: EC, NBB.
1 Namelijk de standaardafwijking van de prijsschommelingen vóór belasting. 
2 Een TOE (ton aardolie-equivalent) stemt overeen met 1.285 liter benzine, 1.166 liter diesel of stookolie, 46,52 GJ gas en 11.630 kWh elektriciteit.
3 Verschil tussen de prijzen vóór belastingen en de prijzen exclusief btw. Gegevens voor de eerste helft van het jaar voor elektriciteit en gas. Eerste elf 

maanden voor de olieproducten.
4 Berekend op basis van maandgegevens.



31

Normen inzake het financieringssaldo van de 
Belgische overheid1
(in % bbp)

Bronnen: FOD Financiën, INR, NBB.
1 Net als in de andere tabellen en grafieken van dit hoofdstuk, en overeenkomstig de regels van de procedure bij buitensporige overheidstekorten (EDP), met inbegrip 

van de nettorentewinsten van financiële transacties, zoals swaps.
2 Volgens de methodologie beschreven in Bouthevillain C., Ph. Cour-Thimann, G. van den Dool, P. Hernández de Cos, G. Langenus, M. Mohr, S. Momigliano en 

M. Tujula (2001), Cyclically adjusted budget balances: An alternative approach, ECB, Working Paper 77.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stabiliteitsprogramma’s

April 2008 -0,2 0,0 0,3 0,7 1,0

April 2009 -1,2 -3,4 -4,0 -3,4 -2,6 -1,5 -0,7 0,0

September 2009 (aanvulling) -5,9 -6,0 -5,5 -4,4 -2,8 -1,3 0,0

Januari 2010 -5,9 -4,6 -4,1 -3,0 -2,0 -1,0 0,0

Realisaties -0,3 -1,3 -6,0 -4,6 r

p.m. Structureel financieringssaldo

Volgens de EC-methode -1,6 -2,2 -4,0 -3,8
Volgens de ESCB-methode2 -0,8 -1,8 -5,0 -4,1
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Gecorrigeerde primaire uitgaven van de overheid1 2
(gedefleerd aan de hand van de HICP, veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij 
anders vermeld)

32

2006 2007 2008 2009 2010 r
Gemiddelde 

1999-2010 r

p.m. 2010 r,  

in % bbp3

Entiteit I 1,7 3,4 3,4 4,3 3,8 2,8 30,6

Federale overheid 2,0 4,3 4,7 4,0 3,4 2,7 9,1

Sociale zekerheid 1,6 3,0 2,8 4,4 4,0 2,9 21,4

Entiteit II 2,4 0,8 2,3 3,5 1,5 2,7 19,4

Gemeenschappen en 

gewesten
2,7 1,5 2,6 3,8 1,2 2,6 12,3

Lokale overheid 2,0 -0,1 1,8 3,1 2,1 3,0 7,1

Gezamenlijke overheid 2,0 2,5 3,0 4,0 3,0 2,8 49,9
Bronnen: ADSEI, INR, NBB.

1 De uitgaven van de deelsectoren van de gezamenlijke overheid omvatten niet de overdrachten tussen deze deelsectoren onderling.
2 Reële groei gecorrigeerd voor de invloed van de conjuncturele, niet-recurrente of budgettair neutrale factoren en voor de indexeringseffecten.

3 Geconsolideerde gegevens, niet gecorrigeerd en niet gedefleerd.
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Geconsolideerde brutoschuld van de gezamenlijke overheid in 
België en in het eurogebied
(in % bbp)

Bronnen: EC, INR, NBB.
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Rendement van de staatsleningen op tien jaar1

Bron: Thomson Reuters Datastream.
1 Rendement op de secundaire markt van de referentieleningen van de Belgische Staat (OLO's) en de Duitse Staat (Bund).
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Netto financiële positie van de overheid en van de private 
sector in de landen van het eurogebied1
(gegevens eind 2009, tenzij anders vermeld; in % bbp)

Bronnen: EC, NBB.
1 Verschillen tussen de uitstaande bedragen aan financiële activa en passiva. Er zijn geen gegevens beschikbaar voor Luxemburg en Malta. Gegevens van 

2005 voor Cyprus.
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Indexen van credit default swaps voor de Europese 
soevereine schuld en voor de senior debt van de Europese 
financiële instellingen
(daggegevens, basispunten)

Bronnen: Bloomberg, Thomson Reuters Datastream.
1 Deze index meet het gemiddelde niveau van de premies op credit default swaps met een looptijd van vijf jaar onder verwijzing naar de soevereine schuld van 

negentien West-Europese landen.
2 Deze index meet het gemiddelde niveau van de premies op credit default swaps met een looptijd van vijf jaar onder verwijzing naar de senior debt van 

vijfentwintig grote Europese financiële instellingen.
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Rentabiliteit en solvabiliteit van de Belgische kredietinstellingen
(gegevens op geconsolideerde basis1, in %, tenzij anders vermeld)

Bronnen: CBFA, NBB.
1 De geconsolideerde basis omvat alle in België gevestigde bankentiteiten die een of meer dochtermaatschappijen bezitten. Voor sommige entiteiten, zoals 

ING Belgium en BNP Paribas Fortis, kan het gaan om een subconsolidatie. In het geval van Dexia bevatten de gegevens enkel de activiteiten van Dexia 
Bank België en haar dochtermaatschappijen, met uitzondering dus van Dexia Crédit Local, Dexia BIL en Denizbank.

2 Bedragen niet op jaarbasis.
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Minimale vereisten inzake reglementair kapitaal van Bazel II en 
Bazel III
(in % van de risicogewogen activa)

Bron: NBB.
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Activa en passiva van de Belgische kredietinstellingen 
(eindeperiodegegevens, op geconsolideerde basis, in € miljard)

Bronnen: CBFA, NBB.
1 De derivaten worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde.
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Voornaamste inkomsten- en kostencategorieën van de 
Belgische kredietinstellingen
(niet-gecumuleerde kwartaalgegevens, op geconsolideerde basis, in verhouding tot de totale activa, 
basispunten)

Bronnen: CBFA, NBB.
1 Omvat de nettorenteopbrengsten, het resultaat exclusief renteopbrengsten, de bedrijfskosten en de waardecorrecties en voorzieningen.
2 Deze post omvat onder meer de uitzonderlijke elementen en de belastingen. In het derde kwartaal van 2008 leed Fortis Bank €9 miljard verlies als gevolg 

van de verkoop van haar deelbewijzen in het consortium RFS Holdings B.V. In het vierde kwartaal van 2009 boekte BNP Paribas Fortis de terugneming van 
waardeverminderingen op de in de vorige boekjaren als uitgestelde belastingen geboekte activa. De toename van de post in het derde kwartaal van 2010, 
ten slotte, is toe te schrijven aan een wijziging in de methodologie van BNP Paribas Fortis die de afzonderlijke rapportering behelst van de resultaten van de 
stopgezette activiteiten.
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Positie van de Belgische banken t.o.v. een staal van vreemde 
landen
(gegevens per einde september 2010, op geconsolideerde basis1, in € miljard)

Bron: NBB.
1 Gegevens afkomstig van de rapportering van de posities ten aanzien van het buitenland bij de BIB en opgesteld volgens de Belgische boekhoudnormen 

(Belgian GAAP). De activa zijn onderverdeeld naar finaal risico, dit wil zeggen na risico-overdrachten.
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Nettoresultaten van de Belgische verzekeringssector
(gegevens op sociale basis, in € miljard)

Bronnen : CBFA, NBB.
1 Bedragen op jaarbasis, volgens de prudentiële kwartaalgegevens.


