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Het jaar 2022 wordt gekenmerkt door een extreem hoge inflatie
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De twee crisissen vinden plaats
in een verschillende context



De hoge inflatie is het resultaat van een combinatie van factoren
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Stimuleringsmaatregelen
van de overheid na de

COVID-19-crisis

Verstoringen in de
aanvoerketens

De Russische invasie in
Oekraïne en stijgende
gasprijzen

Herstelfase na de
pandemie



Gasprijs
(in € per megawattuur)

Invoer van gas
vanuit Rusland

(in miljoen m3)

Gasvoorraden
(in miljoen m3)

Europa vond alternatieven voor Russisch gas
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De inflatie woog op de mondiale groei +3,4 %
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2,0 % +1,4 %

+3,4 %

+3,0 %

+6,8 %

+3,1 %

+4,1 %

+2,6 %

+1,8 %

+4,2 %

+3,1 %

–2,2 %
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De externe schok verslechterde de Belgische lopende rekening
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De inflatie verspreidde zich naar een
toenemend aantal goederen en diensten
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Eurogebied België

De groei van de Belgische economie vertraagde
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Scoreboard van de Belgische economie

2020 2021 2022r

PARTICULIERE CONSUMPTIE -8,3 5,5 4,1

OVERHEIDSCONSUMPTIE 0,0 4,8 1,4

INVESTERINGEN -5,1 4,9 –1,7

UITVOER -5,0 11,3 4,5

INVOER -5,6 10,7 4,1

BBP -5,4 6,1 3,1



101 000
nieuwe

arbeidsplaatsen
in 2022
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De jobcreatie ondersteunde de particuliere consumptie
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LoonindexeringInflatie in 2022 per inkomenskwartiel

De koopkracht is (grotendeels) beschermd
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De kostencrisis weegt op de marges van de ondernemingen
Margevoet van de niet-financiële ondernemingen Voornaamste bedrijfstakken

(mediane marge in de bedrijfstak
t.o.v. zijn gemiddelde 2015-2019)
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De reactie van het
monetair beleid



Debatten over het
monetair beleid
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Als de inflatie aanhoudt,
moet de rente nog fors stijgen

Als een recessie intreedt en
de inflatie afneemt, moet

er afgewacht worden

In eerste instantie werd de hoge inflatie
als tijdelijk gezien

Ze bleek persistenter, met een risico op
een ontankering van de verwachtingen

De rente
werd verhoogd
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Heel wat centrale banken hebben hun monetair beleid verstrakt

Voornaamste beleidsrentes
(in %)

Balanstotaal van de centrale banken
(in % bbp)
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De risicovrije rente is gestegen
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De prijsstijging van activa werd afgeremd



Een woning kopen is nu moeilijker
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De inflatie vermindert de last van bestaande schulden en verhoogt
die voor nieuwe leningen



De financiële sector is robuust en kan de schokken helpen opvangen
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Ondersteunt de rendabiliteit van
de banken en de verzekeraars

Risico’s op activa verworven
tegen lage tarieven

Hypothecaire kredieten
met vaste rente

De financiële sector moet
waakzaam zijn

Reserves
opbouwen

Oplossingen
aanbieden

De NBB handhaaft haar
macroprudentiële maatregelen

Kapitaalbuffer

Beperkte verlenging van de
looptijd van nieuwe kredieten

Stijgende rente



De grote uitdagingen
op de agenda
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Het overheidstekort zal op een hoog niveau blijven
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De energiemaatregelen waren weinig gericht
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De budgettaire situatie van de
Belgische overheid is zorgwekkend
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Een langdurige stijging van prijzen
en lonen zou België verzwakken

Loonkloof met de buurlanden

De automatische indexering en de wet op het
concurrentievermogen zorgen voor rigiditeit
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Aantal vacatures

Voor 57 % van de bedrijven is
de beschikbaarheid van personeel een

belangrijk obstakel voor verdere ontwikkeling

Er zijn 532 000 extra werkenden nodig
om de werkgelegenheidsgraad op
80 % te brengen
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Energie-
voorziening

Hernieuwbare
energie

9 %

De inspanningen voor koolstofneutraliteit voortzetten
Uitstoot van broeikasgassen

(in gram CO2 per € toegevoegde waarde)

Aardolie
36 %Gas

27 %

Kernenergie
22 %

Steenkool
5 %
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De koolstofmarkt (ETS) uitbreiden
naar gebouwen en vervoer

Ambitieus klimaatbeleid dat duidelijke
perspectieven biedt

65 miljard besteed aan het Sociaal
klimaatfonds om de gezinnen te
ondersteunen

Een geleidelijke en aangekondigde
verhoging van de CO2-prijs is wenselijk

‘Fit for 55’-pakket van de EU

De energiecrisis is een opportuniteit
voor een CO2-prijs
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De kostencrisis

heeft de Belgische
economie vertraagd

zonder ze in een
recessie te storten

is een uitdaging voor
het monetair beleid

legt de structurele
problemen (loonvorming,

overheidsfinanciën, energie)
bloot
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