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Niet-financiële rekeningen van de institutionele sectoren derde kwartaal van 2021


De spaarquote van de gezinnen nam duidelijk af als gevolg van de opleving van
de consumptie van de gezinnen



De schadevergoedingen voor de overstromingen van juli leidden tot een verdere
verslechtering van het financieringssaldo van de overheid

SLEUTELINDICATOREN
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde gegevens)
Huishoudens1

2019

2020

2021

1

Niet-financiële vennootschappen

Overheid

Spaarquote (in %)

Investeringsquote (in %)

Margevoet (in %)

Investeringsquote (in %)

Financieringssaldo
(in % bbp)

I

12,4

9,8

42,1

27,2

-2,2

II

13,6

9,6

42,1

27,1

-2,1

III

11,5

9,8

42,1

27,3

-1,9

IV

12,0

9,9

42,0

27,3

-1,5

I

17,4

9,4

42,9

27,4

-6,6

II

25,9

8,2

41,0

25,9

-15,9

III

15,3

9,6

42,6

26,9

-6,1

IV

22,3

9,5

42,8

27,7

-8,5

I

19,7

10,1

45,0

27,9

-5,0

II

18,3

10,1

45,1

27,5

-5,8

III

13,5

10,2

45,8

26,0

-6,6

Met inbegrip van de instellingen zonder winstoogmerk (izw's) ten behoeve van huishoudens

De spaarquote van de gezinnen nam verder af
Het beschikbaar inkomen van de gezinnen steeg in het derde kwartaal van 2021 met 1,3 %. Deze stijging is vooral
toe te schrijven aan de beloning van werknemers, en aan het bruto-exploitatieoverschot en het bruto gemengd
inkomen van zelfstandigen, terwijl de andere componenten van het beschikbaar inkomen er een negatieve invloed
op hebben.
Tegelijkertijd bleven de consumptieve bestedingen stijgen, met 7,3 % ten opzichte van het tweede kwartaal, dankzij
de versoepeling van de coronamaatregelen.
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Hierdoor daalde de spaarquote van de gezinnen duidelijk, tot 13,5 % in het derde kwartaal van 2021, tegen 18,3 %
in het voorgaande kwartaal. Het aldus bereikte niveau ligt vrij dicht bij het langetermijngemiddelde.

De investeringsquote van de gezinnen bleef stabiel
Tijdens het derde kwartaal van 2021 bleef de investeringsquote van de gezinnen (bouw en renovatie van woningen,
bruto-investeringen in vaste activa van zelfstandigen en izw’s ten behoeve van huishoudens) stabiel op 10,2 %. Dit
is nagenoeg hetzelfde percentage als in de twee voorgaande kwartalen (10,1 %).
De margevoet van de niet-financiële vennootschappen nam verder toe
De margevoet van de niet-financiële vennootschappen steeg in het derde kwartaal van 2021 tot 45,8 %, tegen
45,1 % in het tweede kwartaal.
Het exploitatieoverschot van de niet-financiële ondernemingen nam immers toe met 6,1 %, wat een aanzienlijk
hoger groeipercentage is dan dat van de toegevoegde waarde (+4,5 %).
De investeringsquote van de niet-financiële vennootschappen daalde
De investeringsquote van de niet-financiële vennootschappen bedroeg in het derde kwartaal 26,0 % van de
toegevoegde waarde, een daling ten opzichte van het voorgaande kwartaal (27,5 %). Het gecombineerde effect van
een gestegen toegevoegde waarde (+4,5 %) en van afgenomen investeringen (-1,0 %) verklaart de sterke daling van
de investeringsquote.
Het financieringssaldo van de overheid verslechterde
In de loop van het derde kwartaal van 2021 is het saldo van de overheidsrekeningen verder verslechterd, met een
tekort van 6,6 % bbp, tegen 5,8 % bbp in het voorgaande kwartaal.
Zowel de ontvangsten als de uitgaven namen af (in percentage van het bbp). Op het gebied van de uitgaven,
namen de effecten van bepaalde maatregelen gelinkt aan de pandemie af rekening houdend met het verdere
herstel van de economische bedrijvigheid, terwijl de kapitaaloverdrachten sterk toenamen als gevolg van de
schadevergoedingen die de gewesten verschuldigd zijn aan de slachtoffers van de overstromingen van juli (deze
bedragen 0,9 % van het bbp).

Methodologie en definities



De sectorrekeningen worden opgesteld tegen lopende prijzen en volgens het ESR 2010.



De beschouwde ratio’s vertonen sterke schommelingen van kwartaal tot kwartaal. Om de meer fundamentele ontwikkelingen af te leiden,
worden alle reeksen weergegeven na correctie voor seizoens- en kalenderinvloeden.



De brutospaarquote van de huishoudens is gelijk aan de brutobesparingen gedeeld door het bruto beschikbaar inkomen (dat wordt
aangepast aan de wijzigingen in de rechten van de huishoudens op de pensioenfondsen). De brutobesparingen zijn het gedeelte van het
bruto beschikbaar inkomen dat niet wordt uitgegeven in de vorm van consumptieve bestedingen. Zo stijgt de spaarquote wanneer het bruto
beschikbaar inkomen sneller groeit dan de consumptieve bestedingen.



De bruto-investeringsquote van de huishoudens wordt gedefinieerd als de bruto-investeringen in vaste activa gedeeld door het bruto
beschikbaar inkomen (dat wordt aangepast aan de wijzigingen in de rechten van de huishoudens op de pensioenfondsen). De brutoinvesteringen in vaste activa omvatten de uitgaven van de huishoudens voor de bouw en renovatie van woningen, alsook de investeringen
in vaste activa van zelfstandigen en van izw’s ten behoeve van de huishoudens.



De investeringsquote van de vennootschappen meet de bruto-investeringen in vaste activa in verhouding tot de bruto toegevoegde waarde.



De margevoet van de vennootschappen wordt gedefinieerd als het bruto-exploitatieoverschot gedeeld door de bruto toegevoegde waarde.
Die indicator meet het percentage van de toegevoegde waarde dat de niet-financiële vennootschappen overhouden na het betalen van de
beloning van werknemers en van de nettobelastingen op productie (na aftrek van subsidies).



Het financieringssaldo van de overheid meet haar financieringsvermogen of -behoefte. Een positief saldo (financieringsvermogen) betekent
dat de overheid, nadat alle middelen en uitgaven in aanmerking zijn genomen, in staat is haar financiële activa te verhogen en/of haar
financiële verplichtingen terug te schroeven. Omgekeerd wijst een negatief saldo (financieringsbehoefte) erop dat de overheid bepaalde
activa moet verkopen en/of haar schuldenlast moet verhogen om haar niet-financiële transacties te kunnen financieren. Het
financieringssaldo wordt hier uitgedrukt in procenten bbp.

Communicatie
Nationale Bank van België nv

de Berlaimontlaan 14
BE-1000 BRUSSEL

tel. + 32 2 221 46 28
www.nbb.be

Ondernemingsnummer: 0203.201.340
RPR Brussel

3

Waarschuwing:
De sectorrekeningen van het derde kwartaal van 2021 weerspiegelen de verstoringen als gevolg van de COVID-19-crisis en
houden rekening met de effecten van de economische beleidsmaatregelen die werden genomen om de gevolgen van de
pandemie binnen de perken te houden, op basis van de informatie die op 22 december 2021 beschikbaar was. De voornaamste
administratieve gegevens waren beschikbaar, zoals gebruikelijk is voor deze publicatie. Toch leidt deze pandemie tot grote
onzekerheid bij het meten van de macro-economische aggregaten. Zo bestaat er onzekerheid over de niet-marktoutput en de
componenten van de bestedingsoptiek, alsook over de raming van bepaalde overdrachten tussen sectoren en over posten van
de overheidsinkomsten en -uitgaven die rechtstreeks met de pandemie verband houden. Bijgevolg is het mogelijk dat de vandaag
gepubliceerde resultaten op een later tijdstip sterker dan normaal worden herzien.

Wat betreft de correctie voor seizoensinvloeden van de reeksen, werden de recente richtlijnen van Eurostat gevolgd om de
impact van COVID-19 zo nauwkeurig mogelijk te kunnen inschatten.

In de kwartaalrekeningen van de sectoren van het derde kwartaal van 2021 zijn de meest recente beschikbare gegevens over
de nationale kwartaalrekeningen en de arbeidsmarkt opgenomen, die op 11 januari 2022 op NBB.stat worden gepubliceerd.
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