
Ook op de huizenmarkt is de
ontwikkeling onzeker. Dit kan 
juist een positief e�ect hebben
op de economische groei:

Onzekerheden in de
ramingen:

wereldhandel

voor Nederland relevante
wereldhandel

Deze terugval had minder e�ect
op de voor Nederland relevante
wereldhandel, doordat de 
economieën van belangrijkste 
handelspartners van Nederland 
blijven groeien.
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Wereldhandel viel dit 
jaar terug, snelheid 
herstel onzeker

Herstel Nederlandse
economie, ondanks
lagere gasproductie

De belangrijkste conclusies uit de MEV 2016

Wereldeconomie
herstelt gestaagMEV 2016

Ook de economie in Europa 
kent een gestaag herstel, 
(voornamelijk door de groei
van de Duitse economie):
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De onzekerheid over wereld-
handelsontwikkeling is groter 
dan anders; en kan bijvoorbeeld 
2% lager uitkomen. De 
economische groei in Nederland
valt dan iets lager uit:

overheidstekort
in % van het bbp

0,1% punt lager in 2015

0,5% punt lager in 2016

0,1% punt hoger in 2015

0,3% punt hoger in 2016

Deze infographic is gebaseerd op de MEV 2016. Voor de
oorspronkelijke tekst, gra�eken en de exacte gegevens zie: 
www.cpb.nl/publicatie/macro-economische-verkenning-mev-2016 
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Werkloosheid daalt licht:

Mediane koopkracht neemt toe         

Overheidstekort daalt, structureel tekort stijgt      
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De werkgelegenheid is net voldoende 
om de groeiende beroepsbevolking te
absorberen...

...en dat verklaart ook de geringe daling
van de werkloosheid in 2015 en 2016.
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Werkenden gaan er het 
meest op vooruit, met 
1,2% dit jaar en 2,5% 
volgend jaar.
Zij hebben voordeel van
maatregelen uit het 
5-miljard-pakket, zoals 
de hogere  arbeidskorting.
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Het structureel tekort is het overheidstekort gecorrigeerd voor de stand van de 
conjunctuur en incidenten. Deze loopt op van 1,1% dit jaar tot 1,2% volgend jaar. 
Dat is boven de Europese doelstelling, namelijk -0,5% in 2016.

De consumptiegroei wordt vooral 
gedragen door een hoger 
besteedbaar inkomen, o.a. door de 
lage in�atie en het 5-miljardpakket.

De werkgelegenheid is net voldoende 
om de groeiende beroepsbevolking te
absorberen...

mutaties in duizenden
personen


