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De Belgische economische groei zou 1,2% bedragen in 2015 en 
uitkomen op 1,3% in 2016

Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen de cijfers
van de economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie. Deze macro-economische
vooruitzichten kaderen in de opmaak van de federale begroting voor 2016.

Deze vooruitzichten houden op beleidsvlak geen rekening met de regeringsmaatregelen die in juli werden
aangekondigd in het kader van de federale begrotingsopmaak en van de taxshift. De recente btw-verhoging
op elektriciteit voor huishoudelijk gebruik wordt evenmin in rekening gebracht. Die maatregel maakt immers
deel uit van een globaal akkoord waarvan de modaliteiten niet tijdig beschikbaar waren voor integratie in
deze vooruitzichten.

De economie van de eurozone herstelt zich 
geleidelijk

De groei van de wereldeconomie zou in 2015 en 2016
ondersteund worden door een aanhoudend herstel in
de geavanceerde economieën, met voorop de VS,
maar zou dit jaar niettemin vertragen door de afkoeling
van de Chinese economie, die een negatieve invloed
heeft op de uitvoer en de economische groei van de
opkomende landen. De bbp-groei in de eurozone als
geheel zou aantrekken van 0,9% in 2014 tot 1,4% in
2015 en tot 1,7% in 2016, geholpen door lagere olie-
prijzen, een gedeprecieerde euro en een begrotings-
beleid dat geen negatief effect meer heeft op de eco-
nomische activiteit. In vergelijking met onze
junivooruitzichten is de economische groei in de euro-
zone (net als die van de overige geavanceerde econo-
mieën) licht neerwaarts herzien als gevolg van een
meer uitgesproken groeivertraging van de opkomende
economieën.

De belangrijkste onzekerheden omtrent dit internatio-
naal scenario betreffen de Chinese economie (met het
risico op een harde landing) en de impact van een eer-
ste renteverhoging door de Amerikaanse centrale
bank, die dit jaar nog kan plaatsvinden.

De particuliere consumptie levert in 2015 een 
belangrijke bijdrage tot de Belgische bbp-groei. 
De economische groei in 2016 is neerwaarts 
herzien

Na een inzinking rond de jaarwisseling zou de uitvoer
in de loop van 2015 profiteren van de geleidelijke inter-
nationale conjunctuurverbetering en de depreciatie

van de euro, zodat de uitvoergroei dit jaar toch nog op
3,4% zou uitkomen. Onder impuls van een groeiver-
snelling van de buitenlandse afzetmarkten en van de
gunstige ontwikkeling van de binnenlandse kosten, die
een rechtstreeks gevolg is van de reeds vóór juli 2015
genomen maatregelen gericht op het beperken van de
arbeidskosten, zou de uitvoergroei aantrekken tot
4,2% in 2016. Het overschot op de lopende rekening
van de betalingsbalans loopt aanzienlijk op door een
gunstige ruilvoetontwikkeling in 2015 (als gevolg van
de lage olieprijzen) en door een sterke toename van
de netto-uitvoer in volume in 2016.

De ontwikkeling van het reëel beschikbaar gezinsinko-
men wordt in 2015 en 2016 ondersteund door de toe-
name van de werkgelegenheid, maar wordt tegelijker-
tijd afgeremd door het beleid van loonmatiging.

Kwartaalverloop van het Belgische bbp in volume

 
Gegevens gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en
kalendereffecten
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Gunstige prijseffecten (vooral door de lagere energie-
prijzen) zorgen ervoor dat de toename van het reëel
beschikbaar inkomen in 2015 toch nog 1,1% bedraagt,
maar in 2016 zou de koopkrachtstijging beperkt blijven
tot 0,5%. De particuliere consumptie zou, onder meer
door de verbeterde situatie op de arbeidsmarkt, in bei-
de jaren sterker toenemen dan het beschikbaar inko-
men. Met een groeiversnelling tot 1,9% levert de parti-
culiere consumptie daardoor in 2015 een belangrijke
bijdrage tot de economische groei. De toename is min-
der uitgesproken in 2016 (0,6%). Door een negatief
eerste kwartaal zouden de investeringen van de gezin-
nen in woningbouw daarentegen dit jaar met amper
0,2% toenemen, maar in 2016 zouden ze stijgen met
1,1%.

De bedrijfsinvesteringen lieten vorig jaar een opvallen-
de toename van 6,8% optekenen, zouden dit jaar ver-
der stijgen met 2,8% en in 2016 met 0,8% dalen. Die
cijfers worden evenwel beïnvloed door enkele uitzon-
derlijke aankopen in 2014 en in 2015 van investerings-
goederen en patenten die ingevoerd worden (en die bij-
gevolg geen effect hebben op het bbp). Gezuiverd voor
die transacties blijken de investeringen van de onder-
nemingen in de jaren 2014-2016 een belangrijke motor
voor de economische groei, met een toename van
resp. 2,6%, 2,8% en 2,9%.

De volumegroei van de overheidsconsumptie zou in
2015 en 2016 uitkomen op resp. 0,3% en 0,7%. De
overheidsinvesteringen kennen in 2015 een sterke vo-
lumegroei (7,2%) die – net als vorig jaar – in belangrij-
ke mate toe te schrijven is aan scholenbouw. In 2016
zouden de totale overheidsinvesteringen nagenoeg
een nulgroei laten optekenen.

De werkgelegenheidscreatie wordt ondersteund 
door de geringe toename van de uurloonkosten

Vorig jaar resulteerde de economische groei in een
werkgelegenheidstoename van naar schatting 0,4%
(een nettotoename van 17 700 banen). Voor 2015 en
2016 wordt een stijging van resp. 0,6% en 0,7% ver-
wacht (in totaal 62 000 bijkomende jobs). De jobcreatie
wordt sinds 2014 veel minder ondersteund door de ex-
pansie van de dienstenchequewerkgelegenheid dan tij-
dens voorgaande jaren. Bovendien zou de werkgele-
genheid bij de overheid afnemen. De marktsector
daarentegen kent, onder invloed van de beperkte toe-
name van de uurloonkosten, een gunstige werkgele-
genheidsevolutie, waardoor de productiviteitsgroei in
dat segment van de economie laag blijft.

Gegeven de verdere toename van de beroepsbevol-
king, zou het aantal werklozen (met inbegrip van de
niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig
werklozen) dit en volgend jaar in totaal met 38 000 per-
sonen afnemen. De geharmoniseerde Eurostat-werk-
loosheidsgraad zou dalen van 8,5% in 2014 tot 8,3% in
2016.

De inflatie herneemt in 2016

In tegenstelling tot de inflatievooruitzichten die op 1
september op de website van het Federaal Planbureau
werden gepubliceerd, houden de voorliggende vooruit-
zichten geen rekening met de btw-verhoging op elektri-
citeit voor huishoudelijk gebruik (cf. inleiding). De Belgi-
sche inflatie, gemeten aan de hand van het nationaal
indexcijfer van de consumptieprijzen, zou aldus uitko-
men op 0,4% in 2015 en op 1,2% in 2016 (tegenover
0,5% en 1,5% indien wel rekening gehouden wordt met
de btw-verhoging op elektriciteit). De gezondheidsin-
dex, die niet beïnvloed wordt door het prijsverloop van
o.m. benzine en diesel, zou toenemen met resp. 0,9%
en 1,2% (tegenover 1% en 1,5%). De volgende over-
schrijding van de spilindex (momenteel 101,02) door de
afgevlakte gezondheidsindex zou in dit geval niet
plaatsvinden vóór 2017. Daarbij wordt de afgevlakte
gezondheidsindex gedefinieerd in overeenstemming
met de wet van 23 april 2015, die de indexsprong intro-
duceert.

Kwartaalverloop van de binnenlandse
werkgelegenheid
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Voor meer informatie:
Filip Vanhorebeek, 02/507.74.12, fvh@plan.be
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Kerncijfers voor de Belgische economie
Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld

 2013 2014 2015 2016

Consumptieve bestedingen van de particulieren 0.3 0.9 1.9 0.6

Consumptieve bestedingen van de overheid 1.1 1.0 0.3 0.7

Bruto vaste kapitaalvorming -2.2 5.4 2.7 -0.3

Totaal van de nationale bestedingen -0.6 0.9 1.9 0.5

Uitvoer van goederen en diensten 2.9 3.7 3.4 4.2

Invoer van goederen en diensten 1.8 3.6 4.2 3.3

Netto-uitvoer (bijdrage tot de groei van het bbp) 0.8 0.2 -0.6 0.9

Bruto binnenlands product 0.3 1.1 1.2 1.3

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen 1.1 0.3 0.4 1.2

Gezondheidsindex 1.2 0.4 0.9 1.2

Reëel beschikbaar inkomen van de particulieren -0.2 2.2 1.1 0.5

Spaarquote van de particulieren (in % van het beschikbaar inkomen) 13.5 14.5 13.9 13.8

Binnenlandse werkgelegenheid (jaargemiddelde verandering, in duizendtallen) -12.4 17.7 28.8 32.9

Werkloosheidsgraad (Eurostatstandaard, jaargemiddelde) 8.4 8.5 8.5 8.3

Saldo lopende rekening (betalingsbalans, in % van het bbp) -0.2 1.6 3.7 4.4

Wisselkoers van de euro in dollar (aantal dollars voor 100 euro) 132.8 132.9 112.6 114.9

Korte rente (Euribor, 3 maanden) (%) 0.2 0.2 0.0 0.0

Lange rente (OLO, 10 jaar) (%) 2.4 1.7 0.9 1.3


