2.1 De COVID-19-pandemie heeft
de Belgische economie de
zwaarste klap toegebracht sinds
de Tweede Wereldoorlog
voedingsmiddelen, voor het werk en om medische
Ook België werd getroffen door de COVID-19redenen toegestaan. Veel ondernemingen hebben
pandemie die zich in 2020 over de hele wereld
hun activiteit moeten terugschroeven, soms drastisch,
verspreidde. Twee keer werd de gezondheidscrisis zo‑
of zelfs stilleggen, onder meer door een personeels‑
danig zorgwekkend dat de overheid beperkende maat‑
tekort, een daling van de vraag of verstoringen in de
regelen moest nemen om de toename van het aantal
toeleveringsketen.
besmettingen in te dammen. De eerste lockdown‑
periode duurde van mid‑
Na zeven weken van lock‑
den maart tot mei. Ze be‑
De gezondheidstoestand in 2020
down werd begin mei
gon met de sluiting van
leidde tot twee lockdowns
een strategie voor de ge‑
de cafés en restaurants en
leidelijke afbouw van de maatregelen ingevoerd.
na enkele dagen werden ook de meeste niet-voe‑
Die hield voor de burgers evenwel geen terugkeer
dingswinkels gesloten. Ook de bewegingsvrijheid van
naar het normale leven in en gezondheidsmaat‑
de bevolking werd sterk ingeperkt, want in essentie
regelen bleven gehandhaafd, in het bijzonder in
waren alleen verplaatsingen voor de aankoop van

Grafiek  12
De COVID-19-pandemie veroorzaakte in 2020 in België twee golven van ziekenhuisopnames
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bepaalde bedrijfstakken. Wie winkels, horecazaken
en culturele locaties bezocht, moest nog steeds
een reeks gezondheidsmaatregelen naleven zoals
de mondmaskerplicht, de social distancing en de
beperking van het aantal mensen dat tegelijkertijd
op dezelfde plaats mocht zijn.
Desondanks flakkerde de corona-epidemie opnieuw
op na de zomer, wat de overheid er eind oktober
toe aanzette om de bevolking een nieuwe, gedeelte‑
lijke lockdown op te leggen. De cafés en restaurants
en de niet-essentieel geachte handelszaken moesten
opnieuw sluiten. Een deel daarvan kon onder voor‑
waarden de deuren heropenen vanaf 1 december,
met uitzondering van de contactberoepen zoals de
kappers. Verplaatsingen bleven toegestaan, maar er
werd een avondklok ingevoerd, waarvan onder be‑
paalde voorwaarden kon worden afgeweken, zoals
voor het werk. De bedrijven leken zich gemakkelijker
aan te passen aan de nieuwe beperkingen, onder
meer omdat ze lessen hadden getrokken uit de eer‑
ste lockdown en intussen vertrouwd waren met de
regels om hun activiteit in veilige omstandigheden
te kunnen organiseren, zoals met telewerk of online
bestellingen en afhaalregelingen.

De sterkste daling van de
bedrijvigheid sinds het einde van de
Tweede Wereldoorlog
De lockdowns en de inperkingen van de activiteit die
in veel landen gelijktijdig werden afgekondigd, heb‑
ben de grootste weerslag op de Belgische economie
gehad sinds de Tweede Wereldoorlog. In het eerste
kwartaal van 2020 lag het bbp naar volume immers
al 3,4 % lager dan het kwartaal voordien, terwijl
de eerste beperkende maatregelen pas half maart
werden ingevoerd. De volledige toepassing van deze
maatregelen gedurende de hele maand april en de
slechts gedeeltelijke en geleidelijke opheffing ervan
in mei en juni hebben de bedrijvigheid in het tweede
kwartaal uiteraard nog zwaarder gedrukt. Het bbp
daalde toen met ongeveer 12 %, dat is de scherpste
daling die het Instituut voor de nationale rekeningen
(INR) ooit heeft opgetekend. De krachtige opleving in
het derde kwartaal (+11,6 %), dankzij een zekere nor‑
malisering van de economische bedrijvigheid in een
iets minder zorgwekkende gezondheidssituatie, vol‑
stond echter niet om terug te keren naar het niveau
van vóór de crisis. Onder invloed van de tweede golf
van de epidemie steeg het bbp in het vierde kwartaal

Grafiek  13
De economische bedrijvigheid was in vrije val tijdens de eerste helft van 2020
Bbp naar volume
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1 Samengestelde indicatoren die rekening houden met het ondernemers- en consumentenvertrouwen.
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niet verder, maar het viel ook niet terug, terwijl dat in
de eerste jaarhelft wel het geval was. Het bbp bleef
immers vrijwel stabiel, met een groei met 0,2 % ten
opzichte van het voorgaande kwartaal.
Het bbp naar volume kwam hierdoor in 2020 6,2 %
lager uit dan het jaar voordien. Dat is de sterk‑
ste gemiddelde daling op jaarbasis sinds de Tweede
Wereldoorlog. Ter vergelijking : tijdens de globale fi‑
nanciële crisis in 2009 was het bbp met slechts
2 % gedaald. Overigens ging de Bank er in het na‑
jaar van 2019, in haar laatste prognoses voordat de
pandemie losbarstte, nog van uit dat de economie
in 2020 met 1,2 % zou groeien. De initiële schok op
de economische bedrijvigheid was dus veel groter dan
bij de globale financiële crisis. Het verschil zou daarna
wel verkleinen omdat een krachtiger herstel wordt
verwacht zodra de pandemie onder controle zal zijn.
De bbp-krimp in België in 2020 was van dezelfde
grootteorde als die in het eurogebied als geheel. Wat
onze belangrijkste buurlanden betreft, liep de bedrij‑
vigheid, volgens de najaarsprognoses 2020 van de
Europese Commissie (EC), sterker terug in Frankrijk
(–9,3 %), maar minder sterk in Duitsland (–5,5 %) en
Nederland (–4,3 %) waar tijdens de eerste golf van de
pandemie geen echte lockdown werd afgekondigd.

Het ondernemersvertrouwen kreeg
een knauw
De impact van de pandemie en de gevolgen ervan
voor de economie komen ook tot uiting in het ver‑
loop van de algemene synthetische conjunctuurin‑
dicator van de Bank. Zoals elders in Europa, begon
het ondernemersvertrouwen in maart af te nemen
en viel het in april terug tot het laagste niveau sinds
1980. Ondanks zeer forse stijgingen in juni en juli,
die nadien evenwel aanzienlijk vertraagden, keerde de
conjunctuurindicator niet terug naar zijn niveau van
het begin van het jaar. Vervolgens stabiliseerde het
ondernemersvertrouwen zich al met al gedurende de
laatste drie maanden van het jaar, ondanks de opflak‑
kering van de epidemie.
De forse verslechtering van het ondernemersver‑
trouwen tijdens de eerste golf van de pandemie
tekende zich af in alle voornaamste bedrijfstakken.
Ze was echter meer uitgesproken in de verwerkende
nijverheid, de handel en de dienstverlening aan be‑
drijven, die bijzonder zwaar werden getroffen door
de vertraging of zelfs stillegging van de activiteit,
en minder uitgesproken in de bouwnijverheid. In de
verwerkende nijverheid leidde de geleidelijke herne‑
ming van veel economische activiteiten tot een zeer
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Grafiek  14
Duidelijk herstel van de conjunctuur in de verwerkende nijverheid tijdens de tweede jaarhelft, maar
niet in de andere bedrijfstakken
(over de periode 1995-2020 genormaliseerde saldi van de antwoorden op de enquête van de Bank)
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Bron : NBB.

sterke opleving in de loop van het derde kwartaal. In
de handel en de dienstverlening aan bedrijven bleef
de beoordeling van het ondernemingsklimaat echter
ongunstiger dan in het begin van het jaar. De her‑
opflakkering van de epidemie en de nieuwe inper‑
kingen in het vierde kwartaal leidden echter niet tot
een nieuwe achteruitgang van het ondernemersver‑
trouwen, en dit enkel omdat de bedrijfsleiders in de
verwerkende nijverheid optimistischer bleven.
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De dienstensector werd bijzonder
zwaar getroffen door de krimp van
de toegevoegde waarde
De economische gevolgen van de coronacrisis, die
werd veroorzaakt door een schok van uitzonder‑
lijke aard en omvang, verschilden van die van de
meeste andere recessieperiodes. Recessies vloeien
doorgaans voort uit een correctie van economische

onevenwichten of het uiteenspatten van financië‑
le bubbels. Aangezien het wegwerken daarvan tijd
vergt, verloopt het herstel over het algemeen geleide‑
lijk. Begin 2020 was de terugval van de bedrijvigheid
echter het rechtstreekse gevolg van de pandemie en
de beperkende maatregelen die daardoor moesten
worden genomen, en nadien werd een sterke ople‑
ving opgetekend, die verband hield met de verbete‑
ring van de gezondheidssituatie.
Overigens vloeide de recessie voort uit de com‑
binatie van een aanbod- en een vraagschok. In
eerste instantie moesten bedrijven hun activiteiten
terugschroeven of stilleggen als gevolg van de op‑
gelegde sluitingen, de in bepaalde ondernemingen
zeer moeilijk na te leven gezondheidsmaatregelen
zoals de social distancing, de afwezigheid van een
deel van het personeel of verstoringen in de toele‑
veringsketens. Daarnaast werden ook de consumptie
en de investeringen ondermijnd door de lockdowns

en het klimaat van grote onzekerheid. Aangezien de
pandemie alle landen trof, leed ook de buitenlandse
vraag onder de vergelijkbare omstandigheden bij de
handelspartners.
Uiteindelijk werd de dienstensector het zwaarst ge‑
troffen, hoewel de industrie doorgaans meer onder‑
hevig is aan conjunctuurbewegingen. De activiteiten
die nauwe contacten tussen personen vereisen, had‑
den zwaar te lijden onder de beperkende maatrege‑
len en de social distancing. Zo liep de toegevoegde
waarde van de horeca en de handel tijdens de eerste
negen maanden van het jaar met 14 % terug in verge‑
lijking met de overeenstemmende periode van 2019.
Bij de niet-marktdiensten kelderde de toegevoegde
waarde in de branche kunst, amusement en recreatie.
De bedrijven uit die branches werden in de loop van
het jaar immers meermaals gedwongen te sluiten of
hun activiteit aanzienlijk terug te schroeven. Ook in
de bedrijfstak van de gezondheids- en welzijnszorg

Grafiek  15
De dienstensector leverde de sterkste negatieve bijdrage aan de daling van de toegevoegde waarde
Bijdragen tot de verandering op jaarbasis
van het bbp naar volume
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tijdens de eerste drie kwartalen van 2020
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4

5

2
0

0

−2
−4

−5

−6
−8

−10

−10
−12

−15

−14

Overige diensten

Overheid en onderwijs

Gezondheids- en welzijnszorg

Overige 1

Zakelijke dienstverlening

Niet-marktdiensten

Verhuur en handel
van onroerend goed

Marktdiensten

Financiële dienstverlening

Bouwnijverheid

2020 K3

Informatie en communicatie

Industrie

2020 K2

Handel, vervoer en horeca

2020 K1

Bouwnijverheid

−20
2019 K4

Nijverheid en energie

−16

Bbp 2
 	
Bron : INR.
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viel de toegevoegde waarde in 2020 terug. Dat was
voornamelijk het gevolg van het uitstel van opera‑
ties en raadplegingen die geen verband hielden met
COVID-19, zodat er op de afdelingen intensieve zorg
voldoende capaciteit kon worden vrijgehouden voor
de patiënten die met het virus waren besmet. Hoewel
de overige dienstenbranches beter bestand bleken
tegen de crisis, leverden de marktdiensten over het
geheel genomen de negatiefste bijdrage aan het bbpverloop, mede door hun groot aandeel in de Belgische
economie (49 %).
In de industrie was de daling van de bedrijvigheid
over de eerste negen maanden van 2020 minder
uitgesproken, dankzij de sterke opleving in het derde
kwartaal, maar ze was toch aanzienlijk : de toege‑
voegde waarde liep er terug met 5,9 %. De industriële
activiteit werd immers zeer zwaar getroffen door de
zwakke binnenlandse en buitenlandse vraag. Ook de
verstoringen in de internationale toeleveringsketens
en de moeilijkheid om over voldoende personeel
te beschikken om de activiteiten voort te zetten,
droegen bij aan deze daling, vooral tijdens de eerste
lockdown. De farmaceutische industrie vormt een
uitzondering. Daar nam de toegevoegde waarde in
de eerste drie kwartalen van het jaar verder toe, door
de aard van haar activiteiten, die essentieel zijn in een
gezondheidscrisis van dergelijke omvang.
In de bouwnijverheid nam de toegevoegde waarde
tijdens de eerste drie kwartalen van 2020 met 5,5 %
af. Tijdens de eerste lockdownperiode liep de activiteit
in deze branche sterk terug door de verplichting om
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gezondheidsmaatregelen te nemen. Met name de social distancing vergde een nieuwe organisatie van de
bouwplaatsen en de verplaatsingen van de ploegen,
terwijl telewerk slechts voor een zeer beperkt deel van
de activiteit mogelijk was.
In het vierde kwartaal meldden de ondernemingen
in de enquêtes van de Economic Risk Management
Group (ERMG) – een deskundigengroep op hoog
niveau die door de regering werd opgericht om de
weerslag van de crisis op de economie nauwlet‑
tend te volgen – nog steeds een lichte omzetdaling.
Over het geheel genomen was het gemelde verlies
evenwel veel minder groot dan tijdens de eerste golf
van de epidemie. De horeca, de detailhandel, de
groothandel en de vastgoedsector bleven de zwaarst
getroffen branches. Andere bedrijfstakken, zoals de
industrie en de bouw, ondervonden minder schade
dan in de eerste helft van het jaar. De ondernemin‑
gen hadden zich er vlotter aangepast aan de nieuwe
beperkingen, onder meer dankzij de ervaring die
ze intussen hadden opgebouwd en de opgestelde
protocollen die het mogelijk maakten de activiteiten
efficiënter te organiseren. De verslechtering van de
ondernemingsactiviteit in het vierde kwartaal vloeit
overigens niet uitsluitend voort uit het toegenomen
aantal COVID-19-besmettingen en de daaropvolgen‑
de aanscherping van de maatregelen. Ze is ook te
wijten aan de aanhoudende zwakte van de vraag,
die verband houdt met de gezondheidssituatie, die
ook in de belangrijkste partnerlanden van België was
verslechterd, en de context vol onzekerheden, zowel
voor de particulieren als voor de bedrijven.

2.2 De overheid heeft het grootste
deel van het inkomensverlies in
de economie opgevangen
De COVID-19-pandemie legde grote delen van de
bedrijvigheid lam en veroorzaakte zo een aanzienlijke
verarming van de Belgische economie. Het gecu‑
muleerde inkomensverlies van de particulieren, de
bedrijven en de overheid wordt op ongeveer € 41 mil‑
jard geraamd. Dat bedrag wordt verkregen door de
geactualiseerde raming van de in 2020 gegenereerde
inkomens te vergelijken met wat voor dat jaar werd

verwacht volgens de macro-economische najaars‑
prognoses van de Bank in 2019 (vóór het losbarsten
van de COVID-19-crisis).
Het overgrote deel van dat collectieve inkomensverlies
werd opgevangen door de overheid. Ze inde niet al‑
leen minder belastingen en sociale bijdragen doordat
de inkomsten uit arbeid en de particuliere consumptie

Grafiek  16
In 2020 ging ongeveer € 41 miljard aan inkomsten verloren
Verandering van de inkomens in de Belgische
economie in 2020

Verandering van de inkomens 2 van de gezinnen
en de ondernemingen in 2020
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terugliepen, de verschillende beleidsniveaus namen
ook zeer omvangrijke steunmaatregelen. Deze maat‑
regelen worden verder in dit hoofdstuk in hun context
geplaatst en worden uitvoeriger toegelicht in het
hoofdstuk over de overheidsfinanciën (hoofdstuk 4).
Aan de hand van die maatregelen wilden de federale
en regionale overheden de koopkracht van de door
de crisis getroffen gezinnen zo veel mogelijk vrijwaren
en de ondernemingen helpen waarvan de financiële
positie was aangetast door de beperking of zelfs stil‑
legging van hun activiteit. Met die maatregelen werd
een aanzienlijk deel van de inkomensverliezen als
gevolg van de crisis opgevangen, in het bijzonder voor
de gezinnen.

optekenen, met ongeveer 0,7 %. Per hoofd van de
bevolking is de koopkracht met 0,3 % gestegen.

De koopkracht van de particulieren
nam licht toe, dankzij een
aanzienlijke stijging van de
overdrachten

In nominale termen steeg het beschikbaar inkomen
met 1,4 %. Bij de belangrijkste componenten daalde
het geheel van het bruto gemengd inkomen van de
zelfstandigen en het bruto-exploitatieoverschot van de
gezinnen met 4,8 %, terwijl de brutolonen van werk‑
nemers met 1,7 % terugliepen. Die dalingen vloeien
voort uit de stillegging van veel ondernemingen en de
algemene vertraging van de economische bedrijvig‑
heid, die leidden tot een aanzienlijke terugval van het
totale aantal in de economie gewerkte uren. Bovendien
nam het inkomen van de particulieren in 2020 ook af
door de forse daling van het netto-inkomen uit vermo‑
gen (–10,6 %), voornamelijk als gevolg van de lagere
ondernemingsdividenden. In 2009, tijdens de globale
financiële crisis, werd een vergelijkbare ontwikkeling
vastgesteld. Ook de aanhoudende lagerenteomgeving
bleef in 2020 de netto rente-inkomsten drukken.

Ondanks de coronacrisis is de koopkracht van de ge‑
zinnen in 2020 licht verbeterd, al bleef de toename
ervan achter bij de stijging die redelijkerwijs kon
worden verwacht als er geen pandemie was geweest.
In reële termen uitgedrukt, dat wil zeggen ongere‑
kend het effect van het prijsverloop, liet het beschik‑
baar inkomen van de particulieren een lichte stijging

De daling van het inkomen uit arbeid werd gedeeltelijk
gecompenseerd door de werking van de automatische
stabilisatoren en door de steunmaatregelen van de
overheid. Zo liepen de overdrachten van de gezinnen
aan de andere sectoren terug met 1,2 %. Bovendien
namen de overdrachten die de gezinnen van de over‑
heid ontvingen in nog veel belangrijker mate toe,

Tabel 2
Determinanten van het bruto beschikbaar inkomen van de particulieren, tegen lopende prijzen
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

p.m.
In € miljard

Bruto primair inkomen 1
Brutolonen

1

Bruto-exploitatieoverschot en
bruto gemengd inkomen
Inkomen uit vermogen

2016

2017

2018

2019

2020 r

2020 r

2,1

3,9

3,3

3,3

−3,3

260,3

3,1

3,7

3,8

3,7

−1,7

178,0

1,4

3,8

2,5

3,4

−4,8

57,4

−2,8

5,1

2,0

0,7

−10,6

24,9

Ontvangen lopende overdrachten

2,4

3,6

2,9

3,5

11,3

116,5

Betaalde lopende overdrachten 1

0,0

3,4

3,2

0,6

−1,2

94,9

Bruto beschikbaar inkomen

2,9

3,9

3,2

4,4

1,4

282,0

p.m. In reële termen 3

1,4

2,0

1,1

3,1

0,7

–

2

Bronnen : INR, NBB.
1 Ontvangen lonen of betaalde lopende overdrachten ongerekend sociale bijdragen betaald door de werkgevers.
2 Het betreft nettobedragen, dat wil zeggen het verschil tussen de van andere sectoren ontvangen en de aan andere sectoren betaalde inkomens.
3 Gegevens gedefleerd aan de hand van de deflator van de consumptieve bestedingen van de particulieren.
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met meer dan 11 %. Die toename is vooral toe te
van de gezondheidsmaatregelen naar aanleiding van
schrijven aan de forse stijging van de vervangingsin‑
de COVID-19-crisis.
komens, omdat een groot
Sommige meer kwetsbare
aantal werknemers tijdelijk
De schijnbare stijging van
groepen van gezinnen
werkloos werd en veel zelf‑
het beschikbaar inkomen
standigen gebruikmaakten
van de gezinnen op ma‑
werden harder door de
van het overbruggingsrecht.
cro-economisch
niveau
pandemie getroffen
verhult echter de kwets‑
Als reactie op de krimp van de bedrijvigheid vanaf het
baarheid van sommige gezinnen voor de coronacrisis.
einde van het eerste kwartaal en de gevolgen daar‑
Zo bleek uit een enquête van de Bank die op het
van voor de arbeidsmarkt, nam de overheid immers
hoogtepunt van de crisis werd uitgevoerd dat een
maatregelen om het inkomen van de particulieren
aantal specifieke groepen van gezinnen aanzienlijke
te ondersteunen. Zo versoepelde ze de regeling voor
inkomensverliezen leden, in het bijzonder de gezin‑
tijdelijke werkloosheid in de context van de gezond‑
nen met zelfstandigen, tijdelijk werklozen of jobstu‑
heidscrisis, waardoor deze gemakkelijker geactiveerd
denten. Die enquête wees uit dat de inkomensdaling
kon worden, en kende ze een hogere tegemoetko‑
groter was voor de gezinnen met de minste financiële
ming toe dan in het normale systeem. De tijdelijke
draagkracht, ook al ligt de vervangingsratio van de
werkloosheid zorgt voornamelijk voor een gedeelte‑
uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid hoger voor de
lijke compensatie van het inkomensverlies voor een
werknemers met een lager inkomen. De werknemers
werknemer van wie de arbeidstijd vermindert om eco‑
uit de branches die het zwaarst werden getroffen
nomische redenen of door overmacht. Tegelijkertijd
door de crisis – namelijk de evenementen, de horeca,
verlicht de overheid zo de loonlast voor bedrijven, ter‑
het toerisme en de niet-voedingswinkels – en die dus
wijl de arbeidsrelatie met de werknemer blijft bestaan.
het langst tijdelijk werkloos zijn geweest, ontvangen
Voor de zelfstandigen werd het overbruggingsrecht
doorgaans een lager loon. De pandemie trof ook tal
eveneens verruimd. Dat biedt een vervangingsinko‑
van zelfstandigen, aangezien ze relatief vaker werk‑
men in de vorm van een maandelijkse vergoeding
zaam zijn in de meest geïmpacteerde bedrijfstakken.
– waarvan het bedrag verschilt naargelang van de
Voor hen geeft het overbruggingsrecht aanleiding tot
situatie van de begunstigde – wanneer de activiteit
de uitkering van een forfaitaire vergoeding, ongeacht
geheel of gedeeltelijk werd onderbroken als gevolg
het niveau van hun inkomen.
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Tabel 3
Determinanten van het bruto‑exploitatieoverschot van de ondernemingen 1, tegen lopende prijzen
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

Bruto-exploitatiemarge per verkochte eenheid

2

Verkoopprijs per eenheid
Op de binnenlandse markt

2016

2017

2018

2019

2020 r

0,7

−0,3

2,7

2,2

0,1

−0,3

2,5

2,6

0,9

−1,2

1,1

2,0

2,1

1,5

0,4

−0,8

2,7

2,6

1,0

−2,2

−0,5

3,0

2,5

0,6

−1,5

−1,6

3,3

3,5

0,1

−2,6

1,3

1,8

0,9

1,4

0,3

Loonkosten per eenheid product 4

0,3

1,8

1,1

1,8

5,3

Netto indirecte belastingen per eenheid product

6,2

2,2

1,3

0,4

−22,1

Eindverkopen tegen vaste prijzen

4,9

3,5

1,6

1,2

−6,4

Bruto-exploitatieoverschot van de ondernemingen

5,6

3,2

4,4

3,4

−6,3

Bij de uitvoer
Kosten per verkochte eenheid
Ingevoerde goederen en diensten
Kosten van binnenlandse oorsprong
per geproduceerde eenheid 2, 3
waarvan :

Bronnen : INR, NBB.
1 Private bedrijven en overheidsbedrijven.
2 Met inbegrip van de voorraadwijziging.
3 Deze post omvat, naast de lonen, de indirecte belastingen min de subsidies, en het bruto gemengd inkomen van de zelfstandigen.
4 De loonkosten per eenheid product worden hier uitgedrukt per eenheid toegevoegde waarde van de bedrijvensector en ze zijn niet gezuiverd
voor kalenderinvloeden.

De bedrijfsinkomsten van de
ondernemingen kwamen onder druk
te staan
Nadat het bruto-exploitatieoverschot van de onder‑
nemingen, dat zijn de inkomsten die zij uit hun
activiteit genereren, de voorbije jaren veelal sterker
groeide dan het nominale bbp, daalde het in 2020
met 6,3 %. Die daling is dus iets sterker dan die
van het bbp (–5,7 %) en is groter dan tijdens de
globale financiële crisis. Die ontwikkeling is gro‑
tendeels toe te schrijven aan de krimp van het ver‑
koopvolume (–6,4 %), op zowel de binnenlandse als
de buitenlandse markten. De brutomarges van de
ondernemingen stabiliseerden zich daarentegen (ze
vertoonden een minieme stijging met 0,1 %). Ze pro‑
fiteerden van een iets sterkere daling van de kosten
per verkochte eenheid dan van de verkoopprijzen
per eenheid. Op de binnenlandse markt lieten deze
laatste zelfs een lichte stijging optekenen. De kosten
van de ingevoerde goederen en diensten liepen te‑
rug, terwijl die van binnenlandse oorsprong al met
al stabiel bleven onder invloed van de aanzienlijke
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verlaging van de netto indirecte belastingen per een‑
heid (–22,1 %). In dat verband moet worden bena‑
drukt dat deze vermindering van de netto indirecte
belastingen van de ondernemingen voortvloeit uit de
forse toename van de productgebonden subsidies
die de overheid betaalde aan de branche van de ge‑
zondheidszorg. De ziekenhuizen en de andere private
zorginstellingen worden in de nationale rekeningen
immers beschouwd als volwaardige ondernemingen.
Met die subsidies beoogde de overheid het verlies
aan inkomsten te compenseren dat voortvloeide uit
het uitstel van niet-dringende behandelingen op het
hoogtepunt van de epidemie.
In de loop van het jaar werden de ondernemingen
evenwel ondersteund met een reeks maatregelen
en overdrachten van de overheid. Zo deed de ver‑
soepeling van de voorwaarden om gebruik te kun‑
nen maken van tijdelijke werkloosheid de loonlast
afnemen, terwijl ook het uitstel van de betaling van
de socialezekerheidsbijdragen de ondernemingen
wat meer ademruimte gaf op het hoogtepunt van
de crisis.

2.3 De afname van de binnenlandse
vraag was de belangrijkste factor
in de daling van de economische
bedrijvigheid in België
De COVID-19-crisis heeft, in tegenstelling tot eer‑
dere recessies, niet alleen de marktdiensten harder
getroffen dan de industrie maar zorgde ook voor
een ongeziene daling van de binnenlandse vraag.
De binnenlandse bestedingen (ongerekend de voor‑
raden) lieten in 2020 een historische terugval opte‑
kenen van 6,2 %. Ze daalden hiermee even sterk als
of sterker dan de uitvoer- en invoerstromen die ge‑
woonlijk volatieler zijn. Op de overheidsconsumptie
na werden alle componenten van de binnenlandse
vraag immers zwaar getroffen door de pandemie.

De particuliere consumptie en de bedrijfsinveste‑
ringen, die samen ongeveer twee derde van het
Belgische bbp vertegenwoordigen, kenden duize‑
lingwekkende dalingen van respectievelijk ongeveer
8 en 9 %, terwijl de investeringen in woningen van
de gezinnen een vergelijkbare duik namen (–9 %).
Ook de overheidsinvesteringen namen af, met name
omdat de bedrijvigheid in de branches van de bouw
en de openbare werken gedurende bepaalde peri‑
odes van het jaar stillag. Alleen de overheidsuitga‑
ven voor consumptie stegen licht in 2020, onder

Tabel 4
Bbp en voornaamste bestedingscategorieën
(voor kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens ; veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

2016

2017

2018

2019

2020 r

Particuliere consumptie

1,6

1,9

1,9

1,5

−8,3

Overheidsconsumptie

0,5

0,1

1,2

1,7

0,8

Bruto-investeringen in vaste activa

4,2

1,4

3,4

3,4

−8,3

2,6

1,0

1,5

5,2

−9,0

Woningen
Ondernemingen

5,4

1,6

2,8

3,2

−8,7

−0,6

1,0

11,1

1,2

−3,4

p.m. Finale binnenlandse bestedingen 1

1,9

1,4

2,1

2,0

−6,2

Voorraadwijziging 2

0,3

0,0

0,3

−0,4

0,6

Overheid

Netto-uitvoer van goederen en diensten

−0,9

0,3

−0,5

0,2

−0,8

Uitvoer van goederen en diensten

6,2

5,5

0,6

1,0

−6,3

Invoer van goederen en diensten

7,5

5,2

1,3

0,8

−5,4

1,3

1,6

1,8

1,7

−6,2

Bbp

2

Bronnen : INR, NBB.
1 Ongerekend de voorraadwijziging.
2 Bijdragen tot de verandering van het bbp t.o.v. het voorgaande jaar, in procentpunt.
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termen licht toenam, liep de particuliere consumptie
in 2020 met 8,3 % terug in vergelijking met het jaar
voordien. Die uitgesproken daling is zowel te wijten
aan de maatregelen die werden genomen om de
verspreiding van het virus tegen te gaan en die het
de gezinnen onmogelijk hebben gemaakt bepaalde
uitgaven te verrichten, als aan hun toegenomen on‑
zekerheid over de economische situatie en hun baan.
Ter vergelijking : in 2009, tijdens de globale financiële
crisis, was de particuliere consumptie niet gekrompen.
De groei ervan vertraagde toen tot 0,6 % en nam het
daaropvolgende jaar opnieuw toe.

impuls van de extra uitgaven in de strijd tegen de
pandemie.
De krimp van de binnenlandse vraag ging gepaard
met een negatieve bijdrage van de netto-uitvoer
(–0,8 procentpunt) aan de bbp-groei, aangezien de
uitvoer iets sterker daalde dan de invoer. De voor‑
raadwijziging droeg daarentegen positief bij aan het
verloop van het bbp, met 0,6 procentpunt.

De particuliere consumptie stortte in
als gevolg van de gezondheidscrisis
en de onzekerheid die deze
teweegbracht

Het vertrouwen van de gezinnen kreeg in 2020 een
flinke knauw toen de pandemie losbarstte en de
eerste maatregelen werden genomen om de effecten
voor de bevolking in te perken. In april verloor de
indicator van het consumentenvertrouwen 17 pun‑
ten, dat is de grootste verandering op maandbasis

De gezondheidscrisis en de gevolgen ervan hebben
het consumptiegedrag van de gezinnen sterk be‑
ïnvloed. Hoewel hun beschikbaar inkomen in reële

Grafiek  17
De gezondheidscrisis ondermijnde het vertrouwen van de particulieren in de loop van het jaar en
beperkte hun mogelijkheden om te consumeren
Aangehaalde redenen voor de daling
van de consumptie-uitgaven

Consumentenvertrouwen
(saldi van de antwoorden op de enquête van de Bank,
genormaliseerd over de periode 1985-2020)

(enquêtegegevens van juli 2020, in %)

2

Gedeeltelĳke of volledige
onmogelĳkheid om bepaalde
uitgaven te doen

1

Angst voor besmetting

0

Gezondheidsmaatregelen
voor winkelbezoeken
Prĳsstĳgingen

−1

Geen verplaatsing meer
naar de arbeidsplaats

−2

Inkomensverlies
Overige
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Angst om het openbaar
vervoer te nemen
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Synthetische indicator van
het consumentenvertrouwen
Vooruitzichten voor de economische situatie
in de volgende twaalf maanden
Vooruitzichten voor de werkloosheid
in de volgende twaalf maanden 1
 	
Bron : NBB.
1 De waarden van de indicator werden geïnverteerd zodat deze gemakkelijker te interpreteren is. Een stijging van de werkloosheidsprognoses
komt dus tot uiting in een daling van de curve.
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Grafiek  18
De pandemie en de gezondheidsmaatregelen drukten de particuliere consumptie
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens; veranderingspercentages op kwartaalbasis, tenzij anders vermeld)
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Bronnen : INR, NBB.
1 Jaargemiddelden.
2 In % van het beschikbaar inkomen in ruime zin, d.w.z. inclusief de wijziging van de rechten van de gezinnen inzake de in het kader van
een beroepsactiviteit aangelegde aanvullende pensioenen.

sinds zijn eerste opmaak in 1985. Daardoor bereikte
hij een niveau dicht bij zijn historische dieptepunt.
Vervolgens nam het vertrouwen van de gezinnen licht
toe, maar het liep terug in de zomer en in augustus
werd opnieuw het niveau van tijdens de eerste schok
in april bereikt. De opflakkering van de pandemie aan
het einde van het jaar heeft de stemming van de con‑
sumenten echter niet meer aangetast. In de laatste
maanden van het jaar waren ze immers beduidend
optimistischer dankzij het vooruitzicht op vaccinatie
en de verwachting dat er in 2021 een einde zou ko‑
men aan de crisis. Vooral de vooruitzichten voor de
algemene economische situatie en die voor de werk‑
loosheid hebben het vertrouwen van de gezinnen in
de loop van het jaar gedrukt, wat de onzekere eco‑
nomische situatie voor de particulieren weerspiegelt.
Tegelijkertijd woog de sluiting van de niet-essentiële
winkels tijdens de lockdownperiodes op de particu‑
liere consumptie, omdat ze de consumptiemogelijkhe‑
den van de gezinnen inperkte. Hoewel de particulieren
zich geleidelijk aan de situatie aanpasten, onder meer
door op alternatieve manieren te consumeren (zoals
blijkt uit de toename van online-aankopen), werd
de vermindering van de aankopen die traditioneel

in winkels worden gedaan hierdoor immers slechts
gedeeltelijk gecompenseerd.
De particuliere consumptie leefde weliswaar fors op
in het derde kwartaal, nadat de eerste lockdown
werd opgeheven, maar ze bleef onder het niveau
van eind 2019. Dat lijkt erop te wijzen dat de parti‑
culiere consumptie afgeremd bleef, ondanks de ge‑
leidelijke heropening van de winkels. In een enquête
die de Bank in juli uitvoerde, gaf een groot deel van
de consumenten, in het bijzonder de 65-plussers,
aan dat ze minder vaak of zelfs niet meer naar win‑
kels waren geweest. Ze besteedden vooral minder
aan recreatieve activiteiten en toerisme, aan kleding
en in de horeca. De voornaamste redenen hiervoor
waren de gedeeltelijke of volledige onmogelijkheid
om bepaalde uitgaven te doen, de angst voor be‑
smetting, evenals de regels in de winkels om de
verspreiding van het virus in te dammen (zoals de
mondmaskerplicht, de social distancing en de beper‑
king van het aantal klanten). Het duidelijke herstel
van de particuliere consumptie in het derde kwartaal
vloeit overigens voornamelijk voort uit een forse
toename van de aankopen van duurzame goederen,
terwijl de aankopen van courante goederen onder
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hun niveau van vóór de crisis bleven. Dat lijkt erop
te wijzen dat de terugval tijdens de eerste jaarhelft
grotendeels het gevolg was van het uitstel van een
reeks noodzakelijke aankopen.
De vele onzekerheden, die het aanleggen van finan‑
ciële reserves stimuleerden, en de beperkte mogelijk‑
heden tijdens een deel van het jaar om het inkomen
te besteden, stuwden de spaarquote van de gezin‑
nen in 2020 tot een ongekende hoogte. Ze steeg
van 13 % van het beschikbaar inkomen in 2019 tot
gemiddeld bijna 21 % in 2020, en bereikte in het
tweede kwartaal zelfs 27 %. Die niveaus overstijgen
de piek van 18 % die tijdens de globale financiële cri‑
sis in 2008 en de daaropvolgende jaren werd opgete‑
kend. Die aanzienlijke extra spaarmiddelen bedroegen
ongeveer € 23 miljard, dat is ongeveer 10 % van de
totale consumptieve bestedingen van de gezinnen
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in 2019. Dat bedrag stemt ook overeen met de stij‑
ging van de particuliere consumptieve bestedingen
gedurende meer dan drie jaar (op basis van de gemid‑
delde toename over de periode 2011-2019).

De daling van de bouwactiviteit en
de vertraging van de vastgoedmarkt
drukten de investeringen in
woningen
Nadat de investeringen in woningen in 2019 met
5,2 % waren toegenomen, liepen ze in 2020 met
9 % terug. Die scherpe daling – die zich voordeed
terwijl de voorwaarden voor dergelijke investeringen
zeer gunstig bleven, met name door de nog steeds
historisch lage rente – is te wijten aan de gevolgen
van de COVID-19-epidemie voor de bedrijvigheid in

Grafiek  19
De investeringen in woningen namen in 2020 af, onder meer als gevolg van de beperkingen in de
organisatie van de bedrijvigheid van de bouwnijverheid en de vastgoedmarkt
(volumegegevens, veranderingspercentages op jaarbasis)
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Investeringen in woningen
Aantal transacties op de secundaire woningmarkt
 	
Bronnen : INR, Statbel, NBB.
1 Het verloop van het aantal transacties in 2020 is gebaseerd op de resultaten van de eerste drie kwartalen.

de bouwsector. De bouw van nieuwe woningen en
de renovatie van bestaande gebouwen, die samen de
hoofdmoot van de investeringen in woningen verte‑
genwoordigen, werden immers fors afgeremd of zelfs
volledig stilgelegd, in het bijzonder tijdens de eerste
lockdownperiode aan het einde van het eerste en in
het tweede kwartaal.
De registratierechten op vastgoedtransacties, die
worden meegerekend in de investeringen in wonin‑
gen, konden die daling niet compenseren. Hoewel
de vastgoedactiviteit tussen de twee golven van de
epidemie (van midden mei tot oktober) opleefde,
werden er minder transacties verricht dan het jaar
voordien. Er moet worden opgemerkt dat de af‑
schaffing van de woonbonus in het Vlaams Gewest
vanaf 1 januari 2020 daarin ook een rol heeft
gespeeld, in die zin dat de aankondiging van die
beslissing eind 2019 een verhoogde activiteit in de
vastgoedsector had teweegbracht. Dat leidde tot
een aanzienlijke daling van het aantal transacties
in de eerste maanden van 2020, waarna de vast‑
goedmarkt tijdens de eerste lockdown nagenoeg
volledig stillag.

De investeringen van de
ondernemingen werden fors
afgeremd door de zwakke vraag en
de onzekere vooruitzichten
Terwijl de bedrijfsopbrengsten aanzienlijk daalden
door de ongeziene economische context, werden
de investeringsbeslissingen van de ondernemingen
gedrukt door de zwakke vraag, de onzekere voor‑
uitzichten – zowel op de binnenlandse als op de
buitenlandse markten – en aanzienlijke faillissements‑
risico’s. De bedrijfsinvesteringen waren de voorbije
jaren dynamisch en van 2014 tot 2019 namen ze
zelfs sneller toe dan het bbp, waardoor ze aanzienlijk
bijdroegen tot de bbp-groei. In 2020 liepen ze echter
terug met 8,7 %. In het tweede kwartaal daalden de
bedrijfsinvesteringen met 20 %, maar in het volgende
kwartaal herstelden ze zich krachtiger dan de particu‑
liere consumptie.
Volgens de resultaten van de ERMG-enquêtes meld‑
de bijna twee derde van de bevraagde ondernemin‑
gen dat ze investeringen uitgesteld of geannuleerd
hadden. De situatie verschilt echter van bedrijfstak
tot bedrijfstak. De daling van de investeringen was
meer uitgesproken in de branches die het hardst
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Grafiek  20
De bedrijfsinvesteringen liepen op het hoogtepunt van de crisis fors terug
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens; veranderingspercentages op kwartaalbasis, tenzij anders vermeld)
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Bronnen : INR, NBB.
1 Jaargemiddelden.
2 De bezettingsgraad van het productievermogen in de verwerkende nijverheid in 2020 betreft het gemiddelde van de eerste drie kwartalen
van het jaar.

door de coronacrisis werden getroffen, zoals de
evenementensector, de horeca en de transportsec‑
tor. Bovendien nam de bezettingsgraad van het
productievermogen in de verwerkende nijverheid
fors af in 2020. Die daalde tot een dieptepunt van
73 % en kwam op jaarbasis gemiddeld op slechts
74,3 % uit, een niveau dat dicht bij het historische
minimum ligt. Hierdoor was er in de verwerkende
nijverheid minder behoefte om uitbreidingsinveste‑
ringen te doen.

De overheidsconsumptie
ging licht omhoog, terwijl de
overheidsinvesteringen afnamen
De overheidsconsumptie omvat de middelen die wor‑
den ingezet voor de werking van de overheidsdien‑
sten, zoals justitie, defensie, onderwijs en gezond‑
heidszorg. Het grootste deel van die uitgaven bestaat
uit de bezoldigingen van het overheidspersoneel, de
aankopen die nodig zijn voor hun werk en de af‑
schrijvingen. De overdrachten van de overheid aan de
gezinnen en de ondernemingen om de effecten van
de pandemie zoveel mogelijk in te dammen, worden

82

Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2020

niet geboekt als consumptieve bestedingen van de
overheid.
De overheidsconsumptie steeg in 2020 met 0,8 %.
Ze werd in eerste instantie gedrukt door de vermin‑
dering van de gezondheidsuitgaven voor bijvoor‑
beeld operaties en raadplegingen die geen verband
houden met COVID-19. Deze werden uitgesteld om
de epidemie in bedwang te houden en om op de
afdelingen intensieve zorg een voldoende capaciteit
vrij te houden voor patiënten die besmet zijn met
dit nieuwe virus. De uitgaven voor deze niet-covidgezondheidszorgdiensten stegen nadien opnieuw
tot een meer gebruikelijk niveau, waardoor de over‑
heidsconsumptie in de tweede helft van het jaar
aanzienlijk toenam.
De investeringen van de overheid liepen dan weer
terug met 3,4 %. Die daling was voornamelijk het ge‑
volg van de stillegging van de bouwsector gedurende
een deel van het jaar wegens de gezondheidscrisis,
wat leidde tot een vermindering van de openbare
werken.

Grafiek  21
Het financieringssaldo van de economie als geheel bleef nagenoeg in evenwicht, ondanks
aanzienlijke bewegingen voor de verschillende sectoren
(in % bbp, tenzij anders vermeld)
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Bronnen : INR, NBB.

Het financieringssaldo van België ten
opzichte van het buitenland bleef
nagenoeg in evenwicht

ondernemingen relatief stabiel bleef in verhouding
tot het bbp, betaalden ze immers minder belastingen
en stegen de van de overheid verkregen overdrachten
aanzienlijk als gevolg van de steunmaatregelen. De
bedrijfsinvesteringen daalden in dezelfde mate als het
bbp. De financieringsbehoefte van de overheid nam
dan weer toe, van 1,9 % bbp in 2019 tot 10,1 %
in 2020.

Al met al hadden de aanzienlijke veranderingen in
inkomsten en uitgaven voor de verschillende binnen‑
landse sectoren van de economie maar een beperkte
weerslag op het financieringssaldo van België ten
opzichte van het buitenland. Dat saldo bleef in 2020
nagenoeg in evenwicht : er was een licht tekort van
0,6 % bbp. Binnen de verschillende sectoren werden
echter grote bewegingen opgetekend ten opzichte
van het voorgaande jaar.

Het overschot op de lopende
rekening met de rest van de wereld
veranderde in een tekort

Zo nam het financieringsvermogen van de particulie‑
ren fors toe, van 1,5 % bbp in 2019 tot 7,2 % bbp
in 2020. Deze stijging is vrijwel uitsluitend het gevolg
van de toename van het sparen van de gezinnen,
maar de daling van de investeringen in woningen
droeg daar ook toe bij. Het financieringsvermogen
van de ondernemingen nam in 2020 eveneens toe,
van 1,0 tot 2,3 % bbp. Die toename vloeit voorname‑
lijk voort uit een lichte stijging van hun beschikbaar
inkomen, die in contrast staat met de sterke daling
van het bbp. Terwijl het exploitatieoverschot van de

De overgang van een financieringsvermogen naar
een beperkte financieringsbehoefte van België komt
tot uiting in het verloop van het saldo van de lo‑
pende rekening met de rest van de wereld. Volgens
de gegevens van de betalingsbalans sloeg het over‑
schot van ongeveer 0,3 % bbp in 2019 om in een
tekort van 1,0 % bbp in 2020. Deze ontwikke‑
ling kwam er doordat het overschot op de handel
in goederen en diensten vrijwel verdween en het
saldo van de inkomensstromen met het buitenland
verslechterde.
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Tabel 5
Lopende rekening van de betalingsbalans
(saldi ; in € miljard, tenzij anders vermeld)

Goederen en diensten

2016

2017

2018

2019

2020 r

5,1

4,6

−1,2

2,9

0,1

Goederen

1,8

2,4

−0,5

3,5

n.

Diensten

3,4

2,3

−0,7

−0,5

n.

4,1

4,1

4,4

5,9

3,4

Primair inkomen
Inkomen uit arbeid

6,5

6,9

7,1

7,4

7,5

Inkomen uit beleggingen en investeringen

−1,2

−1,6

−1,4

−0,1

−3,0

Ander primair inkomen

−1,2

−1,2

−1,4

−1,3

−1,2

−6,8

−5,6

−6,8

−7,2

−7,9

Secundair inkomen van de overheid

−4,3

−3,1

−3,9

−3,5

−3,9

Secundair inkomen van de overige sectoren

−2,5

−2,5

−2,9

−3,7

−4,0

Totaal

2,4

3,1

−3,7

1,7

−4,4

p.m. Idem, in % bbp

0,6

0,7

−0,8

0,3

−1,0

Secundair inkomen

Bronnen : INR, NBB.

Het handelsoverschot van België liep
terug in een sombere internationale
context
De val van de internationale handel als gevolg van
de COVID-19-pandemie en de daling van de bin‑
nenlandse vraag hadden zware gevolgen voor de
Belgische buitenlandse handel. De verslechtering van
het internationale handelsklimaat, die de voorgaande
jaren al in de hand werd gewerkt door de spanningen
rond het handelsbeleid, zette zich begin 2020 voort.
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De indicator van de conjunctuurenquête voor de be‑
oordeling door de ondernemers van de verwerkende
nijverheid van het buitenlandse orderverloop bleef
dalen, met name door de epidemie in China. In april
zakte hij aanzienlijk nadat er in de meeste Europese
landen en andere geavanceerde economieën een
lockdown werd ingesteld. De situatie herstelde zich
naarmate de inperkingsmaatregelen werden versoe‑
peld en de industriële bedrijvigheid opleefde. De voor‑
uitzichten versomberden echter in november, toen
een tweede besmettingsgolf uitbrak met gevolgen

Grafiek  22
De uitvoer van goederen en diensten werd negatief beïnvloed door de algemene zwakke vraag
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens; veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het
voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)
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Bronnen : ECB, INR, NBB.
1 De uitvoermarkten worden bepaald op basis van de laatst beschikbare ramingen van de invoervraag van de handelspartners.
2 Seizoengezuiverde gegevens.

voor de economische activiteit in vele landen. In de‑
cember werden ze weer iets gunstiger.
Tegen deze achtergrond liep de Belgische uitvoer
van goederen en diensten in het tweede kwartaal
van 2020 in volumetermen met 14 % terug ten op‑
zichte van de overeenstemmende periode van het
voorgaande jaar. In het derde kwartaal deed zich een
krachtig herstel voor, ook al werd nog steeds onge‑
veer 5,8 % minder uitgevoerd dan een jaar voordien.
In de laatste drie maanden van het jaar werd het
herstel van de uitvoer vertraagd door nieuwe be‑
perkende maatregelen in meerdere landen. Hierdoor
was de groei ten opzichte van het voorgaande kwar‑
taal maar iets hoger dan 1 % en lag de uitvoer nog
steeds 5,4 % lager dan tijdens het overeenstemmende
kwartaal van 2019. De verslechtering van de we‑
reldhandel drukte ook de vraag van de voornaamste
handelspartners van België. Hierdoor krompen de
uitvoermarkten met ongeveer 10,6 % in vergelijking
met het voorgaande jaar. Dat de Belgische uitvoer

bij een dergelijke terugval van de buitenlandse vraag
nog relatief goed weerstand bood, is te danken aan
de goede exportcijfers voor de chemische en farma‑
ceutische producten.
De afname van de uitvoer en die van de binnenlandse
vraag kwamen ook tot uiting in het verloop van de
ingevoerde goederen en diensten. Het kwartaalpro‑
fiel van de invoer was immers relatief vergelijkbaar
met dat van de uitvoer, al was het iets minder uit‑
gesproken, ondanks een daling van de toeristische
uitgaven van de Belgen in het buitenland die sterker
was dan de afname van de uitgaven van de buiten‑
landers in België.
De handelsstromen namen op jaarbasis aanzienlijk af,
met 6,3 % voor de uitvoer en 5,4 % voor de invoer.
Hierdoor leverde de netto-uitvoer in 2020 over het
geheel genomen een negatieve bijdrage van onge‑
veer 0,8 procentpunt aan de bbp-groei. Tegenover dit
volume-effect stond de verbetering van de Belgische
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Grafiek  23
De invoer van goederen en diensten volgde de daling van de binnenlandse vraag en van de uitvoer
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens; veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het
voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)
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Bronnen : INR, NBB.

ruilvoet, aangezien de daling van de invoerprijzen
(2,6 %) meer uitgesproken was dan die van de uit‑
voerprijzen (2,2 %), voornamelijk als gevolg van de la‑
gere prijzen voor ingevoerde grondstoffen in de eerste
helft van het jaar. Deze liepen immers sterk terug door
de val van de prijzen van energetische grondstoffen,
met name de olieprijs, tegen de achtergrond van een
zwakke mondiale vraag.
In totaal daalde het overschot op de handelstrans
acties van België in 2020 tot 0,1 % bbp, tegen 0,6 %
bbp het jaar voordien. Deze ontwikkeling is toe te
schrijven aan een tekort in het goederenverkeer,
terwijl hiervoor in 2019 nog een surplus werd op
getekend. De verbetering van het saldo van de handel
in diensten, die de voorgaande twee jaar nog defici‑
tair was en opnieuw een overschot liet optekenen,
werd hierdoor volledig tenietgedaan.
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Het overschot van de
goederenhandel sloeg om in
een tekort, ondanks de lagere
energiefactuur en de ondersteuning
van de nettohandel in chemische en
farmaceutische producten
De goederenhandel werd zwaar getroffen door de
COVID-19-crisis. Volgens de gegevens van de betalings‑
balans daalde de waarde van de uit- en invoer over de
eerste negen maanden van 2020 met respectievelijk
9,7 % en 8,1 % ten opzichte van de overeenstemmende
periode van het jaar voordien. In het tweede kwartaal
zakte ze zelfs met bijna 20 %, en ze bleef iets langzamer
teruglopen in het derde kwartaal. Volgens de statistiek
buitenlandse handel is die daling met name zichtbaar in
de in- en uitvoerstromen van energiedragers. De netto
energiefactuur van België ten aanzien van het buitenland
vermindert namelijk als gevolg van de gecombineerde
daling van de vraag naar energiedragers en van hun
prijs. Alleen de handel in chemische en farmaceutische
goederen, die meer dan 30 % van de Belgische uitvoer
uitmaakt, nam in 2020 enigszins toe. Er moet echter
worden opgemerkt dat de handel in farmaceutische
goederen niet alleen toenam als gevolg van de ver‑
hoogde bedrijvigheid door de gezondheidscrisis, maar

Grafiek  24
Het saldo van het goederenverkeer verslechterde, in tegenstelling tot dat van het dienstenverkeer
(in waarde uitgedrukte gegevens; veranderingspercentages ten opzichte van de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar, tenzij
anders vermeld)

Goederen
(eerste negen maanden 2019-2020) 1
30

6

20

4

10

2

0

0

−10

−2

−20

−4

−30

−6

−40

−8
−10

−50
Totaal
(Betalingsbalans) 2

Diensten

Totaal
Voedingsmiddelen Minerale Chemische producten Fabricaten
(Buitenlandse
(11%)
brandstoffen, en aanverwante
(25%)
2
handel)
smeermiddelen
producten
en soortgelijke
(30%)
producten
(8%)

Machines en
vervoermaterieel
(23%)

Overige
(4%)

Totaal
uitgezonderd
energieproducten

(eerste negen maanden 2019-2020) 1
20

4

10

2

0

0

−10

−2

−20

−4

−30

−6

−40

Totaal

Uitvoer

Vervoer
(21%)

Reisverkeer
(7%)

Financiële diensten
(7%)

Invoer

Communicatie,
informatica
en informatie
(11%)

Overige
zakelijke diensten
(37%)

Overige
(16%)

−8

Saldo (rechterschaal) 3

 	
Bronnen : INR, NBB.
1 Tussen haakjes, het gemiddeld aandeel van de goederen- of dienstencategorieën in de totale uitvoer van goederen of diensten over de
periode 2017-2019.
2 De uiteenlopende resultaten voor de betalingsbalans en de buitenlandse handel vloeien voort uit de specifieke kenmerken van de
methodologieën van de beide statistieken.
3 Verandering in € miljard tussen de overeenstemmende periodes van 2019 en van 2020.

in het eerste kwartaal ook aanzienlijk werd beïnvloed
door een specifieke transactie van een groot farma‑
ceutisch bedrijf met de Verenigde Staten. Bovendien
werd de uitvoer naar China gesteund doordat Belgische
producten werden ingeschreven in de nomenclatuur van

geneesmiddelen die in dat land worden terugbetaald. In
totaal liep het saldo van de buitenlandse goederenhandel
met ongeveer € 3,4 miljard terug. Aldus veranderde het
overschot, volgens de gegevens van de betalingsbalans,
in een tekort over de eerste negen maanden van 2020.
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De dienstenhandel vertoonde een
overschot dankzij de gunstige
invloed van het netto-inkomen uit
toerisme
De Belgische dienstenhandel met de rest van de wereld
liet in 2018 en 2019 een tekort optekenen, maar tijdens
de eerste negen maanden van 2020 werd opnieuw een
overschot geboekt. De COVID-19-crisis speelde hierin
een belangrijke rol, aangezien het internationale ver‑
keer van personen, zowel voor toeristische als profes‑
sionele redenen, aanzienlijk werd ingeperkt. Terwijl de
Zuid-Europese landen sterk te lijden hadden onder de
afname van het toerisme, had dit een positief effect op
het nettosaldo van het Belgische reisverkeer. De totale
uitgaven van Belgen in het buitenland zijn over het al‑
gemeen immers meer dan dubbel zo hoog als die van
buitenlanders in België en ze daalden sterker. Bijgevolg
verkleinde het tekort dat gewoonlijk voor deze speci‑
fieke categorie van diensten wordt opgetekend. Ook de
dienstenstromen die verband houden met vervoer na‑
men vanaf het tweede kwartaal van 2020 aanzienlijk
af, door de gevolgen van de pandemie voor het inter‑
nationale goederen- en personenverkeer. Net als voor
de reizen, was de daling van de uitgaven meer uitge‑
sproken dan die van de inkomsten, waardoor het tekort
op de vervoerdiensten verkleinde. Het overschot op de
‘financiële diensten’ werd daarentegen aangetast, voor‑
namelijk als gevolg van een daling van de bedragen die
België ontvangt uit het buitenland.
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De netto-inkomens uit beleggingen
en investeringen bleven een tekort
vertonen
De primaire inkomenstransacties met de rest van
de wereld omvatten de door Belgische ingezetenen
betaalde en ontvangen arbeidsinkomens ten opzichte
van de rest van de wereld, net als de inkomens
uit beleggingen en investeringen in het buitenland.
Het saldo ervan bleef in 2020 positief, op ongeveer
0,8 % bbp, dat is iets minder dan in 2019 (1,2 %).
Deze ontwikkeling vloeit voornamelijk voort uit de
verdere daling van de netto-inkomens uit beleggingen
en investeringen die uit het buitenland worden ont‑
vangen, vooral omdat de interesten en dividenden die
voor directe investeringen uit de rest van de wereld
worden ontvangen in ruimere mate terugliepen dan
de interesten en dividenden die aan het buitenland
werden uitgekeerd. Net als in 2019 vertoonden de
netto-inkomens uit portefeuillebeleggingen wel een
positief saldo. Dat overschot is zelfs licht toegenomen,
aangezien de betaalde inkomens sterker daalden dan
de ontvangen inkomens.
Het tekort bij het netto secundair inkomen – voor‑
namelijk de overdrachten van de gezinnen en
de overheid aan de rest van de wereld – werd
in 2020 iets groter dan het jaar voordien, met name
door een iets grotere bijdrage van België aan de
EU-begroting.

2.4 De COVID-19-crisis had uiteenlopende
effecten op de consumptieprijzen
De uitbraak van de COVID-19-crisis ging samen met
de instorting van de olieprijzen in maart en april 2020,
waardoor ook de totale inflatie in België fors terugviel.
Deze beweging werd echter getemperd door de prijs‑
stijging van levensmiddelen, tegen de achtergrond
van de toegenomen vraag van de gezinnen en een
beperkter aanbod in bepaalde segmenten.
De inflatie bleef dalen in 2020 en kwam uit op
een gemiddelde van 0,4 % op jaarbasis, tegen 1,2 %
in 2019. De energieprijzen daalden gemiddeld met
11 %, als gevolg van de val van de olieprijzen – wat
een directe impact had op de brandstof- en stookolie‑
prijzen – en, in mindere mate, door de daling van de
gas- en elektriciteitsprijzen.

Terwijl deze prijsdalingen de koopkracht konden on‑
dersteunen, nam de levensmiddeleninflatie daaren‑
tegen duidelijk toe, met een verdubbeling tot 2,6 %
in 2020. De sterkste stijging werd opgetekend voor
de niet-bewerkte levensmiddelen, waarvan de prijzen
in 2019 nog waren afgenomen. Dat inflatiecijfer steeg
aanhoudend tot de maand mei en bereikte tijdens de
zomer zelfs pieken van meer dan 7 % – prijsstijgingen
die sinds zeven jaar niet meer waren opgetekend.
Gemiddeld op jaarbasis kwam de inflatie voor die
categorie in 2020 uit op 4,7 %. De inflatie voor be‑
werkte levensmiddelen versnelde vanaf begin 2020,
maar de toename bleef, met gemiddeld 0,4 procent‑
punt, beperkter. In totaal stegen de prijzen van die
categorie met 2,1 % in 2020.

Tabel 6
Geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP)
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

p.m.
Gewicht
(in %)

2017

2018

2019

2020

2020

Totaal

2,2

2,3

1,2

0,4

100,0

Onderliggende inflatie

1,5

1,3

1,5

1,4

69,8

Diensten

1,9

1,6

1,8

1,8

42,6

Niet‑energetische industriële goederen

0,8

0,8

1,0

0,7

27,2

Bewerkte levensmiddelen

1,8

2,9

1,7

2,1

16,6

−0,2

1,8

−0,4

4,7

4,1

Energieproducten

9,9

8,9

−0,8

−11,0

9,5

p.m. Gezondheidsindex 1

1,8

1,8

1,5

1,0

Niet‑bewerkte levensmiddelen

Bronnen : Eurostat, Statbel.
1 Nationale consumptieprijsindex, ongerekend motorbrandstoffen, alcoholische dranken en tabak.
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Deze prijsstijgingen werden veroorzaakt door zowel
gebeurtenissen die losstaan van de COVID-19-crisis
als feiten die rechtstreeks verband houden met de
pandemie. Zo zorgde de Afrikaanse varkenspest
vanaf 2019 voor een toename van de vraag – voor‑
namelijk uit Azië – naar varkensvlees uit Europa,
wat de prijs ervan aanzienlijk opdreef. Ook de prij‑
zen van verse producten (groenten en fruit) stegen
vanaf het eerste kwartaal van 2020 door het kleiner
aanbod als gevolg van de weersomstandigheden.
Bovendien hebben de transportproblemen, de social distancing en het coronavirus zelf ertoe bijge‑
dragen dat het aanbod van sommige van deze pro‑
ducten werd beperkt, zoals dat van fruit, groenten
en visserijproducten. De beslissing van de regering
om promoties in de supermarkten tijdens de eerste
lockdown tijdelijk op te schorten, meer bepaald van
18 maart tot 4 mei, om hamstergedrag van con‑
sumenten te ontmoedigen, wakkerde tijdens deze
periode eveneens de inflatie aan. Dit alles deed zich
voor tegen de achtergrond van een toenemende
directe vraag van gezinnen naar levensmiddelen,
omdat restaurants tijdens de lockdownperiodes
werden gesloten en er minder buitenshuis werd
gegeten als gevolg van het risicomijdend gedrag
van de consumenten.

De soldenperiode werd verschoven van juli naar au‑
gustus, zodat niet-essentiële handelszaken die in mei
opnieuw mochten openen gedurende een langere pe‑
riode tegen normale prijzen konden verkopen. Deze
beslissing veroorzaakte in juli een forse stijging van
de inflatie op jaarbasis voor niet-energetische indus‑
triële goederen (voornamelijk kleding), omdat een
periode van ‘normale’ prijzen werd vergeleken met
een periode van verlaagde prijzen. Die stijging werd
gevolgd door een daling in augustus. De inflatie voor
niet-energetische industriële goederen kwam in 2020
uit op gemiddeld 0,7 %, tegen 1 % het jaar voordien.
In de nationale consumptieprijsindex, waarop de ge‑
zondheidsindex is gebaseerd, werd deze beweging
overigens niet waargenomen, aangezien de solden
daar over het hele jaar worden afgevlakt.
De diensteninflatie beliep 1,8 % in 2020. Aangezien
een wijziging in de berekening van de huurprijzen
vanaf januari de prijsstijging in 2020 naar raming
met 0,3 procentpunt heeft opgedreven, bleef dit
inflatiepercentage vanuit historisch perspectief be‑
scheiden. Er moet echter worden opgemerkt dat
ondernemingen die niet-essentieel geachte diensten
aanbieden tijdens de lockdownperiodes moesten slui‑
ten. Hierdoor konden bepaalde prijzen tijdens die

Grafiek  25
De inflatie werd vooral omlaag geduwd door de energieprijzen
(HICP; veranderingspercentages op jaarbasis)
4

40

3

30

2

20

1

10

0

0

Energetische producten (rechterschaal)

Onderliggende inﬂatie

Totaal

Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2020

dec. 2020

nov. 2020

okt. 2020

sep. 2020

aug. 2020

jul. 2020

jun. 2020

mei 2020

apr. 2020

mrt. 2020

Levensmiddelen

 	
Bron : Eurostat.

90

feb. 2020

jan. 2020

dec. 2019

nov. 2019

okt. 2019

sep. 2019

aug. 2019

jul. 2019

jun. 2019

mei 2019

apr. 2019

−20
mrt. 2019

−2
feb. 2019

−10

jan. 2019

−1

periodes niet meer worden genoteerd en moesten ze
door de statistische instituten als ongewijzigd worden
beschouwd (met een seizoenscorrectie voor reizen
en hotels). Dat was ook het geval voor sommige
niet-energetische industriële producten (zoals kleding,
meubilair, auto’s, enzovoort). De prijsveranderingen
in de winkels en voor de diensten vertoonden geen
duidelijke versnelling tijdens de versoepelingsfases,
en voor sommige diensten daalden de prijzen zelfs.
Dat was bijvoorbeeld het geval voor de luchtvaart‑
maatschappijen die – tegen de achtergrond van reis‑
beperkingen en onzekerheid – met promotieacties
reageerden op de daling van de vraag.

Tijdens de lockdown vormde de
prijsmeting een uitdaging voor de
statistische instituten
De opgelegde social distancing en de sluiting van
de niet-essentiële handelszaken hebben de verzame‑
ling van de prijzen voor de inflatieberekening be‑
moeilijkt. Eurostat werkte, in samenwerking met de
nationale statistische instituten, regels uit om deze
meetproblemen op te lossen. De continuïteit van
de consumptieprijsindex werd verzekerd dankzij ra‑
mingen (die in april nodig waren voor een kwart
van de Belgische consumptiekorf) en de digitalisering
van bepaalde prijsnoteringen, met name in de grote

warenhuisketens die scannergegevens ter beschikking
stellen van Statbel. In de andere opengebleven win‑
kels werd de gebruikelijke werkwijze voor de prijsno‑
tering vervangen door alternatieve methoden (e-mail,
telefoon).
Bovendien heeft de gezondheidscrisis de consump‑
tiegewoontes drastisch veranderd, als gevolg van de
lockdowns, het inkomensverlies voor wie (tijdelijk)
werkloos werd, de grote onzekerheid bij de bevolking
over de nabije toekomst en het risicomijdend gedrag.
Sommigen stellen zich dan ook vragen bij de repre‑
sentativiteit van de consumptiekorf in 2020.
Een steekproef van gegevens over transacties met
debetkaarten weerspiegelt deze veranderingen in het
uitgavenpatroon tijdens de pandemie. Zo nam het
aandeel van voeding, dat vóór de uitbraak van de
crisis bijna 21 % beliep, aanzienlijk toe, met een
piek in april. Omgekeerd daalde het aandeel van
de meeste niet-voedingscategorieën – zoals kleding,
restaurants en cafés – (ondanks de online-aankoop‑
mogelijkheden voor bepaalde categorieën) tot een
dieptepunt, waarna het opnieuw toenam. De inflatie
berekend op basis van een index waarbij de weging
maandelijks wordt bijgewerkt, kwam iets hoger uit
dan de officiële maatstaf, die voor alle maanden van
het jaar dezelfde weging gebruikt. In april en mei, dit
is tijdens de lockdown in de lente, werd het verschil
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Grafiek  26
Het inflatieverschil tussen België en de drie belangrijkste buurlanden varieerde in de loop van het
jaar
(HICP; veranderingspercentages op jaarbasis en verschil in procentpunt)
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Bron : Eurostat.

op 0,4 procentpunt geraamd. Gemiddeld beschouwd
was het inflatieverschil van februari tot december klei‑
ner, namelijk 0,2 procentpunt, aangezien de officiële
inflatie uitkwam op 0,3 % en de geraamde inflatie
op 0,5 % 1.

Het inflatieverschil tussen België en
de buurlanden schommelde in de
loop van het jaar
De totale inflatie in België en die in de drie voornaam‑
ste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland)
lieten tijdens de eerste maanden van 2020 een ge‑
meenschappelijke trend optekenen. Van februari tot
april vertraagde de inflatie immers overal, als gevolg
van de val van de olieprijzen. Daarentegen versnelde
de prijsstijging voor voedingsmiddelen.
In de eerste helft van 2020 was de inflatie in België la‑
ger dan in de buurlanden. In juli werd een omgekeerd
inflatieverschil opgetekend door het uitstel van de

1 Meer informatie is terug te vinden in Jonckheere J. en H. Zimmer
(2020) ‘Consumer prices in light of the COVID-19 crisis‘, NBB,
Economic Review, december.

92

Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2020

koopjes in België en onder invloed van de algemene
btw-verlaging (tot december) in Duitsland. Daarna viel
de inflatie in augustus opnieuw lager uit dan in de
buurlanden. Vanaf september werd het inflatieverschil
opnieuw positief (rond 0,5 procentpunt). Zonder die
btw-verlaging in Duitsland, die in dat land leidde tot
een nulinflatie in juli en een negatieve inflatie daarna,
zou het inflatieverschil negatief gebleven zijn.

2.5 De COVID-19-crisis had ook aanzienlijke
gevolgen voor de loonkosten
De coronacrisis en de maatregelen die werden ge‑
nomen om de gevolgen voor de gezondheid en de
economie op te vangen, hebben het verloop van
de loonkosten in de private sector sterk beïnvloed.
De lockdown en de gedwongen sluiting van onderne‑
mingen in een aantal branches hadden tot gevolg dat
de bedrijvigheid en het arbeidsvolume er aanzienlijk
terugvielen. In die omstandigheden was het systeem
van tijdelijke werkloosheid – dat tijdens de crisis werd
versoepeld (zie Hoofdstuk 6) – essentieel om ontsla‑
gen te vermijden. Een tijdelijk werkloze werknemer
ontvangt voor die periode immers een uitkering van
de overheid, waardoor de loonkost voor de werkgever
grotendeels wegvalt. Het systeem garandeert zo niet

alleen het behoud van een zeker inkomen voor de
betrokken werknemers, maar reduceert ook de loon‑
last voor de ondernemingen, terwijl de tewerkstelling
behouden blijft.

De loonkosten per persoon daalden,
maar de uurloonkosten namen toe
Het ongeziene gebruik van tijdelijke werkloosheid
zorgde ervoor dat de totale loonmassa in de private
sector fors daalde. Deze ontwikkeling was wijdver‑
spreid : gedurende een aanzienlijk deel van het jaar
viel de bedrijvigheid immers in zeer veel branches

Grafiek  27
De loonmassa nam in 2020 in de meeste bedrijfstakken af
(indexcijfers 2000 = 100)
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Bronnen : INR, NBB.
1 Gemiddelde van de eerste drie kwartalen.
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Tabel 7
Loonkosten
(voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens ; veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

Loonkosten per persoon in de private sector
Uurloonkosten in de private sector
Brutolonen per uur

2016

2017

2018

2019

2020 r

0,1

1,8

1,8

2,1

−2,3

−0,4

1,4

1,5

2,3

4,8

1,3

1,6

2,3

2,4

4,5

Reële conventionele aanpassingen 1

0,0

0,2

0,4

0,7

0,6

Indexeringen

0,5

1,6

1,7

1,8

1,0

Loondrift en andere factoren 2

0,7

−0,3

0,2

−0,1

2,7

−1,7

−0,3

−0,8

0,0

0,3

−0,3

1,4

1,5

2,3

4,0

2,5

2,1

1,7

2,1

2,2

1,0

2,0

1,5

1,5

1,5

0,3

1,5

1,5

2,3

4,4

Werkgeversbijdragen

3

p.m. Uurloonkosten in de private sector
volgens economisch concept 4
Uurloonkosten in de overheidssector
waarvan : Indexeringen
Uurloonkosten in de economie als geheel

Bronnen : FOD WASO, INR, RSZ, NBB.
1 In de paritaire comités vastgelegde loonsverhogingen.
2 Verhogingen en premies toegekend door de ondernemingen, bovenop de interprofessionele en sectorale collectieve overeenkomsten ;
loondrift als gevolg van veranderingen in de werkgelegenheidsstructuur en meetfouten ; bijdrage tot de verandering van de loonkosten
in procentpunt.
3 Bijdrage tot de verandering van de loonkosten als gevolg van de wijziging van impliciete bijdragevoeten, in procentpunt.
4 De uurloonkosten volgens economisch concept houden rekening met de vermindering van werkgeversbijdragen voor doelgroepen,
de vermindering van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en andere loonsubsidies (met name de COVID‑19‑maatregelen). Dit concept
geeft een beter zicht op de werkelijke loonkost voor de bedrijven.

sterk terug of werd die tot nul herleid. Uitzonderingen
waren bedrijfstakken, zoals informatie en communi‑
catie en financiële dienstverlening, waar de activitei‑
ten niet of nauwelijks door de COVID-19-crisis wer‑
den beïnvloed omdat ze via telewerk konden worden
uitgevoerd. In totaal nam de loonmassa hierdoor veel
sterker af dan tijdens de globale financiële crisis, toen
ze enkel terugviel in de meest conjunctuurgevoe‑
lige bedrijfstakken, zoals de industrie en de zakelijke
dienstverlening (waarin uitzendwerk is opgenomen).
Omdat het systeem van tijdelijke werkloosheid een
buffer vormt tegen ontslag, was de daling van het
aantal loontrekkenden veel minder uitgesproken dan
de terugval van de loonmassa. Als gevolg hiervan
vielen de loonkosten per persoon in 2020 duidelijk
terug, meer bepaald met 2,3 %.
De loonkosten per gewerkt uur namen daarentegen
sterk toe. Berekend volgens het economisch concept,
dat de werkelijke loonkost voor de ondernemingen
het best weergeeft, liepen ze immers met 4,0 %
op, dat is 1,7 procentpunt meer dan in 2019 en de
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sterkste stijging sinds 2008. Terwijl de invloed van de
indexering en van de conventionele loonsverhogin‑
gen geringer uitviel dan in 2019, lag de coronacrisis
aan de basis van een aanzienlijke versnelling van de
uurloonkostengroei.
De impact van de indexering op de lonen in de pri‑
vate sector bleef in 2020 beperkt tot 1 %, als gevolg
van de tragere stijging van de gezondheidsindex, die
gebruikt wordt als referentie voor de indexering van
de lonen. De reële conventionele loongroei kwam
in 2020, op basis van de index van de FOD WASO, op
0,6 % uit. Hierdoor beliep deze over de periode 20192020 in totaal 1,3 % en werd de door de federale
regering opgelegde loonnorm van 1,1 % uiteindelijk
licht overschreden.

De uurloonkosten werden
opgedreven door een compositieeffect en bijkomende loonkosten ...
Dat de coronacrisis de uurloonkosten op macro-eco‑
nomisch niveau sterk heeft beïnvloed, kan contraintuïtief lijken. Het gebruik van tijdelijke werkloosheid
reduceert de loonkost voor de werkgever immers in
verhouding tot het kleiner aantal gepresteerde uren.

vergoeding nam de vorm aan van uitbetaalde over‑
uren, een bonus of andere compensatievormen, zo‑
als de consumptiecheque die de federale overheid in
de zomer van 2020 in het leven riep en die boven
de loonnorm mag worden toegekend. Ook al deze
met de crisis verbonden vergoedingen deden de
loonkosten per uur toenemen.

... maar gemilderd door
De impact van de COVID-19-crisis op de arbeidsmarkt
steunmaatregelen
was echter heel uiteenlopend (zie hoofdstuk 6). De ver‑
plichte sluitingen in de loop van 2020 troffen immers
Om de gevolgen van de crisis voor de ondernemingen
voornamelijk branches met gemiddeld eerder lagere
te verlichten, namen de verschillende overheden van
lonen, zoals de horeca, de evenementensector en de
het land in de loop van 2020 heel wat maatregelen
niet-voedingsdetailhandel. Hierdoor werden overwe‑
waarmee de loonkosten voor de getroffen werkgevers
gend lagerbetaalde werknemers tijdelijk werkloos.
werden gereduceerd. Zo werd besloten dat de zwaarst
Bovendien gingen er, ondanks het massale gebruik van
getroffen bedrijfstakken gedurende drie maanden ge‑
tijdelijke werkloosheid en de toekenning van diverse
deeltelijk werden vrijgesteld van de doorstorting van
ondersteunende maatregelen, toch jobs verloren. Zo
de ingehouden bedrijfsvoorheffing, om de terugkeer
werden al tijdens de eerste fase van de crisis tijdelijke
van werknemers uit tijdelijke werkloosheid te stimu‑
arbeidsovereenkomsten, zoals voor uitzendwerk, stop‑
leren. Bovendien werd de gewestelijke tussenkomst
gezet of niet hernieuwd. Dergelijke, veelal lagerbe‑
per dienstencheque tijdelijk verhoogd, werden de
taalde contracten worden vaak gebruikt voor jongeren
werkgeversbijdragen betaald in het derde kwartaal
die weinig of geen ervaring hebben. De grotere impact
gecompenseerd met een premie voor werkgevers die
van de crisis op lagerbetaalde arbeidskrachten had tot
verplicht moesten sluiten tijdens de tweede lockdown
gevolg dat het aandeel van de hogerbetaalde werkne‑
en werd een subsidie toegekend voor de financiering
mers in de werkgelegenheid en in de loonmassa steeg,
van de eindejaarspremie in de horecasector.
waardoor de verandering
Een groter gebruik van tijdelijke
van de brutolonen per
De overheid nam ook
werkloosheid in lagerbetaalde
uur op macro-economisch
specifieke
beslissingen
niveau automatisch werd
voor
de
verloning
van het
branches heeft de uurloonkosten
opgestuwd.
zorgpersoneel, dat het
mee opgedreven
gezondheidssysteem tij‑
Naarmate de crisis langer aanhield, werden ook
dens de coronacrisis overeind hield maar daarbij
contracten van onbepaalde duur stopgezet, waar‑
zwaar op de proef werd gesteld. In 2020 gaat het
door de ontslagvergoedingen die werkgevers moe‑
in hoofdzaak om de eenmalige aanmoedigingspre‑
ten betalen, toenamen. Daarnaast hebben sommige
mie die aan het einde van het jaar aan het zieken‑
werkgevers de uitkering van hun tijdelijk werkloze
huispersoneel werd uitbetaald en door de overheid
werknemers aangevuld met een bijkomende ver‑
wordt gefinancierd.
goeding. Deze aanvulling is verplicht indien die is
opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst
Volgens de methodologie van het systeem van de na‑
voor die sector. Dat is bijvoorbeeld het geval voor
tionale rekeningen (ESR) kwam de toename van de
de bouwsector, waar per dag tijdelijke werkloos‑
uurloonkosten in 2020 al met al uit op 4,8 %. De ver‑
heid een toeslag van minimaal € 6 wordt betaald.
melde steunmaatregelen werden daarbij niet in rekening
In andere gevallen kenden werkgevers vrijwillig een
gebracht, aangezien deze volgens het ESR als loonsubsi‑
bijkomende vergoeding toe, om het inkomensverlies
dies worden beschouwd. In totaal werden er op het vlak
van hun werknemers tijdens de crisis te beperken.
van de loonkosten voor € 1,3 miljard nieuwe steunmaat‑
Ten slotte compenseerden werkgevers, voorname‑
regelen genomen in 2020, dat is ongeveer 0,8 % van de
lijk in de essentiële bedrijfstakken, hun werknemers
loonmassa. Die maatregelen hebben de werkelijke loon‑
in 2020 ook bijkomend voor de prestaties die ze in
kostentoename voor de werkgevers aldus aanzienlijk
deze uitzonderlijke omstandigheden leverden. Deze
afgezwakt (+4,0 % volgens de economische definitie).
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Ook de loonkosten per eenheid
product namen sterk toe
Een sterke stijging van de loonkosten per uur hoeft niet
noodzakelijk nefast te zijn voor het concurrentievermo‑
gen van de Belgische ondernemingen, op voorwaarde
dat ze gepaard gaat met een even grote toename van
de zichtbare arbeidsproductiviteit. In 2020 nam de
productiviteit, gemeten op macro-economisch niveau,
echter af. Deze daling droeg ertoe bij dat de loonkos‑
ten per eenheid product in de private sector sterk ste‑
gen, meer bepaald met 4,3 % volgens de economische
definitie. Alhoewel deze sterke toename grotendeels
wordt gedreven door de tijdelijke impact van de gevol‑
gen van de COVID-19-crisis, zal ze de komende jaren
zonder ingrijpen niet volledig worden gecompenseerd.
Die toename van de loonkosten per eenheid product
was algemeen verspreid binnen de economie. Ze was
echter het meest uitgesproken in de bedrijfstakken
die het hardst door de crisis werden getroffen, zoals
de zakelijke dienstverlening en vooral de branche
‘handel, vervoer en horeca’. In de beide takken wordt
deze forse stijging voornamelijk verklaard door de
sterke toename van de uurloonkosten. Die hogere

uurloonkosten zijn er onder meer het gevolg van
het eerder vermelde compositie-effect waarbij vooral
laagbetaalde werknemers in de loop van 2020 tijde‑
lijk werkloos werden. In beide branches werd deze
ontwikkeling bovendien versterkt door een afname
van de arbeidsproductiviteit. De toegevoegde waarde
in deze branches daalde er namelijk nog sterker dan
het aantal arbeidsuren. In alle andere branches slaag‑
den de ondernemingen erin de toegevoegde waarde
minder sterk te laten teruglopen dan het arbeidsvo‑
lume, waardoor de zichtbare arbeidsproductiviteit er
in meerdere of mindere mate toenam.

De coronacrisis bemoeilijkt
de evaluatie van het
concurrentievermogen van de
Belgische ondernemingen
Het loonkostenverloop werd in 2020 niet alleen in
België maar ook elders zeer sterk beïnvloed door de
bijzonder grote impact van de COVID-19-crisis op de
arbeidsmarkt en door de maatregelen die in de diverse
landen werden genomen en vaak moeilijk te vergelij‑
ken zijn. Hierdoor wordt de jaarlijkse beoordeling van

Grafiek  28
De loonkosten per eenheid product 1 namen in sommige bedrijfstakken zeer sterk toe
(veranderingen, in %, van de eerste drie kwartalen van 2020 t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar)
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Bronnen : INR, NBB.
1 De loonkosten per eenheid product worden berekend door de loonkosten per uur te delen door de zichtbare arbeidsproductiviteit.
Die productiviteit wordt op haar beurt berekend door de reële toegevoegde waarde te delen door het aantal gewerkte uren van
loontrekkenden en zelfstandigen.
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het uurloonkostenverloop in België en de vergelijking
ervan met het verloop in de drie buurlanden – met
name Duitsland, Frankrijk en Nederland, die volgens
de wet als referentie dienen bij de loononderhandelin‑
gen – sterk bemoeilijkt. Desondanks heeft de Centrale
Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) een inschatting ge‑
maakt van de loonhandicap van 2020 en heeft hij een
maximaal beschikbare loonmarge berekend ; de beide
samen vormen het startpunt voor de loononderhan‑
delingen voor de periode 2021-2022.
Het loonverschil wordt voor 2020 op –0,1 % geraamd,
wat betekent dat België, gecumuleerd sinds 1996,
een zeer beperkt concurrentievoordeel zou hebben
opgebouwd ten opzichte van de drie buurlanden.
De maximaal beschikbare loonmarge voor de peri‑
ode 2021-2022 wordt dan weer ingeschat op 0,4 %.
De vooruitzichten van de uurloonkosten in de drie
buurlanden vormen het startpunt van deze bereke‑
ningen en zijn in de huidige context, nog meer dan
anders, uitermate onzeker. De CRB signaleert dan ook
dat hij het verloop van de beide maatstaven in zijn
volgend tussentijds Technisch Verslag, op basis van de
dan beschikbare statistieken en informatie, correcter
zal kunnen meten. Indien aan het einde van het eerste

jaar van het interprofessioneel akkoord zou blijken
dat de uurloonkosten in België sneller toenemen
dan in de buurlanden, kan op basis van de herziene
wet van 1996 een correctiemechanisme worden ge‑
activeerd om een ontsporing van de loonkosten te
voorkomen.
Door de asymmetrische impact van de COVID-19crisis op de bedrijfstakken, lijkt het aangewezen om
maximaal ruimte te maken voor het loonoverleg op
sector- en ondernemingsniveau, zodat loonakkoorden
gesloten kunnen worden naargelang van de specifieke
financiële en economische situatie. Ondernemingen
in de zwaarst getroffen sectoren zouden op deze
wijze de kans krijgen om te herstellen en de tewerk‑
stelling te behouden.
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