
l Algemeen: arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig
l Consumptie: groei blijft hoog
l Producentenvertrouwen: forse toename

Algemeen
Het volume van het bruto binnenlands product (BBP) in het tweede
kwartaal van dit jaar is 3,1% groter dan in dezelfde periode van 1998.
Dit betekent een geringe neerwaartse bijstelling van de eerste raming.
De economische groei in het eerste halfjaar blijft onverkort 3,1%. Voor
het dertiende opeenvolgende kwartaal ligt het stijgingspercentage
boven de drie procent. De volumegroei van de consumptie door ge-
zinnen in juli overtreft het relatief hoge gemiddelde dat in de eerste
zes maanden van dit jaar werd gemeten. Het producentenvertrouwen
van industriële ondernemers neemt in september fors toe. Het consu-
mentenvertrouwen blijft in oktober onveranderd hoog. De inflatie, die
in augustus door incidentele oorzaken relatief hoog was, is in septem-
ber terug op het gemiddelde niveau van de eerdere maanden van dit
jaar. De prijzen van het verbruik en de afzet van industriële producten
lopen verder op. De arbeidsmarkt blijft zich gunstig ontwikkelen. Het
aantal openstaande vacatures nadert in absolute aantallen de geregi-
streerde werkloosheid.

Consumptie
Het volume van de binnenlandse consumptieve bestedingen door ge-
zinnen is in juli 4,3% groter dan in juli 1998. Daarmee ligt de groei iets
boven het gemiddelde dat over de eerste zes maanden van dit jaar
werd gemeten. Opmerkelijk in juli is de ontwikkeling van de uitgaven
aan voedings- en genotmiddelen. Hieraan besteedde de consument
5,2% meer dan in dezelfde maand van het jaar ervoor. Dit is het hoog-
ste groeicijfer sinds januari 1998. Vanaf het vierde kwartaal van 1997
stond de consumptie van voedings- en genotmiddelen onder druk.
Het hoge groeicijfer in juli wordt echter beïnvloed door incidentele
factoren zoals het mooie weer en een gunstig koopdagenpatroon. Juli
telde een zaterdag, die belangrijk is voor de consumptie van voeding,
meer dan vorig jaar. Bovendien werden de aankopen voor zondag
1 augustus  in  juli gedaan.  In tegenstelling tot  de bestedingen  aan
voeding lagen de jaar-op-jaarmutaties van duurzame goederen in juli
onder die in voorgaande maanden. Vooral consumentenelectronica en
vervoermiddelen waren minder in trek.

Producentenvertrouwen
Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in september
fors gestegen ten opzichte van augustus. De stemmingsindicator komt
uit op 7,5. Dit is het hoogste niveau dat ooit door het CBS is gemeten.
Het afgelopen jaar fluctueerde de stemming onder producenten aan-
zienlijk. In september 1998 liep het producentenvertrouwen mede
door de lage afzetprijzen en tegenvallende ontwikkelingen van de we-
reldeconomie sterk terug. In februari van dit jaar bereikte de stem-
ming een dieptepunt. Sinds die tijd zit het vertrouwen in de lift, waar-
bij vooral de toename in de afgelopen twee maanden aanzienlijk was.
De stijging in september van 3,4 was zelfs de grootste sinds december
1985. Het producentenvertrouwen is gebaseerd op de verwachte
ontwikkeling van de bedrijvigheid, de beoordeling van de orderposi-
tie en de voorraden gereed product. Alle drie deelindicatoren dragen
in september bij aan het toegenomen vertrouwen. Uit de kwartaalvra-
gen van de conjunctuurtest blijkt dat de bezettingsgraad met 0,2 pro-
centpunt is toegenomen en uitkomt op 84,3%.
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Arbeidsmarkt

1994 1995 1996 1997 1998 1999

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw.

Cao-lonen (1990=100)
Particuliere bedrijven 113,4 114,9 117,1 119,7 122,2 122,8 124,2 124,4 125,5 125,5 127,0
Overheid 110,1 111,2 112,4 115,0 116,3 117,2 118,2 118,7 120,0 121,2 121,4
Gepremieerde en gesubsidieerde sector 111,9 112,3 114,0 114,2 115,2 116,3 118,3 118,7 118,7 119,0 119,9

Banen (x 100) 55 844 56 775 58 263 59 934 61 116 62 153 62 411 62 378 63 051 64 084 .
Aantal faillissementen 3 160 2 772 2 635 2 681 643 617 623 586 601 612 .

Totaal aantal vacatures (x 100) 406 546 677 851 1 223 1 387 1 175 1 244 1 455 1 816 .
Landbouw en visserij 8 13 13 15 20 20 20 20 30 30 .
Industrie en bouwnijverheid 106 147 174 221 270 320 270 290 330 430 .
Commerciële dienstverlening 204 288 379 487 730 830 700 730 860 1 110 .
Niet-commerciële dienstverlening 88 98 111 129 200 220 190 200 230 250 .

Geregistreerde werklozen (x 1 000) 486 464 440 375 346 270 271 260 265 216 212
Mannen 283 260 240 199 191 142 144 144 141 112 106
Vrouwen 203 204 201 176 155 128 127 116 125 104 106

Kerngegevens recente ontwikkelingen
Procentuele mutaties t.o.v. dezelfde periode het jaar daarvoor, tenzij anders aangegeven

1992/96 1997 1998 1998 1999 1999
gemidd.

3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. juni juli aug. sept.

Economische kernvariabelen (volume)
Bruto binnenlands product 2,3 3,6 3,8 3,2 3,3 3,0 3,1 – – – –
Invoer goederen en diensten 3,8 7,1 7,3 7,1 5,0 3,7 4,4 – – – –
Consumptie 1,9 2,7 4,1 4,5 4,5 4,1 3,7 – – – –

Overheid 1,2 1,5 2,5 2,4 2,3 2,8 2,2 – – – –
Gezinnen 2,1 3,2 4,4 4,6 4,8 4,4 4,1 5,3 4,3 – –

Voedings- en genotmiddelen 1,5 1,4 0,2 –1,8 0,6 –3,3 –0,0 1,3 5,2 – –
Duurzame consumptiegoederen 1,1 4,6 8,5 10,6 8,8 10,5 7,8 11,1 4,3 – –
Diensten en overige goederen 2,5 3,2 4,2 4,4 4,5 3,9 3,7 4,4 4,2 – –

Bruto investeringen in vaste activa 1,0 6,8 4,0 4,0 3,4 7,2 4,0 – – – –
Bedrijven 0,7 7,8 3,8 4,2 3,6 7,5 3,9 – – – –
Overheid 2,8 0,1 5,8 2,4 2,2 5,3 5,1 – – – –

Uitvoer goederen en diensten 4,6 6,7 6,1 4,7 3,5 3,5 3,8 – – – –

Productie (volume)
Delfstoffenwinning 2,6 –9,9 –6,1 –4,4 4,9 2,7 –0,5 6,0 –8,7 –6,9 –
Industrie 1,6 5,0 2,1 1,5 –1,6 –1,6 0,0 0,6 1,1 0,2 –
Openbare nutsbedrijven 1,9 0,3 2,0 1,9 5,5 3,2 0,7 2,6 2,3 1,8 –
Bouwnijverheid –2,2 3,9 2,0 1,2 –2,0 3,2 4,5 7,6 – – –

Prijzen
Consumentenprijsindex . 2,2 2,0 1,8 1,8 2,2 2,2 2,3 2,1 2,6 2,2
Producentenprijzen industrie afzet . 3,0 –2,4 –3,9 –5,5 –5,0 –2,2 –1,3 0,4 1,9 –
Producentenprijzen industrie verbruik . 4,5 –3,1 –8,0 –10,0 –8,5 –2,3 0,3 3,8 6,3 –
Aardolie, North Sea Brent (in $ per barrel) 17,92 19,38 13,43 13,04 11,82 11,51 15,86 16,27 18,74 20,42 22,89
Amerikaanse dollar (in gld) 1,75 1,95 1,98 1,99 1,88 1,97 2,08 2,12 2,13 2,08 2,10
Goud (in gld per 1 gram fijn) 21,20 21,07 19,32 18,96 18,10 18,48 18,71 18,22 17,92 17,52 18,14

Cao-lonen
Particuliere bedrijven 2,5 2,2 3,1 3,4 3,2 2,5 2,5 2,6 2,3 2,4 2,5
Overheid 1,7 1,9 2,7 2,7 2,4 2,3 2,5 2,6 2,2 3,0 2,9
Gepremieerde en gesubsidieerde sector 2,1 0,2 2,5 3,2 4,0 3,7 3,2 2,4 1,6 1,2 2,3

Stemming 1) (in %)
Orderpositie zakelijke dienstverlening . 13 22 10 16 2 –13 – – – –
Producentenvertrouwen industrie –0,8 5,3 3,7 3,4 0,6 –0,0 1,7 2,4 1,4 4,1 7.5
Consumentenvertrouwen –7,5 14,9 17,3 21,5 4,2 7,1 9,9 10,3 15,0 15,7 22,9

Economisch klimaat –19,6 18,9 16,1 21,5 –10,6 –6,0 –5,5 –4,3 5,8 6,5 24,0
Koopbereidheid 0,5 12,3 18,2 21,5 14,1 15,9 13,5 20.0 21,2 21,8 22,3

Arbeidsmarkt
Aantal banen van werknemers (x 1 000) 5 645 5 993 6 177 6 241 6 238 6 305 6 408 – – – –
Aantal vacatures (x 1 000) 55 85 126 118 124 146 182 – – – –
Geregistreerde werklozen 2) (x 1 000) 428 375 287 271 260 265 216 209 213 212 –
Aantal uren uitzendkrachten 3) 9 15 6 4 1 –12 –13 – – – –
Uitgesproken faillissementen 6 2 –8 –3 –15 –7 –1 12 –22 5 –

Geld en krediet
Koersindex voor aandelen, algemeen 14 51 26 17 9 7 –0 0 –3 5 20
Binnenlandse liquiditeitenmassa 5 7 8 9 9 10 9 8 9 – –
Spaartegoeden 4 4 4 4 6 8 7 7 7 7 –
Verstrekt consumptief krediet 11 14 11 10 13 8 10 16 17 30 –

Rente (in %)
Voorschotrente 5,2 2,5 2,8 2,75 2,75 2,75 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
Daggeldrente 5,7 3,1 3,2 3,2 3,0 3,1 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4
Rendement op staatsobligaties 6,7 5,2 4,5 4,4 4,1 3,9 4,0 4,3 4,6 4,8 5,0
Hypotheekrente 7,4 5,8 5,6 5,5 5,3 5,1 5,0 5,0 5,0 5,1 –

1) Saldo van positieve en negatieve antwoorden in procenten van het totaal. 2) Driemaandsgemiddelden opgenomen onder de middelste maand.
3) Reeksbreuk door invoering van de flexwet.
– = gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.



BBP: groeiraming tweede kwartaal fractie lager
De economische groei in het tweede kwartaal van 1999 bedraagt, ver-
geleken met het overeenkomstige trimester van vorig jaar, 3,1%. De
volumegroei van het bruto binnenlands product is ten opzichte van de
eerste raming een fractie (0,1 procentpunt) neerwaarts bijgesteld. Over
het eerste halfjaar blijft de groei ongewijzigd 3,1%.

Consumentenprijzen: inflatie terug op gemiddeld niveau
Vergeleken met augustus van dit jaar namen de prijzen in september
gemiddeld met 0,5% toe, onder andere doordat de college- en lesgel-
den voor het voortgezet onderwijs werden verhoogd. De inflatie, ge-
meten als de verandering van het prijsindexcijfer ten opzichte van de
overeenkomstige maand van het jaar ervoor, is in september 2,2%. Dit
is 0,4 procentpunt lager dan in augustus. Toen lagen de prijzen fors
hoger, met name doordat kleding en schoeisel fors duurder werden.
De prijsstijging die voortvloeit uit de overgang van de oude zomer-
collectie op de nieuwe duurdere wintercollectie, viel dit jaar voor-
namelijk al in augustus. Hierdoor namen de prijzen van kleding en
schoeisel in augustus met 6,5% toe. Tussen augustus en september
stegen de prijzen veel minder dan in voorgaande jaren, waardoor het
prijsverschil tussen september en dezelfde maand vorig jaar uitkwam
op 0,3%. Door deze gematigde prijstoename lag de inflatie weer op het
gemiddelde  van de eerdere maanden van dit jaar. De gemiddelde
prijsstijging ligt een fractie hoger dan het inflatieniveau van 1998. Met
uitzondering van augustus schommelde de toename in de eerste
negen maanden van dit jaar tussen de 2,1 en 2,3 procent.

Producentenprijzen: aardolie stuwt prijzen op
De prijzen van grondstoffen en halffabrikaten die de industrie ver-
bruikt, stegen in augustus 1,4%. In vergelijking met augustus vorig
jaar liggen de prijzen zelfs 6,2% hoger. De prijsstijging van onder meer
ruwe aardolie was hier debet aan. In vergelijking met december vorig
jaar, toen het laagste niveau  van de afgelopen dertien jaar bereikt
werd, is de olieprijs meer dan verdubbeld. De afzetprijzen van
industriële producten namen in augustus eveneens toe ten opzichte
van juli. Prijzen van aardolie-producten, die zijn toegenomen met bij-
na 8%, speelden hierbij een belangrijke rol. Verder zijn prijsstijgingen
waargenomen bij onder andere de voedingsmiddelen- en dranken in-
dustrie. De afzetprijzen in de basismetaalindustrie daalden ten opzich-
te van juli. De gemiddelde stijging van de afzetprijzen bleef met 0,8%
wel achter bij de ontwikkeling van de verbruiksprijzen. Sinds februari
van dit jaar namen de afzetprijzen maandelijks minder toe dan de ver-
bruiksprijzen.

Consumentenvertrouwen: onveranderd hoog
Het consumentenvertrouwen blijft in oktober onveranderd hoog. Het
saldo komt uit op 23, hetzelfde niveau als in september. Tussen sep-
tember en oktober is een daling gebruikelijk. Als gecorrigeerd wordt
voor seizoensinvloeden is het vertrouwen dus iets gestegen. De ont-
wikkeling van de deelindicatoren die aan het consumentenvertrou-
wen ten grondslag liggen verschilt. De consument heeft iets positieve-
re verwachtingen over de eigen financiële situatie en het economisch
klimaat in de komende twaalf maanden. Daarentegen neemt de be-
reidheid om grote aankopen te doen af. Dit is in oktober echter vaker
het geval.

Arbeidsmarkt: klimaat blijft gunstig
Op de arbeidsmarkt blijft het klimaat gunstig. De geregistreerde werk-
loosheid, een belangrijke indicator van de arbeidsmarktsituatie, kwam

voor de periode juli–september uit op 212 duizend. Dit is 59 duizend
lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het afgelopen jaar is de werk-
loosheid dus gemiddeld met vijfduizend per maand gedaald. In ver-
gelijking met het tweede kwartaal van dit jaar is de werkloosheid met
vierduizend afgenomen. Tussen deze twee kwartalen is echter een stij-
ging gebruikelijk. Na seizoenscorrectie ligt het aantal werklozen 24
duizend lager.
De ontwikkeling van het aantal openstaande vacatures bij particuliere
bedrijven was eveneens gunstig. Eind juni 1999 bedroeg het aantal
vacatures 182 duizend, een toename van ongeveer dertig procent ver-
geleken met het tweede kwartaal vorig jaar. Nog nooit heeft het CBS
een hoger aantal vacatures gemeten. Ten opzichte van het eerste kwar-
taal van dit jaar is de hoeveelheid met 36 duizend gestegen. Dit groei-
cijfer is de resultante van het aantal nieuw ontstane vacatures en de
vacatures die inmiddels zijn vervuld. Weliswaar werden in het tweede
kwartaal 214 duizend vacatures vervuld, maar hier stond tegenover
dat er 250 duizend nieuw zijn ontstaan. In bijna alle bedrijfstakken
steeg het aantal vacatures in vergelijking met een kwartaal eerder. Uit-
zonderingen vormden onder andere de horeca en cultuur. De hausse
aan vacatures toont een krapte op de arbeidsmarkt. Deze is het grootst
in de IT sector, gevolgd door de gehele zakelijke dienstverlening en de
bouw.
De ontwikkeling van het aantal faillissementen detoneerde enigszins
bij deze gunstige ontwikkelingen. In augustus nam het aantal faillisse-
menten toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Incidentele
factoren, zoals het aantal zittingsdagen van de rechtbank, kunnen
deze indicator beïnvloeden.

Geld en krediet: lange rente stijgt
De ontwikkelingen van de vier verschillende indicatoren van de rente
lieten de afgelopen twee maanden een gemengd beeld zien. De ‘voor-
schotrente’, die sinds 1 januari van dit jaar gelijk is gesteld met de
depositorente van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 0,75
procentpunt, is sinds april gelijk aan 2,25%. Nagenoeg stabiel was de
indicator voor de korte rente, de daggeldrente, die in september uit-
kwam  op  gemiddeld  2,43%. Historisch gezien is dit een zeer laag
niveau. Een stijgende tendens vertoont daarentegen het rendement op
staatsobligaties, de indicator voor de lange rente. Vergeleken met
januari van dit jaar, toen de laagste stand van de afgelopen twintig
jaar bereikt werd, is de lange rente met ruim één procentpunt ge-
stegen. De gemiddelde afgesloten hypotheekrente schommelde tot
augustus rond de vijf procent, maar neemt sinds die maand eveneens
toe. Dit percentage bevat ook de rente van hypotheekoversluitingen
over reeds afgesloten leningen, waardoor deze indicator met een ver-
traging reageert op de geldende marktrente. Omdat hypotheken voor
langere perioden worden afgesloten is de hypotheekrente, zeker op
een wat langere termijn bezien, gerelateerd aan de lange rente.

Het verstrekte consumptief krediet lag in augustus meer dan dertig
procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit is de grootste toe-
name sinds augustus 1993. De afgelopen drie jaar lag de jaarlijkse
groei van het consumptief krediet steeds boven de tien procent. Gun-
stige economische ontwikkelingen en versoepelde voorwaarden met
betrekking tot de verstrekking van het consumptief krediet hebben
mogelijk een positieve invloed. De totale geldhoeveelheid groeide in
de eerste zeven maanden van dit jaar met meer dan negen procent.
Een jaarlijkse groei van negen procent is vrij uitzonderlijk. In de afge-
lopen vijftien jaar werden alleen in de jaren 1989 en 1990 hogere groei-
cijfers waargenomen.
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FOCUS

● Gestage groei industriële productie

Het volume van de productie in de industrie is gemiddeld over de
vakantiemaanden juli en augustus, gecorrigeerd voor seizoeninvloe-
den, ten opzichte van de voorafgaande maand met 1% gegroeid. Ver-
geleken met de overeenkomstige periode een jaar eerder ligt het
niveau 0,7% hoger. Na april nemen de groeicijfers, wanneer ze verge-
leken worden met de overeenkomstige periode van vorig jaar, steeds
toe. Door krimp in de eerdere maanden van dit jaar is het productie-
volume in de eerste acht maanden van 1999 nog wel iets kleiner (0,4%)
dan dat van hetzelfde tijdvak van vorig jaar. De groei over het gehele
jaar 1998 bedroeg 2,1%, ondanks de relatief forse krimp in de laatste
twee maanden van dat jaar.
Binnen de industrie varieert de ontwikkeling per bedrijfsklasse sterk.
Alleen in de hout- en bouwmaterialenindustrie overtrof het groeicijfer
over  de  eerste  acht maanden het jaaraccres  van 1998. De  voor de
bouwnijverheid gunstiger weersomstandigheden zijn hier een factor
van betekenis. De bedrijvigheid in de textiel-, kleding- en lederindus-
trie valt het sterkst terug. Tegenover de grootste groei vorig jaar staat
de grootste krimp over de eerste acht maanden van dit jaar. Ook in de
conjunctureel belangrijke bedrijfsklassen de metaal en de chemie doet
zich voor deze periode een krimp voor. In de voedings- en genotmid-
delenindustrie is het productievolume zowel in 1998 als in de periode
januari–augustus van dit jaar een fractie groter dan in de overeenkom-
stige periode een jaar geleden.
Over een wat langere termijn geeft de volume-indicator van de
industriële productie een sterk wisselend beeld te zien. Na een top in
1990 zijn de groeicijfers tot eind 1993 bijna voortdurend gedaald. In de
loop van 1994 zette een snel herstel in om in 1995 een top te bereiken.
Een aantal jaren blijft daarna de groei op een betrekkelijk hoog niveau.
In 1998 keert het tij, in de loop van dit jaar tekent zich recent een eind
van deze neergaande fase af. In de grafiek is de ontwikkeling weer-
gegeven als het voortschrijdend driemaandsgemiddelden. Hierbij is
dat gemiddelde aan het eind van de periode geplaatst.

INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN

● Werkloosheid en inflatie in de Europese Unie

De inflatie voor de Europese Unie (EU15) als geheel, gemeten als de
verandering van het geharmoniseerde prijsindexcijfer, kwam in sep-
tember uit op 1,2%. Dit is gelijk aan de prijsstijging die in augustus
van dit jaar werd gemeten. In vergelijking met het jaargemiddelde van
vorig jaar is de inflatie met 0,1 procentpunt afgenomen. De prijsont-
wikkeling verschilt tussen landen, maar de variatie binnen de EU15 is
de laatste jaren drastisch afgenomen. In 1990 was de gemiddelde abso-
lute afwijking, een  maat voor de inflatieverschillen tussen landen,
meer dan vier keer zo groot als in 1998. In september zijn de verschil-
len nog iets verder afgenomen. De toetredingscriteria in verband met
de introductie van de euro hebben hier een gunstige invloed gehad.
Opvallend is de ontwikkeling van de Nederlandse inflatie vergeleken
met de andere landen binnen de EU. Vorig jaar was in Nederland de
prijsstijging een half procentpunt geringer dan in 1990. In het begin
van de jaren negentig was Nederland echter het land met de laagste
inflatie, terwijl het in 1998 één van de koplopers was. In augustus van
dit jaar had Nederland zelfs de hoogste inflatie, maar in september
kenden Ierland, Spanje en Denemarken een sterkere prijstoename. In
Frankrijk en Oostenrijk stegen de prijzen het minst.
In augustus was 9,3% van de beroepsbevolking binnen de EU werk-
loos. Dit is hetzelfde percentage als in juli. Na Luxemburg had Neder-
land het laagste werkloosheidspercentage, terwijl het in Spanje het
hoogst was. Ook Frankrijk, Duitsland en België kennen een relatief
groot aantal werklozen. In vrijwel alle Europese landen is de werk-
loosheid onder vrouwen groter dan onder mannen. Deze verschillen
worden  mogelijk  nog onderschat doordat  vrouwen  zich niet altijd
registreren bij het arbeidsbureau. De relatieve discrepantie tussen de
positie van mannen en vrouwen ten nadele van vrouwen is het grootst
in Spanje, Nederland en Luxemburg. In beide eerstgenoemde landen
is de werkloosheid onder vrouwen ongeveer anderhalf keer groter
dan het gemiddelde, terwijl zij in Luxemburg zelfs meer dan twee keer
zo groot is. In het Verenigd Koninkrijk en Zweden doen vrouwen het
relatief beter op de arbeidsmarkt dan mannen.

0

5

10

15

20

25

Eu15 Ned Oost Den 1) Por VK 2) Ierl Zwe Bel Dui Fin Fra Ita 3) Spa

Werkloosheid Werkloosheid vrouwen

Werkloosheid als percentage van de beroepsbevolking

gegevens september 1999

1) Juli cijfer 2) Juni cijfer 3) April cijfer

0

1

2

3

4

5

EU15 Fra Oost Dui Zwe VK Bel Fin Grie Ita Por Ned Den Spa Ierl

sept '99 1998

Inflatie in de Europese Unie

procentuele mutaties t.o.v. overeenkomstige periode voorgaand jaar

Productie industrie (volume)

procentuele jaarmutaties voortschrijdend 3-maands gemiddelde

-4

-2

0

2

4

6

8

10

j f m a m j j a s o n d

1997 1998 1999

j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s

Productie industrie (volume)

procentuele mutaties t.o.v. de overeenkomstige periode voorgaand jaar

-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0 Metaal

Hout en bouwmat.

Chemie

Papier/grafischeTextiel/kleding

Voeding/genot

Totaal industrie

1998 1999 jan-aug


