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Economie wordt weer aantrekkelijk:
nú het moment om meer jobs te creëren

Het Planbureau publiceerde vandaag, donderdag 11 februari, zijn economische voorspellingen
voor 2016. Ze voorspelt een groei van 1,2 %. Dit ligt in de lijn met andere recente voorspellingen
zoals deze van de Europese Commissie en de Nationale Bank.
Vicepremier en Minister van Economie Kris Peeters vindt de bevestiging van deze
groeivooruitzichten een opsteker: “De cijfers tonen aan dat we op goede weg zijn. De uitdaging
blijft de omzetting van groei in jobs. Voeg daar een groter consumentenvertrouwen aan toe en het
vooruitzicht op duurzame groei is reëel."
De consumptiebestedingen van de particulieren blijven langzaam groeien en de bestedingen van de
overheid blijven stabiel. 60 % van de groei in 2016 wordt verklaard door een stijging van de export
naar het buitenland. Deze is voornamelijk het gevolg van de dalende olieprijzen en de loonmatiging.
De reële loonkost per uur daalt met 0,4%.
Ondanks een aangehouden loonmatiging, blijft het beschikbaar inkomen van de gezinnen
toenemen. “De eerste fase van de taks shift zorgt er voor dat de bedrijven competitiever worden en
de gezinnen er blijven op vooruitgaan”, concludeert Kris Peeters.
“De cijfers tonen al een duidelijke verbetering van onze concurrentiepositie, de uitvoer stijgt sneller
dan de invoer, met een opnieuw sterk positieve handelsbalans tot gevolg. Dit toont aan dat onze
economie weer aantrekkelijk wordt.”
De werkloosheidsgraad daalt verder naar 7,9 % terwijl deze in 2015 nog 8,3 % was. “Ook dat is een
indicatie van kentering en een voorbode van vertaling van groei in jobs. In 2016 worden 30.000 extra
jobs in de privé-sector verwacht. Het is nu het moment om meer jobs te creëren.”, aldus Kris Peeters.

