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De Belgische economische groei zou uitkomen op 1,2% 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 voor-
uitzichten dienen als basis voor de begrotingscontrole voor het jaar 2016 en houden rekening met de rege-
ringsmaatregelen in het kader van de federale begrotingsopmaak en van de taxshift, alsook met de 
maatregelen van de andere overheidsniveaus.

Een licht hogere economische groei in de 
eurozone

De groei van de wereldeconomie vertraagde in 2015
als gevolg van de afkoeling van de Chinese economie
en van de ongunstige impact van de sterke daling van
de grondstoffenprijzen op andere opkomende econo-
mieën zoals Rusland en Brazilië. Tegen die achter-
grond zou de wereldwijde groei in 2016 nauwelijks
aantrekken, al zou de groei in de geavanceerde eco-
nomieën voor het derde jaar op rij aan kracht winnen.
De Amerikaanse economie zou haar groeitempo
handhaven op 2,4%, terwijl de bbp-groei in de eurozo-
ne zou uitkomen op 1,7% (t.o.v. 1,5% in 2015). De eco-
nomische activiteit in de eurozone wordt ondersteund
door de daling van de energieprijzen en door een soe-
pel monetair beleid, wat zich vertaalt in lage rentevoe-
ten en een gedaalde wisselkoers van de euro.

De belangrijkste onzekerheden omtrent dit internatio-
naal scenario betreffen het risico op een harde landing
van de Chinese economie, de impact van de geleidelij-
ke normalisering van het Amerikaans monetair beleid
(wat tot een bijkomende kapitaalvlucht uit de opko-
mende economieën kan leiden) en de evolutie van de
grondstoffenprijzen, in het bijzonder die van ruwe olie.

De groei van de Belgische economie blijft 
relatief stabiel

De Belgische economie groeide in 2015 met 1,4% net
iets sterker dan in 2014, dankzij een dynamische par-
ticuliere consumptie. De uitvoergroei zou in 2016 ver-
stevigen, maar door de tragere consumptiegroei van
de particulieren en van de overheid zou de bbp-groei
beperkt blijven tot 1,2%.

De groei van de buitenlandse afzetmarkten van België
zou in 2016 nauwelijks aantrekken. Niettemin doen de
gunstige ontwikkeling van de binnenlandse kosten, die

een rechtstreeks gevolg is van de maatregelen gericht
op het beperken van de arbeidskosten, en de eurode-
preciatie de uitvoergroei aantrekken van 3,5% in 2015
tot 4,1% in 2016. De netto-uitvoer zou dit jaar een po-
sitieve bijdrage leveren tot de economische groei. Sa-
men met de lagere olieprijzen leidt dat tot een groter
overschot op de lopende rekening van de betalingsba-
lans.

De ontwikkeling van het reëel beschikbaar gezinsinko-
men wordt net als vorig jaar ondersteund door de
werkgelegenheidscreatie en tegelijkertijd afgeremd
door het beleid van loonmatiging. De beperkte inflatie
(vooral door de lagere energieprijzen) zorgde ervoor
dat het reëel beschikbaar inkomen, ondanks de index-
sprong, toch nog met 0,9% toenam in 2015. De koop-
krachtstijging zou dit jaar 0,8% bedragen. Een aantal
maatregelen heeft een gunstig koopkrachteffect, maar
dat wordt deels afgezwakt door o.m. de btw-verhoging
op elektriciteit voor huishoudelijk gebruik en de stijging
van andere indirecte belastingen. De spaarquote van
de gezinnen bevindt zich op een historisch laag ni-
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veau, maar zou door de verbeterde situatie op de ar-
beidsmarkt nog een lichte daling laten optekenen. Niet-
temin zou de particuliere consumptie dit jaar minder
sterk toenemen (0,9% in volumetermen) dan in 2015
(1,3%).

De koopkrachtstijging en de lage hypothecaire rente la-
ten een bescheiden herstel toe van de investeringen in
woongebouwen met 0,8%, na een stabilisering in 2015.
De bedrijfsinvesteringen zouden dit jaar met 1% dalen,
maar dat groeicijfer wordt vertekend door de aankoop
van een belangrijk patent in 2015 (een investering die
ingevoerd werd en bijgevolg geen impact had op de
economische groei). Gezuiverd voor die uitzonderlijke
transactie, zouden de investeringen van de onderne-
mingen dit jaar met 2,8% stijgen, daarbij ondersteund
door een toename van de rendabiliteit en van de indu-
striële capaciteitsbezettingsgraad.

De volumegroei van de overheidsconsumptie zou dit
jaar slechts 0,1% bedragen. De overheidsinvesteringen
kenden in 2015 een sterke volumegroei (7,8%) die in
belangrijke mate toe te schrijven was aan scholen-
bouw. In 2016 zouden de totale overheidsinvesteringen
een volumegroei van 2,5% laten optekenen.

De werkgelegenheidscreatie wordt ondersteund 
door de daling van de loonkosten

De economische groei resulteerde vorig jaar in een
werkgelegenheidstoename van naar schatting 0,8%
(een nettotoename van 36 800 banen). De werkgele-
genheid wordt dit jaar gunstig beïnvloed door de bijko-
mende maatregelen ter beperking van de arbeidskos-
ten. In vergelijking met de septembervooruitzichten
wordt de neerwaartse herziening van de volumegroei
van de toegevoegde waarde in de marktsector in 2016
(van 1,4% tot 1,1%) bijna volledig gecompenseerd door
een toename van de arbeidsintensiteit, waardoor de
werkgelegenheidsvooruitzichten voor dat segment
(loontrekkenden en zelfstandigen) nauwelijks verslech-
teren. De werkgelegenheid bij de overheid zou daaren-
tegen voor het tweede jaar op rij krimpen. In totaal zou
de werkgelegenheid in 2016 met 0,7% toenemen (een
nettotoename van 30 000 banen).

Gegeven de verdere toename van de beroepsbevol-
king, zou het aantal werklozen (met inbegrip van de
niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig

werklozen) in 2015 en 2016 in totaal met 34 000 perso-
nen afnemen. De geharmoniseerde Eurostat-werkloos-
heidsgraad zou dalen van 8,3% in 2015 tot 7,9% in
2016.

De inflatie herneemt tot 1,4% in 2016

De Belgische inflatie, gemeten aan de hand van het na-
tionaal indexcijfer van de consumptieprijzen, zou dit
jaar aantrekken tot 1,4% (t.o.v. 0,6% in 2015). In beide
jaren zorgt de daling van de olieprijs ervoor dat de tota-
le inflatie beperkter blijft dan de inflatie zonder energie-
producten. De hogere inflatie in 2016 is in belangrijke
mate toe te schrijven aan de verhoging van de accijn-
zen op o.a. alcoholische dranken en diesel en aan
maatregelen die de elektriciteitsfactuur doen oplopen,
zoals de btw-verhoging tot 21% en de afschaffing van
de gratis kWh voor de Vlaamse gezinnen.

De gezondheidsindex, die niet beïnvloed wordt door
het prijsverloop van o.m. benzine en diesel, zou toene-
men van 1% in 2015 tot 1,6% in 2016. De volgende
overschrijding van de spilindex (momenteel 101,02)
door de afgevlakte gezondheidsindex zou plaatsvinden
in juli 2016.

Kwartaalverloop van de binnenlandse
werkgelegenheid
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Kerncijfers voor de Belgische economie
Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld

 2013 2014 2015 2016

Consumptieve bestedingen van de particulieren 0.9 0.4 1.3 0.9

Consumptieve bestedingen van de overheid -0.1 0.6 0.3 0.1

Bruto vaste kapitaalvorming -1.7 7.0 2.2 -0.2

Totaal van de nationale bestedingen -0.7 1.7 1.6 0.5

Uitvoer van goederen en diensten 1.6 5.4 3.5 4.1

Invoer van goederen en diensten 0.8 5.9 3.9 3.3

Netto-uitvoer (bijdrage tot de groei van het bbp) 0.7 -0.4 -0.3 0.7

Bruto binnenlands product 0.0 1.3 1.4 1.2

Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen 1.1 0.3 0.6 1.4

Gezondheidsindex 1.2 0.4 1.0 1.6

Reëel beschikbaar inkomen van de particulieren -0.6 0.5 0.9 0.8

Spaarquote van de particulieren (in % van het beschikbaar inkomen) 12.3 12.6 12.2 12.1

Binnenlandse werkgelegenheid (jaargemiddelde verandering, in duizendtallen) -17.7 15.6 36.8 29.9

Werkloosheidsgraad (Eurostatstandaard, jaargemiddelde) 8.4 8.5 8.3 7.9

Saldo lopende rekening (betalingsbalans, in % van het bbp) -0.2 -0.2 0.6 2.1

Wisselkoers van de euro in dollar (aantal dollars voor 100 euro) 132.8 132.9 111.0 109.3

Korte rente (Euribor, 3 maanden) (%) 0.2 0.2 0.0 -0.3

Lange rente (OLO, 10 jaar) (%) 2.4 1.7 0.8 0.9


