
6. Prijsontwikkelingen 2001 geanalyseerd

6.1 Inleiding

Het jaar 2001 wordt gekenmerkt door uiteenlopende prijsontwikke-
lingen per bestedingscategorie. De prijsmutatie van de consump-
tieve bestedingen van huishoudens loopt op van 2,8% in 2000
naar 4,2% in 2001, de hoogste stijging sinds 1982. De stijging van
de gemiddelde uitvoerprijs vertraagt daarentegen van 8,8% in
2000 naar 1,5% in 2001. Belangrijke verklaring is het verschil in
doorwerking van de energieprijsstijging. De forse stijging van de
internationale energieprijs in 2000 werkt snel door in de uitvoer-
prijs, maar met een aanzienlijke vertraging in de consumptieprijs.
De lagere energieprijs in 2001 is vervolgens duidelijk zichtbaar in
de uitvoerprijs maar nauwelijks in de consumptieprijs. Andere oor-
zaken van het verschil in ontwikkeling zijn de verhoging van het
hoge BTW-tarief en het verschil in samenstelling van het uitvoer-
pakket en het consumptiepakket.
In dit artikel wordt de prijsontwikkeling in 2001 per finale beste-
dingscategorie ten opzichte van het voorgaande jaar verklaard uit
de onderliggende prijsveranderingen van de primaire kosten, te
weten:
– de BTW en andere (niet-)productgebonden belastingen en

subsidies
– de invoer van goederen en diensten
– de beloning van werknemers
– het exploitatieoverschot van bedrijven

Voor deze analyse is gebruik gemaakt van input-outputanalyse.
Hierbij worden de prijsveranderingen van de primaire kosten-
categorieën toegerekend aan de finale bestedingen (zie de bijlage
met de statistische verantwoording voor een verdere uitleg).

Paragraaf 6.2 schetst een algemeen beeld van de prijsontwikke-
lingen in 2001. In de daaropvolgende paragrafen komen de onder-
liggende oorzaken en hun relatieve belang voor de prijsstijging
van respectievelijk de uitvoer, de consumptie door huishoudens
en de investeringen aan de orde.

6.2 Prijsontwikkelingen

De prijsontwikkelingen van de primaire kostencategorieën liepen
in 2001 behoorlijk uiteen (zie staat 14). De prijsstijging van de
totale invoer bedroeg slechts 0,6%. Daarachter zitten sterk uiteen-
lopende prijsmutatie voor onderdelen. Zo liet ruwe aardolie in
2000 nog een extreme prijsstijging zien, maar is er in 2001 sprake
van een prijsdaling met ruim 12%. De daling van de prijs van
ingevoerde aardolieproducten (bijna 6%) hangt hiermee samen.
De invoer van de overige goederen en de diensten stijgt gemid-
deld met 1,5% in prijs.
In 2001 is het hoge BTW-tarief van 17,5% verhoogd naar 19%.
Als gevolg daarvan is de “prijs” van de BTW extra toegenomen tot
ruim 9%. De overige belastingen, waaronder de opnieuw ver-
hoogde regulerende energiebelasting (REB), en subsidies laten
met mutaties net onder de 4% een gematigder prijsontwikkeling
zien.

Naast de invoer en de indirecte belastingen en subsidies hebben
de prijsontwikkelingen van de lonen en van het exploitatieover-
schot van de bedrijven een belangrijke invloed op het prijspeil. In
verband met het residu karakter van het exploitatieoverschot is
het voor de analyse van groot belang hoe de prijscomponent van
de lonen precies wordt gedefinieerd. Hierbij wordt in dit artikel
aangesloten bij wijze waarop in het algemeen in de nationale
rekeningen een waardeontwikkeling in een volumeontwikkeling en
een prijsontwikkeling wordt ontbonden. Veranderingen in het aan-
tal gewerkte uren worden gezien als een volumecomponent.

Verder betekent het dat een verandering van de kwaliteit van de
arbeid als een volumeverandering wordt gezien. Bij de prijs-
analyse is aangenomen dat incidentele loonstijgingen een gevolg
zijn van veranderingen in de kwaliteit van de arbeid en dus een
volumecomponent van de loonstijging representeren en geen deel
uitmaken van de prijsindex.

Staat 14
Primaire kosten, invoer en finale bestedingen: prijsontwikkelingen

2001

% prijsverandering t.o.v.
het voorgaande jaar

Binnenlands product (bruto, marktprijzen) 4,7
BTW 9,3
Belastingen op productie en invoer 3,5
Subsidies 3,8
Beloning van werknemers 4,7

Exploitatie-overschot 3,9
w.v. :

Delfstoffenwinning 13,6
Aardolie-industrie 21,7
Basismetaalindustrie –72,0
Energie- en waterleidingbedrijven –6,7
Bouwnijverheid 13,7
Detailhandel 15,1
Communicatiebedrijven –6,9
Exploitatie van onroerende goederen 1,1
Overige bedrijfstakken 3,7

Invoer goederen en diensten 0,6
w.v. :

Ruwe aardolie –12,2
Aardolieproducten –5,7
Overige goederen en diensten 1,5

Uitvoer goederen en diensten 1,5

Consumptie door huishoudens 4,2

Bruto investeringen in vaste activa 3,9

Als prijsindex is per bedrijfsklasse gekozen voor de index van de
ontwikkeling van het CAO-loon per uur.
In de analyse wordt alleen gekeken naar de aangekochte arbeid.
De wijze waarop de arbeid is aangewend in het productieproces
speelt geen rol bij de bepaling van de volume en de prijscompo-
nent. Dit betekent bijvoorbeeld dat een verandering van de
arbeidsproductiviteit geen invloed heeft op de ontbinding van de
lonen in een prijs- en een volumecomponent 1).

In vergelijking met 2000 vertonen de lonen een versnelde toe-
name, gemeten aan de hand van de CAO-afspraken. De gemid-
delde CAO-loonstijging (loon per uur) bedraagt in 2001 4,7%,
tegenover 3,3% in 2000.

De prijs van het exploitatieoverschot representeert als residu het
verschil tussen de gemiddelde prijsontwikkeling van de productie
(afzet) en van het verbruik (inclusief lonen en indirecte belas-
tingen). De prijsindex (en de volume-index) van het exploitatie-
overschot wordt beïnvloed door de wijze waarop de prijsontwikke-
ling van de lonen en andere inputs wordt vastgesteld. De
prijsindex van de lonen is zodanig vastgesteld dat een verande-
ring van de arbeidsproductiviteit daarop geen invloed heeft. Effec-
ten van een verandering van de arbeidsproductiviteit slaan
volledig neer bij het exploitatieoverschot en wel in de volume-
component. Bijvoorbeeld: een daling van de arbeidsproductiviteit
drukt de waardeontwikkeling van het exploitatieoverschot. Een
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dergelijke daling wordt in deze analyse gezien als een daling van
de volumecomponent van het exploitatieoverschot en heeft geen
invloed op de prijscomponent.

In 2001 is de gemiddelde prijsstijging van het exploitatieoverschot
3,9%. Op detailniveau treden er aanzienlijke verschillen op. De
delfstoffenwinning laat een forse prijsstijging zien als gevolg van
de vertraagde doorwerking van de stijging van de energieprijzen
in 2000. Ook bij de aardolieraffinaderijen stijgt de prijs van het
exploitatieoverschot flink, zij het minder dan in 2000. De daling
van de grondstofprijzen wordt blijkbaar niet volledig of met ver-
traging aan de afnemers doorgegeven.
De detailhandel laat een positieve prijsontwikkeling van het exploi-
tatieoverschot zien. Dit is onder andere het gevolg van de ver-
ruiming van de detailhandelsmarges bij de supermarkten, na de
prijsoorlog in 2000.
In de basismetaal staan de winstmarges behoorlijk onder druk. Dit
geldt ook voor de telecomsector, waar de daling van de tarieven
van de mobiele telefonie doorzet.

De prijsontwikkelingen van de primaire kosten vinden hun weer-
slag in de prijsmutaties van de finale bestedingen. Voor de
consumptie door huishoudens resulteert dit in een prijsstijging van
4,2%, de hoogste sinds vele jaren. De BTW-verhoging draagt hier
onder andere aan bij.
De prijsstijging van de uitvoer is met 1,5% veel gematigder. Hier
speelt geen BTW-effect en de prijsdaling van energie en energie-
producten remt de prijsontwikkeling.
De prijsstijging van de investeringen bedraagt 3,9%. Naast de
BTW speelt hier ook de stijging van de prijzen van nieuwe
woningen een rol.
In de volgende paragrafen worden de verbanden tussen de prijs-
stijging van de primaire kosten en de finale bestedingen gekwanti-
ficeerd.

6.3 Uitvoer van goederen en diensten

In 2001 kent de export een bescheiden prijsontwikkeling: 1,5%.
Ter vergelijking: in de jaren 1997–2000 bedroegen de prijs-
mutaties respectievelijk 2,7%, –1,4%, –0,5% en 8,8%. De stijging
in 2000 was een gevolg van zeer sterk stijgende prijzen van ener-
giedragers en daarvan gemaakte producten.

Staat 15
Prijsopbouw van de uitvoer van goederen en diensten

2001

in procentpunten
prijsverandering uitvoer

BTW 0,0
Belastingen en subsidies 0,0
Invoer goederen en diensten 0,0
w.v. :

Ruwe aardolie –0,5
Aardolieproducten –0,1
Overige goederen en diensten 0,6

Beloning van werknemers 1,0
w.v. :

Landbouw, delfstoffenwinning, industrie en
nutsbedrijven 0,4
Horeca, handel en reparatie 0,2
Overige commerciële dienstverlening 0,3
Overige bedrijfstakken 0,1

Exploitatie-overschot 0,7
w.v. :

Delfstoffenwinning 0,4
Aardolieproducten 0,1
Basismetaalindustrie –0,2
Overige bedrijfstakken 0,4

Niet gespecificeerd –0,3

Prijsmutatie uitvoer goederen en diensten 1,5

In 2001 zorgen de dalende prijzen van ruwe aardolie en aardolie-
producten ervoor dat de invloed van de prijzen van ingevoerde
producten op het prijspeil van de export neutraal is.
Hogere lonen leiden tot een stijging van de gemiddelde exportprijs
met 1%. Met name de bijdrage van de lonen in de commerciële
dienstverlening is opvallend.
De invloed van het exploitatieoverschot van de bedrijven op de
exportprijzen is met 0,7% in 2001 betrekkelijk bescheiden. Het
grootste deel hiervan wordt gevonden bij de delfstoffenwinning
waar de energieprijsstijging in 2000 met vertraging doorwerkt. De
sterke daling van de prijscomponent van het exploitatieoverschot
van de basismetaalindustrie wordt grotendeels veroorzaakt door
ontwikkeling op de internationale markt. Dit wordt geïllustreerd
door de negatieve bijdrage in de verandering van de gemiddelde
exportprijs in 2001.
Er resteert een niet gespecificeerde bijdrage van –0,3%. De oor-
zaak is dat het analysemodel een zekere oververklaring geeft. Zie
voor een toelichting hierop de bijlage met de statistische verant-
woording.

6.4 Consumptieve bestedingen door huishoudens

In 2001 stijgt de gemiddelde prijs van de consumptieve beste-
dingen van gezinshuishoudingen met 4,2%. Deze stijging ligt
hoger dan in voorgaande jaren. Ter vergelijking: in de periode
1997-2000 bedroegen de prijsmutaties respectievelijk 2,0%, 1,7%,
1,9% en 2,8%.

Staat 16
Prijsopbouw van de consumptie van huishoudens

2001

in procentpunten
prijsverandering
consumptie

BTW 0,8
Belastingen en subsidies 0,1
Invoer goederen en diensten 0,5
w.v. :

Ruwe aardolie –0,1
Overige goederen en diensten 0,6

Beloning van werknemers 1,2
w.v. :

Landbouw, delfstoffenwinning, industrie en
nutsbedrijven 0,2
Horeca, handel en reparatie 0,4
Overige commerciële dienstverlening 0,3
Overige bedrijfstakken 0,3

Exploitatie-overschot 1,1
w.v. :

Delfstoffenwinning 0,0
Detaihandel 0,4
Communicatiebedrijven –0,1
Exploitatie van onroerende goederen 0,1
Overige bedrijfstakken 0,7

Niet gespecificeerd 0,4

Prijsmutatie consumptie door huishoudens 4,2

Net als bij de uitvoer is de invloed van de invoerprijzen in 2001
met een half procentpunt betrekkelijk bescheiden.
De bijdrage van de BTW tot de prijsmutatie van de gezinscon-
sumptie bedraagt 0,8%. Hiervan is 0,6% een gevolg van de ver-
hoging van het hoge BTW-tarief van 17,5% naar 19%.
Loonstijgingen, met name in de dienstensector, verklaren 1,2%
van de prijsstijging van de gezinsconsumptie. Een vrijwel even
grote bijdrage levert het exploitatieoverschot van de bedrijven.
Opvallend is de bijdrage van het exploitatieoverschot van de
detailhandel. In 2000 was als gevolg van de hierboven gememo-
reerde supermarktoorlog nog sprake van een drukkend effect op
het prijspeil.
Er resteert een prijsstijging van een kleine 0,4% die niet verder
kan worden gespecificeerd.
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6.5 Investeringen in vaste activa (bruto)

In 2001 stijgt de gemiddelde prijs van nieuwe vaste activa met
3,9%. Ter vergelijking: in de jaren 1997–2000 bedroegen de prijs-
mutaties respectievelijk 1,3%, 2,0%, 2,5% en 4,0%.

Staat 17
Prijsopbouw van de bruto investeringen in vaste activa

2001

in procentpunten
prijsverandering
investeringen

BTW 0,7
Belastingen en subsidies 0,3
Invoer goederen en diensten 0,4
w.v. :

Ruwe aardolie –0,1
Overige goederen en diensten 0,5

Beloning van werknemers 1,6
w.v. :

Landbouw, delfstoffenwinning, industrie en
nutsbedrijven 0,2
Bouwnijverheid 0,6
Horeca, handel en reparatie 0,2
Overige commerciële dienstverlening 0,5
Overige bedrijfstakken 0,1

Exploitatie-overschot 0,9
w.v. :

Bouwnijverheid 0,8
Overige bedrijfstakken 0,1

Niet gespecificeerd 0,1

Prijsmutatie bruto investeringen in vaste activa 3,9

Het optrekken van het hoge BTW-tarief heeft net als bij de gezins-
consumptie een verhogend effect op het prijspeil. De invloed van
de overige belastingen op het prijspeil is bij de investeringen gro-
ter dan bij de consumptie door huishoudens. Dit wordt veroorzaakt
door de overdrachtsbelasting. De prijscomponent van deze belas-
ting is aanzienlijk gestegen als gevolg van de stijgende koop-
prijzen van bestaande woningen.
De invloed van de invoer op het prijspeil van de investeringen is in
2001 bescheiden. Naar type betreft dit vooral machines, compu-
ters en vervoermiddelen.
Meer dan veertig procent van de prijsstijging van investeringen
kan worden toegeschreven aan de stijging van het loonpeil. Het
gaat met name om de bouwnijverheid en de commerciële dienst-
verlening waar de prijs van de lonen in 2001 meer stijgt dan
gemiddeld.
De prijscomponent van het exploitatieoverschot van de bouw-
nijverheid stijgt in 2001 met bijna 14% (zie paragraaf 6.2). Dit ver-
klaart 0,8% van de gemiddelde prijsstijging van de investeringen.

Er resteert een prijsstijging van 0,1% die niet verder kan worden
gespecificeerd.

Noot in de tekst

1) Deze wijze van analyseren wijkt daarmee af van de aanpak
van het Centraal Planbureau (zie bijvoorbeeld Centraal Econo-
misch Plan 2002, pag. 73). Het verschil zit vooral in de
arbeidskosten. Een verandering van de arbeidsproductiviteit
slaat in de CPB-analyse neer in de arbeidskosten.
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Bijlage: Statistische verantwoording

1. Prijsindices primaire kosten

BTW
De prijsindex is het product van de tariefsontwikkeling en de
prijsindex van de producten waarover BTW wordt geheven.

Overige belastingen en subsidies op productie en invoer
Bij een belasting geheven naar de hoeveelheid is de prijsindex
gelijk aan de tariefsindex. Bij een belasting geheven naar de
waarde is de prijsindex het product van de tariefstijging en de
prijsindex van de producten waarover de belasting wordt geheven.

Beloning van werknemers
Als prijsindex is per bedrijfsklasse gekozen de index van de ont-
wikkeling van het CAO-loon per uur. Dit betekent dat alle andere
veranderingen van de beloning van werknemers (bijvoorbeeld
incidentele loonstijgingen) worden gezien als volumeverande-
ringen.

Exploitatieoverschot van bedrijven
De prijsindex van het exploitatieoverschot per bedrijfsklasse is de
resultante van de prijsontwikkeling van de productie en de gemid-
delde prijsontwikkeling van de kosten die zijn gemaakt ten
behoeve van de productie (intermediair verbruik van goederen en
diensten (uit binnenland of uit invoer), arbeidskosten en betaalde
niet-productgebonden indirecte belastingen en subsidies).

2. Input-output-analyse

Input-outputanalyse stelt in staat om een verband te leggen
tussen de primaire kosten van bedrijven en de finale producten
waartoe deze primaire kosten uiteindelijk leiden. Omgekeerd: elke
finale bestedingscategorie kan volledig worden opgedeeld in de
primaire kosten (inclusief invoer) die zijn gemaakt om de gebruikte
goederen en diensten te vervaardigen. Daarbij gaat het niet alleen
om de primaire kosten bij de directe producent, maar ook om de
primaire kosten in alle voorafgaande fasen in de productieketen.
Dit biedt de mogelijkheid om een gedetailleerd verband te leggen
tussen de prijsontwikkeling van de primaire kosten en de finale
bestedingen per categorie: prijsmutaties van finale bestedingen
per categorie worden verklaard uit prijsmutaties van primaire
kosten per categorie. Bij de primaire kosten wordt niet alleen
gedetailleerd naar kostensoort (lonen, invoer, exploitatieover-

schot) maar daarbinnen ook naar productgroepen en bedrijfs-
klassen.

3. Prijsdifferentiatie

Bij input-outputanalyse, dus ook bij prijsanalyse met behulp van
input-outputanalyse, worden noodgedwongen enkele vereen-
voudigende veronderstellingen gemaakt. Een zeer belangrijke ver-
onderstelling is dat de gemiddelde prijsverandering van de
productie van een bedrijfsgroep geldt voor alle afnemers van de
producten. Dit betekent bijvoorbeeld dat als de productie van een
bedrijfsgroep zowel in het binnenland als in het buitenland wordt
afgezet wordt aangenomen dat de prijsverandering in beide geval-
len dezelfde is. Dit behoeft in de praktijk uiteraard niet het geval te
zijn. De uitkomsten die in dit artikel worden gepresenteerd zijn
hiervoor globaal gecorrigeerd. Het kan echter niet geheel worden
uitgesloten dat nog (marginale) effecten van prijsdifferentiatie zijn
blijven zitten.

4. Oorzaak van niet-gespecificeerde bijdragen aan
4. prijsmutaties

In dit artikel wordt de prijsontwikkeling in 2001 geanalyseerd. De
prijsontwikkelingen die worden geanalyseerd zijn ontleend aan de
kwartaalrekeningen. Bij de kwartaalrekeningen worden, net als in
de rest van de nationale rekeningen, prijsindices op geaggregeerd
niveau samengesteld met behulp van de formule van Paasche. Dit
houdt in dat prijsontwikkelingen op detailniveau worden samen-
gewogen met de waarde van die transacties in 2001. Idealiter zou
daarom voor de prijsanalyse, waarbij impliciet ook sprake is van
weging, een input-outputtabel van 2001 moeten worden gebruikt.
Helaas is deze tabel nog niet beschikbaar. Daarom is nood-
gedwongen gebruik gemaakt van de input-outputtabel van 2000.
Het gevolg van het gebruiken van een ander wegingsjaar is dat de
verklaring van de prijsmutatie van de finale bestedingen uit de
prijsontwikkeling van de primaire kosten onvolledig (of meer dan
volledig) kan zijn. Het verschil tussen de ‘verklaarde’ prijsmutatie
per finale bestedingscategorie en de werkelijke prijsmutatie is in
de staten aangegeven als ‘niet-gespecificeerd’. Deze posten
kunnen ook nog resten van de gevolgen van prijsdifferentiatie
bevatten.




