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Uiteenlopende ontwikkeling tussen sectoren 

Niet alle sectoren hebben vorig jaar in gelijke mate te kampen gehad met de economische crisis. Terwijl het bbp daalde 

met 4%, steeg de productie van de niet-commerciële diensten (zorg en overheid) met 1,5%. Binnen de marktsector wist 

bijvoorbeeld ook de landbouw nog een groei te realiseren van ruim 2%. Het hardst werden vorig jaar de industrie en de 

dienstverlening (vooral groothandel, horeca en transport) getroffen met productiedalingen van 6% à 9%. Na een krimp 

met 5,5% vorig jaar wordt voor de marktsector als geheel voor 2010 en 2011 weer redelijk stabiele groei verwacht van 

ruim 2%. Vooral binnen de industrie zijn de vooruitzichten al aanzienlijk verbeterd. Met name vanwege een krachtig 

herstel van de internationale indicatoren en de verwachte bedrijvigheid (onderdeel van producentenvertrouwen) gaat de 

conjunctuurindicator voor de industrie na de vrije val vorig jaar nu steil omhoog. Vooral voor de bouwsector zijn de 

verwachtingen nog minder positief, gelet op de neergaande ontwikkeling van bouwvergunningen en verwachte 

bedrijvigheid in de woning- en utiliteitsbouw. De krimp is later op gang gekomen dan in andere sectoren en het herstel 

zal ook langer op zich laten wachten. De indicator voor de (commerciële) dienstensector als geheel laat een relatief 

rustig beeld zien: minder diep weggezakt in 2009, maar ook geen opmerkelijk herstel in 2010. 

Conjunctuurindicator per sector
a
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a
 Deze indicatoren geven de verhoudingen weer tussen de actuele en trendmatige niveaus van het bbp-volume per sector. Een 

opgaande (neergaande) lijn geeft aan dat de groei hoger (lager) ligt dan trendmatig. In tegenstelling tot in figuur 3.2 staat op de y-as dus 

niet de bbp-groei zelf. 

 

gepaard ging met een afname van de winsten. In het crisisjaar wisten gezinnen hun aandeel in 

de nationale koek juist te vergroten. De werkgelegenheid nam weliswaar af, maar dit werd 

grotendeels gecompenseerd door een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Bovendien 

steeg de individualiseerbare (en aan gezinnen toegerekende) overheidsconsumptie stevig en 

nam de koopkracht voor gezinnen vorig jaar gemiddeld substantieel toe.
17

 Dit jaar levert de 

overheid naar verwachting nog verder in, maar weet het bedrijfsleven veel goed te maken van 

de eerder geleden verliezen. De winstgevendheid laat een stevig herstel zien. Gezinnen zien hun 

aandeel in de nationale koek dit jaar daarentegen iets teruglopen, omdat hun inkomen uit werk 

meer afneemt dan hun uitkeringsinkomen toeneemt. 

 

 
17 In paragraaf 4.5 van de Macro Economische Verkenning 2009 wordt dieper ingegaan op de verhouding tussen de (macro) 

inkomensgroei en de (micro) koopkrachtontwikkeling.  


