Vice-Eersteminister en
Minister van Werk, Economie en
Consumenten, Belast met
Buitenlandse Handel

Vice-Premier Ministre et
Ministre de l’Emploi, de l’Economie et
des Consommateurs, Chargé du
Commerce Extérieur

PERSBERICHT DOOR KRIS PEETERS
VICEPREMIER EN MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, CONSUMENTEN
EN BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL
Donderdag 4 februari 2016

Groeivooruitzichten Europese Commissie
Kris Peeters:
“Méér jobs, daling werkloosheidscijfers, maar begroting goed monitoren”

Vandaag, donderdag 4 februari, maakte de Europese Commissie haar macro-economische
groeivooruitzichten bekend. Daaruit blijkt dat de economische groei in 2016 een dipje vertoont
(1,3% groei), waarbij de terreurdreiging een impact had. In 2017 verwacht de Europese Commissie
evenwel dat de groei zich fors herstelt tot 1,7 %.
De Europese Commissie ziet tegelijk een sterke daling van de werkloosheidscijfers, een versterking
van de koopkracht en duurzame jobcreatie. Tegelijk waarschuwt de Commissie ervoor om de
financieringszijde van de taxshift goed te monitoren.
De Commissie herziet het overheidstekort neerwaarts naar -2,9 % in 2015, -2,8 % in 2016 en -2,4% in
2017 (eerder was dat -2,7, -2,6 en -2,3). Structureel worden de tekorten ook neerwaarts ingeschat,
namelijk -2,7 in 2015, -2,4 in 2016 en -2,2 in 2017 (eerder -2,5 , -2,1 en -2,2). Volgens de Europese
Commissie mist België aldus haar nominale doelstelling, met 1,6 miljard (0,4%bbp) in 2015.
Structureel mist België de doelstelling met 2 miljard (0,5% bbp).
“Het is heel positief dat we ook in deze nieuwste groeivooruitzichten van de Commissie onder de
drempel van 3% begrotingstekort blijven”, benadrukt Minister van Economie Kris Peeters. “De
Europese Commissie waarschuwt echter tegelijk dat de financiering van de taxshift en de begroting
goed moet worden gemonitord.”
Ondanks de dalende olieprijzen zorgen indirecte belastingen en hogere elektriciteitsprijzen voor
bijkomende inflatie, met een versnelde indexering van de lonen tot gevolg. “Hierdoor ziet de
Europese Commissie het gezinsinkomen en de consumptie vanaf midden 2016 stijgen,” aldus
Minister van Economie Kris Peeters.
Dankzij de loonmatiging en de competitiviteitsmaatregelen, is er een versterking van de koopkracht,
een duurzame jobcreatie, en een daling van de werkloosheidscijfers, merkt de Europese Commissie
op.

“Volgens de prognoses daalt de werkloosheid van 8,3% in 2015 naar 7,4% in 2017. Deze regering
doet duidelijk wat ze heeft beloofd: meer competitiviteit, meer jobs, en de koopkracht versterken”,
aldus Minister van Economie Kris Peeters met opvallend positieve cijfers.
De Europese Commissie wijst er ook op dat óndanks een versterkte competitiviteit van onze
ondernemingen, er een risico is op een vertraging van onze export, investeringen en jobcreatie,
omwille van een slabakkende wereldwijde groei.
“Dit toont aan dat we in eerste instantie moeten focussen op een versterking van de koopkracht en de
vraagzijde. Een niet-doelgerichte verdere verbetering van de competitiviteit zou op dit moment
namelijk een te beperkt effect genereren”, besluit Minister van Economie Kris Peeters.

