
� Algemeen: economie toont geen tekenen van herstel
� Productie industrie: verbetering zet niet door
� Consumptief krediet: vorig jaar 9% minder opgenomen

Algemeen
Het beeld van de economie in ons land toont in maart nog geen dui-
delijke tekenen van herstel. Ook vorige maand maakte de economi-
sche ontwikkeling een pas op de plaats. Bij de industriële productie
zet de verbetering in de laatste maanden van vorig jaar niet door in
januari dit jaar. Het productieniveau in de industrie ligt in januari
nog steeds onder het niveau van een jaar eerder. Het producenten-
vertrouwen in de industrie is in februari ongewijzigd ten opzichte
van januari. Een lichtpuntje is dat de ondernemers in de industrie
voor het eerst sinds een jaar verwachten dat hun productie in de
komende drie maanden zal toenemen. Het vertrouwen van de consu-
menten is in maart lager dan februari. De koopbereidheid is voor de
derde achtereenvolgende maand gedaald en bevindt zich nu op het
laagste niveau sinds eind 1996. Positief voor de economie is dat de in-
flatie in februari voor de tweede maand op rij is afgenomen. Binnen
de eurozone heeft Nederland vanaf begin dit jaar niet meer de hoog-
ste geharmoniseerde prijsstijging. Het meest recente werkloosheids-
cijfer in ons land is nagenoeg onveranderd. Hiermee blijft ook begin
dit jaar het lage niveau van de geregistreerde werkloosheid gehand-
haafd.

Productie industrie
De industriële productie in januari 2002 ligt 3,9% lager dan in januari
2001. Ook in de acht voorgaande maanden was sprake van een lagere
productie in vergelijking met een jaar eerder. De seizoengecorrigeerde
maand-op-maandontwikkelingen voor november en december wezen
nog op een beginnend herstel. Deze verbetering zet echter in januari
vooralsnog niet door. In januari heeft vooral de metaalindustrie het
zwaar: de productie ligt bijna tien procent onder het niveau van een
jaar eerder. Deze branche neemt ongeveer een derde van de totale
industrieproductie voor zijn rekening. In de maanden september–
december was in alle onderscheiden branches van de industrie sprake
van een lagere productie. In januari is bij één branche voor het eerst
weer sprake van een hogere productie. De aardolie-, chemische- en
rubberindustrie heeft één procent meer geproduceerd dan in januari 2001.

Consumptief krediet
Vorig jaar hebben particulieren 9,7 miljard euro (21,4 miljard gulden)
aan consumptief krediet opgenomen. Dat was bijna één miljard euro
minder (–8,9%) dan in 2000. De daling van het opgenomen consump-
tief krediet past in het economisch beeld over 2001 van een terug-
gevallen bestedingsgroei aan duurzame goederen in combinatie met
de grote spaarzin van particulieren. Omdat particulieren met name
de aankoop van personenauto’s via een lening financieren, zal de
daling van het aantal verkochte auto’s (–20%) een belangrijke oorzaak
van de vermindering van het verstrekte krediet zijn. Ook de verande-
ring in fiscale wetgeving zal hieraan hebben bijgedragen. De consu-
ment blijkt sterk de voorkeur te hebben voor flexibele kredieten. Bijna
90% van het verstrekte krediet bestaat uit een doorlopend krediet, een
spaarleen- of creditcardkrediet. Alleen deze laatste vorm van flexibel
krediet is in omvang toegenomen. Een creditcardkrediet heeft door-
gaans een looptijd van minder dan drie maanden. De totale uitstaan-
de schuld op consumptieve leningen bedroeg eind 2001 bijna 16 mil-
jard euro. Dit betekent per huishouden gemiddeld een schuld aan
consumptieve leningen van € 2 250 (ƒ 4 960).

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

1995/’99 2000 2001 2001 2001 2002
gemidd.

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. nov. dec. jan. febr.

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

Overheid 2,0 1,9 3,3 3,4 3,6 3,2 2,9 – – – –
Gezinnen 3,7 3,8 1,2 1,0 1,5 1,1 1,3 – – – –
w.o. Individuele consumptie binnenland – 3,5 1,8 1,5 2,1 1,6 1,9 2,6 0,4 – –

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

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

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

Productie (volume)
Delfstoffenwinning –0,3 –2,1 5,2 1,8 5,8 9,5 6,8 8,6 13,5 –6,4 –
Industrie 2,4 4,7 –1,1 0,5 0,7 –1,9 –3,5 –5,3 –6,3 –3,9 –
Energie- en waterleidingbedrijven 1,5 1,6 0,9 1,5 1,3 0,3 0,5 0,8 2,4 –3,8 –
Bouwnijverheid 1,7 3,2 0,9 –0,7 –0,5 3,3 1,9 – – – –

Prijzen
Consumentenprijsindex 2,1 2,6 4,5 4,4 4,7 4,6 4,3 4,2 4,4 4,0 3,8
Producentenprijzen industrie afzet 1,0 11,6 1,4 6,4 4,8 –0,3 –4,7 –5,5 –4,0 –3,6 –
Producentenprijzen industrie verbruik 1,1 19,4 0,0 7,2 5,6 –2,2 –9,7 –12,1 –7,2 –5,9 –
Aardolie, North Sea Brent (in $ per barrel) 17,60 28,53 24,97 26,42 27,61 25,86 19,98 19,14 19,10 20,13 20,52
Goud (in euro per 1 gram fijn) 9,15 9,93 9,91 9,40 10,03 10,14 10,07 9,84 10,11 10,47 11,15

Cao-lonen
Particuliere bedrijven 2,3 3,3 4,7 4,1 4,9 4,9 4,9 4,8 4,9 5,0 5,0
Overheid 2,0 3,0 4,5 4,2 4,9 4,4 4,6 4,6 4,6 5,4 5,3
Gesubsidieerde sector 1,6 3,1 5,2 5,0 4,9 5,6 5,5 5,6 5,3 6,3 6,0

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

Economisch klimaat 8,4 24,1 –24,8 –1,3 –25,0 –32,1 –40,7 –45,0 –35,9 –18,5 –19,7
Koopbereidheid 11,4 23,9 15,0 18,3 15,8 14,5 11,6 10,9 12,1 10,0 5,6

Arbeidsmarkt
Aantal banen van werknemers (x 1 000) 6 669 7 293 7 473 7 401 7 475 7 505 7 512 – – – –
Arbeidsvolume werknemers – 2,7 2,3 2,6 2,5 2,1 1,9 – – – –
Aantal vacatures (x 1 000) 108 203 – 216 218 171 – – – – –
Geregistreerde werklozen 2) (x 1 000) 357 188 146 176 132 141 135 135 146 152 –
Aantal uren uitzendkrachten 10 –13 – –11 –10 –11 – – – – –
Uitgesproken faillissementen 3) –6 13 27 28 32 31 19 4 34 39 –

Geld en krediet
CBS-herbeleggingsindex 4) 31,6 –2,1 –19,2 –10,8 3,5 –20,2 9,7 4,7 3,3 –1,0 0,7
Spaartegoeden 5,8 3,9 10,8 7,2 10,3 12,3 13,4 13,1 13,9 12,4 –
Verstrekt consumptief krediet 10,4 6,6 –8,7 –8,1 –9,0 –6,7 –11,3 –10,0 –19,0 –11,2 –

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

Eurozone 5)

Bruto binnenlands product – 3,4 1,6 2,5 1,6 1,4 0,6 – – – –
Geharmoniseerde consumentenprijsindex – 2,4 2,8 2,5 3,1 2,7 2,2 2,1 2,1 2,7 2,4
Consumentenvertrouwen 1) – 1 –6 1 –2 –8 –10 –12 –10 –11 –9
Producentenvertrouwen industrie 1) – 5 –7 1 –5 –10 –17 –18 –17 –14 –14
Amerikaanse dollar (in euro) – 1,08 1,12 1,08 1,15 1,12 1,12 1,13 1,12 1,13 1,15
Europese liquiditeitenmassa (M3) – 6,3 8,3 7,2 6,4 6,7 8,0 8,0 7,6 – –
Depositorente ECB (in %) – 3,08 3,23 3,75 3,58 3,17 2,42 2,25 2,25 2,25 2,25

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.
5) Bron: Eurostat.
– = gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Consumentenprijsindex en indexcijfers cao-lonen per maand (zie FOCUS)
Procentuele mutaties t.o.v. het voorgaand jaar

2000 2001 2001

juni juli aug. sept. okt. nov. dec.

Consumentenprijsindex (CPI)
CPI alle huishoudens 2,6 4,5 4,5 4,6 4,7 4,7 4,3 4,2 4,4
CPI alle huishoudens afgeleid 2,2 3,6 3,5 3,7 3,7 3,7 3,3 3,1 3,4
CPI werknemers gezinnen laag inkomen afgeleid 2,1 3,6 3,5 3,7 3,8 3,7 3,3 3,2 3,5
Geharmoniseerde index 2,3 5,1 5,1 5,3 5,2 5,3 5,0 4,8 5,1

Indexcijfers cao-lonen per maand (incl. bijzondere beloningen)
Totaal 3,2 4,8 5,1 5,2 5,0 4,7 4,9 4,9 4,8
Particuliere bedrijven 3,3 4,7 5,1 5,1 5,1 4,7 4,8 4,8 4,9
Overheid 3,0 4,5 5,2 5,2 4,0 4,0 4,6 4,6 4,6
Gesubsidieerde sector 3,1 5,2 5,1 5,7 5,7 5,6 5,6 5,6 5,3



Producentenvertrouwen: in februari ongewijzigd
De stemmingsindicator van de Nederlandse ondernemers in de
industrie ligt in februari dit jaar op nagenoeg hetzelfde niveau als in
januari. In de voorgaande twee maanden was er nog sprake van een
aanzienlijke verbetering van het vertrouwen. De stemmingsindicator
van de industrie komt in februari uit op –1,6. Dit betekent dat het aan-
tal pessimisten groter is dan het aantal optimisten. De negatieve stem-
ming onder de ondernemers wordt met name veroorzaakt door een
steeds verder afnemende werkvoorraad. De index van de order-
positie waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt ligt in februari
op 92,3 (juni 2000=100). Dit is de laagste waarde sinds mei 1997. Het
oordeel van de industriële ondernemers over de voorraden gereed
product is daarentegen praktisch onveranderd. Net zoals in de voor-
gaande maanden vindt circa 6% van de ondernemers de voorraden
nog te groot. Een lichtpuntje is de verwachte bedrijvigheid voor de
periode maart-mei. Ondanks de tegenvallende orderontvangst in
februari verwachten de ondernemers dat de bedrijvigheid in de
komende maanden zal gaan toenemen. Voor het eerst sinds januari
vorig jaar draagt de verwachting ten aanzien van de bedrijvigheid
weer positief bij aan het producentenvertrouwen.
De ontwikkelingen in de verschillende sectoren van de Nederlandse
industrie lopen nogal uiteen. In de sector halffabrikaten is in februari
de vraag naar producten gelijk gebleven. Het oordeel van de onder-
nemers in deze sector over de orderontvangst is daardoor in februari
niet gewijzigd. Voor de periode maart-mei verwachten ze echter een
flink toenemende bedrijvigheid. Gemeten naar de orderontvangst is
de vraag naar investeringsgoederen in februari licht afgenomen. Dit
geldt vooral voor de vraag uit het binnenland. De ondernemers
verwachten hier voor de periode maart–mei een licht herstel van de
bedrijvigheid. In de sector consumptiegoederen tenslotte is de afname
van de buitenlandse orders het meest opvallend.

Consumentenvertrouwen: loopt in maart terug
Het consumentenvertrouwen bedraagt in maart –9. Dat is vijf punten
lager dan in februari. Deze daling komt vooral doordat consumenten
in maart minder positief oordelen over de afgelopen twaalf maanden.
De verwachtingen voor de komende twaalf maanden zijn vrijwel
gelijk gebleven. Eind 2001 leek nog sprake van een herstel van het
vertrouwen, dat met name in de eerste helft van 2001 sterk was terug-
gelopen. De koopbereidheid van consumenten is in maart gedaald,
net als in januari en februari. De koopbereidheid is nu uitgekomen op
het laagste niveau sinds december 1996. De koopbereidheid is één
van de twee onderdelen waaruit de index van het consumentenver-
trouwen is samengesteld. De daling in maart hangt vooral samen met
een minder positief oordeel van consumenten over hun financiële
positie in de afgelopen twaalf maanden. Daarnaast vinden ze de tijd
minder gunstig voor het doen van grote aankopen. Het oordeel van
de consument over de economische toestand is in maart iets nega-
tiever dan de voorgaande maand. Daarmee zet het herstel van dit
onderdeel van de vertrouwensindex niet verder door. Na de terreur-
aanslagen in de Verenigde Staten in september vorig jaar werd een
dieptepunt bereikt. Het is vooral het oordeel over de economie in de
afgelopen twaalf maanden dat in maart negatiever uitvalt. De ver-
wachtingen voor de komende tijd zijn vrijwel stabiel.

Consumentenprijzen: inflatie in februari licht gedaald
In februari 2002 is de inflatie in ons land uitgekomen op 3,8%. In janu-
ari was dat 4,0%. Dit is de tweede maand op een rij dat de inflatie is
afgenomen. Een van de oorzaken van deze afname is een daling van
de prijzen voor verse groenten en aardappelen. In februari van dit
jaar liggen de prijzen hiervoor, mede als gevolg van de slechte oog-
sten in Zuid-Europa, nog gemiddeld 20% boven het niveau van febru-
ari vorig jaar. In januari was dat verschil nog 24%. De prijsstijgingen
van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken zijn bijna twee maal
zo hoog als het gemiddelde inflatiecijfer. Vergeleken met dezelfde
maand in 2001 liggen de gemiddelde prijzen voor deze artikelen in
februari dit jaar 7,2% hoger. De prijsontwikkelingen van kleding en
schoeisel droegen eveneens bij tot de lagere inflatie in februari. Dit
heeft vermoedelijk te maken met het feit dat de uitverkoop van de
winterkleding dit jaar later is begonnen dan vorig jaar. In januari was
kleding en schoeisel 7% duurder dan in dezelfde maand van vorig
jaar. In februari is deze prijsstijging op jaarbasis teruggelopen naar
5%.
De inflatie volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP),
gebruikt voor vergelijkingen binnen de Eurozone, komt voor ons land
in februari 2002 uit op 4,5%. Dat betekent een daling met 0,4%-punt
ten opzichte van januari. Deze daling is groter dan de daling van de
nationale consumentenprijsindex (CPI). Dit komt vooral doordat in
het pakket van goederen en diensten dat gebruikt wordt bij de
berekeningen van de CPI ook de, door Nederlanders, in het buiten-
land gekochte artikelen worden meegenomen. In het HICP-pakket
komen deze artikelen niet voor. De prijsontwikkelingen van deze arti-
kelen hadden in februari dus een prijsopdrijvend effect. Ons land
heeft negen opeenvolgende maanden de lijst aangevoerd van landen
met de hoogste inflatie binnen de Eurozone. In januari is deze positie
overgenomen door Ierland. De inflatie in de Eurozone komt in febru-
ari gemiddeld uit op 2,4%. In Ierland, de huidige koploper, bedroeg
de geldontwaarding in februari 4,9%.

Arbeidsmarkt: werkloosheid nagenoeg gelijk
De geregistreerde werkloosheid blijft sinds het voorjaar van 2001 sta-
biel op een laag niveau. In de maanden december 2001–februari 2002
waren er gemiddeld 152 duizend geregistreerde werklozen. Dat is
weliswaar zesduizend hoger dan het aantal voor de maanden novem-
ber 2001–januari 2002, maar door seizoeneffecten is in deze winter-
periode een stijging van zo’n vijfduizend gebruikelijk. Na verwijde-
ring van de seizoeneffecten is het nieuwste werkloosheidscijfer dan
ook nagenoeg gelijk aan het vorige driemaandsgemiddelde. Daarmee
blijft het lage niveau van de werkloosheid gehandhaafd.
Per 1 januari 2002 is een nieuwe structuur voor de uitvoeringsorganisatie
van de sociale zekerheid ingevoerd. Een belangrijke verandering is de
vorming van de Centra voor Werk en Inkomen (CWI’s). Op 131 plaatsen
in 110 gemeenten worden deze CWI’s gerealiseerd. (Ex)-werknemers
registreren zich bij een CWI als werkzoekend. Tot 1 januari gebeurde dit
bij een arbeidsbureau. Als gevolg van deze verandering wordt vanaf 1 ja-
nuari van dit jaar onder geregistreerde werklozen dan ook verstaan:
mensen die bij een Centrum voor Werk en Inkomen staan ingeschreven,
direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week
en geen betaald werk hebben of werk van minder dan twaalf uur per week.

Producentenvertrouwen Consumentenvertrouwen
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Producenten- en consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd
Saldo positieve en negatieve antwoorden

Bron: Eurostat.
Landen eurozone volgens de geharmoniseerde consumentenprijsindex.
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FOCUS

● De cao-loonstijging en de inflatie

Als maatstaf voor de inflatie wordt meestal de stijging van de consu-
mentenprijsindex (CPI) van alle huishoudens gebruikt. De CPI meet
iedere maand de prijsverandering van een pakket goederen en dien-
sten zoals dit in 1995 door huishoudens werd aangeschaft. Verleden
jaar was het inflatiecijfer van 4,5%, het hoogste sinds 1982. Hiervoor
zijn kort samengevat de volgende oorzaken te noemen. Vanaf 1997
kende ons land vier jaar lang een economische groei van rond vier
procent. Na een periode met dergelijke forse groeicijfers is wat extra
inflatie, mede door krapte op de arbeidsmarkt, niet ongebruikelijk.
Verder was er een opdrijvend effect van de per 1 januari 2001 door-
gevoerde verhoging van de BTW en ecotaks. Daarnaast zorgden de
MKZ-crisis en de slechte groente- en fruitoogsten in Zuid-Europa voor
scherpe prijsstijgingen van voedingsmiddelen.
Hoge inflatie heeft gevolgen voor de loonontwikkeling. Bij de onder-
handelingen over de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) vormt
de inflatie een belangrijk uitgangspunt voor het stellen van looneisen
door werknemers. Zij willen vaak minimaal behoud van koopkracht.
Bij deze onderhandelingen wordt als inflatiemaatstaf echter niet de
CPI van alle huishoudens gebruikt, maar die van werknemersgezin-
nen met een laag inkomen. Dit zijn gezinnen waarvan het bruto
gezinsinkomen in 1995 lager was dan € 40 477 (ƒ 82 456). Er is een
aantal verschillen tussen de bestedingspakketten van gezinnen met
een laag inkomen en gezinnen met een hoog inkomen (boven € 40 477).
Het aandeel van huisvesting en huisvestingskosten in het bestedings-
pakket van werknemers met een laag inkomen is bijna 5%-punt hoger
dan in het pakket van werknemers met een hoog inkomen. Ook het
aandeel van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken is bij gezin-
nen met een laag inkomen groter. Prijsveranderingen bij deze catego-
rieën tikken bij de CPI van werknemers met een laag inkomen dan
ook wat zwaarder aan.
Om de effecten van overheidsmaatregelen (zoals veranderingen in de
tarieven van product- en consumptiegebonden belastingen) niet via
looneisen op de werkgevers af te wentelen wordt de index voor werk-
nemersgezinnen met een laag inkomen hiervoor gecorrigeerd (de zo-
genaamde afgeleide index). De prijsstijging voor verleden jaar kwam
volgens de afgeleide CPI werknemersgezinnen met een laag inkomen
uit op 3,6%. Dat is dus 0,9%-punt lager dan het algemene inflatie-
cijfer.
Uit de statistiek Indexcijfers van cao-lonen komen elke maand cijfers
beschikbaar over de contractuele loonontwikkeling. Hoewel niet alle
lonen onder een cao vallen, geven deze cijfers een redelijke indicatie
voor de loonontwikkeling. Bij een vergelijking vanaf 1997 van de ont-
wikkelingen van de cao-lonen per maand (inclusief bijzondere belo-
ningen) en de prijsstijgingen van de afgeleide CPI laag inkomen zijn
deze tot eind 1997 nagenoeg aan elkaar gelijk. Vanaf 1998 is de cao-
loonstijging steeds groter dan de CPI-stijging. Het verschil bedraagt
in de periode 1998-2000 gemiddeld ruim 1%-punt. Vanaf medio 2000
lopen de prijzen op naar een maximale stijging van 4,0% in april 2001.
In de overige maanden van 2001 liggen de prijsstijgingen rond 3,5%.
De loonontwikkeling maakte begin vorig jaar een sprong van 3,3%
naar 4,3%, gevolgd door een verdere stijging naar een top in juli van
5,2%. Na augustus vorig jaar ligt de loonontwikkeling weer onder de
vijf procent. Over 2001 komt de gemiddelde loonstijging volgens de
cao’s uit op 4,8%.
Op het eerste gezicht blijft de positieve marge van ruim 1%-punt tus-
sen de cao-loonstijging en de CPI-prijsstijging ook in 2001 aanwezig.
Er is in 2001 echter een belangrijk verschil met eerdere jaren. In
1997–2000 groeide de arbeidsproductiviteit in ons land nog met ge-
middeld 1% per jaar. Hierdoor hoefde de loonstijging niet volledig in
hogere afzetprijzen te worden doorberekend. Maar in 2001 is de
stijging van de arbeidsproductiviteit omgeslagen in een daling. Per
arbeidskracht is vorig jaar 1% minder geproduceerd. Dat deel van de
cao-loonstijging van de werknemers in 2001 dat hoger is dan de ge-
kozen maatstaf voor de prijsstijging, kan dus niet uit een hogere pro-
ductie per persoon worden betaald. Indien de werkgevers de loon-
stijging niet volledig doorberekenen in hogere prijzen, dan zal dit ten
koste gaan van hun winst. Als zij de loonstijging wel doorberekenen
in hogere afzetprijzen dan heeft dit een negatief effect op hun concur-
rentiepositie. -2
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