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Gegevens die van het ene jaar tot het andere met elkaar worden vergeleken, verwijzen naar dezelfde periode 
van elk van de beschouwde jaren, tenzij anders vermeld. Als gevolg van afrondingen kunnen de totalen in de 
tabellen afwijken van de som van de rubrieken.

Om te kunnen beschrijven hoe diverse belangrijke economische gegevens zich in België over het gehele 
jaar 2022 hebben ontwikkeld, waren ramingen nodig ; het voor het verslagjaar beschikbaar statistisch materiaal 
is immers soms nog onvolledig. In de tabellen en de grafieken staat naast die ramingen – die werden afgesloten 
op basis van de gegevens die beschikbaar waren op 30 januari 2023 – de letter ‘r’. Het gaat daarbij slechts om 
orden van grootte die de tendensen toelichten die zich op dat ogenblik reeds leken af te tekenen. De Belgische 
gegevensbronnen zijn voornamelijk het INR, Statbel en de Bank. De toelichting bij de internationale omgeving 
en ook de vergelijkingen tussen de economieën onderling zijn doorgaans gebaseerd op de recentste gegevens 
of ramingen van instellingen zoals de EC, het IMF, de OESO en de ECB.

De euro is de valuta‑eenheid die in het Verslag wordt gebruikt voor de gegevens die betrekking hebben op 
de landen van het eurogebied. De bedragen die verwijzen naar de periodes vóór de invoering van de euro 
–  1  januari  1999 voor België en voor de meeste lidstaten  – werden omgerekend tegen de onherroepelijk 
vastgestelde omrekeningskoers van de euro. In dit Verslag wordt het eurogebied voor zover mogelijk gedefinieerd 
als het geheel van de EU-landen die tijdens de periode  1999-2015 de eenheidsmunt hebben aangenomen, 
behalve in de hoofdstukken over het monetair beleid en de prijzen, waarin de definitie van het eurogebied 
overeenstemt met zijn samenstelling op het beschouwde ogenblik. Naast België omvat het eurogebied dus ook 
Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, 
Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije en Spanje. Aan deze landengroep wordt gemakshalve 
ook gerefereerd als het ‘eurogebied’ wanneer het gaat over de periode vóór de inwerkingtreding van de 
derde fase van de EMU. Voor bepaalde analyses is de OESO als bron gebruikt, wat betekent dat de landen 
van het eurogebied die geen lid zijn van deze internationale instelling, namelijk Cyprus en Malta, niet in de 
analyse worden betrokken. Aangezien het kleine economieën betreft, blijven de gegevens van de OESO toch 
representatief voor het eurogebied als geheel. In dit Verslag omvat de Europese Unie (EU) de 27  landen die 
eind 2022 lid waren.

Ter vereenvoudiging worden, bij de uitsplitsing naar sectoren, de gezinnen en de instellingen zonder winstoogmerk 
ten behoeve van de huishoudens –  volgens het ESR 2010 afzonderlijke sectoren  – ondergebracht bij de 
‘particulieren’ ; de termen ‘particulieren’ en ‘gezinnen’ worden echter door elkaar gebruikt. Hetzelfde geldt 
voor ‘vennootschappen’ en ‘ondernemingen’. Uit het oogpunt van de bestedingen van het bbp omvatten de 
‘ondernemingen’ echter ook de zelfstandigen, terwijl deze laatsten in de reële en financiële sectorrekeningen 
deel uitmaken van de ‘gezinnen’.


	Inhoud
	Verslag voorgesteld door de gouverneur namens de Regentenraad
	Directiecomité
	Regentenraad
	Economische en financiële ontwikkelingen
	1.	Internationale economie
	1.1		Minder verstoringen in de toeleveringsketens maar hogere en volatiele prijzen voor energie en grondstoffen
	1.2	Een wereldwijde opflakkering van de inflatie die krachtiger en hardnekkiger was dan verwacht
	1.3	Wereldeconomie start euforisch, maar verliest aan kracht
	1.4		De centrale banken grepen bijna overal drastisch in en dat leidde tot strakkere financiële voorwaarden 
	1.5	Overheden staan voor een moeilijke evenwichtsoefening
	2.	Monetair beleid in het eurogebied
	2.1	Versnelling van de normalisatie van het monetair beleid
	Aanbodschokken, maar ook het monetair beleid, helpen de stijging van de inflatie begrijpen
	De Raad van Bestuur heeft de indicatoren van de inflatieverwachtingen nauwlettend gevolgd

	2.2	Monetairbeleidsmaatregelen
	Het einde van de nettoaankopen van activa werd gevolgd door een verhoging van de beleidsrentes
	De inkrimping van de obligatieportefeuille 
werd aangekondigd

	2.3	De transmissie van de monetairbeleidsmaatregelen 
naar de financieringsvoorwaarden
	De transmissie verliep vrij vlot op de geldmarkten, zij het met enige beroering op de markt van de gewaarborgde leningen
	De rendementsecarts van overheids- en bedrijfsobligaties ten opzichte van de risicovrije rente bleven doorgaans beperkt
	Het bancair krediet werd duurder

	2.4	Het monetair beleid in onzekerheid
	De keuzes van de andere beleidsmakers bepalen ook het inflatieverloop

	3.	Inflatie, indexering en loonkosten
	3.1	De inflatie bereikte het hoogste niveau sinds de jaren 1970
	In eerste instantie heeft vooral de energie-component de inflatie opgedreven
	De binnenlandse inflatie steeg ook geleidelijk aan
	Niet alle gezinnen ervaarden dezelfde prijsstijgingen

	3.2	De automatische indexering beoogt de koopkracht van de huishoudens te beschermen
	Indexering beschermt 
de koopkracht niet volledig
	Verschillende indexeringsmechanismes van toepassing

	3.3	De indexering beschermt niet elk huishouden in dezelfde mate
	Complexe interactie tussen steunmaatregelen, inflatie en indexering

	3.4	De indexering drijft de loonkosten op en vergroot de kloof met onze belangrijkste handelspartners
	Ongekende stijging van de loonkosten in 2022
	De automatische indexering en het gereguleerd kader van de loononderhandelingen gaan hand in hand
	De snellere toename van de loonkosten in België leidde tot een nieuwe loonhandicap
	Geen reële conventionele loonstijgingen in de twee komende jaren
	De huidige hoge inflatie context verscherpt de bestaande uitdagingen op het vlak van loonvorming

	4.	Economische activiteit en arbeidsmarkt in België
	4.1	De forse stijging van de energieprijzen verarmde de Belgische economie
	De Belgische ruilvoet is verslechterd
	Het saldo op de lopende rekening is verslechterd en vertoont een duidelijk tekort

	4.2	De economische bedrijvigheid bleek veerkrachtig
	Een sterke eerste jaarhelft, gevolgd door een zwakkere tweede jaarhelft
	De diensten bleven de voornaamste motor achter de groei, terwijl de industrie te lijden had onder de oplopende energieprijzen
	De groei werd vooral geschraagd door de consumptieve bestedingen van de huishoudens en door hun investeringen in woningen

	4.3	Een uiterst dynamische arbeidsmarkt die enige tekenen van vertraging toont in de tweede jaarhelft
	De arbeidsmarkt zet het sterke herstel voort met een recordaantal nieuwe jobs
	Verschillende tekenen wijzen op een vertraging van de arbeidsmarkt vanaf het einde van het jaar

	4.4	De gezinnen bleven consumeren, ten koste van hun spaargeld
	De versnelling van de inflatie drukte de reële gezinsinkomens
	De gezinnen bleven consumeren en investeren in hun woningen

	4.5	De rendabiliteit van de ondernemingen kwam door de stijgende kosten onder druk te staan
	De macro-economische margevoet van de ondernemingen is gestegen
	De invloed van de crisis ten gevolge van de kostenstijging kan aanzienlijk verschillen van de ene onderneming tot de andere

	5.	Financiële ontwikkelingen
	5.1	De balansen van de ondernemingen blijven solide
	Na de COVID-19-crisis werden de balansen gesaneerd, met een verhoogde veerkracht aan het begin van de energiecrisis tot gevolg
	De financieringsvraag van de ondernemingen neemt toe, ondanks de stijgende rentetarieven

	5.2	De financiële situatie van de gezinnen werd gekenmerkt door inflatie en stijgende rentevoeten
	Sommige gezinnen werden veel zwaarder door de inflatie getroffen dan andere
	De activiteit op de woningmarkt en de groei van de woningprijzen vertraagden in 2022
	De schuldenlast van de gezinnen blijft hoog door de leningen voor de aankoop van een woning
	De forse stijging van de woningprijzen sinds 2020 en de recente sterke stijging van de hypotheekrente deden de betaalbaarheid van woningen verslechteren

	5.3	De Belgische banksector bleef veerkrachtig in een uitdagende economische context, maar kredietrisico’s kunnen zich materialiseren
	De Belgische banksector is voldoende sterk om de reële economie waar nodig te ondersteunen
	Vooralsnog bleef de winstgevendheid van de banken op een hoog peil
	Toch staat de Belgische banksector voor heel wat uitdagingen

	5.4	De verzekeringssector haalde voordeel uit de stijgende rentevoeten, maar is blootgesteld aan toenemende risico’s
	De herschikking van de beleggingsportefeuille zette zich voort in 2022 en werd vooral gedomineerd door waarderingseffecten
	Binnen de huidige geopolitieke context moeten de klimaat- en cyberrisico’s nog altijd aandachtig worden gevolgd

	6.	Overheidsfinanciën
	6.1	Overzicht van de begrotingstoestand en het Europese begrotingskader
	Het begrotingssaldo verbeterde fors na het wegebben van de coronacrisis, maar de escalerende energiecrisis zette de overheidsfinanciën opnieuw onder druk
	De Europese begrotingsregels bleven opgeschort

	6.2	De hoge inflatie had een belangrijke impact op de overheidsfinanciën
	De inflatie stuwde de meeste ontvangsten en primaire uitgaven automatisch fors hoger, terwijl de impact op het primair saldo in 2022 beperkt bleef
	De hoge inflatie en de Russische inval in Oekraïne leidden tot een forse discretionaire beleidsreactie
	Behalve de inflatie beïnvloedden een aantal andere factoren het primair saldo
	De inflatietoename leidde ook tot een stijging van de rente, maar nog niet van de rentelasten
	De hoge inflatie deed de schuldgraad tijdelijk dalen

	6.3	De structurele uitdagingen van de Belgische overheidsfinanciën blijven heel groot
	De risico’s voor de houdbaarheid van de overheidsschuld zijn hoog op middellange en lange termijn
	Het stijgend primair begrotingstekort is het gevolg van de toenemende primaire uitgaven
	De stijgende pensioenuitgaven zetten de overheidsfinanciën de komende jaren en decennia 
zwaar onder druk
	Om de schuldgraad terug te dringen is een aanzienlijke consolidatie-
inspanning nodig van de verschillende entiteiten van de overheid

	7.	De Belgische economie moet duurzame welvaart creëren
	7.1	Welvaartscreatie door middelen efficiënt in te zetten
	7.2	De productiefactor arbeid duurzaam en aanzienlijk sterker inzetten
	Het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten heeft een weerslag op de langetermijnbeslissingen van de ondernemingen
	De spanningen worden deels veroorzaakt door de mismatch tussen de gezochte profielen en de gevolgde opleiding
	Het verhogen van de werkgelegenheidsgraad vereist een brede activering van de bevolking
	Het verkleinen van de participatiekloof tussen mannen en vrouwen is een belangrijke hefboom
	Werken (financieel) aantrekkelijker maken, vooral voor de laagste lonen

	7.3	Het energiesysteem bijsturen naar koolstofneutraliteit
	Om de economische welvaart te vrijwaren is een continue en betrouwbare energievoorziening nodig
	Het energiesysteem aanpassen omwille van de klimaatverandering
	De economie moet koers zetten naar koolstofneutraliteit

	Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht
	A.	Inleiding
	B.	Macroprudentieel beleid
	1.	Contracyclische kapitaalbuffer
	2.	Woningmarkt
	3.	Systeemrelevante instellingen

	C.	Regelgevend en wettelijk kader
	1.	Banken
	1.1	Activiteiten van het Bazels Comité voor Bankentoezicht
	1.2	Europese ontwikkelingen
	1.3	Ontwikkelingen op nationaal niveau

	2.	Verzekeringsondernemingen
	2.1	Internationale beleidsontwikkelingen
	2.2	Europese beleidsontwikkelingen
	2.3	Nationale beleidsontwikkelingen

	3.	Sectoroverschrijdende aspecten
	3.1	Voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme
	3.2	Ontwikkelingen in het reglementair en prudentieel beleid met betrekking tot klimaatgerelateerde risico’s
	3.3	Externe functies en actualisering van het ‘fit & proper’-handboek


	D.	Operationeel toezicht
	1.	Banken
	1.1	Cartografie van de sector van de banken en de beleggingsondernemingen
	1.2	Toezichtsprioriteiten

	2.	Verzekeringsondernemingen
	2.1	Cartografie van de sector
	2.2	Toezichtsprioriteiten

	3.	Financiële marktinfrastructuren en betalingen
	3.1	Cartografie van de sector
	3.2	Toezichtsprioriteiten


	E.	Digitalisering
	1.	Digital euro
	2.	FinTech
	2.1	Prudentiële behandeling van blootstellingen aan cryptoactiva en ontwerp van Europese verordening
	2.2	Regelgeving ten aanzien van het gebruik van artificiële intelligentie
	2.3	Fintech onderzoek en analyse voor kredietinstellingen
	2.4	InsurTech-enquête en -analyse bij verzekeringsondernemingen

	3.	Digitale operationele weerbaarheid
	3.1	Cyber- en IT-gerelateerde dreigingen
	3.2	Richtsnoeren en ontwikkelingen op wetgevend vlak
	3.3	Operationele activiteiten


	F.	Afwikkeling
	1.	Wet- en regelgevend kader
	1.1	Kredietinstellingen en beursvennootschappen
	1.2	Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

	2.	Afwikkelbaarheid van kredietinstellingen en beursvennootschappen
	2.1	Instellingen die onder de rechtstreekse bevoegdheid van de Bank vallen
	2.2	Instellingen die onder de bevoegdheid van de SRB vallen

	3.	Uitwerking van afwikkelingsfinancieringsregelingen

	Bijlagen
	Statistische bijlage
	Methodologische toelichting
	Conventionele tekens
	Afkortingen

