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Nationale rekeningen 2019
•
•
•

De economie groeide in 2019 met 1,7 %.
Er werden 76 000 jobs gecreëerd.
Het overheidstekort nam toe tot 1,9 % van het bbp, maar de schuldgraad (Maastricht-definitie)
bleef dalen en kwam uit op 98,1 % van het bbp.
Na een tekort in 2018 liet België opnieuw een financieringsoverschot, van 0,5 % van het bbp,
ten opzichte van de rest van de wereld optekenen.

•

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) publiceert vandaag, 19 oktober 2020, nieuwe gegevens
van de gedetailleerde nationale jaarrekeningen en van de overheidsrekeningen voor de periode 20162019. De volledige resultaten zijn ter beschikking via de website van de Bank als publicatie van de
“Gedetailleerde nationale rekeningen” en “Rekeningen van de overheid”, alsook in de statistische databank
NBB.Stat.

Een economische groei met 1,7 % in 2019, nog steeds ondersteund door de binnenlandse vraag
In 2019 nam het bruto binnenlands product van de Belgische economie toe met 1,7 % naar volume, nadat
het een jaar eerder met 1,8 % was gegroeid.
BIJDRAGE TOT DE GROEI VAN HET BBP NAAR VOLUME IN 2019
(in procentpunt)
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In 2019 werd de economische groei verder ondersteund door de binnenlandse vraag, in het bijzonder
door verhoogde investeringen (+3,4 %), die de grootste bijdrage aan de groei leverden (0,8 procentpunt).
Dankzij de nog steeds zeer gunstige financieringsvoorwaarden en door de goede financiële gezondheid
van de ondernemingen – hun margevoet bleef sinds vier jaar op het hoge peil van bijna 43 % – waren
bedrijfsinvesteringen vooral sterk in niet-residentiële projecten (in bijna alle bedrijfstakken) en in
infrastructuur (met name in windenergie). Daarnaast waren de investeringen in woningen zeer dynamisch
(+5,2 %), door de combinatie van lage hypotheekrentes en wetswijzigingen in Vlaanderen. De
overheidsinvesteringen, daarentegen, vertraagden duidelijk in 2019, na de sterke stijging in 2018 die
verband hield met de piek in de electorale cyclus op lokaal niveau.
Ondanks een nog sterke stijging van het beschikbaar inkomen van de gezinnen, vooral als gevolg van
het neerwaartse effect van de taxshift op de inkomensbelastingen, daalde in 2019 de bijdrage van
de particuliere consumptie aan de groei naar 0,7 procentpunt (tegen 1 procentpunt in 2018). Deze
laatste werd immers getemperd door de negatieve bijdrage van het gas- en elektriciteitsverbruik –
aangezien het een milde winter was – en van de kledingconsumptie. Deze ontwikkelingen hebben
bijgedragen tot de stijging van de spaarquote van de huishoudens, de eerste in tien jaar.
De uitvoer van goederen nam matig toe, maar bleef dynamisch voor de farmaceutische producten,
doordat een nieuw vaccin succesvol op de wereldmarkt werd gebracht. De uitvoer van diensten veerde
fors op, met de sterkste groei in verzekerings-, bouw- en R&D-diensten (ondersteund door een belangrijke
Belgisch-Amerikaanse samenwerkingsovereenkomst op het gebied van farmaceutisch onderzoek) en in
IT-diensten. De stijging van de invoer van goederen bleef achter bij die van de uitvoer, maar het
omgekeerde gold voor de invoer van diensten, met name in het toerisme, waar de reiskosten van Belgen
in het buitenland nog steeds sneller stijgen dan die van buitenlanders in België. Over het geheel genomen
was de bijdrage aan de groei van de netto-uitvoer van goederen en diensten licht positief
(0,2 procentpunt).
De negatieve bijdrage van de voorraden was deels het gevolg van de ontwikkelingen in de farmaceutische
industrie, die in 2018 grote voorraden had opgebouwd, met name in afwachting van de Brexit.
De economische groei werd nog steeds getrokken door de marktdiensten, in het bijzonder communicatieen vastgoeddiensten en financiële diensten, die een bijdrage van 0,5 procentpunt leverden.
Daarop volgden de diensten aan bedrijven, waar het grote aantal nieuwe ondernemingen in bepaalde
bedrijfstakken, zoals architectuur- en ingenieursdiensten en ondersteunende diensten voor de bouw, een
positieve impact had op de groei (bijdrage van 0,3 procentpunt).
De industrie, de bouwnijverheid en andere dienstverlenende bedrijfstakken droegen elk met ongeveer
0,2 procentpunt bij tot de groei. In de industrie was de farmaceutische sector de drijvende kracht achter
de groei, met name door de succesvolle lancering van een nieuw vaccin, terwijl in de niet-marktdiensten
vooral overheidsdiensten en welzijnszorg de bedrijvigheid stimuleerden.
Tot slot droegen “handel, vervoer en horeca” slechts met 0,1 procentpunt bij, als gevolg van de daling van
de toegevoegde waarde naar volume in het vervoer.
Met 75 600 nieuwe banen in 2019 gaf de arbeidsmarkt opnieuw blijk van dynamiek
De binnenlandse werkgelegenheid steeg in 2019 met 75 600 eenheden (+1,6 %) nadat ze in 2018 met
69 600 eenheden (+1,5 %) was gestegen; sinds de laatste omslag in 2013 bereikte de netto
werkgelegenheidscreatie in gecumuleerde termen bijna 335 000 personen.
De versnelling die tussen 2018 en 2019 werd opgetekend, kwam zowel voort uit de loontrekkende
werkgelegenheid, die met 61 100 personen (+1,5 %) toenam, als uit de zelfstandige werkgelegenheid,
die steeg met 14 500 personen (+1,8 %).
De werkgelegenheidscreatie kwam vooral tot uiting in de administratieve en ondersteunende diensten
(+15 700 personen of +3,1 %), de gezondheids- en welzijnszorg (+ 13 180 personen of +2,1 %) en het
vervoer (+ 7 300 personen of +2,8 %), terwijl de werkgelegenheid in de financiële diensten bleef afnemen
(- 2 400 personen of -2,0 %).
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Een overheidstekort van 1,9 % in 2019 en een overheidsschuld van 98,1 % van het bbp
Het financieringssaldo van de overheid bedroeg in 2019 -1,9 % bbp, tegen -0,8 % bbp in het voorgaande
jaar.
Deze verslechtering is bijna uitsluitend het gevolg van de daling met 1,3 procentpunt van de ontvangsten
als percentage van het bbp, tot 50,1% van het bbp. De daling van de ontvangsten is vooral toe te schrijven
aan de inkrimping van de fiscale en parafiscale ontvangsten (-1,2 % bbp),en meer in het bijzonder van de
directe belastingen bij zowel de vennootschappen (-0,6 % bbp) als de gezinnen (-0,6 % bbp). Na de
hogere voorafbetalingen door de vennootschappen in 2017 en 2018 (als gevolg van het invoeren van een
verhoogde belastingvermeerdering bij ontoereikende voorafbetalingen), laat de resterende ingekohierde
vennootschapsbelasting een sterke daling optekenen. De ontvangsten uit de directe belastingen dalen
door de impact van de taxshift op de gezinnen.De indirecte belastingen (13,4 % bbp) en de werkelijke
sociale bijdragen (13,3 % bbp) blijven daarentegen stabiel.
De primaire uitgavenquote stijgt ten opzichte van 2018 met 0,1 procentpunt bbp tot 50,1% van het bbp.
De stijging van de primaire uitgaven als percentage van het bbp is vooral het gevolg van de groei van de
sociale uitkeringen en het aanhoudend hoge niveau van de overheidsinvesteringen.
Als gevolg van een verdere daling van de impliciete rente dalen de rentelasten met 0,1% van het bbp tot
2,0% van het bbp.
De overheidsschuld (Maastricht-definitie) beliep eind 2019 98,1 % bbp, dat is 1,7 procentpunt bbp minder
dan in 2018. Deze daling is te danken aan factoren die het verloop van de schuldgraad endogeen
beïnvloeden, maar de bijdrage van het primair overschot was duidelijk minder groot dan tijdens de
voorgaande jaren. De daling werd versterkt doordat de nominale bbp-groei hoger lag dan de impliciete
rente op de overheidsschuld.
Een financieringssaldo dat opnieuw een overschot vertoonde
Na een ongewoon tekort in 2018, liet België als geheel in 2019 opnieuw een financieringsoverschot
ten opzichte van de rest van de wereld optekenen ( 0,5 % van het bbp). De verslechtering van
het overheidstekort werd immers meer dan gecompenseerd door de verbetering van het
financieringssaldo van ondernemingen en particulieren.
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1 Bijdragetot de veranderingvan het bbp.
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