
2019 2020 2021 2022
Internationale economie
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%) 3,1 -9,3 6,6 6,6
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen, %) 3,9 0,3 3,6 1,5
Olieprijs (dollars per vat) 64,3 41,8 69,5 69,4
Eurokoers (dollar per euro) 1,12 1,14 1,19 1,18
Lange rente Nederland (niveau in %) -0,1 -0,4 -0,3 -0,3

Volume bbp en bestedingen
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) 2,0 -3,8 3,8 3,2
Consumptie huishoudens (%) 0,9 -6,6 2,5 5,7
Consumptie overheid (%) 2,8 1,0 5,8 0,7
Investeringen (inclusief voorraden, %) 7,7 -5,4 1,8 3,3
Uitvoer van goederen en diensten (%) 2,0 -4,8 6,8 5,4
Invoer van goederen en diensten (%) 3,2 -5,5 6,5 6,2

Prijzen, lonen en koopkracht
Prijs bruto binnenlands product (%) 3,0 2,3 2,3 1,9
Uitvoerprijs goederen en diensten, exclusief energie (%) 1,0 -0,4 4,2 1,4
Prijs goedereninvoer (%) -1,1 -5,1 8,3 1,2
Inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp, %) 2,7 1,1 1,9 1,8
Loonvoet bedrijven (per uur, %) (a) 2,6 7,6 -0,4 1,4
Cao-loon bedrijven (%) 2,4 2,8 2,0 2,2
Koopkracht, statisch, mediaan alle huishoudens (%) 1,1 2,5 0,8 0,0

Arbeidsmarkt
Beroepsbevolking (%) 1,6 0,4 0,3 1,2
Werkzame beroepsbevolking (%) 2,0 0,0 0,8 0,9
Werkloze beroepsbevolking (niveau in duizenden personen) 314 357 315 340
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking) 3,4 3,8 3,4 3,6
Werkgelegenheid (in uren, %) 2,1 -2,7 2,3 1,7

Overig
Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in %) 73,9 74,9 73,3 74,4
Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur, %) 0,0 -1,2 1,5 1,4
Individuele spaarquote (niveau in % beschikbaar inkomen) 4,5 11,6 11,4 7,0
Saldo lopende rekening (niveau in % bbp) 9,4 7,0 8,3 9,1

Collectieve sector
EMU-saldo (% bbp) 1,7 -4,2 -5,3 -1,8
EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp) 48,5 54,3 57,4 56,0
Collectieve lasten (% bbp) 39,3 39,7 38,8 38,3
Bruto collectieve uitgaven (% bbp) 42,4 48,4 48,1 43,9

(a) De loonkostensubsidie NOW, en de continuïteitsbijdrage in de zorg, hebben een opwaarts effect op de
loonvoetmutatie bedrijven in 2020 van 3,3%-punt en een neerwaarts effect van 1,6%-punt in 2021 en 1,5%-punt 
in 2022.
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Aanvullende kerngegevens augustus 2021
2019 2020 2021 2022

Investeringen en uitvoer
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen, %) 8,5 -6,3 3,3 2,9
Investeringen bedrijven in woningen (%) 3,4 -2,6 4,7 3,5
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %) -3,1 -2,9 8,3 4,2
Wederuitvoer goederen (exclusief energie, %) 5,4 0,4 11,5 4,0

Prijzen, overheid, nationale cpi en contractloon marktsector
Nationale consumentenprijsindex (cpi, %) 2,6 1,3 1,9 1,8
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %) 1,6 1,2 1,7 1,7
Loonvoet sector overheid (%) (b) 2,3 4,4 0,7 2,1
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) (b) 3,0 1,6 0,5 2,7
Prijs materiële overheidsconsumptie (imoc) 2,4 1,7 2,1 1,9
Prijs intermediair verbruik (%) 2,8 1,3 4,6 1,3
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %) 2,3 1,7 1,9 2,6
Prijs nationale bestedingen (%) 2,8 2,1 2,6 1,9
Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%) 2,5 2,2 2,9 1,5
Cao-loon marktsector (%) 2,3 2,8 1,9 2,2

Diverse kerngegevens (in niveaus)
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) 813,1 800,1 849,5 893,2
Bevolking (in duizenden personen) 17282 17408 17470 17545
Beroepsbevolking (in duizenden personen) 9267 9308 9335 9445
Werkloze beroepsbevolkjng, nationale definitie (in duizenden personen) 349 396 350 375
Werkloze beroepsbevolking, nationale definitie (in % beroepsbevolking) 4,3 4,8 4,2 4,5
Bruto modaal inkomen (euro) 35000 36500 37000 38000
EMU-saldo structureel (EC-methode, % bbp) 0,7 -1,9 -4,3 -2,0

(b) De sluiting van delen van de overheid, in combinatie met doorbetaling van salarissen, en de
loonkostensubsidie NOW hebben een opwaarts effect op de mutatie in 2020 van 0,2%-punt. In 2021 en
2022 is er een neerwaarts effect van 0,1%-punt.



Bron: CPB

Hoe af te lezen?

omvat de helft van
de huishoudens

mediaan

Een mediaan is de middelste waarde van een verdeling van cijfers, geordend van 
laag naar hoog. Een mediane koopkrachtontwikkeling van 1,3% voor alle huis-
houdens betekent dat de helft van de huishoudens een koopkrachtontwikkeling 
van 1,3% of lager heeft, en de andere helft 1,3% of hoger. Voor de helft van de 
huishoudens valt de koopkrachtontwikkeling binnen het blauwe balkje, met een 
kwart boven en een kwart onder de mediaan. De andere helft van de 
huishoudens heeft een koopkrachtontwikkeling die hier buiten valt. De staarten 
van de boxplot laten de laagste en hoogste koopkrachtontwikkeling zien. 

(a) Exclusief incidentele inkomensveranderingen.
(b) Bruto inkomen uit arbeid of uitkering op huishoudniveau; het bruto 

minimumloon (wml) is in 2021 ongeveer 21.940 euro. De inkomensgroepen 
zijn verdeeld in vijf groepen van gelijke grootte in oplopende volgorde van 
inkomen, ieder 20% van alle huishoudens.

(c) De indeling naar inkomensbron is op basis van de hoogste inkomensbron op 
huishoudniveau, waarbij een huishouden waarvan hoofd of partner winst-
inkomen heeft, bij werkenden wordt ingedeeld. Huishoudens met vroeg-
pensioen of studiefinanciering als hoogste inkomensbron zijn uitgezonderd.

(d) Bij werkenden wordt geen rekening gehouden met incidentele verandering 
van het loon, zoals het ontvangen of wegvallen van bonussen.

(e) De indeling naar gezinssamenstelling is op basis van de aanwezigheid van 
kinderen tot achttien jaar en is exclusief huishoudens van gepensioneerden.

statisch, verandering in % (a) statisch, verandering in % (a)

Alle huishoudens

Inkomensgroepen (b)

1-20% (<113% wml)

21-40% (113-180% wml)

41-60% (180-275% wml)

61-80% (275-404% wml)

81-100% (>404% wml)

Inkomensbron (c)

Werkenden (d)

Uitkeringsgerechtigden

Gepensioneerden

Huishoudtype

Tweeverdieners

Alleenstaanden

Alleenverdieners

Gezinssamenstelling (e)

Met kinderen

Zonder kinderen

De laagste en hoogste waarde zijn afgekapt op 
respectievelijk het 5e en 95e percentiel omdat de raming 
van het minimum en maximum onnauwkeurig is.
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Ontwikkeling statische koopkracht 2021-2022
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