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Nieuwe concepten en methoden 

In de internationale prognoses zijn diverse methodologische en conceptuele wijzigingen doorgevoerd.  
 
Definitiewijzigingen: 
 

 De relevante wereldhandel is een gewogen gemiddelde van nationale invoervolumes wereldwijd. De 
invoervolumes zijn op nationale rekeningenbasis en omvatten goederen en diensten. De (lopende) 
gewichten zijn de aandelen van de desbetreffende landen in de Nederlandse uitvoer. Zij zijn 
berekend uit de World Input-Output Database (WIOD).(a) Tot voor kort werd de relevante 
wereldhandel berekend uit goedereninvoer op basis van douanestatistieken, met vaste gewichten. 

 De concurrentenprijs is een gewogen gemiddelde van nationale uitvoerprijzen. De prijzen zijn op 
nationale rekeningenbasis en betreffen non-commodities: goederen en diensten, exclusief grond- en 
brandstoffen. De (lopende) concurrentengewichten zijn berekend uit de WIOD. Voorheen werd de 
concurrentenprijs berekend op basis van goederenuitvoerprijzen, met vaste gewichten. 

 
Technische ramingen: 
 

 De projectie van de euro-dollarkoers is het gemiddelde van de noteringen in de laatste werkweek 
voorafgaande aan de afsluitdatum. Tot nu toe werd een maandgemiddelde berekend. 

 De projectie van de korte marktrente in het eurogebied is gebaseerd op de noteringen van rente-
futures. De projectie is het gemiddelde van de percentages in de laatste werkweek voorafgaande 

aan de afsluitdatum. De projectie van de lange rente van Duitsland is het gemiddelde van de 
percentages in de laatste werkweek voorafgaande aan de afsluitdatum. In de raming van de korte 
rente is niets veranderd; de lange rente werd tot nu toe afgeleid uit de termijnstructuur. 

 De Brent olieprijs is gebaseerd op de noteringen van olie-futures. De projectie is het gemiddelde van 

de noteringen in de laatste werkweek voorafgaande aan de afsluitdatum. Voorheen werd een 
maandgemiddelde van noteringen van de olieprijs zelf gebruikt. 

 De projectie van de wereldhandelsprijzen van grondstoffen zijn gemiddelden van de noteringen in de 
laatste werkweek voorafgaande aan de afsluitdatum. Tot nu toe werd een maandgemiddelde 
berekend. 

 De projectie van de gasbaten is mede gebaseerd op futures van de gasprijs. Op dit punt is niets 
veranderd. 

 
Voor dit CEP zijn de noteringen van de laatste werkweek van januari 2015 gebruikt. De onderbouwing 
van de technische ramingen van de wisselkoers, korte en lange rente en de olieprijs is te vinden in het 
CPB achtergronddocument ‘Beoordeling van technische veronderstellingen over wisselkoersen, 
olieprijzen en rentes’. Als gevolg van de hier genoemde wijzigingen wijken de in de bijlagen opgenomen 
cijferreeksen af van de reeksen in eerdere edities. 
 
Voor het opstellen van de ramingen van de wereldeconomische ontwikkelingen is voor het eerst gebruik 
gemaakt van het NiGEM-model (National Institute Global Economic Model) van het National Institute of 
Economic and Social Research in Londen (NIESR). 
 
(a) Marcel P. Timmer (ed) (2012), The World Input-Output Database (WIOD): Contents, Sources and Methods, link. 

http://www.wiod.org/publications/papers/wiod10.pdf

