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Algemene informatie

Economische groei van 1,7 %
• Creatie van 64 500 banen, de sterkste stijging sinds 2008
• Verbetering van de overheidsfinanciën: het begrotingstekort daalt tot 0,9 % bbp en de
schuldgraad tot 103,4 % bbp
Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) publiceert vandaag, vrijdag 19 oktober 2018, de
gedetailleerde jaarlijkse nationale rekeningen en de rekeningen van de overheid voor de periode
1995-2017. De volledige resultaten zijn beschikbaar op de website van de Nationale Bank van
België, in de publicatie van de nationale rekeningen en die van de overheid, alsook in de
statistische databank NBB.Stat.

Bron : INR

Economische groei van 1,7 % in 2017
In 2017 nam het bruto binnenlands product van de Belgische economie toe met 1,7 % naar
volume, na een stijging met 1,5 % in 2016.
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De kleine versnelling in 2017 kan toegeschreven worden aan de dienstensector waar de activiteit
met 2,2 % is toegenomen, tegen 1,6 % een jaar eerder. De verbetering was bijzonder uitgesproken
in de bedrijfstakken "informatie en communicatie" en "dienstverlening aan de bedrijven". In de
overige bedrijfstakken was de groei in 2017 in het beste geval gelijk aan die van het voorgaande
jaar. De stijging van de toegevoegde waarde in de nijverheid bleef beperkt tot 0,5 % naar volume,
net als in 2016, en in de bouwnijverheid nam de bedrijvigheid met 0,8 % af. De toegevoegde
waarde in de landbouw, ten slotte, liep voor het tweede opeenvolgende jaar terug.
De stijging van de particuliere consumptie vertraagde in 2017, maar blijft met +1,1 % een
belangrijke steunpilaar van de economische groei. De groei tegen lopende prijzen is met 3 % lager
dan de stijging van het beschikbaar inkomen (+3,3 %), waardoor de spaarquote in beperkte mate
toenam. Aangezien de begrotingsconsolidatie wordt voortgezet, is de overheidsconsumptie matig
gestegen, met 0,6 %. Ook de investeringsuitgaven namen in 2017 toe, met 1,8 % naar volume. Die
ontwikkeling is toe te schrijven aan de bedrijfsinvesteringen, die nog steeds ondersteund worden
door zeer gunstige financieringsvoorwaarden en de goede financiële gezondheid van de
ondernemingen, waarvan de margevoet een maximum van 43,5 % heeft bereikt. De
overheidsinvesteringen stegen eveneens, dankzij het herstel van de uitgaven van de lokale
overheid in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De investeringen in woongebouwen
van de huishoudens hebben zich daarentegen gestabiliseerd. De buitenlandse vraag, die gestalte
krijgt in de uitvoer van goederen en diensten, steeg met 5,0 % naar volume, en aangezien de
invoer minder snel groeide, leverde de netto-uitvoer een positieve bijdrage aan de groei. Het is te
benadrukken dat uitzonderlijke transacties, zonder dat deze gevolgen hadden voor het bbp, een
invloed uitoefenden op het verloop van bepaalde componenten van de vraag
(bedrijfsinvesteringen, netto-uitvoer van goederen en diensten), inclusief in 2017.
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64 500 banen gecreëerd in 2017
De binnenlandse werkgelegenheid, uitgedrukt in aantal personen, liet voor het vierde jaar op rij een
stijging optekenen, namelijk met 64 500 eenheden in 2017 (+1,4 %). Zowel de zelfstandige als de
gesalarieerde werkgelegenheid hebben daartoe bijgedragen, met respectievelijk 12 200 (+1,6 %)
en 52 300 personen (+1,3 %). De groei van de gesalarieerde werkgelegenheid is vooral gekoppeld
aan de toename van het aantal werknemers in de diensten, exclusief de overheid en het onderwijs
(+2 %), in het bijzonder in de ‘dienstverlening aan de bedrijven’ De groei hangt ook samen met het
groeiherstel in de nijverheid (+0,6 %) en de bouwnijverheid (+0,9 %), waar al verscheidene jaren
een daling te zien was. De waargenomen stijging van de zelfstandige werkgelegenheid is
hoofdzakelijk toe te schrijven aan de toename van het aantal banen in de overige diensten
(+1,6 %).
Een tekort van 0,9 % in 2017 voor het financieringssaldo van de gezamenlijke overheid
Het vastgestelde financieringssaldo van de overheid bedroeg in 2017 -0,9 % bbp, tegen -2,4 % bbp
in 2016. De ontvangsten stegen immers met 0,7 % bbp tot 51,3 % bbp en de rentelasten daalden
met 0,3 % bbp, tot 2,5 % bbp. De primaire uitgaven stegen in nominale termen, maar minder snel
dan het bbp, zodat ze, uitgedrukt in procenten bbp, daalden met 0,5 % tot 49,7 % bbp.
De overheidsschuld (Maastricht-definitie) beliep eind 2017 103,4 % bbp. De schuld kromp aldus
met 2,7 procentpunt bbp ten opzichte van 2016, wat bevestigt dat de in 2015 ingezette
vermindering van de overheidsschuld aanhoudt. De daling van de schuldratio in 2017 is vooral toe
te schrijven aan de daling van de financieringsbehoefte en de hogere nominale bbp-groei. Exogene
factoren, die de schuld maar niet het begrotingssaldo beïnvloedden, hadden ook een neerwaarts
effect op de schuldgraad. Dat gold met name voor de verkoop van een deel van de participatie van
de federale overheid in BNP Paribas.
Tijdens zijn tweejaarlijks dialoogbezoek aan België heeft Eurostat bijzondere aandacht besteed
aan de sectorclassificatie van de publieke spoorwegbedrijven. Daaruit bleek dat Infrabel niet langer
kan worden beschouwd als een marktproducent omdat de verkopen minder dan 50 % van de
kosten van het bedrijf dekken over vier opeenvolgende jaren. Het INR heeft dan ook besloten om
Infrabel vanaf 2014 op te nemen in de overheidssector. De impact van deze andere classificatie op
het tekort is zeer gering en is lager dan 0,03 % bbp, terwijl de invloed op de geconsolideerde
brutoschuld ongeveer 0,5 tot 0,6 % bbp beloopt.

Communicatie
Nationale Bank van België n.v.

de Berlaimontlaan 14
BE-1000 BRUSSEL

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

Ondernemingsnummer:
0203.201.340 - RPR Brussel

Voornaamste resultaten
2014

2015

2016

2017

Bedrijvigheid en vraag
(veranderingspercentages in volume)
Bbp
Toegevoegde waarde
Landbouw
Nijverheid en energie
Bouwnijverheid
Diensten

1,3

1,7

1,5

1,7

-0,4
3,7
0,5
0,9

17,1
2,8
1,7
1,6

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

-9,6
0,5
-0,8
2,2

Bestedingen
Consumptieve particuliere bestedingen

0,6

0,9

1,7

1,1

Voorraadwijziging (1)
Uitvoer van goederen en diensten
Invoer van goederen en diensten
p.m. Netto-uitvoer van goederen en diensten (1)

0,6
5,8
0,3
5,2
6,2
-0,8

0,6
2,7
0,3
3,5
3,4
0,1

-0,2
3,8
0,3
7,6
8,5
-0,5

0,6
1,8
0,0
5,0
4,3
0,6

Tewerkstelling
(evolutie in duizenden personen)
Loontrekkenden
Zelfstandigen
Totaal

13,7
6,1
19,8

30,4
10,3
40,7

46,2
12,8
58,9

52,3
12,2
64,5

52,2
52,0
3,3
-3,1

51,3
50,7
3,0
-2,5

50,6
50,2
2,8
-2,4

51,3
49,7
2,5
-0,9

107,6

106,5

106,1

103,4

Consumptieve bestedingen van de overheid
Bruto-investeringen in vaste activa

Overheidsfinanciën
(in % bbp)
Ontvangsten
Primaire uitgaven
Rentelasten
Financieringsbehoefte (-)
Overheidsschuld (Maastricht-definitie)
Bron : INR
(1)

Bijdrage tot de verandering van het bbp.
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