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De Belgische economie herstelde zich in 2021 sterk van de schokken die
ze in 2020 kreeg

 De economische activiteit trok opnieuw aan; het bbp naar volume steeg met 6,1 % na een
historische daling met 5,4 % in 2020

 De groei van de bbp-deflator versnelde tot 2,9%, als gevolg van toenemende inflatiedruk
 De arbeidsmarkt was zeer dynamisch met netto meer dan 90.000 nieuwe banen
 Het financieringsoverschot van ondernemingen en huishoudens bleef groot
 Het overheidstekort daalde enigszins tot 5,6 % bbp, de schuldgraad zakte tot 109,2 %;

beide kengetallen bleven weliswaar hoog
 België had een licht financieringsoverschot van 0,6% bbp op de rest van de wereld

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) publiceerde op 19 oktober 2022 de jaarlijkse
gedetailleerde nationale rekeningen, waaronder de overheidsrekeningen, voor 2021 en een update van
de statistieken voor de jaren 2018 tot 2020. De volledige resultaten en een overzicht van de
methodologische aanpassingen, zijn beschikbaar in de publicatie van de nationale rekeningen, de
rekeningen van de overheid, en via de databank NBB.Stat.

Na een daling met 5,4 % in 2020 herstelde het bbp met 6,1 % in 2021 en bereikte het zo weer het
niveau van vóór de pandemie

De geleidelijke versoepeling van de COVID-19-beperkingen zorgde voor een sterk herstel van de activiteit
in 2021 in de meeste bedrijfstakken, ook al was de intensiteit van het herstel zeer variabel.

De horeca en de culturele diensten, die in 2020 het zwaarst werden getroffen, herstelden zich het sterkst
in 2021, met stijgingen van de toegevoegde waarde boven de 20 %. Ondanks dat spectaculaire herstel
bereikten die takken nog lang niet hun activiteitsniveau van 2019 omdat ze nog steeds met beperkingen
door de gezondheidssituatie te maken hadden, maar ook omdat ze moeite hadden om nieuwe
werknemers aan te trekken.

Bij de meeste andere dienstenactiviteiten groeide de toegevoegde waarde sneller dan het gemiddelde
van de economie. Dit was het geval voor handel, transport, andere diensten aan bedrijven,
gezondheidszorg en andere diensten ten behoeve van huishoudens, allen bedrijfstakken die zwaar
getroffen waren door de pandemie in 2020. Dat was ook zo voor takken die niet onder de pandemie
hadden geleden, zoals onder meer – de gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten,
informatie en communicatie en sociale diensten.

De stijging van de toegevoegde waarde was gematigder in de vastgoedsector, bij de overheid, in het
onderwijs en de bouw; de financiële activiteiten toonden daarentegen een status-quo.

Infografiek

https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/nndc21.pdf
http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=NADETAIL&lang=nl
https://www.nbb.be/nl/statistieken/nationaleregionale-rekeningen
https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/nndc21.pdf
https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/nndb2210.pdf
https://www.nbb.be/nl/statistieken/algemeen/infografieken?theme=6
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TOEGEVOEGDE WAARDE NAAR VOLUME PER BEDRIJFSTAK IN 2021
(Veranderingspercentages ten opzichte van het voorgaande jaar)

Bron INR
1 Toegevoegde waarde naar volume van 2021 vergeleken met het overeenkomstige niveau van 2019

Aan de andere kant van de verdeling zagen ten slotte enkel de landbouw en farmaceutische industrie hun
toegevoegde waarde naar volume in 2021 dalen met respectievelijk 3,8 en 12,3 %. In de landbouw stegen
de operationele kosten meer dan de productie. De farmaceutische industrie leed onder een daling van de
productie doordat de buitenlandse verkoop van een vaccin door een van de belangrijkste spelers in de
sector stilviel, zonder dat de kosten daalden. De rest van de verwerkende industrie presteerde
bescheiden; zij had namelijk te maken met wereldwijde problemen met de toeleveringsketen en stijgende
inputprijzen. De voedingsmiddelenindustrie met een stijgende toegevoegde waarde van 7,8% was een
uitzondering.

Een aanzienlijke stijging van de grondstofprijzen werd opgetekend vanaf de tweede helft van 2021, niet
alleen bij energieproducten, maar ook bij landbouwproducten, chemische producten en metaalproducten.
Die stijging dreef de prijzen van het intermediair verbruik sterk op en werd in het algemeen, minstens
gedeeltelijk, doorgerekend in de productieprijs. Door de toenemende inflatiedruk in de economie steeg de
bbp-deflator in 2021 met 2,9%, bijna het dubbele van het voorgaande jaar.

Alle bestedingscomponenten droegen bij tot het herstel

In 2021 was het voornamelijk de stijging van de particuliere consumptie (+5,5 %) die de opleving
ondersteunde en bijna de helft van de bbp-groei verklaarde. De uitgaven voor horeca, kunst, amusement
en recreatie en voor textiel en kleding, die in het bijzonder werden getroffen door de pandemie, stegen
sterk in 2021. De uitgaven voor voedingsmiddelen en communicatiediensten, die niet daalden in 2020,
stegen daarentegen slechts bescheiden in 2021. De uitgaven voor transport daalden zelfs verder met 2,5
%, voornamelijk door een terugval in de aankopen van nieuwe wagens, waarvan de levering werd
bemoeilijkt door verschillende onderdeeltekorten.
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UITGAVEN NAAR VOLUME IN 2021

(Veranderingspercentages ten opzichte van het voorgaande jaar)

Bron: INR.
1 Uitgaven naar volume van 2021 vergeleken met het overeenkomstige niveau van 2019
2 Bijdrage tot de verandering van het bbp

De overheidsconsumptie, die stagneerde in 2020, steeg met 4,8 % in 2021 en dat is een tempo dat sinds
1995 niet meer werd opgetekend. Voornamelijk de inhaalbeweging van de uitgaven voor gezondheidszorg
verklaart deze sterke stijging.

De investeringen namen toe met 4,9 % en droegen eveneens aanzienlijk bij aan de stijging van het bbp.
De investeringen in woningen van huishoudens waren het grootst (+7,9 %), gevolgd door de investeringen
van de publieke sector (+5,2 %). De bedrijven in brede zin waren terughoudender: hun investeringen
kenden een beperkte groei van 3,9 %, waardoor het niveau van 2019 nog niet opnieuw kon worden
bereikt.

De wereldhandel leefde ook opnieuw op in 2021, wat de export van goederen en diensten van België ten
goede kwam, want die steeg met 11,3 %. Die export kreeg bovendien een boost door de verkoop van
vaccins tegen COVID-19. De stijging van de import was iets minder dynamisch (+10,7 %), ook al werd
die ondersteund doordat Belgen hun uitgaven voor toerisme in het buitenland hervatten. Per saldo droeg
de netto-uitvoer van goederen en diensten positief bij aan de groei, met 0,7 procentpunt.

De bedrijven vulden ten slotte hun voorraden aan, waarvan de variatie met 0,4 procentpunt aan de bbp-
groei bijdroeg.

Het herstel kwam grotendeels de arbeidsmarkt ten goede

De werkgelegenheid, die standhield in 2020 dankzij de maatregelen die door de overheid werden
genomen, ging er sterk op vooruit in 2021, zowel bij de werknemers (+1,6 % of +66 100 personen) als bij
de zelfstandigen (+3,0 % of +24 700 personen). Daardoor lag de werkgelegenheid 2 % boven het niveau
van vóór de COVID-19-crisis. De groei was het sterkst in de administratieve en ondersteunende diensten,
waaronder uitzendwerk, de farmaceutische industrie en de informatie- en communicatiediensten. De
werkgelegenheid liep echter terug in de autonijverheid, de horeca en de financiële diensten. In die drie
bedrijfstakken en ook in de andere verwerkende industrieën lag de werkgelegenheid zelfs onder het
niveau van 2019.



4

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

WERKGELEGENHEID NAAR BEDRIJFSTAK 2021
(Veranderingspercentages ten opzichte van het voorgaande jaar)

Bron: INR
1 Werkgelegenheid van 2021, in personen of in uren, vergeleken met het overeenkomstige niveau van 2019

Door ten volle te profiteren van de opleving van de activiteit, steeg het arbeidsvolume zeer sterk met 
7,5 %, na de scherpe daling (-8,5 %) in 2020. Parallel met het activiteitsprofiel nam het arbeidsvolume het 
meest toe in de horeca, vrijetijdsbesteding en cultuur en de andere diensten aan personen, maar toch 
bleef het ver onder het niveau van 2019. In de horeca leken veel werknemers die hun job tijdens de crisis 
verloren, de sector verlaten te hebben en zij die bleven, werkten minder uren. Het arbeidsvolume steeg 
ook in alle andere bedrijfstakken, met uitzondering van de financiële diensten en de landbouw.

Ondanks een lichte verbetering bleven de overheidsfinanciën er slecht voorstaan

Het begrotingstekort liep terug tot 5,6 % bbp, tegen 9,0 % een jaar eerder. De verbetering van het 
financieringssaldo is toe te schrijven aan het herstel van de economische activiteit en de vermindering 
van de begrotingsmaatregelen die door de overheid werden getroffen om het hoofd te bieden aan COVID-
19-crisis. De ontvangsten stegen met 21 miljard euro als gevolg van de sterke bbp-groei. De uitgaven 
stegen met bijna 8 miljard, waaronder de uitgaven die rechtstreeks toe te schrijven zijn aan de 
discretionaire maatregelen die werden genomen om de pandemie te bestrijden. Die bedroegen ongeveer 
18 miljard euro in 2020 en daalden tot ongeveer 11 miljard euro in 2021.

De sterke groei van het nominale bbp drukte de ratio’s die in procenten van het bbp worden uitgedrukt. 
De ratio van de primaire uitgaven daalde met 3,2 procentpunten in vergelijking met 2020 en kwam weer 
op 53,8 % bbp. De rentelasten liepen met 0,2 procentpunt terug, tot 1,7 % bbp. De ratio van de 
ontvangsten bleef stabiel op 49,9 % bbp.

De schuldgraad nam af, maar bleef op een hoog niveau van 109,2% bbp.
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België boekte een klein overschot ten opzichte van de rest van de wereld

De veranderingen die in 2020 door de pandemie zijn teweeggebracht in het spaargedrag en het
financieringssaldo van de verschillende binnenlandse sectoren zijn niet helemaal verdwenen in 2021.

De financieringscapaciteit van particulieren bleef op een historisch hoog niveau van 19,9 miljard euro of
4,0 % bbp. De forse stijging van hun beschikbaar inkomen werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door
de sterke stijging van hun consumptie en hun investeringen.

Het financieringssaldo van bedrijven daalde ook, maar bedroeg nog 11,1 miljard euro, ofwel 2,2 % bbp.

Globaal genomen compenseerden de financieringsoverschotten van particulieren en bedrijven
ruimschoots het overheidstekort, zodat België een financieringscapaciteit van 0,6 % bbp had tegenover
de rest van de wereld.

FINANCIERINGSSALDI
(procenten bbp)

Bron: INR
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VOORNAAMSTE RESULTATEN

2018 2019 2020 2021

Bedrijvigheid
(veranderingspercentages in volume)

Bbp 1,8 2,2 -5,4 6,1

Toegevoegde waarde
Landbouw -9,5 1,2 8,8 -3,8
Nijverheid en energie -1,3 4,5 -3,1 1,2
Bouwnijverheid 5,9 1,1 -4,9 1,6
Diensten

2,3 2,0 -5,5 7,1

Bestedingen

Consumptieve particuliere bestedingen 1,9 1,7 -8,3 5,5

Consumptieve bestedingen van de overheid 1,6 2,2 0,0 4,8
Bruto-investeringen in vaste activa 3,0 5,0 -5,1 4,9

Ondernemingen 2,4 5,6 -5,4 3,9

   Woongebouwen 1,5 5,1 -7,1 7,9

Overheid 10,2 1,6 0,1 5,2

Voorraadwijziging (1) 0,4 -0,7 -0,3 0,4

Uitvoer van goederen en diensten 1,1 2,4 -5,0 11,3

Invoer van goederen en diensten 2,0 2,0 -5,6 10,7

p.m. Netto-uitvoer van goederen en diensten (1) -0,7 0,4 0,4 0,7

Tewerkstelling

(evolutie in duizenden personen)

Loontrekkenden 56,4 62,8 -12,6 66,1

Zelfstandigen 13,2 14,2 15,8 24,7

Totaal 69,7 77,1 3,1 90,8

Overheidsfinanciën

(in % bbp)
Ontvangsten 51,4     49,9 49,9 49,9

Primaire uitgaven 50,1 49,9 57,0 53,8

Rentelasten 2,1 2,0 1,9 1,7

Financieringsbehoefte (-) -0,9 -1,9 -9,0 -5,6

Overheidsschuld (Maastricht-definitie) 99,9 97,6 112,0 109,2

Bron : INR.
(1) Bijdrage tot de verandering van het bbp.
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