
� Algemeen: scherpe terugval industriële productie
� 2001: aanzienlijke vertraging economische groei
� Investeringsverwachting 2001: naar beneden bijgesteld

Algemeen
Het conjunctuurbeeld van vorige maand werd beheerst door de lage
economische groei in het derde kwartaal en de hoge inflatie. De eerste
economische gegevens over het vierde kwartaal wijzen niet op een
duidelijk herstel van de economische groei. In oktober daalt de pro-
ductie van de industrie nog harder, het volume van de goederenuit-
voer groeit nauwelijks en toont de onderliggende volumeontwikke-
ling van de detailhandelsomzet geen stijging. Positief is het feit dat
het consumentenvertrouwen in december een duidelijk herstel laat
zien. Met name het sterke pessimisme van de consument over de
economische situatie zwakt af. Ook is het gunstig dat de inflatie
terugloopt en nu net zo hoog is als begin dit jaar. Het aantal geregi-
streerde werklozen blijft ondanks de economische tegenwind opval-
lend stabiel. Al ruim een half jaar schommelt de werkloosheid rond
de 145 duizend.

2001
In conjunctureel opzicht is 2001 het jaar van een snelle en forse ver-
traging van de economische groei. In de eerste negen maanden van
dit jaar groeit de Nederlandse economie met 1,1%. Daarmee blijft de
volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product ver achter bij
de groeicijfers van omstreeks vier procent in de voorgaande vier jaar.
Met name de uitvoer groeit aanzienlijk minder. Ook de gezinscon-
sumptie ontwikkelt zich veel minder dynamisch en laat de laagste
groei sinds 1993 zien. Het leven is in 2001 flink duurder geworden.
De inflatie bedraagt dit jaar 4,6%. Binnen de Europese Unie is de stij-
ging van de Nederlandse geharmoniseerde consumentenprijsindex
de grootste. Wereldwijd waren de effectenbeurzen in 2001 in mineur.
Het aantal werklozen in ons land komt daarentegen dit jaar uit op een
nieuw laagterecord.
In de grafiek van het Conjunctuurkompas zijn de uitkomsten in decem-
ber van een achttal conjunctuurindicatoren vergeleken met die in het
begin van dit jaar. Naarmate de waarde van een indicator beter is
voor de economie, staat hij meer naar de buitenrand. Als een indica-
tor de gemiddelde waarde van de afgelopen twee jaar heeft bereikt,
dan ligt hij op het midden van de schaal. Duidelijk is te zien dat in
december de ontwikkelingen van de gezinsconsumptie, uitvoer en
productie industrie een stuk negatiever zijn dan in januari. De ont-
wikkeling van de afzetprijzen en de stand van de werkloosheid en de
rente tonen een verbetering.

Investeringsverwachting
De ondernemers in de industrie, delfstoffenwinning en nutssector heb-
ben hun investeringsverwachtingen voor 2001 en 2002 in de loop van dit
jaar flink bijgesteld. In het voorjaar werd nog een groei van 19% ver-
wacht voor 2001 ten opzichte van 2000. Dit najaar verwachten de onder-
nemers in de nijverheid niet langer dat de waarde van hun investeringen
in 2001 die van 2000 zal overtreffen. Veel ondernemers schuiven de voor
2001 geplande investeringen door naar 2002. Ondernemers in de delfstof-
fenwinning en in de metaalindustrie zien hun investeringen dit jaar met
zo’n 30 procent dalen. De andere industrietakken voorzien nog altijd een
groei ten opzichte van 2000, al is deze verwachting naar beneden omge-
bogen. Voor de hele nijverheid geldt een gunstige verwachting voor
2002. De nutsbedrijven voorzien een groeipercentage van 51%, de delf-
stoffenwinning 20% en de industrie 12%.
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Kerngegevens recente ontwikkelingen
Procentuele mutaties t.o.v. dezelfde periode het jaar daarvoor, tenzij anders aangegeven

1994/’98 1999 2000 2000 2001
gemidd.

4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. aug. sept. okt. nov.

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

Overheid 1,5 2,8 1,9 1,8 3,1 3,0 3,0 – – – –
Gezinnen 3,2 4,5 3,8 3,4 1,1 1,7 1,3 – – – –
w.o. Individuele consumptie binnenland – 4,0 3,5 3,0 1,3 1,9 1,5 2,3 1,0 – –

w.v. Voedings- en genotmiddelen 1,6 1,2 1,2 0,3 1,1 –2,0 –2,2 2,2 –6,3 – –
Duurzame consumptiegoederen 4,3 8,3 5,4 6,6 –3,1 0,9 1,8 2,6 2,4 – –
Overige goederen – 3,5 2,1 0,9 2,0 3,2 2,2 2,9 1,0 – –
Diensten – 3,3 3,6 2,8 2,6 2,7 2,0 2,1 2,0 – –

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

Uitvoer goederen en diensten 6,8 5,4 9,5 9,3 5,2 4,0 1,5 – – – –

Productie (volume)
Delfstoffenwinning 0,9 –8,2 –2,1 –4,9 1,8 5,8 0,2 31,5 49,6 –0,9 –
Industrie 3,1 2,9 4,7 2,8 0,5 0,4 –2,4 –2,5 –2,7 –6,3 –
Openbare nutsbedrijven 0,5 6,2 1,6 0,8 1,1 1,1 –1,2 –4,8 0,7 –1,7 –
Bouwnijverheid 1,0 4,9 3,2 0,4 –1,2 –1,1 0,3 – – – –

Prijzen
Consumentenprijsindex 2,2 2,2 2,6 3,0 4,4 4,7 4,6 4,7 4,7 4,3 4,2
Producentenprijzen industrie afzet 1,1 0,2 11,6 11,4 6,4 4,8 –0,3 –0,2 –1,9 –4,5 –
Producentenprijzen industrie verbruik 1,1 1,9 19,4 17,6 7,2 5,6 –2,1 –1,5 –4,8 –8,9 –
Aardolie, North Sea Brent (in $ per barrel) 17,17 17,99 28,53 30,07 26,42 27,61 25,86 25,87 26,25 21,69 19,14
Amerikaanse dollar (in gld) 1,81 2,07 2,39 2,54 2,39 2,52 2,48 2,45 2,42 2,43 2,48
Goud (in gld per 1 gram fijn) 20,92 18,94 21,88 22,36 20,72 22,10 22,35 21,94 22,57 22,62 21,69

Cao-lonen
Particuliere bedrijven 2,0 2,8 3,3 3,3 3,2 4,4 5,1 5,3 4,9 5,1 5,1
Overheid 1,5 3,2 3,0 3,4 4,1 5,5 4,1 4,2 3,6 5,3 4,9
Gesubsidieerde sector 1,1 3,2 3,1 2,8 2,8 3,9 6,2 6,3 6,3 6,0 6,0

Stemming 1) (in %)
Producentenvertrouwen industrie 3,2 3,0 6,7 5,8 1,8 –1,2 –2,6 –1,6 –4,9 –5,2 –
Consumentenvertrouwen 6,0 14,0 24,0 19,6 10,5 –0,5 –4,1 –5,4 –4,6 –9,5 –11,4

Economisch klimaat 4,6 5,2 24,1 16,1 –1,3 –25,0 –32,1 –35,3 –32,8 –41,1 –45,0
Koopbereidheid 7,0 19,9 23,9 21,9 18,3 15,8 14,5 14,6 14,2 11,6 10,9

Arbeidsmarkt
Aantal banen van werknemers (x 1 000) – 7 099 7 293 7 354 7 401 7 475 – – – – –
Arbeidsvolume werknemers – 3,1 2,7 2,6 2,6 2,5 – – – – –
Aantal vacatures (x 1 000) – 172 203 204 216 218 – – – – –
Geregistreerde werklozen 2) (x 1 000) 410 221 188 186 176 132 141 141 140 141 –
Aantal uren uitzendkrachten 18 –13 –13 –17 –10 – – – – – –
Uitgesproken faillissementen 3) –6 –6 13 33 28 32 31 19 33 24 –

Geld en krediet
CBS-herbeleggingsindex 4) 25,9 30,6 –2,1 –4,9 –10,8 3,5 –20,2 –4,1 –13,4 1,4 4,7
Europese liquiditeitenmassa (M3) – 7,6 6,3 6,8 7,2 8,1 9,5 9,1 10,2 – –
Spaartegoeden 4,4 7,4 3,9 3,3 7,2 10,3 12,3 12,1 13,0 – –
Verstrekt consumptief krediet 9,5 9,1 6,6 1,5 –8,1 –9,0 –6,7 –7,9 –10,2 –5,7 –

Rente (in %)
Depositorente ECB – 1,71 3,08 3,75 3,75 3,58 3,17 3,25 2,75 2,75 2,25
Daggeldrente 3,7 2,7 4,1 4,8 4,8 4,8 4,3 4,5 4,0 4,0 3,5
Rendement op staatsobligaties 5,7 4,4 5,3 5,2 4,8 5,0 4,8 4,8 4,7 4,5 4,4
Hypotheekrente 6,4 5,1 5,9 6,2 6,0 5,9 5,8 5,8 5,7 5,6 –

1) Saldo van positieve en negatieve antwoorden in procenten van het totaal.
2) Driemaandsgemiddelden opgenomen onder de middelste maand.
3) Bedrijven en instellingen exclusief eenmanszaken.
4) Mutaties t.o.v. voorgaande periode.
– = gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Uitvoer van goederen
Procentuele volumemutaties t.o.v. voorgaand jaar

1999 2000 1999 2000 2001

III IV I II III IV I II

Landbouw-, bosbouw- en visserijproducten 5,7 5,1 5,5 15,5 8,9 5,9 6,6 –1,2 –4,6 –2,0
Aardolie, aardgas en overige delfstoffen –2,0 5,4 –12,7 –13,4 7,3 7,3 14,6 –2,9 2,8 23,5
Voedings- en genotmiddelen 3,0 3,0 1,7 4,2 7,5 –1,0 2,4 3,4 –0,3 –1,2
Textiel, kleding, leder en lederwaren –0,3 6,4 –3,8 0,6 6,5 5,9 6,4 6,9 3,8 10,4
Papier, papierwaren, drukwerk e.d. 3,2 –0,8 2,3 8,9 2,6 1,7 3,6 –9,5 –3,6 –6,2

Aardolie-producten, e.d. –5,8 3,2 –1,7 –24,9 –16,3 11,6 9,9 11,1 7,0 5,5
Chemische producten 4,8 11,2 4,4 12,8 11,5 9,8 13,2 10,3 4,6 8,6
Rubber- en kunststofproducten 2,7 6,3 2,5 7,1 10,3 5,1 7,2 3,0 –4,7 –2,8
Basismetalen en metaalproducten 0,5 5,0 –1,5 2,7 5,9 6,2 3,6 4,3 2,9 5,3
Machines en apparaten n.e.g. 1,3 12,5 –3,6 8,1 14,0 11,3 12,9 12,0 9,2 8,7

Elektrotechnische machines en optische app. 13,7 23,1 17,3 12,0 22,4 25,6 20,7 23,5 17,9 3,2
Transportmiddelen 4,2 6,7 –3,4 6,9 6,4 –2,8 13,8 10,6 0,9 14,5
Overige industriële producten 4,6 3,7 3,7 3,3 7,7 5,1 2,8 –0,5 2,1 –2,9

Uitvoer van goederen 4,8 10,0 4,0 6,7 10,2 9,4 10,8 9,8 5,9 4,5
Uitvoer van goederen uit Ned. productie 3,0 5,5 1,5 5,9 7,0 2,6 6,3 6,1 1,4 3,3
Wederuitvoer 7,7 17,0 8,2 7,8 15,3 20,1 17,4 15,3 12,7 6,2



Productie industrie: versterkte daling
De industriële productie ligt in oktober 6,3% lager dan een jaar eer-
der. Daarmee zet de productiedaling van het derde kwartaal versterkt
door. In het tweede kwartaal stagneerde de productie, terwijl in het
eerste kwartaal nog sprake was van een stijging. In de gehele periode
januari-oktober heeft de industrie één procent minder geproduceerd
dan een jaar eerder. De dalingen zijn niet aan een specifieke bedrijfs-
tak toe te schrijven: de productie is de laatste maanden over de hele
linie lager uitgevallen. Met een elf procent lagere productie is de te-
rugval in de metaalindustrie in oktober het grootst. Bezien over de
periode januari–oktober is alleen bij de aardolie-, chemische en rubber-
industrie nog sprake van een kleine productiestijging. In 2000 als ge-
heel kende de industrie nog een productiegroei van 4,7%. De produc-
tie is in oktober sterker teruggevallen dan de omzet. In combinatie
met de daling van de afzetprijzen van 5% en een extra werkdag wees
het 3% lagere omzetcijfer in eerste instantie op een ongeveer 2% lagere
productie per werkdag. Dat de daadwerkelijke productie scherper is
gedaald, wijst op een verkleining van de voorraden eindproduct. Vol-
gens de Conjunctuurtest van het CBS vond in oktober 13% van de in-
dustriële ondernemers de voorraden te groot, in juli was dat nog 10%.

Consumptie: groei dit jaar minder hoog, veel gespaard
De consumptieve bestedingen ontwikkelen zich minder uitbundig dan
in voorgaande jaren. Het volume van de binnenlandse individuele
consumptie in de eerste negen maanden van dit jaar is 1,6% groter
dan in hetzelfde tijdvak van 2000. Na de top in 1998 (4,5%) viel de
consumptiegroei geleidelijk terug; de stijging over geheel 2000 kwam
uit op 3,5%. Uit het beeld over de eerste negen maanden van 2001
komt naar voren dat de groei dit jaar ruwweg zal halveren. Over de
eerste negen maanden van dit jaar valt de afname van de bestedingen
aan duurzame goederen op. De zeer negatieve ontwikkeling bij de
auto-aankopen, met name in de eerste maanden van 2001, ligt hieraan
ten grondslag. Ook bij de bestedingen aan voedings- en genotmidde-
len is het volume in de eerste negen maanden van dit jaar kleiner dan
in dezelfde periode van 2000. Aan alle goederen tezamen werd een
bescheiden 0,4% meer besteed. Ook het groeitempo van diensten ligt
duidelijk lager dan vorig jaar. In de eerste negen maanden van 2001 is
aan diensten 2,5% meer geconsumeerd, tegenover 3,6% in 2000.
De terugval van de consumptiegroei gaat gepaard met een opvallend
grote spaarzin bij huishoudens. In de eerste negen maanden van dit
jaar zijn de spaartegoeden met 27,3 miljard gulden (12,4 mld euro)
toegenomen. Dat is bijna vijf maal zoveel als in dezelfde periode van
vorig jaar. Dit komt mede doordat een groot deel van het extra be-
steedbaar inkomen als gevolg van de belastingverlaging per 1 januari
van dit jaar niet is geconsumeerd. Bovendien is door het onzekere
beursklimaat meer gekozen voor het veilige sparen boven het risico-
volle beleggen, gezien de vrees om op aandelenmarkten mogelijk nog
verdere koersverliezen te moeten incasseren.

Consumentenvertrouwen: duidelijk herstel in december
Het consumentenvertrouwen laat in december een duidelijk herstel
zien. De vertrouwensindex stijgt met vier punten tot –7. Het aantal
pessimisten blijft daarmee iets groter dan het aantal optimisten. In
november vond al een stabilisatie plaats, na een bijna onafgebroken
daling sinds eind vorig jaar. Het herstel komt vooral doordat het sterke
pessimisme over de economische situatie afzwakt. De deelindicator
voor het oordeel over het economisch klimaat verbetert van –45 naar
–36 punten. De koopbereidheid van de consument, het andere onder-

deel van de vertrouwensindex, blijft vrijwel onveranderd op +12 pun-
ten. Het jaarcijfer van het consumentenvertrouwen is uitgekomen op
–1, duidelijk lager dan de recordhoogte van 25 punten in 2000. De
daling hangt in de eerste plaats samen met de scherpe omslag van op-
timisme naar pessimisme over de economie in het algemeen. De deel-
indicator voor het economisch klimaat zakte van +25 naar –25. Ook
de koopbereidheid is duidelijk teruggelopen, maar in mindere mate.
Deze deelindicator liep terug van +25 naar +15 punten. Dat betekent
dat ondanks het pessimisme over de economie de consument toch
nog overwegend positief gestemd blijft over zijn eigen financiële posi-
tie en het doen van grote aankopen.

Consumentenprijzen: inflatie in november verder afgenomen
In november is de inflatie voor de tweede maand op een rij gedaald
en uitgekomen op 4,2%. Samen met januari is dit het laagste inflatie-
cijfer van dit jaar. De geldontwaarding is in de afgelopen twee maan-
den gedaald met 0,5%-punt. Een dergelijke daling in twee maanden
heeft zich sedert oktober 1999 niet meer voorgedaan. De afname van
de inflatie in november is toe te schrijven aan de in vergelijking met
oktober lagere prijzen voor vers fruit, koffie en autobrandstoffen.
Daarnaast daalden ook de prijzen voor vakantieaccomodaties en kle-
ding, wat echter gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Ondanks
de daling van de prijzen voor vers fruit met maar liefst 8%, ligt het
prijsniveau hiervan in november nog altijd ruim 8% boven dat van
november vorig jaar. Ook de prijzen van de overige voedingsmidde-
len zijn in de achterliggende twaalf maanden over bijna de hele linie
nogal fors gestegen en wel met gemiddeld ruim 6%. Met een gewicht
in de totale consumentenprijsindex van bijna 14% nemen de voedings-
middelen alleen al ongeveer 0,9%-punt van de totale inflatie van 4,2%
voor hun rekening. Voor het hele jaar 1999 en 2000 was dit slechts 0,2
respectievelijk 0,1%-punt. Hiermee is de artikelgroep voedingsmid-
delen en alcoholvrije dranken een van de grootste contribuanten aan
de inflatie. Daarnaast komt van het totale inflatiecijfer eveneens
0,9%-punt voor rekening van de verhoging van het algemene BTW-
tarief en de Regulerende Energiebelasting (REB of Ecotaks).
De Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex voor Neder-
land is van oktober op november met 0,2%-punt gedaald naar 4,8%.
De voorlopige raming voor de Eurozone in zijn geheel komt uit op
2,1%. Dit is een daling met 0,3%-punt vergeleken met oktober en
tevens de laagste uitkomst voor de Eurozone sinds mei vorig jaar.

Arbeidsmarkt: geregistreerde werkloosheid nog steeds stabiel
In de maanden september–november van dit jaar waren er gemiddeld
141 duizend geregistreerde werklozen. In deze periode van het jaar
zijn er bijna geen seizoeneffecten, zodat het seizoengecorrigeerde
cijfer op 140 duizend uitkomt. Dat is nagenoeg gelijk aan het vorige
driemaandsgemiddelde. Vanaf de maanden februari–april schomme-
len de seizoengecorrigeerde cijfers rond de 145 duizend. De werkloos-
heid is dus al ruim een half jaar stabiel. Het aantal werklozen in de
periode september–november is 49 duizend lager dan een jaar eerder.
Het aantal geregistreerde werkloze vrouwen daalde de afgelopen
twaalf maanden met ruim 30 duizend tot 69 duizend. Het aantal ge-
registreerde werkloze mannen en vrouwen is vrijwel even hoog. De
vrouwelijke beroepsbevolking is evenwel kleiner van omvang dan het
mannelijke deel. Daardoor is de relatieve werkloosheid onder vrouwen
nog steeds hoger dan die onder mannen. Van de mannen is 1,6% van
de beroepsbevolking geregistreerd werkloos, voor vrouwen is dit per-
centage anderhalf maal zo hoog.
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FOCUS

● Uitvoergroei loopt hard terug

Volgens het Internationale Monetaire Fonds (IMF) kwam de totale
wereldhandel in 2000 uit op een bedrag van ongeveer 6 300 miljard
dollar. Het aandeel van de Verenigde Staten (VS) hierin bedroeg met
1 186 miljard dollar al bijna 19% van het wereldtotaal. Het handels-
aandeel van Nederland lag op ongeveer 4%. Binnen de groep van ge-
ïndustrialiseerde landen bevindt ons land zich met dit aandeel in de
subtop, in gezelschap van Canada en Italië. De geïndustrialiseerde
landen nemen volgens het IMF 65% van de wereldhandel voor hun
rekening.
Door de wereldwijde verslechtering van het economische klimaat is
de volumegroei van de wereldhandel in de loop van dit jaar fors af-
genomen. In 2000 steeg de wereldhandel nog met 13%. Volgens het
Centraal Planbureau (CPB) ligt de stijging dit jaar onder de één pro-
cent. Door onze open economie heeft deze geringe toename negatieve
gevolgen voor de economische groei in Nederland. In de afgelopen
vijftien jaar heeft de Nederlandse economie zich alleen ten tijde van
de Azië-crisis in 1998 en 1999 aan een neergang van de wereldhandel
weten te onttrekken. In deze jaren waren de binnenlandse bestedin-
gen de motor van de Nederlandse economie.

Uitvoer uit Nederlandse productie en wederuitvoer
In Nederland is de volumegroei van de goederenuitvoer na het derde
kwartaal van 2000 ieder kwartaal steeds lager uitgekomen. In het
derde kwartaal van 2001 is de stijging ten opzichte van het derde
kwartaal van vorig jaar teruggelopen naar 2,0%. Dit is het laagste
percentage van de afgelopen vijf jaar.
De uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen en de weder-
uitvoer laten uiteenlopende ontwikkelingen zien. Bij deze laatste gaat
het vooral om buitenlandse goederen die via Nederlandse distribu-
teurs worden geëxporteerd. Het stijgingspercentage van de wederuit-
voer is de laatste jaren hoger dan dat van de uitvoer uit Nederlandse
productie. Het aandeel van de wederuitvoer in de totale uitvoer is
dan ook tussen 1990 en 2000 opgelopen. Deze ontwikkeling toont aan
dat Nederland in toenemende mate een distributieland wordt.

Uitvoergroei uit Nederlandse productie negatief
De hogere groeicijfers van de wederuitvoer hebben de matige groei
van de uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen versluierd.
In de eerste helft van dit jaar was de export van de in Nederland ge-
produceerde goederen met 2,4% gestegen, in vergelijking met 5,2%
voor de totale uitvoer. In het derde kwartaal is het exportvolume van
goederen uit Nederlandse productie zelfs kleiner dan een jaar eerder,
terwijl de uitvoer als totaal toch nog met 2,0% is toegenomen.
De samenstelling van de producten van de binnenlands geproduceer-
de uitvoer wijkt sterk af van die van de wederuitvoer. Het uitvoer-
pakket uit Nederlandse productie wordt gedomineerd door bulk-
producten, zoals landbouwproducten, voedings- en genotmiddelen,
chemische producten, aardgas en aardolieproducten. Het goederen-
pakket van de wederuitvoer bestaat voor ongeveer de helft uit com-
puters en elektrische apparaten. Dit zijn in het algemeen producten
waarin onze industrie minder is gespecialiseerd en die minder con-
currerend zijn op de buitenlandse markten.
Wel wordt door ons land op de wederuitvoer een stuk minder ver-
diend dan op de uitvoer van Nederlandse productie. Volgens het CPB
wordt door ons land aan iedere gulden wederuitvoer 10 cent ver-
diend, bij de binnenlands geproduceerde uitvoer ligt dit op 60 cent.
De negatieve uitvoergroei van de in ons land geproduceerde goede-
ren in het derde kwartaal is terug te vinden in de productiecijfers van
de industrie. De productiedaling in de industrie in het derde kwartaal
(–2,6%) heeft zich verstrekt doorgezet. In oktober ligt het productie-
volume in de industrie 6,3% onder het niveau van oktober vorig jaar.
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