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Het hoofdstuk Kerncijfers Bouwnijverheid in de Maandstatistiek
Bouwnijverheid geeft op een kernachtige manier de eerste uitkom-
sten van in de afgelopen maand beschikbaar gekomen bouw-
statistieken. Naast bouwindicatoren en eerste omzetgegevens
wordt in dit hoofdstuk ook aandacht besteed aan bouwverwante-
en conjunctuurstatistieken.

Inhoud kerncijfers maart 2000

– Indexcijfers van de omzet in de bouwnijverheid;
– Consumentenvertrouwen;
– Productie-index.

Meer gedetailleerde resultaten kunt u o.a. vinden op de CBS-
internetsite (www.cbs.nl). Ook kunt u telefonisch of per e-mail
informatie bestellen bij CBS-Bouwinfo, tel. (070) 337 42 41,
e-mail: infolbn@cbs.nl .

Indexcijfers van de omzet in d e bouwnijverheid

Het indexcijfer van de omzet in de bouwnijverheid geeft recente
informatie over de ontwikkeling van de binnenlandse omzet van
Nederlandse aannemingsbedrijven. Bij de omzet gaat het in deze
grafiek om, door bouwbedrijven met 10 of meer werknemers,
gefactureerde en/of gedeclareerde bedragen. In onderstaande
grafiek is voorzien in een voor de Nederlandse bouwwereld gang-
bare hoofdindeling: Burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U), Grond-,
water- en wegenbouw (GWW) en Bouwinstallatiebedrijven (BI).
Meer gedetailleerde bedrijfseconomische resultaten kunt u o.a.
vinden op de CBS- internet site (www.cbs.nl). Ook kunt u telefo-
nisch informatie bestellen bij CBS-Bouwinfo, tel. (070) 337 42 41.

Meer werkbare dagen in december 1999 zorgen voor
omzetstijging

De omzet voor de totale bouwnijverheid is in december 1999 24%
hoger dan de omzet in dezelfde maand in 1998. Mede doordat

december 1999 bijna 4 werkbare dagen meer had dan december
1998, dit o.a. door minder onwerkbaar weer, is de omzet flink
gestegen. Binnen de totale bouwnijverheid is de grootste stijging
te zien bij B&U-bedrijven, de stijging bij die bedrijven is 26% t.o.v.
december 1998. Voor de B&U, GWW en BI bedrijven komt het
indexcijfer van de omzet in december 1999 t.o.v. de gemiddelde
maandomzet van het basisjaar 1998 uit op respectievelijk 139,
155 en 148%. Bij de GWW bedrijven is een stijging van 14% te
zien, welke lager is dan bij de Bouwinstallatiebedrijven, waar een
stijging van 16% te zien is.

Consumentenvertrouwen

Het CBS meet maandelijks bij de consument het vertrouwen in het
economisch klimaat en de bereidheid tot het doen van grote aan-
kopen. De positieve en/of negatieve antwoorden worden als saldo
in procenten van het totaal maandelijks afgezet in de grafiek
Consumentenvertrouwen.
Het consumentenvertrouwen en de twee deelindicatoren zijn een
onderdeel van de CBS-publicatie ‘Conjunctuurbericht’.

Consument begint 2000 optimistisch

Het consumentenvertrouwen heeft in januari de hoogste waarde
bereikt uit de vijfentwintig jaar dat het CBS hierover cijfers ver-
zamelt. In januari neemt het consumentenvertrouwen met acht
punten toe tot 28. Deze stijging is sterker dan gebruikelijk in deze
tijd van het jaar. Het consumentenvertrouwen blijft daardoor een
stijgende trend vertonen. In januari is de consument vooral
optimistischer over het economisch klimaat.

Oordeel economisch klimaat sterk verbeterd

De consument is in januari veel positiever over het algemene
economische klimaat dan in december. Het samenvattende
oordeel over het economisch klimaat is met 16 punten gestegen
tot 34, het hoogste niveau sinds 1986.
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Koopbereidheid stabiel op hoog niveau

De koopbereidheid van de consument is nagenoeg stabiel
gebleven op het hoge niveau van eind vorig jaar. Al een aantal
maanden schommelt de indicator voor de koopbereidheid rond de
22 punten. Dat is vergelijkbaar met het hoge niveau van de zomer
van 1998.
In januari is het oordeel over de eigen financiële situatie in de
afgelopen twaalf maanden iets minder positief. Daar staat tegen-
over dat meer consumenten dan in december de tijd gunstig
achten voor het kopen van duurzame consumptiegoederen, zoals
wasmachines en televisies. De verwachtingen voor de eigen
financiële situatie in de komende twaalf maanden zijn vrijwel gelijk
gebleven.

Industrie handhaaft hoog productieniveau

Het volume van de industriële productie ligt in december van 1999
opnieuw op een hoog niveau. Hoewel de productie in vergelijking
met de voorgaande maand licht afneemt (–0,4%) is deze ten
opzichte van december 1998 fors hoger (+7,8%). Dit hoge groei-
cijfer wordt voornamelijk veroorzaakt door het opmerkelijk lage
productieniveau in december 1998. Uit voorlopige cijfers van het
CBS blijkt verder dat de industriële productie over het jaar 1999
ruim 1,4% hoger uitkomt dan in 1998.

Gestage groei productie industrie gedurende 1999

Nadat de productie in de loop van 1998 steeds verder terugliep en
in december 1998 een dieptepunt bereikte, is in het eerste kwar-
taal van 1999 herstel van de productie opgetreden. In het tweede
kwartaal stijgt de productie met 0,4% ten opzichte van het eerste
kwartaal. In het derde kwartaal neemt de productie verder toe en
groeit met bijna 1%. In het vierde kwartaal versnelt de groei en
ligt het productieniveau 1,2% hoger dan in het derde kwartaal. Op
jaarbasis komt de groei hiermee uit op 1,4%.

Goed jaar voor hout- en bouwmaterialenindustrie

Voor vrijwel alle bedrijfstakken geldt dat de productie in 1999 is
toegenomen. De stijging van de productie in de hout- en bouw-
materialenindustrie is met 6,4% het grootst. Daarop volgt de
chemische industrie met een toename van de productie met 3,6%.
Minder sterke stijgingen zijn waargenomen in de voedings- en
genotmiddelenindustrie, de rubber- en kunststofverwerkende
industrie en metaalindustrie. De enige productiedaling binnen de
industrie is waargenomen in de textiel-, kleding- en lederindustrie.
In 1998 was deze bedrijfstak nog één van de grootste stijgers.

Tabel 1
Ontwikkelingen van het productievolume

Omschrijving Procentuele mutatie t.o.v.
een jaar eerder

1998 1999

Industrie
w.o. 2,4 1,4

voedings- en genotmiddelenindustrie 1,8 2,3
textiel-, kleding- en lederindustrie 4,7 –0,6
hout- en bouwmaterialenindustrie 2,6 6,4
papier- en grafische industrie 4,5 3,1
chemische industrie en kunstgarens 0,3 3,6
rubber- en kunststoffenindustrie 3,3 2,3
metaalindustrie 2,9 0,7

Delfstoffenwinning  –5,8 –6,3

Openbare nutsbedrijven  3,6 1,2


