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Woord vooraf

Het actuele beeld van de wereldeconomie wordt gekenmerkt door een groot aantal
onzekerheden, die in dit Centraal Economisch Plan op diverse manieren aan de orde
komen. Op hoofdlijnen is het buitenlandbeeld voor de centrale projectie medio februari
afgesloten. De berekeningen voor de Nederlandse economie zijn gebaseerd op de begin
maart concreet bekende beleidsvoornemens, waarbij op verzoek van het kabinet de
belasting- en premietarieven voor 2000 vooralsnog zo zijn bepaald dat de microlastendruk
niet verandert. Nadere besluitvorming door het kabinet, zowel over de collectieve
uitgaven als over de collectieve lasten, zal uiteraard van invloed zijn op de verwachte
uitkomsten.

Bij de speciale onderwerpen in dit Plan komt allereerst de trefzekerheid van de CPB-
ramingen aan de orde. Hoewel daar ook wordt opgemerkt dat in het verleden behaalde
resultaten geen garantie kunnen bieden voor de toekomst, werpt de studie van
ramingsfouten uit het verleden wel enig licht op de onzekerheidsmarges die aan de
ramingen kleven. De andere onderwerpen die hoofdstuk IV nader belicht zijn het
landbouwbudget van de Europese Unie en het vraagstuk van de asielzoekers in
Nederland.

De directeur,

F.J.H. Don
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1 Als industrielanden worden aangeduid West-Europa, Canada, de Verenigde Staten, Japan, Australië en

Nieuw-Zeeland. De niet-industrielanden worden onderverdeeld in transitielanden en derdewereldlanden.

I Inleiding

I.1

De wereldeconomie

De wereldeconomie is zwaar aangeslagen. De financiële crisis die ruim anderhalf
jaar geleden in Zuidoost-Azië begon, heeft zich uitgebreid naar kwetsbare landen
buiten Azië. In de eerste helft van vorig jaar stagneerde de wereldhandel, en in de
tweede jaarhelft deed zich zelfs een daling voor. Mede door een stagnatie van de
uitvoer is ook de groei in West-Europa duidelijk afgezwakt. De Verenigde Staten
hebben hun hoge expansietempo ondanks de internationale perikelen weten vast
te houden. In de centrale projectie trekt de wereldhandel dit voorjaar aan, dankzij
hernieuwde invoergroei van Azië. Dan kan het Europese BBP-volume dit jaar met
gemiddeld 1½% toenemen en kan voor de Amerikaanse economie een zachte
landing worden geprojecteerd. Een somberder beeld, waarin de wereldhandel dit
jaar niet aantrekt, kan echter zeker niet worden uitgesloten.

In de tweede helft van vorig jaar begonnen de Westerse landen duidelijk meer last te
krijgen van de crisis, die medio 1997 in Zuidoost-Azië was uitgebroken. De invoer van
de niet-industrielanden daalde scherp, terwijl de invoergroei van de industrielanden1

vertraagde. Daardoor ging de totale wereldhandel licht dalen (zie grafiek I.1). Het herstel
in Azië werd bemoeilijkt door de Japanse recessie. Particulier kapitaal bleef zich massaal
terugtrekken uit riskante markten. Aandelenkoersen daalden scherp. Een wereldwijde
‘credit crunch’ dreigde. Beleidsmaatregelen van de industrielanden hielpen echter het
internationale vertrouwen weer te herstellen. De Amerikaanse centrale bank, die de
binnenlandse inflatiedreiging op dat moment als minder ernstig inschatte dan de gevaren
voor het Amerikaanse bankwezen en het internationale financiële stelsel, verlaagde vanaf
oktober in korte tijd driemaal haar rentetarief. Ook werd een Amerikaans ‘hedge fund’



12

van de ondergang gered. De West-Europese centrale banken kwamen begin december
met een gecoördineerde rentedaling, in het kader van de naderende monetaire unie. Door
een goede voorbereiding kon de overgang naar de euro bij de jaarwisseling bijna
vlekkeloos verlopen. Japan nam in oktober serieuze stappen om de problemen van de
bankensector aan te pakken en kondigde medio november een 
zeer omvangrijk nationaal stimuleringspakket aan. Voorts werden IMF- en Wereldbank-
faciliteiten ingezet om een verdere uitzaaiïng van de crisis te voorkomen. Brazilië kreeg
een omvangrijk steunpakket.

Eind vorig jaar werden in Azië de eerste tekenen van herstel zichtbaar, met name in
Zuid-Korea en Thailand. In de Verenigde Staten en Europa herstelden de beurskoersen
zich, zelfs zo zeer dat ook de zorgen over overwaardering terugkeerden. In de centrale
projectie neemt de invoervraag van Azië vanaf het tweede kwartaal van 1999 weer toe.
Hoewel voor de derdewereldlanden buiten Zuidoost-Azië nog met een voortgaande
invoerdaling moet worden gerekend, kan de totale wereldhandel dan weer toenemen en
de groei in de industrielanden ondersteunen.

Grafiek I.1  Invoervolume goederen per regio, 1996=100

De productie in de Verenigde Staten kon in 1998 een groeitempo van bijna 4%
vasthouden, hoewel de uitvoer volledig stagneerde. De investeringsgroei bleef bijzonder
krachtig, ondanks magere winststijgingen. De consumptie versnelde nog enigszins,
gesteund door een sterke werkgelegenheidsgroei, hoge reële loonstijgingen bij een
dalende inflatie en afnemende gezinsbesparingen. Verwacht wordt dat de productiegroei
geleidelijk zal vertragen naar een tempo van 2 à 2½% in 2000; deze geleidelijke
vertraging naar het trendmatige groeitempo wordt aangeduid als ‘zachte landing’. De
hausse van de consumptie en de bedrijfsinvesteringen loopt ten einde, terwijl door
verzadigingsverschijnselen ook de groei van de woningbouw zal afzwakken. De
arbeidsmarkt blijft gespannen en dat zou kunnen leiden tot een minder zachte landing van
de Amerikaanse economie, dat wil zeggen een scherpere groeivertraging, naar een lager
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tempo.  Financiële markten houden momenteel serieus rekening met versnelling van de
(loon-)inflatie en een daardoor uitgelokte verkrapping van het monetaire beleid.

Voor Japan lijkt het einde van de productiedaling (cumulatief 5½% in twee jaar tijd)
nabij. De productie en orderontvangsten van de industrie zijn in de tweede helft van 1998
niet verder ingezakt en de voorraden zijn teruggebracht tot meer normale proporties.
Recente lichtpuntjes zijn een beginnend vertrouwensherstel bij consumenten en
producenten en zelfs een lichte stijging van de openstaande aanvragen op de arbeids-
markt. Toch zal het herstel in eerste instantie van de overheidsbestedingen moeten
komen. Dalende gezinsinkomens belemmeren op korte termijn een consumptieherstel,
terwijl teruglopende winsten en lage bezettingsgraden niet aansporen tot hogere
bedrijfsinvesteringen. Bovendien betrachten banken nog steeds uiterste terughoudendheid
bij kredietverstrekkingen. De recente waardestijging van de yen beperkt de exportmoge-
lijkheden. Sinds kort nemen wel de overheidsinvesteringen weer toe. Zij zullen meer aan
de groei gaan bijdragen naarmate het jongstleden november aangekondigde stimulering-
programma (ter grootte van 4% van het BBP) ten uitvoer wordt gebracht. De Japanse
regering heeft tevens een bedrag ter grootte van 12% van het BBP uitgetrokken om de
aangeslagen bankensector op de been te helpen en de credit crunch weg te nemen. Het
is evenwel niet zeker of deze omvangrijke maatregelen toereikend zijn om de economi-
sche groei weer op gang te brengen.

Tabel I.1 BBP-volume naar regio’s, 1989-2000

1989-1992 1993-1996 1997-2000   1998   1999   2000

mutaties per jaar in %

Verenigde Staten 1,6 3,1 3,1 3,9 2½ 2¼
Japan 3,7 1,6 S 0,3 S 2,9 S 1   1¼
EU-landen 2,0 1,6 2,4 2,8 1½ 2   
Industrielanden 2,1 2,2 2,3 2,3 1½ 2   
Overige landen 3,3 5,1 3,4 2,2 2   4   
Wereld 2,7 3,6 2,8 2,2 1¾ 3   

De groei in Europa is in de loop van 1998 aangetast door de verzwakte wereldvraag,
nog voordat de Europese conjunctuur haar top had bereikt. Die aanvankelijke opleving
was overigens beduidend minder overtuigend dan in de Verenigde Staten. Vooral de
investeringen laten het in Europa afweten: het groeitempo over de afgelopen jaren
bedraagt nog niet de helft van dat in de Verenigde Staten. Waaraan dat ligt is niet
duidelijk. De winstgevendheid van de Europese productie lijkt niet minder groot, zodat de
oorzaak elders gezocht moet worden. Het aanzwellende Amerikaanse lopende-
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rekeningtekort wordt vooralsnog moeiteloos gefinancierd met een grote netto-kapitaalin-
stroom.

Het vertrouwen van Europese ondernemers is in de laatste maanden van 1998 scherp
gedaald en verwacht wordt dat de investeringsgroei over de projectieperiode zal
halveren. De consumptiegroei zal eveneens vertragen door een afnemende werkgelegen-
heidsgroei en zwakkere vermogenseffecten. De stagnatie van de uitvoer zal na de
beginmaanden van dit jaar door een traag herstel worden opgevolgd. Het productievolu-
me van de Europese Unie zal in de centrale projectie dit jaar met slechts 1½% groeien,
gevolgd door een groei van 2% in 2000. 

De lage wereldmarktprijzen en de zwakke volumeconjunctuur houden de inflatie in
Europa laag. De stijging van de consumentenprijsindex blijft in beide jaren beperkt tot
1%. In de raming is de dollar/euro-koers constant gehouden op het gemiddelde niveau
van januari, $ 1,16 per euro ofwel ƒ 1,90 per dollar. In samenhang met de lage inflatie is
bij deze koersverhouding gerekend met een lichte daling van de korte rente. In februari
apprecieerde de dollar tot iets boven ƒ 2,00. Deze appreciatie steunde op goed nieuws
over de Amerikaanse economie. De gevolgen van een blijvend hogere dollarkoers komen
verderop aan de orde in de vorm van een onzekerheidsvariant. Indien de hausse in de
Verenigde Staten ten einde loopt, kan de stemming echter snel omslaan. Dan zou de
dollar weer kunnen depreciëren, mede door het grote betalingsbalanstekort van de
Verenigde Staten.

Bij de tegenvallende economische groei zullen in het begrotingsbeleid van de Europese
landen automatische stabilisatoren een belangrijke rol gaan spelen. De stabiliteitsprogram-
ma’s die de EMU-landen eind vorig jaar hebben voorgelegd aan de EU, zijn op hogere
groeiverwachtingen gebaseerd. Uitvoering van de daarin neergelegde beleidsvoornemens
zal daardoor voor de meeste landen dit jaar toch leiden tot een stijgend overheidstekort.
Voor Frankrijk,  Italië en Spanje komt het vorderingentekort dit jaar dichtbij de grens van
3% BBP. Voor het eurogebied loopt het gemiddelde tekort op van 2,1% in 1998 naar
2½% van het BBP in dit en komend jaar. Voor de Europese Unie als geheel is het
vorderingentekort in beide jaren bijna een half punt kleiner door een lager tekort in het
Verenigd Koninkrijk.

De productiegroei van Duitsland loopt terug van 2,8% in 1998 tot 1½% dit jaar door een
stagnerende uitvoer, een sterke afzwakking van de investeringen in outillage en enige
voorraadintering. De val van de bouwproductie lijkt tot staan te komen en de groei van
de gezinsconsumptie zal dit jaar zelfs versnellen dankzij loonsverbetering en lastenverlich-
ting. Volgend jaar zal de groei licht aantrekken tot 2% onder invloed van de oplevende
uitvoer- en bouwactiviteiten. De consumptiegroei zwakt dan juist weer wat af. Na enkele
jaren van daling zullen de loonkosten per eenheid product in de projectieperiode wat gaan
oplopen. Dit jaar zorgt ook de verhoging van de belasting op energie voor wat opwaartse
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prijsdruk. De dalende invoerkosten en de zwakke conjunctuur maken het echter
onwaarschijnlijk dat de binnenlandse afzetprijzen gaan versnellen. Ook volgend jaar kan
het inflatietempo met ¾% zeer laag blijven.
De Franse economie groeit in de centrale projectie dit en komend jaar met 2%, tegen
3,2% vorig jaar. De consumptiegroei wordt minder krachtig, doordat de groei van de
werkgelegenheid vertraagt. De investeringen, die pas in 1998 na een jarenlange stagnatie
de weg omhoog vonden, kunnen het huidige matige groeitempo waarschijnlijk wel
vasthouden. In de komende jaren kan de loonkostenstijging iets toenemen door
arbeidsduurverkorting, maar de inflatie blijft desondanks ook komend jaar beperkt tot
¾%.

In Italië is de politieke en economische situatie vorig jaar minder onzeker geworden,
hetgeen geleid heeft tot een duidelijke opleving van de consumptie en de investeringen.
De productiegroei wordt vooralsnog geremd door een teruglopende export en een
afbouw van voorraden die fors waren opgelopen. De vraag in 1999 zal hetzelfde patroon
volgen als in het afgelopen jaar en wederom uitmonden in een productiegroei van 1½%.
Een versnelling van de groei tot 1¾% in 2000 lijkt aannemelijk, als de voorraadintering
is voltooid en de uitvoer weer aantrekt. Scherpe concurrentie en hoge werkloosheid
beperken ook hier de loon- en prijsdruk.

De groei in het Verenigd Koninkrijk, die de afgelopen jaren werd gekenmerkt door
een krachtige expansie van de investeringen, is in de loop van 1998 meer afgezwakt dan
die elders in Europa. Vooral de consumptiegroei vertraagde, maar dat viel te verwachten
na de jarenlange uitbundige toename. De uitvoer werd extra getroffen door de
appreciatie van het Britse pond. Voor dit jaar wordt gerekend op een aanhoudend
zwakke consumptie en een aanzienlijke vertraging van de investeringsgroei. Het herstel
van de uitvoer zal pas later in het jaar op gang komen. Een en ander resulteert in een
productiegroei van naar schatting ¾%, oplopend naar 1¾% in 2000. Een recessie wordt
niet verwacht, mede vanwege het stimulerende monetaire en begrotingsbeleid.

In de centrale projectie neemt de voor Nederland relevante wereldhandel dit jaar met
slechts 1¼% toe, gevolgd door een versnelling naar 5½% in 2000. Omdat de relevante
wereldhandel zich aan het begin van 1999 nog onder het gemiddelde niveau van vorig
jaar bevond, is gedurende dit jaar een duidelijk herstel nodig om op jaarbasis het
genoemde groeicijfer te halen (zie grafiek I.2). De daling van de internationale prijzen
zwakt sterk af, maar desondanks zal de Nederlandse invoerprijs van goederen in guldens
gemeten dit jaar nog 4% lager uitkomen dan in 1998. In de loop van volgend jaar komen
de prijsdalingen naar verwachting tot staan, maar van jaar op jaar zal de invoerprijs ook
dan nog een daling vertonen. De geraamde concurrentenprijs laat een vergelijkbaar
verloop zien.
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Grafiek I.2 Relevant wereldhandelsvolume (mutaties ten opzichte van het
voorafgaande kwartaal op jaarbasis, in %)

Onzekerheden

De internationale omstandigheden zijn in vergelijking met de afgelopen herfst wel
verbeterd, maar onvoldoende om de wereldeconomie krachtig te laten opveren. Daarvoor
is de situatie nog te labiel en bevat  het beeld  nog te veel onzekerheden. Omdat de
laatste in hoge mate met elkaar samenhangen behoort ook een beduidend somberder
scenario tot de mogelijkheden. Daarnaast wijzen recente ontwikkelingen op de
mogelijkheid van een hogere dollarkoers in de projectieperiode. Deze onzekerheden zijn
uitgewerkt in twee varianten.

In de eerste variant begint het herstel van de (relevante) wereldhandelsgroei niet in het
tweede kwartaal van 1999, maar pas begin volgend jaar. Door negatieve overloop daalt
de relevante wereldhandel dit jaar dan licht, terwijl de voor 2000 voorziene groei halveert
tot 2¾%. Meerdere ontwikkelingen liggen ten grondslag aan dit sombere scenario. In de
eerste plaats laat  het herstel van de Japanse economie langer op zich wachten: de
daadkracht van de overheid schiet tekort, de structurele problemen zijn te diep geworteld
en de noodzakelijk geachte binnenlandse consensus blijft uit. Mede hierdoor wordt het
herstel in geheel Zuidoost-Azië vertraagd. De invoervraag van de overige derdewereld-
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landen zakt gedurende 1999 sneller in, mede door aanhoudend lage olieprijzen en verder
dalende noteringen van andere grondstoffen. Nieuwe depreciatierondes doen zich voor
in dat deel van de wereld. Doordat  exportimpulsen uitblijven wordt de groeivertraging
in de Verenigde Staten en Europa in dit scenario scherper. Investeringsplannen worden
op korte termijn neerwaarts bijgesteld en wereldwijd dalende aandelenkoersen drukken
de gezinsuitgaven, met name in de Verenigde Staten. Continentaal Europa wordt onder
deze omstandigheden tot pro-cyclische beleidsaanpassingen gedwongen, om te
voorkomen dat de begrotingstekorten te ver oplopen. Een verruiming van het monetaire
beleid kan in dit scenario op korte termijn maar weinig tegenwicht bieden aan deze
negatieve impulsen. Het gevolg is dat de productiegroei in Europa gedurende twee jaar
blijft hangen op 1%. De Amerikaanse groei vertraagt in dit scenario tot 2¼% in 1999 en
1¼% in 2000. In Japan daalt de productie dit jaar met 2%, terwijl het herstel in 2000
beperkt blijft tot nog geen ½%. De werkloosheid in Japan loopt versneld op en  overal
elders begint zij weer te stijgen. In Japan versterken in dit scenario de deflatoire
tendenties. Zij kunnen niet worden gepareerd met verdere monetaire verruiming, omdat
de officiële rentetarieven al bijna nul zijn en ook voor de marktrente de bodem in zicht
is. In Europa daalt de inflatie verder, met een gemiddelde consumentenprijsstijging van
circa ½% in 1999 en 2000. In sommige West-Europese landen dalen de consumentenprij-
zen licht. In Amerika blijft de gevreesde inflatieversnelling achterwege. Bij de zwakke
volumeconjunctuur en de lage inflatie is in Europa en de Verenigde Staten wel een
verdere rentedaling te verwachten.

Bij de wisselkoersvariant is verondersteld dat de Amerikaanse dollar en het Britse pond
in 1999 en 2000 ruim 5% sterker zijn tegenover de euro en de yen dan in de centrale
projectie. Dit stemt overeen met de feitelijke koersen per ultimo februari, met een
dollarkoers van f 2,00. De concurrentiepositie van continentaal West-Europa en Japan
verbetert, waardoor de  productiegroei in deze regio’s wat hoger uitkomt dan in het
centrale pad, ondanks enige ruilvoetverslechtering. De effecten op de Amerikaanse,
Britse en derdewereldeconomie zijn uiteraard tegengesteld. Door het hoge aandeel van
de intra-Europese handel resulteert per saldo een iets hogere (relevante) wereldhandels-
groei. De wisselkoersvariant is technisch ingevuld, dat wil zeggen dat geen achterliggen-
de veronderstellingen zijn gemaakt over hogere groei in de Verenigde Staten of lagere
groei in Europa. Beide zijn denkbaar, maar hebben tegengestelde effecten op de voor
Nederland relevante wereldhandel.

In de volgende paragraaf komen de gevolgen van de twee zojuist geschetste varianten
voor Nederland aan de orde. Natuurlijk kunnen zij slechts een illustratie bieden van de
actuele onzekerheden rond de centrale projectie voor de wereldeconomie. Ook los van
de ontwikkelingen in Azië zijn vraagtekens te zetten bij de West-Europese groeikracht
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op korte termijn. Recente informatie over Duitsland, hoewel niet eenduidig, stemt niet
optimistisch. 
De meest recente ramingen van de OESO, de Europese Commissie en het IMF geven
hogere groeicijfers dan het CPB hanteert in de centrale projectie, al wijzen zij daarbij wel
op grote neerwaartse risico’s. De uit diverse bronnen door het CPB verzamelde
informatie duidt op zeer lage wereldhandelscijfers voor het vierde kwartaal van 1998,
waardoor het groeicijfer voor 1999 op jaarbasis sterk wordt gedrukt. In samenhang met
de zwakkere volumeconjunctuur raamt het CPB ook lagere internationale prijzen dan de
andere organisaties.

Na afsluiting van de ramingen is de olieprijs sterk gestegen, onder invloed van nieuwe
afspraken tussen de OPEC-landen. Indien de olieprijs dit jaar gemiddeld hoger uitkomt
dan $ 11½ per vat (Brent), heeft dat een opwaarts effect op de Nederlandse inflatie en
de gasbaten, en een negatief effect op het BBP en de werkgelegenheid (zie CEP 1998
blz. 18 voor een indicatie van de effecten van een andere olieprijs).

I.2 De Nederlandse economie

Doordat het niveau van de wereldhandel gedurende de tweede helft van 1998
daalde, kwam een eind aan de opgaande fase van de conjunctuur. Dit jaar ligt de
uitvoer maar bijzonder weinig boven het gemiddelde niveau van vorig jaar, maar
de consumptie groeit op jaarbasis nog met 3¾%. Volgend jaar trekt de uitvoer-
groei aan, maar moet met een minder sterke consumptiegroei worden gerekend. De
industrie ondervond als eerste de gevolgen van de conjunctuuromslag, maar ook
de tertiaire dienstensector krijgt met een geringere toename van de afzet te maken.
Per saldo neemt het nationale BBP in de centrale projectie in beide jaren met 2%
toe. De groei van de werkgelegenheid volgt, met vertraging, de afzwakking van de
productiegroei. De winstgevendheid loopt sterk terug. De inflatie daalt tot circa
1% per jaar.

De verslechterde vooruitzichten voor de internationale economische ontwikkeling
betekenen voor de Nederlandse economie dat de gematigde afzwakking van de BBP-
groei, zoals die in de MEV nog werd verwacht (van 4% in 1998 naar 3% dit jaar),
aanmerkelijk scherper wordt. In november heeft het CPB de groeiverwachting voor de
Nederlandse economie voor 1999 al bijgesteld tot 2¼% en met dit CEP gaat daar nog
eens een kwart punt van af.

In het najaar kwamen de meeste organisaties die economische voorspellingen voor
de korte termijn maken met neerwaartse bijstellingen (zie grafiek I.3). Ook de omvang
van de bijstellingen is vergelijkbaar. Wel was het CPB van meet af aan minder
optimistisch voor 1999 dan internationale organisaties zoals de OESO. Op dit moment ligt
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de CPB-raming voor het BBP-verloop wederom onder die van de OESO en de
zogenoemde consensusraming, het gemiddelde van de ramingen van een tiental
Nederlandse banken en effectenhuizen.

Grafiek I.3 Voorspellingen BBP-groei, CPB, OESO en consensus, 1998-1999

Bron: CPB; OESO; diverse nummers van ‘Consensus Forecasts’ (Consensus Economics, Londen).

Het omgekeerde deed zich voor bij de voorspellingen voor 1998. Reeds in de zomer van
1997 werd het voor het CPB duidelijk dat de Nederlandse economie een conjunctureel
topjaar te wachten stond met een BBP-groei van tegen de 4%. De OESO wijzigde de
inzichten een half jaar later en de consensus-raming ging zelfs pas een heel jaar later
omhoog, toen de eerste, uitstekende, kwartaalcijfers voor 1998 werden gepubliceerd.
Eind februari heeft het CBS de groei van het BBP in 1998 voorlopig vastgesteld op 3,7%.

Gewoonlijk zijn er geen grote verschillen tussen de ramingen van de OESO, de EU
en het CPB. De analyse in paragraaf IV.1 van dit CEP laat zien dat de ramingsfouten
soms aanzienlijk zijn, maar dat de trefzekerheid van de CPB-ramingen gemiddeld niet
duidelijk beter of slechter is dan die van andere organisaties.

De scherpe groeivertraging van het BBP dit jaar is het gevolg van de forse afzwakking
van de groei van de relevante wereldhandel. In het kielzog daarvan neemt het
Nederlandse uitvoervolume maar met 1¾% toe en dat is bijzonder weinig vergeleken met
de 7,2% die vorig jaar is gerealiseerd. Dat de uitvoer in 1999 maar weinig boven het
gemiddelde niveau van vorig jaar ligt, is mede het resultaat van de daling van het niveau
van de uitvoer gedurende de tweede helft van vorig jaar. De consumptie ligt dit jaar naar
verwachting 3¾% boven het gemiddelde niveau van 1998. Deze toename is voor een
belangrijk deel te danken aan de versnelling van de groei van de consumptieve
bestedingen  in de tweede helft van 1998.
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In de centrale projectie blijft de BBP-groei in 2000 stabiel op 2%, hoewel de uitvoer
duidelijk in de lift zit. Dat de BBP-groei niet versnelt komt vooral doordat de consumptie
volgend jaar  minder groeit. Het koopsentiment verflauwt omdat de werkgelegenheids-
ontwikkeling aan dynamiek verliest, de koopkracht minder stijgt en de vermogenseffecten
op de consumptie wegebben. Al met al is de conjuncturele neergang van de Nederlandse
economie in de ramingen voor 1999-2000, met BBP-groeicijfers van twee maal 2%, mild
in vergelijking met de neergang van begin jaren negentig (zie grafiek I.4). Een scherpere
groeivertraging kan echter niet worden uitgesloten. Bij een somberder beeld voor de
wereldeconomie, waarin de wereldhandelsgroei pas volgend jaar herstelt, resulteren voor
Nederland groeicijfers van 1¾% in 1999 en 1¼% in 2000 (zie kader), gemiddeld even
laag als de groeicijfers in 1992-93.

Grafiek I.4 BBP-groei en winstgevendheid, 1988-2000a

a Grijze achtergrond duidt op periodes met minder-dan-trendmatige groei.
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Tabel I.2 Enkele kerngegevens voor Nederland, 1996-2000

  1996   1997   1998   1999   2000

  mutaties per jaar in %
Internationaal
Relevant wereldhandelsvolume 3,9 9,2 6,3 1¼ 5½
Prijspeil goedereninvoer 0,7 2,6 S 2,5 S 4   S ½
Dollarkoers (niveau, guldens) 1,69 1,95 1,98 1,90 1,90 
Olieprijs (Brent, niveau, dollars per vat) 20,7 19,2 12,9 11½ 13   

Lonen en prijzen
Contractloon marktsector 1,7 2,2 3 2¾ 1½
Loonsom per werknemer marktsector 2,0 2,3 2,8 3¾ 1¾
Prijsconcurrentiepositieb 3,1 3,8 S 0,4 S ¾ S ¼
Consumentenprijsindex 2,0 2,2 2,0 1¼ 1   
Koopkracht modale werknemer (excl. incidenteel) 0,4 0,6 1,6 ¾ ¼

Volume bestedingen en productie
Goederenuitvoer (excl. energie) 5,2 7,2 7,2 1¾ 5   
Goedereninvoer 6,1 7,6 7,8 2½ 5   
Particuliere consumptie 2,7 3,0 4,4 3¾ 2¾
Bruto investeringen bedrijven (excl. woningen) 7,9 8,0 6,0 ¼ S 1   
Investeringen in woningen 0,8 7,0 0,1 S 1    ½
Productie marktsectora 2,9 5,2 4,0 2   2¼
Bruto binnenlands product 3,1 3,6 3,7 2   2   
Reëel nationaal inkomen 3,8 4,4 3,8 2½ 2¼

Arbeidsmarkt
Werkgelegenheid (in arbeidsjaren) 2,0 2,6 2,7 1½ ¾
Werkgelegenheid ($ 12 uur/week, in personen) 2,3 2,8 2,9 1¾ 1   
Arbeidsaanbod (in personen) 1,5 1,8 1,4 1¼ 1¼

niveaus

Werkloze beroepsbevolking (in dzd) 494 438 349 330   355   
Idem in % van de beroepsbevolking 7,6 6,6 5,2 4¾ 5¼
Personen met een werkloosheidsuitkering (in dzd) 765 701 608 595   625   
Verhouding niet-actieven versus actieven (in %) 80,2 77,6 74,6 74   74   

Collectieve sector
Vorderingentekort collectieve sector (in % BBP)c 2,0 0,9 0,7 1,7 1,5
Bruto schuld collectieve sector (ultimo jaar, in %)c 77,1 71,4 67,3 67,1 67,1
Collectieve-lastendruk (in % BBP) 43,9 43,7 43,4 43,9 44,0

Diversen
Arbeidsinkomensquote marktsectora (in %) 82,6 81,1 80,9   83   83½
Arbeidsproductiviteit marktsectora 0,4 2,3 1,0   ½ 1¼
Saldo lopende rekening betalingsbalans (in % BBP) 5,9 6,7 5,9 5¼ 5¼
Lange rente (in %, 10-jaars staatsleningen) 6,2 5,6 4,6 4   4   

a Bedrijven exclusief delfstoffenwinning, verhuur en handel in onroerend goed en zorg.
b Prijsstijging relevante wereldhandel minus prijsstijging uitvoer van goederen (excl. energie).
c In procenten van het  geharmoniseerde BBP. 
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Onzekerheidsvarianten buitenlandse ontwikkeling

In de centrale projectie is sprake van een herstel van de wereld-
handel vroeg in dit jaar. Een later herstel is echter allerminst
uitgesloten. Het linkerdeel van de tabel toont de effecten van een
somberder scenario, dat aan het eind van paragraaf I.1 is be-
schreven. Niet alleen de wereldhandelsgroei komt dan lager uit,
maar ook de buitenlandse prijsontwikkeling. De geringere
toename van de uitvoer resulteert in dit geval in zowel 1999 als
2000 in een tegenvallende economische groei.

Het rechterdeel van de tabel toont de effecten van een 5%
hogere gemiddelde koers van dollar en pond in zowel 1999 als
2000. Omdat de Europese concurrentiepositie verbetert, groeien
de Nederlandse uitvoermarkten in deze variant harder. De waar-
dedaling van de euro leidt tot een hogere inflatie. De tijdelijke
verbetering van de prijsconcurrentiepositie en de hogere groei
van de relevante wereldhandel resulteren in beide jaren in een
sterkere toename van de uitvoer en daarmee van het BBP.

Effecten later herstel wereldhandel, resp. 5% hogere koers van
dollar en pond

later herstel 
wereldhandel

5% hogere koers
dollar en pond

1999 2000 1999 2000

cumulatieve afwijkingen in %

Relevante wereldhandel – 1,6 – 4,3 0,3 0,6
Concurrentenprijs (exclusief energie) – 1,0 – 3,3 1,9 2,1
Invoerprijs – 1,3 – 4,1 1,0 1,4

Consumptieprijs – 0,2 – 1,0 0,2 0,6
Contractloon 0,0 S 0,2 0,0 0,4
BBP-prijs 0,0 S 0,9 0,3 0,8

Particuliere consumptie 0,1 0,2 0,0 0,0
Investeringen bedrijven – 0,5 – 2,9 0,4 1,3
Uitvoer goederen (exclusief energie) – 1,7 – 4,5 0,8 1,3
Bruto binnenlands product – 0,4 – 1,2 0,2 0,5
Werkgelegenheid (in personen) 0,0 S 0,4 0,1 0,3
Arbeidsinkomensquote (niveau) 0,3  1,6 S 0,6 S 0,8
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De industrie ondervond als eerste de gevolgen van de neergang: dat is overigens het
gebruikelijke beeld bij een conjunctuuromslag. De productie van de industrie is in de loop
van vorig jaar al flink teruggevallen. In de eerste helft van 1998 groeide de industriële
productie op jaarbasis nog met 3¾% ten opzichte van het daaraan voorafgaande halfjaar,
maar in de tweede helft was sprake van een krimp van 4% op jaarbasis. In de loop van
dit jaar gaat de industriële productie weliswaar weer duidelijk groeien, maar door de
sterke daling van het productieniveau in de tweede helft van 1998 blijft de productie dit
jaar gemiddeld nog enigszins onder het gemiddelde niveau van 1998. In de tertiaire
dienstensector was ook sprake van een afzwakking van het productieverloop, maar die
was aanmerkelijk geringer dan in de industrie. In de loop van dit jaar vertraagt de
productie-ontwikkeling in deze sector verder, waardoor de productiegroei in 1999 naar
verwachting op 2¾% uitkomt (1998: 4¾%). Zoals de industrie het eerste in het dal
kwam, zo krabbelt deze daar ook weer als eerste uit: in 2000 groeit de industriële
productie weer met 2%. De groei van de tertiaire dienstensector blijft ongeveer constant
op 2½%, als resultante van aantrekkende leveringen aan de industrie en een verder
afzwakkende consumptiegroei.

De neergaande conjunctuur blijft niet zonder gevolgen voor de groei van de werkgelegen-
heid. Deze volgt, met vertraging, de afzwakking van de productiegroei. De werkgelegen-
heid in personen neemt in 1999 en 2000 in de centrale projectie gemiddeld nog maar met
1¼% per jaar toe. Dit betekent een halvering van het groeitempo in vergelijking met de
jaren 1995-1998. Het betekent ook een einde aan de daling van de werkloosheid.

Net als begin jaren negentig gaat de conjuncturele groeivertraging gepaard met een
sterk teruglopende winstgevendheid. De arbeidsinkomensquote van de marktsector loopt
in twee jaar tijd naar verwachting met bijna 3%-punten op. Bij het somberder beeld voor
de wereldeconomie dat in een onzekerheidsvariant is uitgewerkt, resulteert zelfs een
stijging met 4½%-punt (zie kader). Begin jaren negentig liep, in een periode van drie jaar,
dit kengetal ruim 5%-punten op. Dankzij de lage rentestand zijn de rentelasten op vreemd
vermogen nu wel duidelijk lager, zodat de rentabiliteit op eigen vermogen minder te lijden
heeft.

De scherpe groeivertraging van de productie en de verslechtering van de winstge-
vendheid laten hun sporen na in de ontwikkeling van de investeringen van bedrijven. Na
een hausseperiode van vier jaren zullen de investeringen dit jaar waarschijnlijk stagneren
en volgend jaar zelfs iets dalen. Het einde van de hausse kondigde zich in de industrie al
in de loop van 1998 aan, want de bezettingsgraad van de productiecapaciteit lag in
december anderhalve punt onder het niveau van maart. De geprojecteerde investerings-
ontwikkeling leidt tot een daling van de (macro) investeringsquote, nadat deze in 1998 nog
bijna de top van 1989 evenaarde. In de industrie lag de investeringsquote vorig jaar
evenwel nog ruimschoots onder die van 1989. Mede als gevolg daarvan was de
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gemiddelde leeftijd van het machinepark in 1997 hoger dan in 1990. Dat is voor de wat
langere termijn een tamelijk zorgelijke constatering. Indien de investeringsgroei zich niet
hervindt, staat daardoor immers de concurrentiepositie in technologisch opzicht op het
spel.

Twee factoren dragen eraan bij dat de huidige neergang, evenals de winsterosie, in de
centrale projectie minder groot is in vergelijking met het begin van de jaren negentig. In
de eerste plaats ondervinden de consumptieve bestedingen van gezinnen nu, in
tegenstelling tot begin jaren negentig, steun vanuit de sterke stijging van de waarde van
het aandelen- en huizenvermogen in het recente verleden. In de tweede plaats is de kans
op een sterke appreciatie van de gulden, zoals na de EMS-crisis van najaar 1992, klein.
Destijds zette de waardevermeerdering van de gulden de prijsconcurrentiepositie, en
daarmee vooral de winstmarges op uitvoer, zwaar onder druk.  Wisselkoersveranderin-
gen in het eurogebied zijn sinds 1 januari van dit jaar uitgesloten. Daar komt bij dat de
huidige kracht van de Amerikaanse economie voor de korte termijn eerder wijst op een
sterke dan op een zwakke dollar. 

In een periode van neergaande conjunctuur reageert de loonontwikkeling gewoonlijk met
vertraging op de veranderde omstandigheden. Hetzelfde geldt, zoals reeds naar voren
kwam, voor de groei van de arbeidsvraag. Een en ander impliceert dat het patroon van
de reële arbeidskosten sterk anticyclisch is, en dat van de arbeidsproductiviteit sterk
procyclisch, zoals grafiek I.5 illustreert. Het niet-synchroon lopen van deze patronen
verklaart waarom de winstgevendheid doorgaans stijgt en daalt met de conjunctuur. Als
de toename van de reële arbeidskosten uitstijgt boven die van de arbeidsproductiviteit,
stijgt per definitie de arbeidsinkomensquote. Grafiek I.5 laat zien dat er een grote
overeenkomst bestaat in de ontwikkeling van reële arbeidskosten en productiviteit tussen
enerzijds 1999-2000 en anderzijds 1991-1993. De vergelijkbare groei van de reële
arbeidskosten is nu wel het resultaat van veel  lagere nominale stijgingen van de loonsom
per werknemer en de toegevoegde-waarde-prijs. Ook de stijging van de consumenten-
prijsindex (CPI) ligt nu op een lager niveau dan toen.
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Grafiek I.5 Arbeidsproductiviteit en reële arbeidskostena

a Grijze achtergrond duidt op periodes met minder-dan-trendmatige groei.

Met het geraamde cijfer van 1½% ligt de contractloonstijging in de projectie voor volgend
jaar nog ½% boven de toename van de CPI. Vergeleken met de verwachte contract-
loonstijging van 2¾% van 1999 vraagt deze uitkomst  niettemin om de nodige terughou-
dendheid van de sociale partners bij de loonvorming. Een hogere loonstijging kan bepaald
niet worden uitgesloten, zeker wanneer veel contracten voor 2000 al gesloten worden
voordat de inflatiecijfers een duidelijke daling laten zien en voordat de verslechterde
conjunctuur ook zichtbaar wordt in een oplopende werkloosheid. Bijgaand kader schetst
de effecten van een hogere contractloonstijging in 2000.
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Ondanks de geprojecteerde reële loonstijging neemt de inflatie in de raming af van circa
2% in 1996-1998 naar circa 1% in 1999-2000. De belangrijkste oorzaak is de (vertraag-
de) doorwerking van de prijsdalingen in de internationale handel. De olieprijs is zelfs zo
zeer gedaald dat de gasprijs voor kleinverbruik dit jaar daalt ondanks de verhoging van
de kleinverbruikersheffing op energie. Een later herstel van de wereldeconomie zal de
internationale handelsprijzen verder doen dalen, zodat de binnenlandse inflatie nog lager

Onzekerheidsvariant contractloonstijging in 2000

Een risico van binnenlandse oorsprong betreft de contractloon-
ontwikkeling. Daarom zijn de effecten berekend van een toena-
me van de contractlonen in 2000 die zowel in de marktsector als
in de collectieve sector 1% hoger uitkomt dan de 1½% die in de
centrale projectie is voorzien. De werkgelegenheid groeit in dat
geval volgend jaar minder, omdat hogere reële loonkosten leiden
tot een lagere ar-beidsintensiteit van de productie. Op middel-
lange termijn is ook sprake van productieverlies, zodat het
negatieve werkgelegenheidseffect in de marktsector oploopt tot
0,3% à 0,4% op middellange termijn. Wanneer de collectieve
sector zich door budgettaire krapte gedwongen ziet om de werk-
gelegenheid ook neerwaarts aan te passen, komt het totale
werkgelegenheidsverlies groter uit dan in de tabel is vermeld.

Effecten 1% hogere loonstijging in 2000

2000 2004

cumulatieve afwijkingen in %

Contractloon 1,0 1,3
Consumptieprijs 0,2 0,4
BBP-prijs 0,3 0,7

Particuliere consumptie 0,2 0,4
Investeringen bedrijven 0,1 – 0,7
Uitvoer goederen (excl. energie) – 0,1 – 1,0
Bruto binnenlands product 0,1 – 0,1
Werkgelegenheid (in personen) – 0,1 – 0,2
Arbeidsinkomensquote (niveau) 0,4 0,3
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uitkomt. Anderzijds heeft een gemiddeld sterkere dollarkoers of hogere loonvoet een
opwaarts effect op de inflatie. Deze onzekerheidsvarianten (zie kaders) illustreren de
onzekerheidsmarges rond de inflatieraming.

In januari en februari van dit jaar lag de consumentenprijsindex nog meer dan 2%
boven het niveau van een jaar eerder. Deze recente realisatiecijfers vertonen enige
spanning met de raming van gemiddeld 1¼% inflatie in 1999. In Duitsland daalde het
inflatietempo tussen juni 1998 en januari 1999 van 1,4% naar 0,2% (mutaties consumen-
tenprijsindex ten opzichte van dezelfde maand van het voorgaande jaar), wat laat zien dat
een snelle daling geenszins onmogelijk is. Vooralsnog liggen de Nederlandse inflatiecijfers
echter duidelijk boven het Europese gemiddelde, en de meest recente cijfers van
dollarkoers en olieprijs vergroten de kans dat de inflatie in de centrale projectie wordt
onderschat. Voor wat betreft het buitenlandbeeld is de projectie op hoofdlijnen medio
februari afgesloten.

Een bijzondere onzekerheid vloeit voort uit de millenniumproblematiek. Het CPB
verwacht hiervan geen merkbaar effect op de macro-economische jaarcijfers, ervan
uitgaande dat bedrijfsleven en overheid dit jaar nog alles op alles zetten om hun software
millenniumbestendig te maken en noodvoorzieningen treffen om eventueel toch nog
optredende productieverstoringen in 2000 snel het hoofd te kunnen bieden. 

Het millenniumprobleem kan de economische ontwikkeling desondanks beïnvloeden
indien bedrijven en gezinnen tegen het einde van dit jaar extra voorraden vormen. Bij
bedrijven is extra voorraadvorming van grondstoffen en halffabrikaten denkbaar. Ook
gezinnen slaan aan het eind van het jaar wellicht wat extra in, met name in de categorie
voedings- en genotmiddelen. Mocht inderdaad extra voorraadvorming optreden, dan komt
de BBP-groei als gevolg daarvan dit jaar hoger uit dan in de projectie. Daartegenover
staat dan echter een tegenvallende productiegroei in 2000. Het negatieve effect op het
groeicijfer volgend jaar is in dit geval zelfs het dubbele van het gunstige effect in 1999,
omdat in het jaar 2000 niet alleen de voorraadimpuls wegvalt, maar bedrijven en gezinnen
bovendien zullen interen op de gevormde voorraden. Terugkeer naar een normaal niveau
van voorraadvorming betekent dan in 2001 nog een positief effect op de productiegroei.

Andere risico’s die aan het millenniumprobleem verbonden zijn betreffen aanbodver-
storingen, vertrouwenseffecten en groeivertraging van de structurele productiviteit.
Soortgelijke effecten in het buitenland kunnen doorwerken naar de Nederlandse
exportmarkt en concurrentiepositie. Bij een combinatie van pessimistische veronderstel-
lingen resulteert op jaarbasis een negatief effect op het BBP van ¾ à 1% in 2000. Dit
effect is voor het grootste deel niet structureel.
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I.3 Collectieve sector

De tegenvallende groei betekent vooral in 2000 minder belasting- en premie-
opbrengsten. Zonder nader beleid zal het uitgavenkader worden overschreden, in
1999 vooral door tegenvallers bij waterschade en asielzoekers. Volgend jaar
hebben de sterk loongevoelige collectieve uitgaven bovendien te kampen met de
verdere stijging van de reële lonen. De onzekerheden over de wereldeconomie
hebben niet veel betekenis voor de budgettaire kerncijfers van dit jaar, maar des
te meer voor die van volgend jaar.

Sinds de Miljoenennota 1999 is het economische beeld voor dit jaar aanzienlijk
verslechterd. De gevolgen daarvan voor de overheidsfinanciën komen echter grotendeels
pas volgend jaar tot uiting. Afgemeten aan de daarvoor door het kabinet vastgestelde
ijklatten wordt de reële inkomstentegenvaller voor dit jaar niettemin geraamd op ƒ 2½
mld, in samenhang met nieuwe informatie over het kaspatroon van de vennootschapsbe-
lasting. De opbrengst van belastingen en premies op arbeid blijft dit jaar grotendeels
intact omdat de neerwaartse bijstelling van de werkgelegenheidsgroei nog beperkt is en
de reële loonvoet zelfs iets hoger uitkomt. Bij enkele belastingsoorten (overdrachtsbe-
lasting, dividendbelasting) wordt zelfs een meevaller voorzien. De verslechtering van de
winstgevendheid komt met ongeveer een jaar vertraging tot uiting in de opbrengsten van
de vennootschapsbelasting. Voor de collectieve uitgaven wordt thans voor 1999 een
overschrijding van het reële uitgavenkader met ruim  ƒ 1½  mld geraamd, maar deze
overschrijding vindt zijn verklaring maar voor een klein deel in de lagere economische
groeiverwachting (hogere werkloosheidsuitgaven). De belangrijkste andere factoren
achter de uitgavenoverschrijding in dit jaar zijn de gevolgen van de wateroverlast uit
1998, de hogere instroom van asielzoekers en besparingsverliezen in de zorgsector.

Een aantal mutaties in uitgaven en niet-belastingmiddelen blijft buiten het bestuurlijke
uitgavenkader, maar belast wel het EMU-tekort. Het totaal van de EMU-relevante netto
uitgaven groeit dit jaar in reële termen met circa ƒ 5 mld meer dan de uitgaven binnen
het kader. De belangrijkste posten die dit verschil verklaren zijn de eigen uitgaven van
de lagere overheden (bijna ƒ 1 mld), de uitgaven ten laste van het Fonds Economische
Structuurversterking (ƒ ¾ mld), de scherpe terugval van de gasbaten (ƒ 2 mld) en het
wegvallen van de incidentele baten uit de veiling van etherfrequenties (ƒ 1¼ mld buiten
uitgavenkader). Het grootste deel van de EMU-relevante netto-uitgavengroei wordt dit
jaar opgevangen door de collectieve lasten. Dit is vooral mogelijk door de groei van de
grondslagen voor belasting- en premieheffing, en maar voor een klein deel het gevolg van
hogere tarieven (de microlastendruk stijgt met ƒ 2 mld). Door de stijging van de
arbeidsinkomensquote groeit de grondslag voor de heffingen op arbeidsinkomen sneller
dan het BBP, zodat de collectieve lastendruk oploopt. De navenant minder snelle groei
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van de grondslag voor de winstbelasting, en latere schade in de werkgelegenheidsgroei,
komt pas in latere jaren tot uiting in de belasting- en premie-inkomsten.
Per saldo komt het vorderingentekort van de collectieve sector dit jaar zonder nader
beleid uit op 1,7% BBP, dit is 0,4% BBP hoger dan in de MEV 1999 werd geraamd.
Naar huidig inzicht is het tekort in 1998 juist 0,5% BBP lager uitgekomen dan bij de MEV
nog werd verwacht. De belangrijkste factoren achter deze meevaller zijn ƒ 1½ mld
hogere inkomsten (saldo van belastingmeevaller, premietegenvaller en een verrassende
meevaller bij de gasbaten), ƒ 1 mld lagere uitgaven en een naar verwachting ƒ 1 mld
hoger vorderingenoverschot bij gemeenten en provincies. De EMU-schuldquote kon
vorig jaar nog eens extra afnemen omdat De Nederlandsche Bank al in november een
bedrag van ƒ 5 mld aan de staatskas afdroeg in verband met de start van de euro.

Tabel 1.3 Collectieve financiën, 1996-2000

1996 1997 1998 1999 2000

% BBP

Bruto collectieve uitgaven 52,8 51,4 50,3 51,1 50,9
Collectieve lastendruk 43,9 43,7 43,4 43,9 44,0
EMU-tekort 2,0 0,9 0,7 1,7 1,5
EMU-schuld 77,1 71,4 67,3 67,1 67,1

mld gld

Reële groei netto collectieve uitgavena
S 3   7   4½ 18½ 6½

Idem, conform afbakening uitgavenkaderb
S 5½ 4   1   13½ 5½

Mutatie microlastendruk S 3½ S 3   S 4½ 2   0   

Overschrijding uitgavenkaderb
S 4½ S ½ ½ 1½ 3½

Overschrijding ijklat inkomsten S 2½ S 3   

a Conform afbakening ruimtebeslag aansluitend op EMU-tekort.
b Reeksbreuk in 1999 door nieuwe afbakening.

Volgend jaar krijgen de collectieve financiën meer te lijden van de conjuncturele
neergang. Aan de inkomstenkant komt dan naar verwachting reëel ƒ 3 mld minder binnen
dan de bedragen waarop het kabinet in zijn inkomsten-ijklat voor 2000 had gerekend.
Volgens de hierover in het kabinet gemaakte afspraken wordt de inkomstentegenvaller
voor 25% gecompenseerd door lastenverzwarende maatregelen. Omdat de microlasten-
druk dit jaar al iets hoger uitvalt dan eerder gedacht, en in de ijklat voor 2000 een
lastenverlichting van ƒ 1 mld was voorzien, zou door toepassing van deze zogenoemde
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tegenvallerformule nog een kleine lastenverlichting voor 2000 resteren. Op verzoek van
het kabinet is in dit Centraal Economisch Plan gerekend met een lastenneutraal beeld;
definitieve besluitvorming over de inkomstenkant is pas in augustus aan de orde.
Aan de uitgavenkant tekent zich in de centrale projectie voor 2000 zonder nader beleid
een overschrijding van het reële uitgavenkader af met circa ƒ 3½ mld. Daarin is rekening
gehouden met ƒ 1½ mld hogere uitgaven voor asielzoekers, een raming die overigens met
grote onzekerheden is omgeven (zie paragraaf IV.3). Vanuit de macro-economische
ontwikkeling komen zowel mee- als tegenvallers. Een meevaller van ƒ 1¼ mld zit bij de
rentelasten, dankzij het feit dat de nominale rente veel lager is dan de 6% uit het
behoedzame scenario bij het regeerakkoord. De belangrijkste tegenvaller vloeit voort uit
de oploop van de arbeidsinkomensquote: terwijl bij het opstellen van het uitgavenkader
voor 2000 gerekend werd met een loonstijging die ¼% zou achterblijven bij de prijsstijging
van het BBP, stijgen de lonen in de actuele raming juist ¾%-punt sneller dan de BBP-
deflator. Omdat de collectieve uitgaven erg loongevoelig zijn, betekent dit verschil dat het
reële beslag van de collectieve uitgaven op het BBP aanzienlijk toeneemt. Voor het totaal
van de collectieve uitgaven valt deze ruilvoet-tegenvaller, inclusief een klein soortgelijk
effect uit 1999, te becijferen op circa ƒ 3  mld. Voor ƒ ½ mld kan de tegenvaller worden
opgevangen door de uitgavenreserve die onder het uitgavenkader was gecreëerd.
Tenslotte is er een aantal kleinere tegenvallers in de reële uitgaven, waaronder ƒ ½ mld
in de zorgsector.

Indien de overschrijdingen van het uitgavenkader niet worden gecompenseerd, en de
bij regeerakkoord afgesproken intensiveringen en ombuigingen in het toen voorziene
tempo tot stand komen, groeien de reële collectieve uitgaven (conform afbakening
uitgavenkader) volgend jaar met ƒ 5½ mld. De groei van de netto uitgaven, relevant voor
het EMU-tekort, wijkt daar niet veel van af. En bij per saldo gelijk blijvende tarieven (de
microlastendruk verandert niet) groeien de collectieve lasten volgend jaar met een nog
iets groter bedrag, zodat het EMU-tekort licht daalt. Bij deze uitgangspunten resulteert
in 2000 een gelijkblijvende schuldquote.

Indien de uitgavenoverschrijdingen in 1999 en 2000 wel worden gecompenseerd,
komen EMU-tekort en EMU-schuld uiteraard lager uit. Afgezien van macro-economi-
sche doorwerkingen zou het tekort volgend jaar dan ½%-punt kleiner zijn, en de schuld
per ultimo 2000 ¾%-punt kleiner.

In de voorgaande paragraaf is een drietal onzekerheidsvarianten uitgewerkt rond de
ramingen voor dit en volgend jaar. Tabel I.4 geeft aan wat in die varianten de gevolgen
zijn voor de bestuurlijke kerncijfers van de collectieve financiën. 

Bij de eerste variant blijkt wederom dat de groeivertraging pas in het tweede jaar
merkbaar effect heeft op de collectieve sector. Dan komt de uitgavenoverschrijding
hoger uit door hogere werkloosheid en hogere reële lonen. De reële inkomsten worden
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gedrukt door lagere gasbaten en lagere grondslagen voor belasting- en premieheffing. In
de grondslagen zijn de neerwaartse effecten (minder werkenden, minder winst) groter
dan de opwaartse (hogere reële lonen). 

Tabel I.4 Effecten van drie onzekerheidsvarianten op de collectieve financiën

later herstel
wereldhandel

5% hogere koers
dollar en pond 

1% hoger 
contractloon 

1999 2000 1999 2000 2000

cumulatieve afwijkingen van centrale projectie

Overschrijding uitgavenkader (in mld gld) 0   2½ 0   S 1   1   
Overschrijding ijklat inkomsten (in mld gld) S ½ S1½ 1   ½ 1   
EMU-tekort (in % BBP) 0,1 0,4 S 0,1 S 0,1 0   

In de wisselkoersvariant verandert de BBP-deflator al in 1999, maar volgens de
gehanteerde spelregels werkt die verandering niet meer door in de toetsing van ijklijnen.
Daardoor betekenen de minder hoge reële lonen in 1999 geen verkleining van de uitga-
venoverschrijding, maar toont de inkomstenkant in tabel I.4 de gevolgen van hogere
nominale lonen en gasbaten. In 2000 loopt het effect op de BBP-deflator verder op, en
resulteert alsnog een reële meevaller bij de uitgaven en een kleinere reële meevaller bij
de inkomsten. 

De loonvariant tenslotte laat nog eens zien dat hogere lonen bij doorvertaling naar
overheidslonen en uitkeringen op korte termijn geen effect hebben op het financieringste-
kort, maar wel de reële collectieve uitgaven doen toenemen. Op middellange termijn
verslechtert ook het EMU-tekort. Overigens leidt een gelijke verhoging van (BBP-)
inflatie en contractlonen niet tot andere budgettaire kerncijfers, omdat de toetsingskaders
geïndexeerd zijn aan de BBP-deflator.

I.4 Slot

Door de conjuncturele neergang wordt het aanpassingsvermogen van de
Nederlandse economie op de proef gesteld. De afnemende inflatie maakt een reële
aanpassing extra lastig. Ondanks het trendmatige begrotingsbeleid staat ook de
overheid voor een financieel probleem, dat voor een belangrijk deel samenhangt
met de stijging van de arbeidsinkomensquote.
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Na de conjuncturele top in het midden van 1998 is de groeivertraging in de Nederlandse
economie nu scherper dan eerder werd verwacht. Onder invloed van het voortwoekeren
van financiële crises in de wereldeconomie is de internationale handel zelfs gaan dalen,
en ook de Nederlandse exportmarkten ondervonden daarvan de gevolgen. De industriële
productie zal dit jaar iets lager zijn dan vorig jaar. Dankzij een krachtige groei van de
binnenlandse consumptie kan de productie in de tertiaire dienstensector nog een redelijke
groei laten zien, maar het groeitempo ligt wel aanzienlijk lager dan in de afgelopen twee
jaar. In de centrale projectie trekt de wereldhandel al dit voorjaar weer aan, maar komt
de Nederlandse BBP-groei toch niet hoger uit dan 2% in elk van beide jaren. De
werkloosheid loopt dan volgend jaar op, en de winstgevendheid loopt snel terug. Als de
internationale stagnatie langer voortduurt, wordt het aanpassingsvermogen van
bedrijfsleven en overheid nog zwaarder op de proef gesteld.

Het is gebruikelijk dat in de loonvorming met enige vertraging wordt gereageerd op
een conjuncturele terugslag. Doordat nu ook de inflatie daalt, tot historisch lage cijfers,
is de aanpassing van de loonstijging aan de veranderde omstandigheden extra moeilijk.
Dat zo een aanpassing loont in termen van werkgelegenheid, is in de afgelopen vijftien
jaar wel gebleken. En een verdere werkgelegenheidsgroei is niet alleen nodig om een
stijging van de werkloosheid te voorkomen, maar ook om de vele arbeidskrachten die
onbedoeld buiten de arbeidsmarkt staan, een reëel perspectief op werk te bieden.
De financiële problematiek waarvoor de overheid zich bij deze conjunctuuromslag gesteld
ziet, is minder omvangrijk dan zich in het begin van de jaren negentig voordeed. Niet
alleen is het totaal aan tegenvallers bij uitgaven en inkomsten in de centrale projectie
kleiner dan destijds, bovendien kan binnen de gestelde randvoorwaarden het grootste deel
van de inkomstentegenvallers langs de weg van de automatische stabilisatoren in het
financieringstekort worden opgevangen. Toch resteert een uitgavenproblematiek, deels
door hogere uitgaven voor asielzoekers, deels door de trage aanpassing van de reële
lonen. Indien de arbeidsinkomensquote na 2000 weer zou gaan dalen dankzij matiging van
de reële lonen, worden de ruilvoetproblemen navenant kleiner. In de regeerakkoordbere-
keningen ligt evenwel al een gematigde reële loonontwikkeling besloten, in samenhang
met de voorgenomen belastingherziening. En gelet op de risico’s rond de economische
cijfers voor de korte termijn, lijkt het niet verstandig nu te zeer te vertrouwen op latere
meevallers.
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II De internationale conjunctuur

De financiële crisis heeft zich uitgebreid van Azië naar Rusland en Latijns-Amerika
en geleid tot een ongemeen scherpe val van de invoer van de niet-industrielanden.
Aanhoudende prijsdalingen van grondstoffen droegen daaraan bij. In de
Verenigde Staten en West-Europa kwam de groei van de uitvoer volledig tot staan.
Het wereldhandelsvolume lag ultimo 1998 ruim 1% onder het gemiddelde niveau
van dat jaar. Voor 1999 wordt voor de wereldhandel een groei geraamd van 1½%.
Dit impliceert een stevig groeitempo gedurende het jaar, met een verdere
versnelling naar 6% in 2000. Of dat zal worden gehaald is lang niet zeker.

II.1 Verbreding en verdieping van de crisis in 1998

Sinds de zomer van 1998 is de economische situatie in Japan en de Derde Wereld
dramatisch verder verslechterd, met negatieve uitstralingseffecten op de rest van de
wereldeconomie. Deze negatieve tendenties waren veel sterker dan waarmee bij de
voorbereiding van de MEV99 rekening werd gehouden. Voor Japan werd een halfjaar
geleden nog ervan uitgegaan dat de productie in de tweede helft van 1998 niet verder zou
teruglopen. Dat gebeurde echter wel, door een aanhoudende daling van de bedrijfsinves-
teringen en tegenvallende export. In reactie daarop heeft de Japanse regering afgelopen
november voor fiscaal 1999 een stimuleringsprogramma aangekondigd ter grootte van
4% van het BBP, waardoor het tekort op de overheidsrekening dit jaar zal oplopen naar
bijna 8% van het BBP. Voorts heeft de Japanse regering een bedrag ter grootte van
12% van het BBP uitgetrokken om de aangeslagen bankensector op de been te helpen.
Het is evenwel onzeker of deze omvangrijke maatregelen effectief genoeg zijn om de
economie weer op gang te brengen.

De productiedaling in de Oost-Aziatische landen die anderhalf jaar geleden aan de
wieg van de crisis stonden lijkt ultimo 1998 tot staan te zijn gekomen. Dit geldt niet voor
Indonesië dat als belangrijke olie-exporteur vorig jaar dubbel werd getroffen, terwijl de
onduidelijke politieke situatie in dat land de noodzakelijke hervormingen vertraagt. Ten
tijde van de MEV99 is onderschat hoe desastreus de crisis op de overige landen in deze
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regio zou uitwerken. Met name China en Hongkong zagen hun uitvoer in de loop van
vorig jaar sterk teruglopen, mede door een scherp verslechterde concurrentiepositie. De
meeste landen in deze regio probeerden onder druk van de financiële markten in ieder
geval hun deviezenvoorraad op peil te houden, hetgeen de negatieve handelsspiraal
versterkte. De kortetermijnvooruitzichten voor de regio als geheel zijn zeer onzeker. De
gezondmaking van de financiële sector is nog maar net begonnen en de situatie in Japan
laat zien hoe moeilijk het kan zijn op dit terrein vooruitgang te boeken. China en
Hongkong proberen het tij te keren met omvangrijke infrastructurele projecten en
monetaire verruiming.

Nadat in augustus 1998 Rusland een deel van zijn schuldverplichtingen had opgeschort,
verslechterde de situatie in dat land aanzienlijk. De roebel kwam in een vrije val terecht,
het bankwezen raakte in volslagen wanorde en het hervormingsbeleid stagneerde. Het
in allerijl ontworpen stabilisatieprogramma werd uiteindelijk niet door het IMF goed-
gekeurd, waarmee Rusland voorlopig verstoken blijft van buitenlands (publiek) kapitaal.
Particuliere geldschieters hebben zich al lang van deze markt afgewend. Monetaire
financiering stuwt de inflatie omhoog. Gebrek aan middelen na de val van de roebel
zorgde in korte tijd voor een halvering van de Russische invoer. Andere GOS-staten
werden in de val meegesleept, hoewel sommige van hen nog wel toegang hebben tot
buitenlands kapitaal. Op korte termijn wordt voor het GOS geen herstel voorzien. In
Midden- en Oost-Europa verkeren de Tsjechische Republiek en Roemenië al enige tijd
in financiële problemen, gepaard met een daling van de productie en de invoer, maar in
de meeste andere landen was tot ver in 1998 sprake van een gezonde groei. Tegen het
einde van het jaar werd de (uitvoer)groei in deze regio echter fors afgeremd door de
Russische crisis en het inzakken van de vraag uit West-Europa. De scherpe verslechte-
ring van de lopende rekeningen die daarvan het gevolg was heeft nog niet geleid tot een
forse vertraging van de Midden- en Oost-Europese invoergroei, maar daar moet voor dit
jaar wel rekening mee worden gehouden. Voor alle transitielanden tezamen worden
thans productiedalingen geraamd van ¾% in 1998 en 2% in 1999, waar afgelopen zomer
nog positieve groeivoeten van ¾% respectievelijk 2¾% werden voorzien.

De Latijns-Amerikaanse landen konden in de beginjaren negentig tot nieuwe groei
komen dankzij drastische binnenlandse beleidshervormingen en een aanzienlijke toevloed
van (meestal kort) buitenlands kapitaal. De lopenderekeningposities zijn daarbij steeds
verder verslechterd en door de crisis in de wereldeconomie kwam dit proces, mede als
gevolg van ruilvoetverliezen, vorig jaar in een stroomversnelling. De fors opgelopen
externe schuld heeft de landen afhankelijk  gemaakt van buitenlandse financiering en dus
zeer kwetsbaar voor verstoringen op de internationale financiële markten. Brazilië was
eind vorig jaar het eerste slachtoffer; de verdediging van de nationale munteenheid moest
worden opgegeven, ondanks aanzienlijke renteverhoging en omvangrijke kapitaalsteun
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uit het buitenland. In korte tijd daalde de reaal met circa 40% ten opzichte van de dollar.
Brazilië zal dit jaar forse productie- en invoerdalingen laten zien. De overige landen in de
regio moeten tenminste rekening houden met een forse groeivertraging. Onder druk van
de financiële markten zal alles in het werk moeten worden gesteld om overheidsbegro-
tingen en lopende rekeningen een beter aanzien te geven. Venezuela, dat vorig jaar al
zwaar werd gedupeerd door de val van de olieprijzen, zal ook dit jaar niet aan een
productiedaling kunnen ontkomen. In de MEV99 werd voor Latijns-Amerika (inclusief
Mexico) een groei geprojecteerd van 3¼% in 1998 en 4% in 1999; thans wordt de groei
in deze jaren geraamd op 2¼% respectievelijk S ½%.

Afrika en het Midden-Oosten, tenslotte, worden gedomineerd door grondstoffen-
en energieproducerende landen. Zij kregen in 1998 te kampen met scherpe prijsdalingen
voor hun belangrijkste exportproducten. Neerwaartse aanpassingen van de invoer konden
niet voorkomen dat de handelsbalansen verslechterden. Omdat op korte termijn geen
duidelijk prijsherstel voor deze producten wordt voorzien, zal de invoerdaling van deze
regio dit jaar waarschijnlijk nog aanhouden.

Als gevolg van de bovengeschetste ontwikkelingen daalde de invoer van de niet-
industriële wereld in de tweede helft van 1998 (naar voorlopige opgaven) met 12½% op
jaarbasis (zie ook grafiek I.1 van hoofdstuk I). In de MEV99 werd juist uitgegaan van
een licht invoerherstel van de Derde Wereld, na de daling met 4½% in de eerste helft
van dat jaar. De derdewereldlanden vertegenwoordigen bijna éénderde van de totale
wereldhandel in goederen.

Tabel II.1.1 BBP-volumea transitie- en ontwikkelingslanden, 1998-2000

Aandelen in
wereld-BBPa

1998 1999 2000

 % mutaties per jaar in %

Transitielanden 4,8 S ¾ S 2   1¾
Latijns-Amerikab 8,8 2¼ S ½ 2¾
Azië, exclusief Japan 26,5 2¼ 3½ 4¾
Afrika en Midden-Oosten 6,9 3½ 2¾ 3¼

a Op basis van koopkrachtpariteiten.
b Inclusief Mexico.

Hoewel de onvoorziene val van de derdewereldinvoer vooral consequenties had voor de
eigen uitvoer, in het bijzonder van Oost-Azië, bleef zij niet zonder gevolgen voor de
Noord-Amerikaanse en West-Europese uitvoergroei. Circa 45% van de goederenuitvoer
van de Verenigde Staten gaat naar de Derde Wereld en nog eens 10% naar Japan. Voor
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de Europese Unie gaat het zelfs om 60% respectievelijk 5% (als de Europese intrahandel
buiten beschouwing wordt gelaten). Door de daling van de uitvoer naar de Derde Wereld
kwam de totale uitvoergroei van de Verenigde Staten en de EU (inclusief intrahandel)
in 1998 volledig tot staan, ondanks een doorzettende groei van de binnenlandse
bestedingen. Tegen het einde van het jaar begon zowel de invoer als de uitvoer van
West-Europa te dalen bij een teruglopende industriële productie.

De totale wereldhandel in goederen daalde in de tweede helft van 1998 met 2½% op
jaarbasis, waar in de MEV99 nog een toename van krap 4% werd geprojecteerd. Eind
vorig jaar vertoonde het wereldhandelsvolume nog steeds een licht dalende tendens,
terwijl het niveau inmiddels was gedaald tot 1% onder het jaargemiddelde. Hierboven is
al aangegeven waarom een herstel van de totale derdewereldinvoer op korte termijn niet
waarschijnlijk lijkt: een lichte verdere daling in de eerste maanden van dit jaar ligt meer
in de rede. Daarna zou de verwachte opleving in Korea, Thailand en Maleisië en een
beginnend herstel in Japan en Hong Kong tezamen met de traag doorzettende groei in
China de invoer van de hele Derde Wereld langzaam uit het slop kunnen trekken.
Daarvan is tenminste uitgegaan in de centrale projectie, maar of dit op zo korte termijn
ook daadwerkelijk zal gebeuren is lang niet zeker. Het risico van een uitbreiding van de
financiële crisis in Latijns-Amerika is nog steeds levensgroot aanwezig en over de kracht
van het verwachte conjunctuurherstel in Oost-Azië wordt zeer verschillend geoordeeld.
Een herstel van de vraag in de Derde Wereld zal de voorziene groeivertraging van de
Amerikaanse en Europese economie wat kunnen afremmen. Dit lijkt met name van
belang voor Europa, waar de groei al sterk is afgevlakt. Negatieve vermogenseffecten
bij onverhoopt dalende beurskoersen zouden de binnenlandse bestedingen scherper
kunnen afremmen dan wordt geraamd. Een andere onzekerheid betreft de gebrekkige
informatie over de voorraadvorming in Duitsland; een substantiële afbouw van de
mogelijk te hoog opgelopen voorraden zou de totale productiegroei sterk negatief
beïnvloeden. In de Verenigde Staten is de interne dynamiek nog dermate sterk dat daar
internationale tegenvallers makkelijker kunnen worden opgevangen dan door Europa. Dit
kan zich uiten in een sterkere dollar. Bij een onverhoopte verbreding van de financiële
crisis in Latijns-Amerika zou de stemming zeker in de Verenigde Staten echter snel
kunnen omslaan. Een koersval op de aandelenmarkten zou sterk negatief kunnen
uitwerken op de gezinsconsumptie, waardoor de verwachte zachte landing van de
Amerikaanse economie in een harde landing zou veranderen. In dat geval is een daling
van de dollar niet onaannemelijk.

De onzekerheden in de ramingen zijn vervat in twee varianten. Deze zijn al kort aan de
orde gekomen in hoofdstuk 1. In de eerste variant begint het herstel van de (relevante)
wereldhandelsgroei niet in het tweede kwartaal van 1999, maar pas begin volgend jaar.
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Door negatieve overloop daalt de relevante wereldhandel dit jaar licht, terwijl de voor
2000 voorziene groei halveert tot 2¾%. De deflatoire tendenties worden wereldwijd
sterker, met scherp verder dalende grondstoffenprijzen, terwijl herstel van de olieprijs
uitblijft. In de Verenigde Staten blijft de inflatieversnelling achterwege, terwijl de
consumentenprijsstijging in de EU terugloopt naar ½%. Tezamen met de zwakke
volumeconjunctuur biedt dit ruimte voor verdere rentedaling in deze regio’s. In Japan is
die ruimte al volledig gebruikt.

Tabel II.1.2 Twee onzekerheidsvarianten in het buitenlandbeeld

Centraal pad Varianten
Later herstel
wereldhandel

5% hogere
dollar en pond

1999    2000 1999 2000 1999 2000

mutaties per jaar in % effecten in %-punten gecumuleerd

BBP industrielanden 1½ 2   S 0,5 S 1,4 0,1  0,2
Verenigde Staten 2½ 2¼ S 0,3 S 1,2 0,0 0,0
Japan S 1   1¼ S 1,0 S 1,9 0,1 0,2
Europese Unie 1½ 2   S 0,5 S 1,4 0,1 0,2

Wereldinvoervolume 1½ 6   S 1,8 S 5,0 0,2 0,4
Verenigde Staten 7   6   S 0,7 S 3,0 0,6 0,8
Japan S ½ 5½ S 4,1 S 6,5 S 0,9 S 0,8
Europese Unie 2¾ 5¼ S 1,6 S 4,3 0,3 0,6
Niet-industrielanden S 2   6   S 2,5 S 7,0 0,1 0,2

Wereldhandelsprijzen ($) S ¾ S ¾ S 1,2 S 3,2 S 2,3 S 2,3
Industrieproducten ½ S 1½ S 0,5 S 1,6 S 2,4 S 2,4
Grondstoffen, excl. energie S 5     2½ S 6,7 S 17,5 S 1,7 S 1,6
Ruwe olie (Brent, $/vat niveau) 11½ 13   S 0,7 S 2,2 S 0,2 S 0,2

Relevant wereldhandelsvolume 1¼ 5½ S 1,6 S 4,3  0,3  0,6
Relevante wereldhandelsprijs (gld)  S 3¾ S 1¼ S 1,0 S 3,3  1,9  2,1

Invoerprijs goederen  Nederland (gld)S 4   S ½ S 1,3 S 4,1  1,0  1,4

Effectieve koers gulden t.o.v.
Concurrenten 1¼ ¼ 0,0 0,0 S 2,1 S 2,1
Leveranciers 1   ¼  0,0 0,0 S 1,7 S 1,7

Eurorente kort 2¾ 2¾ S 0,3 S 0,6 0,0 0,0
Eurorente lang 4   4   S 0,1 S 0,3 0,0 0,0
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In de tweede variant is verondersteld dat de Amerikaanse dollar en het Britse pond in
1999 en 2000 ruim 5% sterker zijn t.o.v. de euro en de yen in vergelijking met de centrale
projectie. Dit stemt overeen met de feitelijke koersen per ultimo februari, met een
dollarkoers van ƒ 2,00. De concurrentieposities van continentaal West-Europa en Japan
verbeteren, waardoor de productiegroei in deze regio’s wat hoger uitkomt dan in het
centrale pad, ondanks enige ruilvoetverslechtering. De effecten op de Amerikaanse,
Britse en derdewereldeconomie zijn uiteraard tegengesteld. Door het hoge aandeel van
de intra-Europese handel resulteert per saldo een iets hogere (relevante) wereldhandels-
groei.

II.2 Industrielanden

De groei van de productie in de industrielanden zal dit jaar sterk vertragen. In de
centrale projectie zal de productie met slechts 1½% toenemen. Komend jaar kan
de groei weer wat aantrekken, indien de bedrijvigheid in Azië overeenkomstig de
verwachting spoedig herstelt. De BBP-groei van de Verenigde Staten vertraagt tot
respectievelijk 2½% en 2¼% in 1999 en 2000. De groei in Europa zakt eerst terug
naar 1½% en loopt vervolgens op naar 2%. Voor de Japanse economie wordt voor
dit jaar een verdere productiedaling verwacht en pas in 2000 weer enige positieve
groei. De werkloosheid in de industriële wereld stabiliseert op een hoog niveau.
De inflatie blijft ongewoon laag, door goedkope invoer en een aanhoudend
gematigde loonontwikkeling bij binnenlandse vraagzwakte.

De Amerikaanse economie presteerde vorig jaar boven verwachting goed. De
investeringen en vooral de consumptie expandeerden krachtig, ondanks negatieve
invloeden van de wereldeconomie en een aanhoudend krap begrotingsbeleid. Lage
inflatie en S mede door een ruime toestroom van buitenlands kapitaal S lage rentes gaven
steun aan de investeringsvraag in outillage en woningen. De gezinsconsumptie bleef
robuust bij stijgende lonen, toenemende werkgelegenheid en gunstige kredietmogelijkhe-
den.

In de loop van dit jaar zal de Amerikaanse BBP-groei naar verwachting sterk
vertragen, voornamelijk omdat de hausse van de consumptie en de investeringen  ten
einde loopt. In de centrale projectie zakt het groeitempo terug naar zo’n 2½% en
vervolgens naar 2¼% in 2000. De gezinsbestedingen zijn de laatste jaren veel harder
gestegen dan de inkomsten. De financiële situatie van de sector gezinnen is desondanks
niet slecht, mede dankzij de sterk gestegen vermogenswinsten op aandelen. Het is echter
niet waarschijnlijk dat deze stimulans voor de consumptie zo groot zal blijven. Ook trekt
de inflatie weer wat aan doordat prijsdrukkende factoren wegvallen. Daardoor zal de
consumptiegroei de eerstkomende jaren aanzienlijk matigen, in de projectie naar zo’n 3%
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in 2000. De woningverkopen zijn de laatste jaren veel sterker gestegen dan de
demografische groei rechtvaardigt, zodat ook voor de woningbouw een afzwakkende
groei aannemelijk is.

De investeringshausse heeft lang kunnen profiteren van fors oplopende winsten, die
een belangrijke mate van zelffinanciering mogelijk maakten. De winsten zijn inmiddels
onder druk gekomen als gevolg van scherpe concurrentie uit binnen- en buitenland.
Indicatoren zoals de nieuwe orders voor investeringsgoederen en een lager-dan-
gemiddelde bezettingsgraad in de industrie wijzen eveneens op een aanstaande vertraging
van de investeringsgroei. De schuldpositie van bedrijven is echter bevredigend, zodat de
investeringsdaling niet al te abrupt behoeft te verlopen.

 De onzekerheid rond deze ramingen is evenwel groot, en de risico’s voor de
Amerikaanse volumegroei zijn vooral neerwaarts. Verslechterende winstvooruitzichten
kunnen een koersval op de aandelenmarkten oproepen, met een sterk negatieve
uitwerking op de gezinsconsumptie. Ook een onverhoopte uitbreiding van de financiële
crisis zal niet ongemerkt aan de Amerikaanse economie voorbijgaan, qua afzetgroei en
aandelenkoersen. Het oplopende spaartekort van de Amerikaanse particuliere sector is
een bron van zorg. Investeerders kunnen zich van dollar-genomineerde waarden afkeren,
waardoor de dollar daalt en/of de aandelenkoersen zakken. Een waardedaling van de
dollar zou anderzijds de uitvoergroei stimuleren.

De Amerikaanse arbeidsmarkt blijft gespannen. De werkloosheid is in decennia niet zo
laag geweest en ligt nu ver onder het peil dat doorgaans met lage inflatie verenigbaar
wordt geacht. De reële lonen stijgen sneller dan de structurele arbeidsproductiviteit. Dat
de stijging van de consumptieprijs gering bleef had te maken met dalende invoerkosten
en een aantal bijzondere omstandigheden, waaronder een herstructurering van de
gezondheidszorg. Deze effecten verliezen aan kracht, terwijl de krapte op de arbeids-
markt nog tot ver in het komende jaar voor een opwaartse druk op de lonen zal zorgen.
Onder deze omstandigheden zal de consumptieprijsinflatie licht oplopen, van 1½% in 1998
naar 2¼% in het komende jaar.
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Tabel II.2.1 Kerngegevens Verenigde Staten en Japan, 1998-2000

Verenigde Staten Japan
1998 1999 2000 1998   1999   2000

volumemutaties per jaar in %

Particuliere consumptie 4,8 3¼ 3   S 1,1 S ¼ 1¼
Overheidsconsumptie 1,0 1¼ 1   0,7 1¼ 1½
Bruto investeringen 9,9 6   2   S 9,0 S 4   1   
Binnenlandse vraag 5,0 3¼ 2½ S 3,4 S 1¼ 1   
Uitvoer 1,5 2½ 5¾ S 2,3 0   4½
Invoer 10,6 7   7   S 7,7 S 3   5   
BBP 3,9 2½ 2¼ S 2,8 S 1   1¼

prijsmutaties per jaar in %

BBP 1,0 1¼ 1¾  0,3 S ¾ S ½
Consumentenprijsindex 1,5 2   2¼ 0,6 S ¼ S ½
Loonvoet 3,7 3¾ 3¾ S 0,3 S 1   S ½

niveaus in %

Werkloosheida 4,5 4½ 4¾ 4,1 4¾ 5   
Overheidssaldob 1,6 ¾ ½ S 6,1 S 7¾ S 8¼

a In % van de totale beroepsbevolking.
b Vorderingensaldo in % van het BBP.

In het monetaire beleid van de Federal Reserve overheerste het grootste deel van vorig
jaar de bezorgdheid dat de gespannen arbeidsmarkt de lonen en daarmee de inflatie zou
opstuwen. Ernstige spanningen bleven evenwel uit. Zo kon de Federal Reserve in het
najaar met monetaire versoepeling te hulp schieten toen de financiële onrust een ernstige
bedreiging ging vormen voor de wereldeconomie en voor de Amerikaanse economie.
Door de crisis in Rusland, en de daarmee gepaardgaande kapitaalvlucht in kwaliteit en
liquiditeit, kreeg de Amerikaanse particuliere sector te maken met een ongewenste
kredietverkrapping die desastreus had kunnen uitwerken op de Amerikaanse vraag. Door
de wegvallende interesse voor riskante investeringen liepen de risicopremies scherp op.
Aandelenkoersen op Wall Street maakten een diepe val. Vooral Amerikaanse financiële
instellingen dreigden dusdanig in de problemen te komen, dat een recessie tot de
mogelijkheden ging horen, waarvan ook de wereldeconomie grote schade zou hebben
ondervonden. In zeven weken tijd verlaagde de Fed haar rente van 5½% naar 4¾%.
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Nadien zijn de financiële markten minder onrustig geworden. De Amerikaanse
aandelenkoersen bevonden zich na enkele maanden weer op topniveau.

Het saldo op de federale begroting veranderde in zeven jaar tijd van een  tekort van
$ 290 mld in een overschot van $ 70 mld, of te wel 0,8% van het BBP, vorig jaar. De
inkomsten stegen telkens sterker dan het nominale BBP en de uitgaven bleven daarbij
achter, onder meer door wettelijke bestedingsplafonds (zorgprogramma’s), lagere
defensie-uitgaven en lagere rentelasten. In dit en komend jaar loopt het federale
overschot verder op, tot circa 1½ % van het BBP in 2000, ondanks enige lastenverlich-
ting (voor kinderbijslag en scholing op grond van de belastingwet van 1997) en zo’n
$ 21,5 mld aan extra uitgaven, onder meer voor vredesoperaties en landbouwsteun. De
schuldquote van de publieke sector is na een top van 50% in 1995 gedaald naar 44% van
het BBP in 1998 en zal naar verwachting verder dalen naar 39% in het jaar 2000.

Voor Japan lijkt het einde van de productiedaling nabij. Die signalen waren er al eerder,
maar tegen de verwachting in bleven de bedrijfsinvesteringen scherp dalen, terwijl de
uitvoer zwaar tegenviel. Zonder twijfel behoeft voor de ramingsperiode niet veel groei
te worden verwacht. De bedrijfsinvesteringen dalen nog scherp, de woningbouw blijft
kwakkelen, maar ook de gezinsconsumptie staat onder zware druk als gevolg van
afnemende werkgelegenheid en lage bonusuitkeringen, waardoor de gemiddelde lonen
momenteel dalen. Met de bedrijfswinsten gaat het beroerd. De grote mate van
onderbezetting van het productieapparaat weerspiegelt zich in dalende producentenprij-
zen. De zogenoemde Tankan-enquête van de Japanse centrale bank gaf in december nog
geen enkele verbetering te zien. De bedrijfsfinanciering wordt bemoeilijkt door de
terughoudendheid van de particuliere banken. Deze kampen met slechte leningen ter
grootte van zo’n 30% van het Japanse BBP, hetgeen voor een ontwikkeld land zeer hoog
is, en zij moeten eerst hun balansposities op orde brengen voordat kredietverlening weer
mogelijk is.

Toch zijn er enkele lichtpuntjes in het beeld. De productie en orderontvangsten van
de industrie zijn in de tweede helft van 1998 niet verder ingezakt en de voorraden zijn
teruggebracht tot meer normale proporties. Voorts is recentelijk sprake van een
beginnend vertrouwensherstel bij consumenten en producenten en zelfs van meer
openstaande aanvragen op de arbeidsmarkt. Minstens zo belangrijk is dat sinds kort ook
de overheidsinvesteringen weer toenemen, en deze groei zal krachtiger worden naar
gelang de nieuw-aangekondigde overheidsprogramma’s ten uitvoer worden gebracht.
Nadat in april vorig jaar al een stimuleringsprogramma ter grootte van ruim 3% van het
BBP was gelanceerd, werd afgelopen november voor fiscaal 1999 een stimulerings-
programma aangekondigd ter grootte van 4% van het BBP, met overheidsinvesteringen
in infrastructuur en een S niet als tijdelijk geafficheerde S lastenverlichting voor
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inkomenstrekkers en S in 2000 S voor bedrijven. Het tekort op de overheidsrekening zal
dientengevolge dit jaar oplopen naar bijna 8% van het BBP, en volgend jaar nog iets
verder toenemen. Door de scherp stijgende overheidstekorten neemt ook de overheids-
schuld fors toe. Voorts heeft de Japanse regering een bedrag ter grootte van 12% van
het BBP uitgetrokken om de aangeslagen bankensector op de been te helpen. Ondanks
de omvang van de genomen maatregelen is het niet zeker of deze effectief genoeg zullen
zijn om de economie weer op gang te brengen.

Een deel van de extra uitgaven wordt monetair gefinancierd om te voorkomen dat de
lange rente sterk oploopt. Gegeven de huidige deflatoire situatie lijkt dit gerechtvaardigd,
maar  een al te grote geldgroei zou op wat langere termijn tot een fikse inflatie kunnen
leiden. De centrale bank heeft het officiële disconto tot bijna nul verlaagd. De
renteverlaging heeft vooralsnog niet veel effect gehad op de kredietverlening.

De groei in de Europese Unie kwam vorig jaar goed op gang, waarbij de aantrekkende
binnenlandse vraag de afnemende bijdrage van de netto uitvoer ruimschoots compenseer-
de. Daarbij nam de inflatie af, en daalde de werkloosheid. Dit gunstige economische
klimaat droeg ertoe bij, met een goede voorbereiding, dat de introductie van de monetaire
unie per 1 januari jongstleden probleemloos kon verlopen. Door deze historische
gebeurtenis wordt het monetaire beleid in de 11 deelnemende landen niet meer nationaal
bepaald, maar door het Europese Stelsel van Centrale Banken, bestaande uit de ECB en
de centrale banken van de deelnemende landen.

In de tweede helft van vorig jaar werd het groeitempo van de productie trager door de
zwakkere wereldvraag, nog voordat de West-Europese conjunctuur haar top had bereikt.
Vooral de industriële productie kreeg een weerslag te verwerken, waarbij de bezettings-
graden daalden. Het vertrouwen van het bedrijfsleven liep sterk terug. De consumenten
daarentegen bleven een groot optimisme ten toon spreiden, gesteund door stijgende
koopkracht, vermogenseffecten en de gestegen werkgelegenheid. Er zijn nog geen
tekenen van een vertraging van de consumptiegroei, maar deze kan niet lang uitblijven
bij een stagnerende werkgelegenheidsgroei en minder sterk wordende vermogenseffec-
ten. Sinds het tweede kwartaal van vorig jaar is in West-Europa de prijsstijging van jaar
op jaar sterk gedaald (zie grafiek II.2.1); van maand op maand heeft zich sinds augustus
geen stijging meer voorgedaan.
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Tabel II.2.2 Kerngegevens Europese Unie, 1988-2000

1988-1996 1997-2000 1997 1998 1999 2000

volumemutaties per jaar in %

Particuliere consumptie 2,1 2¼ 1,9 2,8 2½ 2   
Overheidsconsumptie 1,6 1¼ 0,2 1,3 1¼ 1¼
Bruto investeringen 2,1 3¼ 2,5 4,5 3   2½
Binnenlandse vraag 2,0 2¼ 2,3 3,5 2   2   
Uitvoer 5,1 5¼ 9,7  5,1 ¾ 4½
Invoer 5,0 5½ 8,9 7,3 2½ 4¾
BBP 2,1 2¼ 2,6 2,8 1½ 2   

prijsmutaties per jaar in %

BBP 3,9 1¼ 1,7 1,6 1   ¾
Consumentenprijsindex 3,9 1½ 2,0 1,7 1   1   
Loonvoet 5,7 2¾ 3,.3 2,9 3   2¼

niveaus in %

Werkloosheida 9,6 10   10,8 10,1 9¾ 9¾
Overheidssaldob S 4,7 S 2   S 2,3 S 1,6 S 2   S 2   

a In % van de totale beroepsbevolking.
b Vorderingensaldo collectieve sector in % van het BBP (EMU-definitie).

De investeringsgroei zal op korte termijn sterk vertragen, met name bij de conjunc-
tuurgevoelige outillage en transportmiddelen. De vooruitzichten voor de uitvoer zijn op
korte termijn evenmin gunstig: pas later dit jaar wordt een bescheiden opleving verwacht.
Het BBP-volume van de Europese Unie zal dientengevolge dit jaar slechts groeien met
1½%. In 2000 zou de groei weer kunnen aantrekken doordat de uitvoer naar landen
buiten de industriele wereld gaat toenemen. In de projectieperiode valt het prijsdrukkende
effect van de scherpe daling van de invoerprijzen geleidelijk weg. Maar doordat de
wereldmarktprijzen bij de trage wereldactiviteit laag blijven en ook de loonstijging
afneemt blijft de inflatie in Europa laag. Zowel dit als komend jaar stijgen de consumptie-
prijzen gemiddeld slechts met 1%.
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Grafiek II.2.1 Consumentenprijzen in de Europese Unie 
(mutaties over 12 maanden in %)

De korte rentes van de elf landen die sinds begin dit jaar het eurogebied vormen, zijn eind
vorig jaar in enkele maanden geconvergeerd naar de niveaus van de landen met de
laagste rentes. Italië, Spanje, Ierland en Portugal konden hun tarieven fors verlagen door
het verdwijnen van wisselkoersrisico’s en de afnemende inflatieverwachting. De resul-
terende monetaire verruiming deed er de inflatiedruk niet wezenlijk toenemen. De ECB
heeft als voornaamste doelstelling de prijsstabiliteit in het eurogebied te handhaven.
Prijsstabiliteit wordt gemeten als een jaarstijging van de HICP, de geharmoniseerde
consumentenprijsindex, voor het eurogebied van minder dan 2%. Prijsstabiliteit wordt op
de middellangetermijn gehandhaafd. De ECB gebruikt daarbij als voornaamste
instrumenten haar rentetarieven en openmarktoperaties. Hoewel de ECB momenteel
geen aanleiding ziet voor renteverlaging, wordt ervan uitgegaan dat deze later in dit jaar
wel daartoe zal overgaan, gegeven de lage inflatie (verwachtingen) en de afgezwakte
Europese conjunctuur. Begrotingsconsolidatie en het verdwijnen van wisselkoersrisico’s
hebben ertoe bijgedragen dat de lange rentes naar een historisch laag peil zijn gedaald.
Buiten het eurogebied zitten Denemarken en Zweden ruwweg op hetzelfde renteniveau
als de EU-11, terwijl de rentes in het Verenigd Koninkrijk en vooral Griekenland zich
vanaf grote hoogte in die richting bewegen.
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1 De door het DIW gebruikte seizoen- en dagencorrectie werd in samenwerking met het Statistisches

Bundesamt en TU Berlin ontwikkeld.

Bij de tegenvallende economische groei zullen in het begrotingsbeleid van de Europese
landen automatische stabilisatoren een belangrijke rol gaan spelen. Ondanks de uitvoering
van de beleidsplannen die zijn vastgelegd in de stabiliteitsprogramma’s, zal dit jaar voor
de meeste landen een stijgend overheidstekort opleveren. De ruimte voor verruiming is
beperkt. De EU-leden hebben zich namelijk gebonden aan het Pact voor Stabiliteit en
Groei dat aan het overheidstekort een limiet stelt van 3% van het BBP en op middellange
termijn een begrotingssaldo dichtbij evenwicht of een overschot ten doel stelt. Jaarlijks
wordt door de EMU-deelnemers aan de EU-ministerraad een stabiliteitsplan voorgelegd,
en door de (nog) niet toegetreden EU-leden een convergentieplan, ter beoordeling van
het beoogde beleid en de groeiramingen waarop het is gebaseerd. De gunstige
volumeconjunctuur en de dalende rentes zorgden in 1998 voor een lichte daling van de
overheidstekorten uitgedrukt als percentage van het BBP. De structurele tekorten stegen
toen al in enkele gevallen. Voor Frankrijk, Italië en Spanje komt het tekort dit jaar al dicht
in de buurt van de norm van 3% van het BBP. Voor het eurogebied loopt het gemiddelde
tekort op van 2,1% naar 2½% van het BBP in dit en komend jaar. Voor de Europese
Unie als geheel is het vorderingentekort in beide jaren bijna een half punt kleiner door een
lager tekort in het Verenigd Koninkrijk. De staatsschuldquote ligt gemiddeld nog ver
boven  het referentieniveau; gemiddeld is wel sprake van een daling, maar niet alle
landen met een schuldquote boven 60% van het BBP laten in de raming een daling zien.
De gevolgen van de EMU voor het overheidsbeleid in de verschillende landen worden
nader bezien in paragraaf II.4.

De vier grote EU-landen

Het conjunctuurherstel in Duitsland werd evenals in de andere Europese landen
aanvankelijk vooral door de uitvoer gedragen, die werd gesteund door dalende loonkosten
en een zwakkere D-mark. In de loop van vorig jaar vertraagde de uitvoer en werd de
dragende rol overgenomen door de binnenlandse vraag. Maar in het laatste kwartaal van
vorig jaar kon deze blijkens de statistieken de productie amper op peil houden. Er bestaat
evenwel grote onduidelijkheid over het feitelijke verloop van de productie en de
vraagcomponenten. Voor seizoen gecorrigeerde kwartaalcijfers van de Bundesbank en
het DIW-instituut geven voor het vierde kwartaal een verschillend signaal: volgens de
Bundesbank daalt de productie, terwijl deze volgens het Berlijnse instituut blijft stijgen.
De onderliggende trend wordt waarschijnlijk door de DIW-cijfers beter beschreven.1

Volgens de DIW-cijfers wijkt het productieverloop in Duitsland gedurende 1998 niet
wezenlijk af van dat in de gehele Europese Unie. Blijkens de statistieken berustte de
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productietoename in de afgelopen twee jaar voor meer dan de helft op voorraadvorming,
hetgeen onwaarschijnlijk veel is. De voorraadvorming moet dan ook in eerste instantie
worden beschouwd als een statistische restpost. Vermoedelijk is tevens sprake van
onvolledige registratie van ‘outsourcing’, vooral van diensten, terwijl de slechte registratie
van de intra-EU handel ook een mogelijke verklaring biedt. Als evenwel inderdaad een
belangrijk deel van deze post echte voorraadvorming is geweest, dan valt een afbouw
van ongewenst hoge voorraden niet uit te sluiten, hetgeen een wankele basis biedt voor
herstel van de vraag.

Grafiek II.2.2 Leading indicators en industriële productie van Duitsland en de
Europese Unie, 1991-1998 (mutaties over 12 maanden in %)

Op de conjunctuur vooruitlopende indicatoren suggereren dat de vraagzwakte tenminste
nog een aantal maanden zal aanhouden, zowel voor de uitvoer als voor  de op het
binnenland gerichte sectoren. De BBP-groei zal dan ook slechts 1½% bedragen. De
gezinsconsumptie zal wel sneller stijgen, dankzij een groeiend besteedbaar inkomen. De
voornaamste oorzaken zijn loonsverhogingen en lastenverlichting. De laatste betreft
verhoging van kinderbijslag en belastingvrije som van begin dit jaar (waardoor vooral de
lage inkomenstrekkers meer gaan consumeren), en verlaging van de pensioenpremies per
1 april. Groei van de werkgelegenheid levert geen bijdrage, want door de tanende groei
van de bedrijvigheid zet de verbetering van de arbeidsmarkt niet verder door.

Gunstig aan de vraagzijde is ook dat de overheidsinvesteringen en de bouwinveste-
ringen dit jaar niet meer verder dalen. De woningbouw is door het dieptepunt heen; lage
rentes, stijgende inkomens en stabiele bouwkosten helpen de groei hier weer op gang.
Ook de overheidsbouw klimt uit het dal. Daarentegen maakt een toenemende onder-
bezetting aannemelijk dat de investeringsgroei van bedrijven dit jaar sterk zal vertragen,
ondanks de gedaalde kapitaalkosten. De ondernemerswinsten zullen minder stijgen dan
in voorgaande jaren. De uitvoer zal naar verwachting nog een aantal maanden blijven
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teruglopen, maar later in het jaar herstellen. Dit herstel kan in 2000 doorzetten bij een
aantrekkende wereldvraag.

Tabel II.2.3 Kerngegevens Duitsland en Frankrijk, 1998-2000

Duitsland  Frankrijk
1998 1999 2000  1998  1999 2000

volumemutaties per jaar in %

Particuliere consumptie 1,9 2½ 2   3,8 2¾ 2   
Overheidsconsumptie 0,5 1¼ 1¼ 1,4 1¼  1¼
Bruto investeringen 1,6 1¼ 2½ 4,1 3½   2¼
Binnenlandse vraag 3,2 1¾ 2   3,6 2½ 2   
Uitvoer 5,4 ¼ 4¼ 6,3 1   4¼
Invoer 6,6 1¾ 4½ 8,0 3¼ 4½
BBP 2,8 1½ 2   3,2 2   2   

prijsmutaties per jaar in %

BBP 0,9 ¾ ¾ 0,7 ½ ½
Consumentenprijsindex 1,0 ½ ¾ 0,7 ½ ¾
Loonvoet 1,7 3   2   2,2 2   2   

niveaus in %

Werkloosheida 9,4 9¼ 9¼ 11,9 11½ 11¼
Overheidssaldob S 2,1 S 2½ S 2½ S 2,9 S 2¾ S 2¾

a In % van de totale beroepsbevolking.
b Vorderingensaldo collectieve sector in % van het BBP (EMU-definitie).

De prijsstijgingen blijven gering, ondanks de verhoging van de belasting op energie en de
duidelijke versnelling in de loonstijging dit jaar. De verscherpte internationale concurrentie
en de zwakke conjunctuur bieden het bedrijfsleven onvoldoende ruimte om de
kostprijsverhoging volledig door te berekenen. Volgend jaar kan de inflatie laag blijven
dankzij minder hoge loonstijging en lastenverlichting voor ondernemers.
De overheidsrekening vertoonde vorig jaar een EMU-tekort van ruim 2%, vergeleken
met 2,7% in 1997. De daling was vooral te danken aan uitgavenbeperking. Dit jaar wordt
een toename van het tekort verwacht tot 2½%, en volgend jaar zal het op dat niveau
blijven.
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Ook de Franse conjunctuur is in de loop van vorig jaar merkbaar afgezwakt. De
stemming in de industrie is sterk gedaald, evenals  de (buitenlandse) vraag naar half-
fabrikaten. Consumptie en investeringen voorkomen vooralsnog een verder afglijden, met
een sterk accent op de gezinsconsumptie. Bij de Franse consument is het vertrouwen nog
volop aanwezig, gesteund door stijgende reële inkomens en een verbeterende arbeids-
markt. De investeringen droegen vooral in de eerste helft van vorig jaar fors aan de groei
bij, gegeven hoge bezettingsgraden, verbeterde financiële posities en dalende kapitaalkos-
ten. In het tweede halfjaar werd de ontwikkeling minder robuust, onder invloed van de
verslechterde situatie in het buitenland.

In dit en komend jaar wordt van de externe sector een negatieve bijdrage tot de groei
verwacht van circa ½ procentpunt. De Franse economie zou dit jaar met 2% kunnen
groeien, vergeleken met circa 3% vorig jaar, en in 2000 dit tempo ruwweg kunnen
handhaven. De consumptie-groei wordt iets minder krachtig. De toename van de
werkgelegenheid, voornamelijk in de dienstensector, vertraagt bij een afzwakkende
toename van de bedrijvigheid, en dat drukt de gezinsinkomens. Opnieuw zal dit jaar uit
besparingen worden geconsumeerd; de spaarquote is nog steeds hoog. Gunstig voor de
vraag zijn de ruime monetaire omstandigheden. Desondanks is de inflatie vrijwel uit het
beeld verdwenen. De consumptieprijzen lagen eind vorig jaar slechts een kwart punt
hoger dan een jaar eerder. Bij matig stijgende lonen was de kostenstijging per eenheid
product bijna nihil. Voor de voorliggende jaren wordt wel een loonkostenstijging
verwacht, mede vanwege de arbeidsduurverkorting. De inflatie kan desondanks ook
komend jaar beperkt blijven tot zo’n ¾%  omdat de invoerkosten laag blijven.

In Italië is vorig jaar de binnenlandse politieke en economische situatie minder onzeker
geworden. In de tweede helft van het jaar trokken zowel de consumptie als de
investeringen aan, terwijl werd ingeteerd op de hoog opgelopen voorraden. De uitvoer
stagneerde en liep tegen het einde van het jaar zelfs scherp terug.

Dit jaar kan de consumptie verder aantrekken dankzij een reële loonsverbetering en
een bescheiden lastenverlichting. Ook de investeringsgroei kan verder aantrekken, mede
dankzij verbeterende winsten en sterk gedaalde rentelasten, terwijl de bouw kan
profiteren van diverse financiële overheidsprikkels. De netto uitvoer leverde de laatste
jaren een fors negatieve groeibijdrage, maar dit effect wordt snel minder. Weliswaar
kampt de uitvoer met zwakkere marktgroei en concurrentieverlies, maar de vertraging
van de invoer is aanmerkelijk groter. Anderzijds wordt ook in dit jaar van de voorraadvor-
ming een sterk negatieve groeibijdrage verwacht. Gezien de sterke nationale en
buitenlandse concurrentie en de nog steeds hoge werkloosheid zullen de loonkostendruk
en de inflatie beperkt blijven. Het verwachte overheidstekort komt dit jaar waarschijnlijk
driekwart punt hoger uit dan de officiële doelstelling van 2% van het BBP, vooral door



DE INTERNATIONALE CONJUNCTUUR 49

een tegenvallende groei. Het jaar 2000, waarvoor een tekortdoelstelling van 1½% van
het BBP bestaat, zal op dit punt geen verbetering brengen.

Tabel II.2.4 Kerngegevens Italië en Verenigd Koninkrijk, 1998-2000

Italië Verenigd Koninkrijk
1998 1999 2000 1998 1999 2000

volumemutaties per jaar in %

Particuliere consumptie 1,9 2¾ 2   2,8 1½  2   
Overheidsconsumptie 1,2   ¾ 1¼ 1,9   1½   1   
Bruto investeringen 3,5  3¼    2¼ 7,4 2     1   
Binnenlandse vraag 2,6 1¾ 1¾ 3,8 1½   1¾
Uitvoer   1,3     ½  4½ 2,4 S ¾  4½
Invoer 6,1    1½   4½ 7,0 2     4½
BBP 1,4 1½ 1¾ 2,5     ¾   1¾

prijsmutaties per jaar in %

BBP 2,5  1½ 1   2,1 1½   1   
Consumentenprijsindex 1,7  1¼ 1¼ 3,4 1½   1¼
Loonvoet 3,0 3   2½ 4,8  3¾   3   

niveaus in %

Werkloosheida 12,3 12¼ 12   6,3 6½ 7   
Overheidssaldob S 2,7 S 2¾ S 2¾ 0,6 S ¼ S ¾

a In % van de totale beroepsbevolking.
b Vorderingensaldo collectieve sector in % van het BBP (EMU-definitie).

Het Verenigd Koninkrijk zit dicht tegen een recessie aan. De industrie heeft veel last
van de ingezakte buitenlandse vraag. Een sterke teruggang wordt echter niet verwacht,
vooropgesteld dat de buitenlandse marktgroei zich overeenkomstig de centrale projectie
ontwikkelt. Het vertrouwen bij consumenten en bedrijfsleven heeft zich van de dip van
het najaar weer in belangrijke mate hersteld en de beurskoersen bereiken  opnieuw
recordhoogtes. Een belangrijke bijdrage levert het op twee fronten stimulerende
overheidsbeleid. De centrale bank heeft op een vroeg tijdstip haar beleid versoepeld, en
de wisselkoers van het pond is nog wel hoog, maar niet meer zo overgewaardeerd als
een jaar geleden. De tot nu toe sterke groei van de dienstensector blijft in vertraagd
tempo doorgaan. Bovendien wordt een groei-impuls voorzien van de overheidsbesteding-
en. De BBP-groei zou dit jaar op ¾%  kunnen uitkomen, door afnemende groei van de
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particuliere sector en een negatieve groeibijdrage van de netto uitvoer. Volgend jaar kan
de groei daar weer een punt bovenuit komen. De financiële positie zowel van
consumenten als bedrijven is gunstig. De geringe inflatie zal een verdere daling van de
rentes mogelijk maken, dichter naar de niveaus in het eurogebied. Door de groeivertra-
ging komt de toename van de werkgelegenheid tot staan en loopt de werkloosheid licht
op. Grote spanningen op de arbeidsmarkt bleven vorig jaar uit en in de voorliggende
periode zal de loondruk afnemen. De consumptieprijsinflatie zou kunnen dalen naar circa
1¼% in het jaar 2000.

II.3 Wereldhandel

De volumegroei van de wereldhandel is begin 1998 tot staan gekomen en in de
tweede helft van het jaar zelfs licht negatief geworden. Voor de beginmaanden van
1999 wordt gerekend op een stagnatie. Daarna kan de groei geleidelijk hervatten,
mits het vraagherstel in Oost-Azië zich volgens verwachting voltrekt. Voor 1999 als
geheel blijft de groei dan nog steken op een magere 1½%, maar volgend jaar kan
een toename van 6% worden bereikt. De noteringen van ruwe olie en andere
grondstoffen op de wereldmarkt zijn sterk gedaald. Voor de meeste grondstoffen
wordt de bodem pas in de tweede helft van dit jaar verwacht. De daling van de
uitvoerprijzen van industrieproducten, in gewogen nationale valuta’s, zal
waarschijnlijk tot in 2000 aanhouden, onder invloed van de matige volumecon-
junctuur, de doorwerking van de lagere grondstoffen-kosten en de matige
loonstijging in de industrielanden.

II.3.1 Wereldhandelsvolume

De omslag in het wereldhandelsverloop begon met het wegvallen van de binnenlandse
groei in Japan en het uitbreken van de financiële crisis in Zuidoost-Azië. Mede door de
intensieve intrahandel van deze regio breidde de crisis zich tamelijk snel uit naar de
omliggende landen. Daarbij speelde een rol dat deze onder druk van de financiële
markten hun deviezenvoorraad op peil probeerden te houden: de teruggang van de uitvoer
werd onmiddellijk gepareerd met een vermindering van de invoer. Daardoor werd de
negatieve handelsspiraal versterkt. In de loop van 1998 vielen ook niet-Aziatische landen,
waaronder Rusland en Brazilië, ten prooi aan het virus, waarop ook in Midden- en Oost-
Europa en Latijns-Amerika de handelsgroei inzakte. Landen buiten de industriële wereld
kregen bovendien grote last van de dalende grondstoffenprijzen, waaronder die van ruwe
olie. Hun ruilvoet verslechterde enorm, waardoor de reële uitvoeropbrengsten nog meer
onder druk kwamen te staan en een verdere beperking van de invoer noodzakelijk werd.
Desondanks namen buiten Azië de tekorten op de handelsbalans voortdurend toe doordat
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de uitvoergroei steeds achterbleef bij de invoergroei (zie grafiek II.3.1). Zelfs bij
verbeterende uitvoermogelijkheden moet daarom worden verwacht dat de invoervraag
van Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten de eerstkomende tijd  zeer gedrukt
zal blijven. De meeste transitielanden in Midden- en Oost-Europa kampen met hetzelfde
probleem. De teruggang van de invoervraag van deze regio in de tweede helft van vorig
jaar was bijna uitsluitend het gevolg van de halvering van de Russische invoer. De andere
transitielanden hebben hun invoer nog nauwelijks aangepast aan hun verminderde afzet
naar Rusland en de sterk afgenomen groei van de uitvoer naar West-Europa, maar deze
reactie lijkt dit jaar onvermijdelijk.

Alles bij elkaar daalde het invoervolume van de landen buiten de industriële wereld
in de loop van 1998 met bijna 9% (zie hoofdstuk I, grafiek I.1). Japan deelde in de
Zuidoost-Aziatische malaise met een vergelijkbaar grote invoerdaling. De invoergroei van
Europa kwam in de tweede helft van vorig jaar volledig tot staan en begon tegen het
einde van het jaar zelfs te dalen. Dat gold ook voor de invoer van Duitsland. De Ameri-
kaanse invoer daarentegen groeide na een lichte hapering onverminderd snel door, bij een
aanhoudend sterke toename van de binnenlandse bestedingen.

Grafiek II.3.1 Handel van niet-industrielanden 
(waardemutaties over 12 maanden in %)
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Voor de beginmaanden van dit jaar valt een aanhoudende stagnatie van het wereld-
handelsvolume te verwachten. In de centrale projectie, die zoals eerder is benadrukt met
grote onzekerheid is omgeven, volgt direct daarop een zich geleidelijk verbredend en aan
kracht winnend herstel. In de Aziatische crisislanden lijkt het dieptepunt inmiddels
bereikt. Dit geldt ook voor Japan, al zal daar pas vanaf de tweede helft van 1999 enig
herstel van de binnenlandse bestedingen zichtbaar kunnen worden. In Zuid-Korea,
Maleisië en Thailand is dit herstel dankzij een scherp aantrekkende uitvoer nu al
zichtbaar. Daartegenover hebben landen met niet gedevalueerde munten, waaronder
China inclusief Hongkong, het momenteel zwaar door hun scherp verslechterde prijs-
concurrentiepositie binnen de eigen regio. Al met al zal de opleving van de vraag vanuit
Azië slechts moeizaam verlopen. In Midden- en Oost-Europa, Latijns-Amerika, Afrika
en het Midden-Oosten zal het invoervolume op korte termijn waarschijnlijk verder
teruglopen. De meeste betrokken landen kampen met hoge handelstekorten en een grote
afhankelijkheid van kort buitenlands kapitaal. Forse devaluaties, zoals recentelijk in
Brazilië en enkele andere Zuid-Amerikaanse landen kunnen dat probleem helpen
wegnemen. Maar deze hebben ook nadelige effecten, zoals stijgende risicopremies op
binnenlandse schulden,  die met name in Brazilië zeer omvangrijk zijn. Een belangrijk deel
van de noodzakelijke correctie zal moeten plaatsvinden door  beperking van de
binnenlandse bestedingen. De in komend jaar voorziene omslag in de grondstoffen-prijzen
kan de druk op deze landen eveneens helpen verlichten.

Voor West-Europa wijzen vooruitlopende indicatoren op een lichte verdere daling van
de industriële productie in het eerste kwartaal van dit jaar, hetgeen gepaard zal gaan met
een stagnatie of lichte daling van de  invoer. Daarna zullen industriële productie en invoer
beide kunnen aantrekken bij een aanhoudende consumptiegroei en een toenemende vraag
vanuit de Derde Wereld. De Amerikaanse invoergroei  zal dit jaar aan kracht inboeten
bij een afzwakkende toename van de binnenlandse bestedingen. In 2000 behoeft de
invoergroei weinig verder te vertragen, dankzij een aantrekkende uitvoer.

Aan de uitvoerzijde valt in de eerste plaats op dat het uitvoervolume van Azië in het
afgelopen jaar slechts weinig is toegenomen, ondanks de scherpe waardedaling van de
yen en enkele andere valuta’s. Door de vraaguitval binnen de eigen regio liep de uitvoer
van Azië in de loop van 1998 zelfs enigszins terug en dit gold ook voor Japan. Het
uitvoervolume van de overige regio’s buiten de Westerse wereld daalde eveneens in de
loop van vorig jaar. De internationale vraaguitval, die zich als een olievlek verspreidde
over de derdewereld- en transitielanden, remde de West-Europese en Noord-Amerikaan-
se uitvoergroei steeds meer af. In West-Europa droeg dat bij aan een algehele vertraging
van de productiegroei, waardoor ook de West-Europese invoergroei afnam. Dit mondde
eind vorig jaar uit in een lichte invoerdaling en een scherpe uitvoerdaling van de Europese
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Unie. De Amerikaanse uitvoer was zwak tot ver in 1998, maar gaf tegen het einde van
dat jaar een (waarschijnlijk tijdelijke) opleving te zien.

In het lopende jaar zal de uitvoer van de niet-industriële wereld weer een stijgende lijn
kunnen vertonen, met name door het groeiherstel in Azië. Door de duurdere yen zal de
Japanse uitvoer dit jaar nauwelijks hoger uitkomen dan in 1998. In de overige regio’s
buiten de industriële wereld wordt het uitvoerherstel gesteund door een verbeterde
prijsconcurrentie, mede voortvloeiend uit recente devaluaties. Een teruglopende invoer-
vraag in de eigen regio kan het uitvoerherstel echter belemmeren, zoals de ontwikkeling
in Azië vorig jaar heeft laten zien. De Amerikaanse uitvoer zal dit jaar harder groeien dan
de Europese dankzij de verbeterde concurrentiepositie en de aantrekkende vraag in Azië.
Het Europese uitvoervolume zal dit jaar gemiddeld slechts met ½ à 1% toenemen, bij
matig groeiende exportmarkten en een verslechterde prijsconcurrentiekracht. Volgend
jaar zal het uitvoervolume van de meeste industrielanden weer kunnen toenemen met 4
à 5%, terwijl de uitvoergroei van de overige landen kan versnellen naar 7 à 8%.

Tabel II.3.1 Kerngegevens wereldhandel, 1998-2000

1998 1999 2000

mutaties per jaar in %

Wereldhandelsvolume goederen 4,0 1½ 6   
Wereldhandelsprijs totaal (dollars) S 5,5 S  ¾ S  ¾
  Industrieproducten S 2,5  ½ S 1½
  Ruwe olie (fob) S 35,5 S 11¾ 15   
  Grondstoffen, excl energie S 13,5 S 5   2½

niveaus
RuweSolieprijs (Brent, $ per vat) 12,9 11½ 13   

II.3.2 Wereldenergiemarkt

De prijs van ruwe olie (Brent-notering) heeft in 1998 een gestage daling laten zien. In
1997 was deze nog ruim $ 19 per vat en ultimo 1998 minder dan $ 10 per vat. Deze
daling werd veroorzaakt door de combinatie van een sterk groeiend olie-aanbod en een
geringe toename van de vraag. Eind 1997 verhoogde de OPEC haar productieplafond
met 10% in de verwachting dat de vraag flink zou groeien. De vraagtoename bleef
echter gering als gevolg van de crises in Azië, Latijns-Amerika en de voormalige Sovjet-
Unie en de trage groei in de industrielanden. Daarnaast was de winter vorig jaar relatief
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zacht. Toen in 1998 een flink overaanbod optrad, spraken verschillende OPEC-landen
en enkele andere grote producenten af hun productie te beperken. In eerste instantie leek
men zich aan de afspraak te houden, maar blijkens recente cijfers werd de beperking
slechts voor 80% gehaald. Recente bijeenkomsten van olieproducerende landen hebben
niet tot nieuwe, harde, afspraken geleid. Voor de raming is aangenomen dat deze ook in
de projectieperiode niet tot stand zullen komen.

De prijs van een vat olie was in de eerste maanden van dit jaar erg laag. De notering
schommelde tussen $ 10 en $ 11 per vat. Gecorrigeerd voor inflatie is dat de laagste prijs
sinds het olie-embargo van 25 jaar geleden, maar nog duidelijk boven het niveau van voor
de eerste oliecrisis, zoals grafiek II.3.2 in beeld brengt. In deze grafiek is de nominale
olieprijs gedefleerd met de wereldhandelsprijs van industrieproducten, beide in dollars.
Na de grote neerwaartse correctie op de prijzen in 1986 zijn de schommelin-gen in de
reële olieprijzen veel kleiner geworden. De mutaties in 1998 en 1999 zijn opnieuw wat
groter.
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Tabel II.3.2 Kerngegevens wereldenergiemarkt, 1997-2000

1997 1998  1999  2000

mutaties per jaar in %

BBP-volume wereld 4,0 2,2 1,8 2,9
Volume primair energieverbruik (wereld) 2,9 1,0 0,4 1,7

Industrielanden 2,2 1,8 0,9 1,3
Overige landen 3,6 0,0 S 0,2 2,1

mln vaten per dag

Vraag naar olie 73,6 74,3 75,0 75,9
w.v. Industrielanden 41,8 42,5 43,2 43,4

Overige landen 31,8 31,8 31,8 32,5
Aanbod van olie incl. ngl 74,4 75,7 75,6 75,8
w.v. Niet-OPEC 44,4 44,8 45,0 45,3

OPEC 30,0 30,9 30,6 30,5
Voorraadmutatie 0,8 1,4 0,6 S 0,1

%
Marktaandeel OPEC 40,8 41,6 40,8 40,2

dollars per vat

Ruwe-olieprijs (Brent, nominaal) 19,2 12,9 11,5 13,0

De vraag naar olie zal in 1999 slechts beperkt toenemen als gevolg van de zwakke
economische groei. De vraagraming gaat uit van normale temperaturen in 1999; ten
opzichte van het (warme) jaar 1998 betekent dit enige extra toename van de vraag. De
lage olieprijzen zullen naar verwachting een drukkend effect hebben op het aanbod van
olie. Vooral in die gebieden waar de productiekosten het hoogst zijn (niet-OPEC) zal het
aanbod als gevolg van de lage prijzen slechts een geringe toename laten zien. Wat de
OPEC betreft is in de ramingen ervan uitgegaan dat de bestaande productieafspraken
zullen worden gehandhaafd, en dat Irak, geen deelnemer aan de afspraken, de olie-export
nog enigszins zal uitbreiden. Bij de geschetste vraag- en aanbodverhoudingen resulteert
ook voor 1999 een aanbodoverschot. Deze toevoeging aan de reeds hoge voorraden blijft
in de projectie voor een neerwaartse druk op de prijzen zorgen. Voor 1999 wordt daarom
een olieprijs verwacht die rond de $ 11½  per vat zal fluctueren. In 2000 heeft een
aantrekkende economische groei een positief effect op de vraag naar olie. Bij een



56

beperkte groei van het aanbod en een geringe voorraaddaling is enig prijsherstel mogelijk,
tot gemiddeld $ 13 per vat.

Sinds het afsluiten van de ramingen hebben de olie-exporterende landen van OPEC
samen met enkele niet-OPEC-landen, waaronder Rusland, Noorwegen en Mexico,
nieuwe productiebeperkende afspraken gemaakt, die neerkomen op een reductie van het
mondiale olie-aanbod met bijna 3%. Tijdens de onderhandelingen lieten de olieprijzen een
fors herstel zien, naar $ 13 à 14 per vat. Bij volledige realisatie van de voorgenomen
beperking zouden de olieprijzen aanzienlijk hoger kunnen uitkomen dan in de centrale
projectie. Maar afgewacht moet worden of deze afspraken  beter worden nageleefd  dan
de voorgaande.

Grafiek II.3.2 Reële olieprijs (Brent), 1970=100
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Grafiek II.3.3 Grondstoffenprijzen (HWWA-index) in dollars en ten opzichte
van de prijs van industrieproducten

II.3.3 Overige grondstoffenprijzen en fabrikatenprijzen

Grafiek II.3.3 geeft het verloop van de grondstoffenprijzen exclusief energie vanaf 1991
in nominale termen en ten opzichte van de wereldmarktprijs van industrieproducten. Door
de inzakkende vraag op de wereldmarkt zijn de grondstoffenprijzen vanaf medio 1997
scherp gedaald. Dit jaar zullen de grondstoffennoteringen (exclusief energie) in dollars
gemiddeld nog 5% lager liggen dan in 1998. Voor 2000 wordt een gemiddelde prijsstijging
van circa 2½% verwacht.

De HWWA-prijsindices van voedingsmiddelen en agrarische grondstoffen daalden in
1998 met respectievelijk 12 en 14%. Dit werd veroorzaakt door enerzijds vraaguitval ten
gevolge van de crisis in Azië en Rusland en anderzijds recordoogsten. In de eerste helft
van 1999 zal deze daling naar verwachting nog doorgaan. Bij de inmiddels lage
prijsniveaus zullen aanbodreacties niet uitblijven (meer braaklegging van landbouw- en
cultuurgrond en andere vormen van capaciteitsuitval). Als in de loop van 1999 een
vraagherstel optreedt in de Aziatische economieën zal een voorzichtig prijsherstel kunnen
optreden. Dit betekent wel dat de gemiddelde prijzen van voedingsmiddelen en agrarische
grondstoffen in 1999 per saldo nog met respectievelijk 8% en 2% zullen dalen. In 2000
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kunnen de prijzen zich dan verder herstellen. De prijzen van metalen liepen na oktober
1998 niet verder terug, maar een prijsherstel zit er voorlopig ook niet in. Daardoor
resulteert voor 1999 nog een gemiddelde prijsdaling van 5½%. Gedwongen door de
huidige lage prijzen zullen er mijnsluitingen plaatsvinden, waardoor de prijzen in 2000
weer stijgen met 5½%.

Tabel II.3.3 Grondstoffenprijzen excl. energie, 1998-2000 
(HWWA-index, in dollars)

1998 1999  2000

mutaties per jaar in %

Grondstoffen, excl. energie S 13½  S 5   2½
   voedingsmiddelen S 12    S 8     ½
   industriële agrarische grondstoffen S 14   S 2   2   
   metalen S 14½  S 5½ 5½

De uitvoerprijzen van industrieproducten (in nationale valuta), die de afgelopen jaren
nauwelijks van hun plaats kwamen, zijn in de loop van 1998 licht gedaald. Deze beweging
houdt nog enige tijd aan onder invloed van de zeer matige volumeconjunctuur, de
(vertraagde) doorwerking van de gedaalde grondstoffenkosten en de afnemende
loonvoetstijging in de industriële wereld. Veranderingen in concurrentieposities zijn
momenteel meer het gevolg van wisselkoersbewegingen dan van uiteenlopende
binnenlandse kostprijsontwikkelingen. Dat geldt in het bijzonder voor de devaluerende
landen buiten de Westerse wereld. Ook Japan zag zijn prijsconcurrentiepositie om die
reden in 1997 en het grootste deel van 1998 duidelijk verbeteren. Dit voordeel is echter
volledig tenietgedaan door de recente waardestijging van de yen.

II.3.4 Externe data voor Nederland

Het voor ons land relevante wereldhandelsvolume groeide in 1997 nog met meer dan 9%.
In de loop van 1998 vertraagde de groei sterk. Gemiddeld over dat jaar kon nog een groei
van de relevante wereldhandel worden geregistreerd van ruim 6%, hoewel tegen het
einde van dat jaar sprake was van een absolute daling. Vanaf het tweede kwartaal van
het lopende jaar wordt een geleidelijk herstel voorzien, resulterend in een gemiddelde
groei van de relevante wereldhandel van 1¼% in 1999 en 5½% in 2000. Mocht dit
herstel onverhoopt tot begin volgend jaar uitblijven, dan wordt het groeicijfer voor dit jaar
licht negatief en blijft voor komend jaar maar een groei van nog geen 3% over. De
prijzen van onze concurrenten op de wereldmarkt zijn vorig jaar ook in guldens gedaald.
Afgelopen jaar stond de dollarkoers gemiddeld op ƒ 1,98. Voor 1999 en 2000 wordt
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gerekend met een dollarkoers van ƒ 1,90 corresponderend met een eurokoers van 0,86
per dollar. Mede door de effectieve waardestijging van de gulden/euro zullen de
concurrentenprijzen dit jaar nog iets verder dalen. Pas in de loop van 2000 zal daaraan
een einde komen. Eén en ander resulteert in een daling van het concurrerend uitvoerprijs-
peil met 3¾% in 1999 en met 1¼% in 2000. Voor de Nederlandse invoerprijzen geldt
grosso modo dezelfde beweging, met dien verstande dat de totale invoerprijs in de loop
van 1998 extra sterk naar beneden is getrokken door de halvering van de ruwe-
olieprijzen. In de ramingen is ervan uitgegaan dat de energieprijzen in guldens gemeten
vanaf het tweede kwartaal van dit jaar een licht herstel te zien zullen geven. De totale
invoerprijs van goederen daalt dan nog met 4% in het lopende jaar en met ½% in 2000.
Zoals de eerder in dit hoofdstuk beschreven variant aangeeft, wordt de daling groter bij
een later optredend vraagherstel.

Tabel II.3.4     Externe data Nederland, 1998-2000

  1998       1999        2000

 mutaties per jaar in %

Relevante wereldhandela

volume 6,3 1¼ 5½
prijs, excl. energie (gld)b

S 1,3  S 3¾ S 1¼

Invoerprijs Nederland cif (gld) S 2,5  S 4   S ½
totaal, excl. energie 0,0 S 3¼ S 1   
energie S 28,3    S 15¼ 9½

Arbeidskosten pep industrie (gld)
concurrenten  S 1,2    1¼ S ¾

Effectieve koers gulden industrieproducten t.o.v.
concurrenten  1,8  1¼   ¼
leveranciers 1,3 1   ¼

Dollarkoers (gld, niveau)       1,98           1,90           1,90

a Dubbel-herwogen wereldinvoer goederen. 
b Concurrentenprijs.
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2  Eerder publiceerde het CPB hierover een studie van T.H. van Hoek en J.S.M. Groot, ‘Beleidsimplicaties

van een Economische en Monetaire Unie in Europa’, Onderzoeksmemorandum 73, januari 1991.

II.4 Beleidscoördinatie en beleidsconcurrentie in de EMU

Met de komst van de euro is een nieuwe stap gezet op de weg van Europese
integratie. De Economische en Monetaire Unie dwingt niet tot een uniform
economisch beleid. Het subsidiariteitsbeginsel laat ruimte voor nationale
beleidskeuzes die zijn afgestemd op de eigen situatie. Beleidsconcurrentie vergroot
de kans dat succesvolle beleidsopties worden gevonden, die vervolgens ook breder
toepassing kunnen vinden. Beleidscoördinatie kan verschillende vormen
aannemen. De harmonisatie van statistieken in het nieuwe Europese Stelsel van
Rekeningen draagt bij aan een eenduidige informatiebasis. Sterke vormen van
beleidscoördinatie kunnen nodig zijn wanneer sprake is van grensoverschrijdende
externe effecten. Ook kan coördinatie op niet-economische gronden wenselijk
worden geacht. Algemene uitspraken over de gewenste mate van beleidsconcurren-
tie of beleidscoördinatie kunnen niet worden gedaan.

Met de invoering van de euro in elf van de lidstaten van de Europese Unie per 1 januari
van dit jaar, is de Economische en Monetaire Unie zijn derde en laatste fase ingegaan.
Het debat over de gevolgen van de EMU voor het economische beleid in de deel-
nemende landen heeft er een nieuwe impuls door gekregen.2 Kunnen de EU-landen,
binnen de spelregels van het Pact voor Stabiliteit en Groei en de vigerende Europese
richtlijnen, een eigen beleid blijven voeren, of is een zekere coördinatie gewenst of zelfs
noodzakelijk?

Op de meeste beleidsterreinen wordt nu het subsidiariteitsprincipe gehanteerd. Dit
principe werd als leidraad geïntroduceerd tijdens de top in Maastricht (1991) en stelt dat
beleid decentraal wordt bepaald zolang er geen overtuigende redenen zijn om te
centraliseren. Een reden voor gecentraliseerd beleid kan zijn het optreden van
transnationale externe effecten, of het behalen van belangrijke schaalvoordelen.
Coördinatie is bijvoorbeeld gewenst bij het bestrijden van grensoverschrijdende
milieuproblemen, en bij de bewaking van eerlijke concurrentie op de Europese interne
markt (verbod op gerichte bedrijfssubsidies).

Subsidiariteit betekent dat de lidstaten de nodige flexibiliteit behouden om in te spelen
op nationale en lokale omstandigheden, ontwikkelingen en voorkeuren. Subsidiariteit
betekent ook ruimte voor experimenten: overheden in verschillende landen kunnen
verschillende beleidsrichtingen kiezen. Dit vergroot de kans op succesvolle beleidsopties,
die vervolgens ook breder toepassing kunnen vinden. Een zekere beleidsconcurrentie
heeft het voordeel dat de overheden geprikkeld worden om naar effectieve en efficiënte
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3  In het CEP 1996 (blz. 317-350) is ingegaan op de voor- en nadelen van de monetaire unie. In paragraaf

IV.2 van dit CEP wordt het gemeenschappelijk landbouwbeleid nader belicht.

vormen van beleid te zoeken. Een land als Nederland, dat erin slaagt met een relatief
klein apparaat de kerntaken van de overheid redelijk effectief te vervullen, kan dit
voordeel bijvoorbeeld gebruiken om meer ruimte te bieden aan maatschappelijk gewenste
sociale-zekerheidsregelingen, of om lagere belastingen te heffen. Ook het feit dat de
arbeidsproductiviteit per uur in Nederland relatief hoog is, biedt ruimte voor royalere
sociale arrangementen zonder dat de netto inkomens uit arbeid navenant lager uitkomen
dan in de andere lidstaten. In samenhang hiermee is de loonvorming bij uitstek een zaak
die decentraal gestalte moet krijgen. Juist wanneer de verschillen in productiviteit, sociale
lasten en belastingen, en schaarsteverhoudingen op de arbeidsmarkt tot uiting komen in
loonverschillen, kan het bedrijfsleven concurrerende prijzen rekenen en kan de
arbeidsmarktsituatie verbeteren. De nationale beleidskeuzes zijn bepalend voor het
vestigingsklimaat dat een land kan bieden aan internationaal mobiele producenten. De
grensoverschrijdende mobiliteit van arbeid zal in Europa gemiddeld waarschijnlijk laag
blijven door de grote sociaal-culturele verschillen, inclusief taalverschillen, tussen de
Europese landen.

De keuze tussen beleidscoördinatie en beleidsconcurrentie is niet zo zwart-wit als zij
wellicht lijkt. In de praktijk past de Europese Unie diverse gradaties van beleidscoördi-
natie toe. De zwakkere vormen van coördinatie behelzen uitwisseling van informatie,
variërend van feitenkennis, statistische procedures en evaluatiemethoden tot gestructu-
reerde rapportages die een proces van monitoring of benchmarking voeden. Deze
vormen zijn vooral gericht op het realiseren van de voordelen van de ruimte voor
experimenten, en het bewaken van de naleving van politieke afspraken die op Europees
niveau gemaakt worden over de nationaal na te streven beleidsdoelstellingen. Sterkere
vormen van coördinatie kunnen de vorm aannemen van ‘peer pressure’ op basis van
voorgeschreven rapportages, brede richtlijnen voor nationaal te maken beleidskeuzes,
nauwere concrete richtlijnen (bijvoorbeeld ter verzekering van eerlijke concurrentie op
de interne markt), minimumnormen of bandbreedtes waarbinnen nationale beleidskeuzes
moeten blijven (zoals bij de indirecte belastingen), of harmonisatie van wetgeving
(bijvoorbeeld van boekhoudvoorschriften, belastinggrondslagen en eventueel ook
tarieven). De sterkste vorm van coördinatie is centralisatie van beleid bij één autoriteit;
deze is nu bijvoorbeeld actueel bij het monetaire beleid, en bij het landbouwbeleid.3

In 1999 wordt een belangrijke stap gezet naar harmonisatie van de statistische
informatie in de Europese Unie. Vóór 1 mei dienen alle lidstaten hun Nationale
Rekeningen te hebben aangepast en uitgebreid, conform de voorschriften uit het herziene
Europese Systeem van Rekeningen (ESR). Voor Nederland wordt deze revisie
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4 In een paar landen die de herziening al hebben doorgevoerd is de BBP-schatting met enkele procenten

verhoogd. Naast het gebruik van nieuwe statistische bronnen en methoden spelen bij deze opwaartse
bijstelling conceptuele wijzigingen een rol, zoals de uitbreiding van het investeringsbegrip met onder andere
software, databanken en andere immateriële activa.

5  Een belastinggrondslag is individueel internationaal mobiel als hij zonder veel kosten en moeite onder een

ander belastingregime kan worden gebracht, zonder dat daarbij noodzakelijk ook andere grondslagen
meeverhuizen. Voor zulke grondslagen is eenvoudig arbitrage mogelijk tussen de verschillende regimes.

6  Zie OECD, ‘Harmful tax competition - an emerging global issue’, 1998.

uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat op 27 april de eerste
resultaten bekend zal maken. Door de herziening van het ESR veranderen de invulling
en de reikwijdte van centrale begrippen zoals productie, investeringen en consumptie,
evenals de afbakening van de sectoren zoals overheid en huishoudens. Ook worden de
nieuwste statistische bronnen en inzichten in de nieuwe Nationale Rekeningen verwerkt.
Een en ander brengt een significante verandering4 met zich mee voor de macro-
economische kerncijfers zoals BBP, arbeidsinkomensquote, besparingen en inves-
teringen. Ook bieden de gereviseerde rekeningen een beter zicht op verschijnselen die
de laatste jaren belangrijker zijn geworden (diensteneconomie, informatiemaatschappij,
financiële transacties). In Nederland wordt de revisie bovendien aangegrepen om de
arbeidsgegevens uit de Nationale Rekeningen en de Arbeidsrekeningen naadloos op
elkaar aan te sluiten. Het nieuwe ESR vergroot de onderlinge vergelijkbaarheid van
macro-economische gegevens tussen de EU-landen. Wel kunnen materieel kleine
verschillen in institutionele vormgeving tussen landen leiden tot belangrijke verschillen in
kengetallen, omdat het nieuwe ESR nadrukkelijk een institutionele invalshoek kiest voor
de afbakening van bedrijfstakken en sectoren, waaronder ook de overheid.

Het is niet mogelijk algemene uitspraken te doen over de gewenste mate van beleidscon-
currentie of beleidscoördinatie. Per beleidsterrein zullen de kosten en baten van
alternatieven tegen elkaar moeten worden afgewogen. Ook binnen een beleidsterrein
kunnen de afwegingen per geval verschillend uitpakken. Zo kan bij de belastingen een
sterke vorm van coördinatie gewenst zijn als het gaat om fraudebestrijding of om
belastinggrondslagen die individueel internationaal erg mobiel zijn5; dit raakt niet alleen
de lidstaten van de EMU, maar is een mondiaal vraagstuk6. Anderzijds kunnen
uiteenlopende pakketten van belastingtarieven en collectieve voorzieningen zeer wel
concurreren op efficiëntie en effectiviteit. Ook bieden transport- en transactiekosten een
zekere ruimte voor tariefverschillen op mobiele grondslagen; binnen de federale stelsels
van de Verenigde Staten en Canada blijken nog grote verschillen te bestaan in indirecte
belastingen, zelfs tussen naburige staten.
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De baten van beleidscoördinatie zijn waarschijnlijk groter dan de kosten wanneer sprake
is van grensoverschrijdende externe effecten, bijvoorbeeld bij milieuvervuiling. Ook kan
een betere afstemming van wet- en regelgeving in de EU-landen de handel bevorderen,
de administratieve lasten voor internationaal opererende ondernemingen verminderen en
de arbeidsmobiliteit vergemakkelijken. Het Pact voor Stabiliteit en Groei laat de lidstaten
ruimte voor flexibel budgettair beleid (zo kunnen de automatische stabilisatoren
bijvoorbeeld asymmetrische schokken opvangen) binnen zekere grenzen. Deze moeten
voorkomen dat een budgettair beleid gevoerd wordt dat schadelijk kan zijn voor andere
lidstaten. Ook impliceert het Pact een voortdurende monitoring en peer pressure inzake
het nationale budgettaire beleid. De wenselijkheid van sterkere vormen van beleidsco-
?rdinatie is vanuit economisch gezichtspunt vaak niet zonder meer duidelijk. In de
uiteindelijke afweging kunnen evenwel ook andere factoren een rol spelen, zoals
solidariteit tussen de lidstaten of veiligheidsaspecten.
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III De Nederlandse conjunctuur 

III.1

Algemeen

Medio 1998 kwam een eind aan de opgaande beweging van de conjunctuur. De
zwak-kere internationale economische ontwikkeling bleef niet zonder gevolgen
voor de Nederlandse uitvoer: gedurende de tweede helft van vorig jaar daalde het
export-volume. Toch steeg het BBP met maar liefst 3,7% op jaarbasis, dankzij de
bijzonder sterke BBP-groei in de eerste jaarhelft. Verwacht wordt dat in de loop
van dit jaar een herstel van de uitvoer op gang komt, maar dat daar een
geleidelijke afzwakking van de groei van de binnenlandse bestedingen tegenover
staat. Daarmee komt de economische groei in 1999 waarschijnlijk uit op 2%. Voor
volgend jaar wordt eenzelfde groeipercentage voorzien. Weliswaar vermindert dan
de bijdrage van de binnenlandse bestedingen aan de economische groei verder,
maar de bijdrage van de uitvoer wordt weer groter.

Sinds het begin van de jaren negentig overtrof de toename van het BBP in Nederland
nagenoeg elk jaar het Europese gemiddelde. De afgelopen drie jaar groeide de
Nederlandse economie gemiddeld 1,2% per jaar meer dan de Europese. Ook dit jaar ligt
de economische groei in Nederland waarschijnlijk nog ½% boven het gemiddelde cijfer
voor de EU-15, maar volgend jaar presteert de Nederlandse economie naar verwachting
hetzelfde als de Europese.

Nederland kende (en kent) een in Europees perspectief sterke bevolkingsgroei. Dit
neemt niet weg dat in de jaren negentig niet alleen het BBP maar ook het BBP per hoofd
van de bevolking hier relatief sterk groeide. In de periode 1996-1998 lag de toename van
het BBP per hoofd gemiddeld 0,9% per jaar boven die van de EU-15. Ook dit
groeiverschil verdwijnt in de projectie geleidelijk. De positie van Nederland wat betreft
het BBP per hoofd is echter inmiddels belangrijk verbeterd. In 1997 hadden nog maar
vier landen van de EU-15 een hoger BBP per hoofd dan Nederland, tegen tien landen
in 1989. Die vier waren Luxemburg, Denemarken, België en Oostenrijk.

De relatief goede prestaties van de nationale economie in het recente verleden
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hebben internationaal veel aandacht getrokken. Nederland heeft in de jaren negentig de
vruchten kunnen plukken van een langs verschillende wegen bereikte versterking van de
aanbodzijde van de economie. Die kwam tot stand via met name een gematigde
ontwikkeling van de arbeidskosten, die mede werd veroorzaakt door een krachtige groei
van het arbeidsaanbod en lastenverlichting. De aldus mogelijk gemaakte sterke toename
van de werkgelegenheid resulteerde in een hoge productiegroei.

Grafiek III.1.1 Volumegroei van het BBP, de particuliere consumptie, de bouwpro-
ductie en de goederenuitvoer in Nederland en de EU-15, 1980-
2000

De afgelopen drie jaar kende Nederland een, in vergelijking met andere Europese landen,
krachtige toename van de consumptieve bestedingen (zie grafiek III.1.1). Hierbij speelt
mede een rol dat de koopkracht hier werd ondersteund met lastenverlichting, terwijl
elders in Europa – vanwege de noodzaak de overheidsfinanciën op orde te brengen –
maatregelen werden genomen die de groei van de consumptie in ieder geval op de korte
termijn hebben gedrukt. Van belang is tevens dat Nederland relatief grote vermogensef-
fecten op de ontwikkeling van de consumptie kende. Nederlandse gezinnen bezitten



DE NEDERLANDSE CONJUNCTUUR 6363

namelijk relatief grote pakketten aandelen (direct dan wel via deelname in beleggings-
fondsen). Bovendien stegen de huizenprijzen hier veel sterker dan elders in Europa.
Terwijl de groei van de Nederlandse uitvoer in de jaren tachtig wat hoger was dan elders
in Europa, blijft de uitvoergroei vanaf 1992 achter bij het Europees gemiddelde. Wat dat
betreft is het beeld bij de uitvoer precies omgekeerd aan dat bij de consumptie: de
consumptiegroei bleef in de jaren tachtig sterk achter bij die elders in Europa en
ontwikkelde zich in de jaren negentig veel gunstiger. 

De relatief hoge groei van het Nederlandse BBP in de jaren 1996-1998 kwam voor
een deel op het conto van een forse stijging van de bouwproductie. Deze stijging bereikte
in 1997 een piekwaarde van 4,6%. Deze hing voor een deel samen met de hoogconjunc-
tuur: de investeringen in bedrijfsgebouwen ontwikkelden zich bijzonder voorspoedig. Er
lagen daarnaast incidentele factoren aan ten grondslag: de bouwactiviteit op de VINEX-
locaties kwam op gang en er was sprake van aanzienlijke investerin-gen van de NS in
het spoorwegennet en van waterleidingbedrijven in waterbekkens en waterzuiveringsin-
stallaties.

Niet alle afzetcategorieën droegen bij aan de relatief sterke BBP-groei, die Nederland
in de jaren 1996-1998 kende. Zo bleef de toename van de goederenuitvoer achter bij die
van de Europese partners. Het Nederlandse specialisatiepatroon vormt de verklaring.
Het relatief grote aandeel van landbouwproducten en voedingsmiddelen in het
uitvoerpakket levert de exportsector in een periode van hoogconjunctuur een nadeel op.
Daarbij komt dat de buitenlandse afzet van tuinbouwproducten sinds halverwege de jaren
negentig nauwelijks meer groeit. 

Waarom vermindert de groeivoorsprong van Nederland in 1999-2000? Dit is voor een
belangrijk deel het gevolg van het feit dat de consumptiegroei in Nederland sterker
vertraagt dan elders in Europa. Bij de vermindering van de dynamiek van de Nederlandse
consumptie in 1999 speelt een rol dat anders dan vorig jaar geen lastenverlichting
plaatsvindt. Dat de groei van de consumptie volgend jaar relatief sterk afzwakt hangt ten
dele samen met de omstandigheid dat het geleidelijk wegebben van de vermogenseffec-
ten op de consumptiegroei in Nederland kwantitatief van grotere betekenis is, gezien de
grotere omvang van deze effecten in het recente verleden.

De verkleining van de groeivoorsprong is mede het resultaat van de verwachte
afname van de dynamiek van de bouwproductie. Nadat de activiteit in de bouw vorig jaar
al vertraagde, wordt voor 1999-2000 een verdere vermindering van de groei van de
productie van de bouw verwacht. Voor andere Europese landen wordt juist op een
beperkt aantrekken hiervan gerekend. Zo neemt de bedrijvigheid in de Duitse bouw dit
jaar en volgend jaar waarschijnlijk weer toe, nadat deze in 1998 afnam.

De Nederlandse goederenuitvoer stijgt in 1999 en 2000 cumulatief met 1% meer dan
die van de EU-15. De Nederlandse exporteurs hebben namelijk minder last van de
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Grafiek III.1.2 CPB-conjunctuurindicator

malaise op ver weg gelegen markten (Azië, Zuid-Amerika), vanwege hun grotere
oriëntatie op Europa. Daarmee levert de exportsector in Europees perspectief een betere
prestatie dan in de afgelopen drie jaar. Het verdwijnen van de groeivoorsprong van het
BBP kan derhalve niet aan de goederenuitvoer worden toegeschreven.

De CPB-conjunctuurindicator geeft een indicatie van de groei van het BBP in de
komende 3 à 4 maanden. De realisatie van deze indicator toont de conjuncturele
ontwikkeling van het BBP in het verleden. Zolang de desbetreffende lijn in grafiek III.1.2
een stijgend verloop kent, ligt de economische groei boven de trendmatige. Er is dan
sprake van een opgaande beweging van de conjunctuur. Na een conjunctuuromslag daalt
deze lijn en ligt de economische groei beneden de trendmatige. Uit de grafiek valt af te
leiden dat medio vorig jaar de conjunctuuromslag plaatsvond. Volgens de CPB-
conjunctuurindicator komt aan de neergaande beweging van de conjunctuur de komende
maanden nog geen eind. Deze voorspelling steunt met name op de indicatoren voor de
ontwikkeling van de uitvoer. Hiertoe behoren onder meer de IFO-conjunctuurindicator
voor Duitsland en de leading indicators van de OESO voor Europa en de Verenigde
Staten. Deze wijzen erop dat de groei van de voor ons land relevante markten de
komende maanden zwak blijft. De recente afname van de koopbereidheid betekent dat
ook de groei van de particuliere consumptie waarschijnlijk gaat afzwakken. Dat neemt
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niet weg dat gezinnen op het moment aanmerkelijk zonniger tegen hun bestedingsmoge-
lijkheden aankijken dan bedrijven tegen hun afzetmogelijkheden. De koopbereidheid,
hoewel recentelijk afgenomen, ligt ruimschoots boven het producentenvertrouwen. Dit
vertaalt zich dan ook in de ramingen voor het eerste halfjaar 1999: aan de ene kant een
florissante, zij het licht afzwakkende, consumptiegroei en aan de andere kant een scherp
terugvallende productie-ontwikkeling.

De long-leading indicator, die een wat verdere horizon (tot eind 1999) heeft,
voorspelt een hogere economische groei dan de short-leading indicator. Dit  hangt onder
meer samen met de opgetreden daling van de lange rente. Dit neemt niet weg dat de
toename van het BBP volgens deze indicator ook in de tweede helft van 1999 lager dan
trendmatig blijft.

In de huidige raming ligt voor zowel 1999 als 2000 een economische groei van 2%
besloten. In de vorig jaar verschenen MEV werd voor dit jaar nog op een toename van
het BBP met 3% gerekend. Daarbij werd echter nadrukkelijk op het risico van een
tegenvallende internationale economische ontwikkeling gewezen. Enige tijd na het
verschijnen van de MEV werd het duidelijk dat de groei van de relevante wereldhandel
inderdaad sterk vertraagde. Het CPB kwam daarop in november vorig jaar met
bijgestelde ramingen voor 1999. Verwacht werd dat de toename van het BBP als gevolg
van een forse groeivertraging de uitvoer zou terugvallen op 2¼%. De actuele prognose
is nog ¼% lager. De uitvoer verliest namelijk waarschijnlijk nog meer aan dynamiek dan
in november werd verwacht. Weliswaar is de prognose van de consumptiegroei enigszins
naar boven bijgesteld, maar per saldo wordt gerekend op een geringere groei van het
BBP.
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Tabel III.1.1 Enige kerncijfers op halfjaarbasis, 1998-2000

1998 1999 2000
1998 1999

2000

 I   II  I  II I II

mutaties in %a

Volume particuliere consumptie 4½ 3¾ 2¾ 5¾ 4   3¾ 2¾ 2¾ 2¼
Volume investeringen in woningen 0   – 1   ½ 5¾S 8¼ 2    ½ ½ ½
Volume overige bedrijfsinvesteringen 6   ¼ – 1   6¼ 9½S 3   S 2   – ¾ 0   
Volume uitvoer van goederen, 
exclusief energie

7¼ 1¾ 5   10¼ ¼ 1½  3¾  5½ 5   

Volume invoer van goederen 7¾ 2½ 5   11   1   2¾ 4   5½4¾
Volume bruto binnenlands product 3¾ 2   2      4½ 2   2   2   2   2¼

Werkgelegenheidb 3   1¾ 1   3¼ 2½ 1½ 1¼ 1   1   
Consumentenprijsindex 2   1¼ 1   2   1¾ 1¼ ½ 1   1¼

a Ten opzichte van de direct voorafgaande periode (op jaarbasis).
b Personen met een baan van 12 uur of meer per week.

De conjunctuuromslag blijft niet zonder gevolgen voor de ontwikkeling van de
consumptie. Deze zwakt, zij het met vertraging, af. De halfjaarcijfers uit tabel III.1.1
laten zien dat de groei van de binnenlandse bestedingen in de loop van de tijd dan ook
geleidelijk vermindert. In de projectie wordt de uitvoer vanaf de tweede helft van 1999
juist langzaam maar zeker weer dynamischer. Er bestaat evenwel een reëel risico dat het
hieraan ten grondslag liggende verwachte herstel van de wereldhandel later optreedt dan
geprojecteerd. Dit betekent dat een tegenvallende economische groei in zowel dit jaar
als volgend jaar bepaald niet is uitgesloten. In hoofdstuk I is dit geïllustreerd aan de hand
van een onzekerheidsvariant, waarin het herstel van de wereldhandel tot volgend jaar op
zich laat wachten. In deze variant bedraagt de economische groei in 1999 en 2000
respectievelijk 1¾% en 1¼%.

Uit tabel III.1.2 valt af te lezen dat de uitvoer dit jaar slechts een geringe bijdrage levert
aan de economische groei. Dit is mede het resultaat van de daling van het niveau van de
uitvoer gedurende de tweede helft van vorig jaar. De economische groei komt daarmee
dit jaar grotendeels op het conto van de binnenlandse bestedingen. Verwacht wordt dat
het BBP in 2000 in hetzelfde tempo stijgt als dit jaar. Tegenover een grotere bijdrage van
de uitvoer aan de economische groei staat dan een kleinere bijdrage van de binnenlandse
bestedingen. 
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Tabel III.1.2 Bijdragen aan de BBP-groei, 1992-2000

1992-1995   1996   1997   1998 1999 2000

Consumptie 1,1 1,3 1,5 2,0 1¾ 1¼
Investeringen in woningen 0,1 0,0 0,3 0,0 0   0   
Andere investeringena – 0,1 0,6 0,6 0,4 ¼ 0   
Uitvoer 1,0 1,2 1,3 1,4 ¼ 1   

Totaal 2,1 3,1 3,6 3,7 2   2   

a Bruto investeringen in vaste activa (exclusief woningen) èn voorraadvorming.

De contractloonstijging vertraagt naar verwachting van 3% in 1998 naar 2¾% dit jaar.
Dit is een zeer geringe vertraging wanneer in aanmerking wordt genomen dat de inflatie
vermindert van 2% naar 1¼% en dat nagenoeg een eind komt aan de daling van de
werkloosheid. Volgend jaar neemt de contractloonstijging af tot 1½%, bij een verder
afzwakkende inflatie en een enigszins oplopende werkloosheid. Dit neemt niet weg dat
de arbeidsinkomensquote niet alleen dit jaar (met 2%-punt) maar ook in het jaar 2000
(met ½%-punt) omhoog gaat. Bij de geraamde ontwikkelingen van lonen en prijzen
realiseren de meeste huishoudens zowel dit jaar als volgend jaar een koopkrachtwinst.

In de centrale projectie vermindert de inflatie van omstreeks 2% in 1996-1998 tot
circa 1% in 1999-2000. De belangrijkste oorzaak is de (vertraagde) doorwerking van
dalingen in de internationale prijzen. Bij een later herstel van de wereldhandel dan in de
centrale projectie komen de internationale prijzen nog veel lager uit. Het is dan mogelijk
dat de inflatie in meerdere Europese landen tijdelijk onder de nul terecht komt. Dat is
voor de betrokken economieën niet schadelijk. Een tijdelijke negatieve inflatie verschilt
wezenlijk van deflatie. Van het laatste is sprake indien zich gedurende een reeks jaren
prijsdalingen voordoen (zie voor de effecten daarvan het kader). Voor Europa is zo een
ontwikkeling voorshands niet aan de orde.

Nadat de winstgevendheid vorig jaar nog iets verbeterde, treedt in 1999 en 2000 een
duidelijke verslechtering van de winstpositie van de ondernemingen op ondanks enige
daling van de rentelasten ten gevolge van de lage rente. Dit is het gevolg van het feit dat
de winstmarges als gevolg van de scherpe internationale concurrentie onder grote druk
staan.

De gevolgen van de geschetste economische ontwikkeling voor de uitgaven van de
collectieve sector worden in 1999 nog niet zichtbaar. Wel is sprake van tegenvallers met
betrekking tot uitgaven voor asielzoekers en wateroverlast. Daartegenover staat
weliswaar een meevaller vanuit de rentelasten, maar per saldo komen de uitgaven hoger
uit dan in september vorig jaar werd voorzien. De overschrijding van het reële
uitgavenkader met in totaal ƒ 1½ mld komt deels tot stand doordat de toename van de



68

overheidsuitgaven via de voor de overheid relevante loon- en prijsontwikkeling minder
afzwakt dan de prijsstijging van het BBP. In het jaar 2000 loopt de overschrijding van het
uitgavenkader zonder nader beleid en na inzetten van de uitgavenreserve (ƒ ½ mld) op
tot ƒ 3½ mld. De tegenvallende economische ontwikkeling komt tot uitdrukking in een
stijging van het aantal werkloosheidsuitkeringen. Daarnaast vallen de uitgaven voor
asielzoekers ook in dat jaar tegen. Bovendien nemen vooral volgend jaar de overheidsuit-
gaven als gevolg van de voor de overheid relevante loon- en prijsontwikkeling minder af
dan de prijsstijging van het BBP, zodat het reële uitgavenbeslag toeneemt. Een
compenserende factor vormen ook in 2000 de meevallende rente-uitgaven.

De geringere economische groei dan in september vorig jaar werd geraamd, resulteert
in 1999 nog maar in beperkte mate in tegenvallers bij de belastinginkomsten. De
arbeidsinkomensquote stijgt en op korte termijn is dat niet ongunstig voor de fiscus.
Bovendien vallen de overdrachtsbelasting en de dividendbelasting mee. In 2000 valt de
groei van de werkgelegenheid tegen en wordt ook het effect van de verslechterde
winstgevendheid zichtbaar in de opbrengsten voor de fiscus. De (reële) ijklatten worden
met ƒ 3 mld onderschreden, hetgeen zichtbaar maakt dat de economische groei voor
1999 sinds het opstellen van deze ijklatten met 1% naar beneden is bijgesteld. Op verzoek
van het kabinet is voor 2000 vooralsnog gerekend met een stabiele microlastendruk.
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Deflatie: een spookbeeld?

In de jaren zeventig vormde de inflatie een groot en hardnekkig
probleem, dat velen verontrustte. Sindsdien zijn de prijsstijging-
en sterk verminderd en in de EU sinds medio vorig jaar zelfs
volledig tot staan gekomen. Sommige economen houden rekening
met de mogelijkheid dat de Europese inflatie gedurende een
reeks van jaren onder de nul terecht komt. Deze  voorspelde
deflatie roept bij hen minstens zo grote zorgen op als de hoge
inflatie van destijds. Wat zijn dan wel de effecten van eventuele
deflatie?

Een daling van het algehele prijspeil beïnvloedt de economi-
sche ontwikkeling langs verschillende kanalen. Ongunstige
effecten zijn in de eerste plaats te verwachten indien door nomi-
nale loonstarheid de reële lonen sterker gaan stijgen. Als de
prijzen dalen is het mogelijk dat zelfs een contractloonstijging
van nul gepaard gaat met een toename van de arbeidsinkomens-
quote. Om deze reden zou deflatie een ongunstig effect op het
aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt, en dus op de werk-
gelegenheid kunnen hebben.

Bij een daling van de prijzen treden voorts veranderingen op
in reële vermogens en schulden. Mensen met een vermogen met
een vaste nominale waarde hebben profijt van deflatie, omdat
hun vermogen in reële termen stijgt. Schuldenaren zien hun reële
schuld echter toenemen, waardoor bijvoorbeeld woningeigena-
ren met hypotheken te maken kunnen krijgen met hogere reële
lasten dan waarmee ze gerekend hebben bij het aangaan van de
hypotheek. Voor zover de deflatie niet voorzien was en in con-
tracten verwerkt, kan deflatie dus tot onbedoelde verschuivingen
in de vermogensverdeling leiden.

De economie kan ook schade worden berokkend indien
deflatie tot een oplopende reële rente leidt. Dat gebeurt indien de
nominale rente onvoldoende mee omlaag gaat. Zelfs als de nomi-
nale rente tot nul zou zakken, is bij een verwachte prijsdaling
een toename van de reële rente mogelijk. Dit remt de consumptie
af, omdat sparen aantrekkelijker wordt. Voor ondernemingen
wordt investeren minder aantrekkelijk. Een oplopende reële
rente heeft derhalve een on-gunstig effect op de bestedingen en
daarmee op de conjunctuur.
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De geschetste ontwikkelingen resulteren zonder nader beleid in een toename van het
vorderingentekort van 0,7% van het BBP naar 1,7% BBP in 1999. Voor volgend jaar
wordt zonder nader beleid een EMU-tekort van 1,5% BBP geraamd. De oploop van het
tekort komt dit jaar vrijwel volledig en volgend jaar meer dan volledig voor rekening van
het rijk. De sociale fondsen kennen in beide jaren een oplopend overschot, als gevolg van
de afspraak de vermogenstekorten van de fondsen in twee jaar te elimineren. De bruto
schuld van de collectieve sector, die de afgelopen jaren sterk is gedaald, zal  zonder
nader beleid stabiliseren op een niveau van rond 67% BBP.

Waar blijft de groei van het nationaal inkomen?

Vorig jaar groeide het reële netto nationale inkomen (NNI) met
3,8%. Voor 1999 en 2000 wordt een vertraging van deze groei
voorzien tot 2½% respectievelijk 2¼%. De gezinnen ontvingen
vorig jaar 2¼%-punt van de inkomenstoename. Dit jaar valt hen
2%-punt toe. Omdat de NNI-groei belangrijk lager uitkomt,
correspondeert dit cijfer toch met een veel groter procentueel
aandeel in deze groei. In 2000 daalt het aandeel van gezinnen in
de stijging van het NNI tot 1½%-punt. Dit hangt samen met de
afzwakking van de werkgelegenheidsgroei en vooral de gering-
ere toename van de koopkracht.

Terwijl de bedrijven vorig jaar nog ¼%-punt van de ink-
omensgroei ontvingen, profiteren zij dit jaar niet van de groei.
Volgend jaar valt weer een klein deel van de inkomensgroei
(¼%-punt) aan de bedrijven toe. De arbeidsinkomensquote
neemt dan minder toe dan dit jaar. 

De collectieve sector legde in 1998 beslag op 1¼%-punt van
de toename van het NNI. Dit jaar zakt dit beslag tot ½%-punt. In
beide jaren financiert de overheid uit haar aandeel in de groei
met name een stijging van de materiële overheidsbestedingen
(waaronder de infrastructurele investeringen). Vorig jaar res-
teerde nog ruimte voor een kleine vermindering van het vorde-
ringentekort. In 1999 loopt dit tekort echter met 1%-punt op.
Volgend jaar claimt de collectieve sector ¼%-punt van de ink-
omensgroei ten behoeve van een reductie van het vorderingente-
kort.  

Aandeel in de volumegroei van het NNI (in %), 1998-2000
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III.2 Gezinnen

De inflatie vertraagt dit jaar tot 1¼% en komt volgend jaar nog wat lager uit. De
contractlonen volgen met name dit jaar de inflatiedaling nog niet geheel. Mede
hierdoor komt de koopkracht voor vrijwel alle groepen positief uit. De groei van
de consumptie zwakt af tot 3¾%, maar blijft daarmee uitbundig. Volgend jaar
vertraagt de toename van de consumptie verder tot 2¾%. De investeringen in de
woningbouw zullen in de komende jaren weinig dynamiek vertonen. De stijging
van de investeringen in herstel en verbouw compenseert de achterblijvende
nieuwbouwproductie. 

III.2.1 Inflatie

Vorig jaar is de stijging van de consumptieprijs uitgekomen op iets minder dan 2%. In de
centrale projectie wordt voor dit jaar een daling voorzien naar 1¼% en voor volgend jaar
een verdere daling naar ¾%. De oorzaken voor de lage inflatie zijn echter in 1999 en
2000 niet dezelfde.

Voor 1999 is met name het verloop van de invoerprijzen in het afgelopen jaar van
belang. In de tweede helft van 1998 zijn de prijzen van zowel de finale invoer van
consumptiegoederen als die van de invoer van grondstoffen en energie sterk gedaald. De
invloed van deze prijsdalingen op de binnenlandse consumptieprijs, zowel via lagere
kosten als via scherpere concurrentie met buitenlandse producenten, komt pas met enige
vertraging tot uiting. Hierdoor konden de marges vorig jaar nog wat toenemen. Deze
vertraagde doorwerking van de dalende invoerprijzen in 1998 alsmede een voortgaande
daling in 1999 hebben, volgens de gebruikelijke samenhangen, een forse neerwaartse
invloed op het inflatietempo dit jaar. Dat biedt minder mogelijkheden voor margewinst.
Hogere arbeidskosten, gevolg van de forse reële loonvoetstijging en de lagere arbeids-
productiviteitsstijging, hebben daarentegen een fors opwaarts effect op het inflatietempo.
De verhoging van de kleinverbruikersheffing, zoals afgesproken in het regeerakkoord,
leidt op zich tot een hogere consumptieprijs voor energie. Maar dankzij de sterke daling
van de olieprijs vorig jaar kan de gasprijs voor kleinverbruikers dit jaar per saldo nog iets
dalen. Volgend jaar is de bijdrage van de invoer aan de inflatie gering. Weliswaar zet de
daling van prijzen van finale invoer en grondstoffen door, zij het in een gematigd tempo,
maar stijgende energieprijzen compenseren dit. Het wegvallen van het deflatoire effect
vanuit de invoer gaat in 2000 grotendeels gepaard met een geringere inflatoire bijdrage
vanuit de arbeidskosten. De verdere verhoging van de kleinverbruikersheffing en de
oplopende olieprijs leiden tot een stijging van de gasprijs.
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Tabel III.2.1 Stijging consumptieprijs naar onderdelen, 1992-2000

1992- 1996 1997 1998 1999 2000
1995

aandelen bijdragen in % 

Invoer 0,32 S 0,1 0,4 0,9 S 0,5 S1   0   
Indirecte belastingen en niet-marktsectora 0,32 1,2 1,3 1,4 1,0 1   1   
Arbeidskosten 0,36 0,3 0,4S 0,1 0,6 1¼ ¼
Bruto margeverbeteringb nvt  1,0 S 0,5 S 0,2 0,8 0   S ½
Consumptieprijs 1,00 2,4 1,6 2,0 1,9 1¼ ¾

Consumentenprijsindex 2,6 2,0 2,2 2,0 1¼ 1   

a Betreft de bijdrage van indirecte belastingen, aardgas, huur en kwartaire diensten. De uitsplitsing naar
deze onderdelen is opgenomen in bijlage A6.
b Inclusief afschrijvingen en rente.

Grafiek III.2.1 CEP-raming lopend jaar - realisatie consumentenprijsindex
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De stijging van de deflator voor de koopkracht, de consumentenprijsindexRaming en realisatie inflatie

In hoofdstuk I is een aantal risico’s geschetst rond de centrale
projectie. Deze risico’s betreffen een lagere groei van de
wereldhandel, een hogere dollarkoers en in het binnenland een
sterkere loonstijging. Zoals in de kwantitatieve uitwerking van de
varianten in hoofdstuk I is te zien, hebben deze onzekerheden
ook gevolgen voor de raming van de inflatie dit jaar en volgend
jaar.

Om een indruk te krijgen van de mate van onzekerheid
van de inflatieraming en de oorzaken daarvan, wordt in de tabel
de af-wijking van de CEP-raming van de realisatie voor de
verschillende onderdelen van de inflatie vergeleken. Relatief de
grootste onzekerheid bij de raming van de inflatie komt vanuit de
bijdrage van de in-voerprijzen. Zoals ook in paragraaf IV.1
wordt aangegeven, is de internationale economische
ontwikkeling de belangrijkste oorzaak van onzekerheid. In
samenhang hiermee is ook de voorspelfout van de bruto
margeverbetering relatief groot. Hierin komen, naast vertragin-
gen bij het doorgeven van mutaties in (invoer)kosten, tevens
kapitaalkosten tot uiting, die mede afhangen van de
(internationale) rente.

De bijdrage van indirecte belastingen en niet-marktsector
wordt relatief nauwkeurig geraamd. Voor het lopende jaar is dat
ook te verwachten omdat die voor een groot gedeelte wordt
bepaald door overheidsbeleid, dat ten tijde van het CEP al
vastligt. De voorspel-fouten bij de consumentenprijsindex (CPI)
tenslotte lopen gelijk op met die van de consumptieprijs. Het
verschil tussen beide inflatie-begrippen wordt met name bepaald
door de prijs van kwartaire diensten, die wel de consumptieprijs
maar niet de CPI  beïnvloedt.

Voorspelfout van bijdragen (in %) aan de consumptieprijs, CEP-
ramingen 1990-1997

gemiddelde fout gemiddelde absolute fout
lopend jaar komend jaar lopend jaar komend jaar

Invoer 0,2 0,7 0,4 0,8
Indirecte belastingen en
niet-marktsector

0,1 0,0 0,1 0,4

Arbeidskosten 0,1 0,1 0,3 0,5
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(CPI), komt in 1999 even hoog uit als de consumptieprijs. De realisatiecijfers van de CPI
voor januari en februari 1999, net iets boven de 2%, liggen boven de jaarraming. Dit
betekent dat voor de komende maanden een daling van het inflatietempo wordt voorzien,
veroorzaakt door de dalende invoerprijzen in de afgelopen maanden. In 2000 komt de
CPI iets hoger uit dan de consumptieprijs. Dit hangt samen met een hogere gasquote in
de CPI ten opzichte van de consumptieprijs en met het feit dat de prijsontwikkeling van
medische goederen en diensten wel in de consumptieprijs maar niet in de CPI tot uiting
komt.

De inflatieraming  speelt een belangrijke rol bij onder andere de beleidsvoorbereiding en
de loononderhandelingen. Hierbij is van belang de onzekerheid in de gaten te houden
waarmee ramingen altijd gepaard gaan. Grafiek III.2.1 laat de ramingen en realisaties
zien van de CPI over de periode 1985-1998. In zes van de veertien jaar wijkt de raming
hooguit een ¼% af van de realisatie. Slechts in twee jaren is de voorspelfout groter dan
een ½%. Zie het kader voor een analyse van de oorzaken van voorspelfouten.

III.2.2 Lonen

De contractloonmutatie in de marktsector is in 1998 uitgekomen op 3%. In de loop van
1998 is de versnelling van de contractloonontwikkeling tot een eind gekomen. Recent
afgesloten cao’s laten minder sterke loonstijgingen zien. Voor dit jaar wordt een iets
lagere contractloonmutatie geraamd van 2¾% en voor volgend jaar een verdergaande
daling naar 1½%.

Tabel III.2.2 Opbouw loonvoetmutatie marktsector, 1992-2000

1992- 1996 1997 1998 1999 2000
1995

mutaties per jaar in %

Contractloon (incl. overloop) 2,7 1,7 2,2 3,0 2¾ 1½
Incidenteel S 0,2 1,1 0,2 0,2  ½   ¼
Brutoloon 2,4 2,7 2,4 3,2 3¼ 1¾
Sociale lasten werkgevers 0,3S 0,8 S 0,1 S 0,3 ½ 0   
Loonvoet marktsector 2,7 2,0 2,3 2,8 3¾ 1¾

Voor bijna de helft van de werknemers is al een contract gesloten voor heel 1999 met
een gemiddelde mutatie van 2,7% op jaarbasis. Grafiek III.2.2 geeft een beeld van de
trend in afgesloten cao’s, aan de hand van de contractloonmutatie op 12-maandsbasis,
gerangschikt naar afsluitdatum. Na een oploop van de  contractloonontwikkeling begin
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1998 lijkt zich een lichte daling af te tekenen. Doordat aan het eind van het jaar
beduidend minder cao-afspraken worden gemaakt dan aan het begin van het jaar, moet
enige voorzichtigheid in acht worden genomen met betrekking tot de interpretatie van de
grafiek. De 3-maands voortschrijdende gemiddelden aan het eind van het jaar hebben op
minder cao’s betrekking dan aan het begin van het jaar.

De verwachte daling van de inflatie van 2% in 1998 naar 1¼% in 1999 heeft een
matigend effect op de contracten die dit jaar worden afgesloten. Daarnaast neemt de
arbeidsproductiviteit in vergelijking met 1998 minder toe waardoor er minder ruimte is
voor loonstijgingen. Ook de werkloosheid zal in 1999 nauwelijks verder dalen, zodat
opwaartse effecten op de loonontwikkeling vanuit arbeidsmarktontwikkelingen kleiner
worden. Gegeven de cao’s die (gedeeltelijk) al vastliggen, komt de contractloonstijging
dit jaar toch nog op 2¾% uit. Reëel betekent dit een duidelijke versnelling in de
loonstijging. Bij een vertraging in de arbeidsproductiviteitsstijging loopt hierdoor de
arbeidsinkomensquote sterk op. Voor volgend jaar wordt een verdere daling van de
contractloonmutatie geraamd naar 1½%. De inflatie komt met 1% nog iets lager uit dan
dit jaar en daarnaast neemt de werkloosheid voor het eerst sinds jaren weer licht toe. Dit
heeft een matigend effect op de loonmutatie. Toch loopt de arbeidsinkomensquote bij
deze cijfers nog verder op.

Grafiek III.2.2 Effectieve jaarlijkse contractloonmutatie per cao naar afsluitdatum,
marktsector
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De incidentele loonstijging over 1998 komt ¼% lager uit dan eerder geraamd.
Gedeeltelijk komt dit door het statistische effect van ziekteverzuim. Een toename van het
ziekteverzuim leidt tot een daling van het incidenteel, omdat uitkeringen in het kader van
de ziektewet niet tot de loonsom worden gerekend en de zieke werknemers wel in de
werkgelegenheid mee blijven tellen. Naar verwachting  zal deze factor in 1999 geen rol
spelen. Voor dit jaar wordt het incidenteel op ½% geraamd, gelijk aan het
structuureffect. In 2000 zal de toename van de incidentele looncomponent naar
verwachting vertragen tot ¼%. De minder gunstige conjuncturele situatie zorgt hierbij
voor een licht negatieve loondrift. Daarbij is de invloed van individuele extra
beloningselementen, zoals winstdelingsregelingen, gratificaties en loon in natura, in
tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, overigens relatief gering (zie paragraaf III.2.3).

Hadden de sociale lasten voor werkgevers in 1998 nog een matigend effect op de loon-
voet, dit jaar is sprake van een opwaarts effect van een ½%. Vanwege de vermogens-
inhaal bij de sociale fondsen stijgen met name de premies van het ziekenfonds en de
WAO-premie. De forse stijging van de premies van particulier tegen ziektekosten
verzekerde werknemers leidt via de stijging van de werkgeversbijdrage aan deze premies
eveneens tot hogere lasten. Daarnaast zorgt de stijging van de overhevelingstoeslag nog
voor lastenverzwaring.

In de projectie nemen de sociale lasten voor werkgevers volgend jaar  niet toe.
Tegenover hogere werkgeverspremies WAO en ZFW staat bij de gehanteerde
beleidsuitgangspunten  een daling van de overhevelingstoeslag, waardoor de mutatie van
de sociale lasten op nul uitkomt.

III.2.3 Individuele beloningselementen

Het schaalloon of functieloon is voor de meeste werknemers de basis van het loon dat
zij ontvangen. Over mutaties van dit loon wordt voor meer dan driekwart van de
werknemers collectief onderhandeld tussen werkgevers en vakbonden. De resulterende
stijging van het bruto loon, inclusief afgesproken eenmalige uitkeringen, wordt de
contractloonstijging genoemd en is terug te vinden in de opbouw van de loonvoet zoals
in tabel III.2.2.

Naast deze collectief afgesproken schaallonen ontvangen veel werknemers andere
vormen van beloning, die per bedrijf of individuele werknemer kunnen verschillen. Dit
betreft allereerst toeslagen die afhangen van bijzondere arbeidsomstandigheden, zoals het
werken in ploegendienst of op onregelmatige werktijden. De hoogte van de toeslagen is
veelal per cao geregeld, bijvoorbeeld als percentage van het schaalloon, maar het
(jaarlijks) ontvangen bedrag hangt af van het aantal uren dat de betrokken individuele
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1 Gebruik is gemaakt van de onderzoeken naar de arbeidsvoorwaardenontwikkeling (AVO’s) over 1992-

1997, zie P. Venema (1996), Arbeidsvoorwaardenontwikkeling in 1996, ministerie van SZW, Den Haag. De
gegevens uit deze onderzoeken sluiten niet precies aan bij die uit de Nationale Rekeningen, waarop tabel
III.2.2 is gebaseerd.

werknemer werkt. Schommelingen in dit (macro) arbeidsvolume komen tot uiting in de
incidentele loonstijging zoals die in tabel III.2.2 wordt vermeld.
Verder zijn er beloningsvormen die afhangen van de prestatie van de individuele werk-
nemer, (gratificatie, provisie), van de prestatie van het bedrijf (winstuitkeringen) of van
schaarste op deelmarkten (arbeidsmarkttoeslagen). De stijging van deze individuele
looncomponenten, voor zover die afwijkt van de contractloonstijging, maakt eveneens
onderdeel uit van de incidentele loonstijging uit de macro loonvoetonderbouwing.

Deze paragraaf gaat in op de vraag hoe belangrijk deze individuele beloningselementen
zijn. Voor hoeveel werknemers spelen deze vormen van individuele beloning een rol en
wat zijn de kenmerken van deze werknemers? En is er de laatste jaren sprake van een
toename van individuele loonstijgingen buiten de cao’s om, die tot uiting komen in
loondrift? Om deze vragen te beantwoorden worden loongegevens geanalyseerd van
individuele werknemers. Deze gegevens zijn afkomstig uit loononderzoeken die zijn
uitgevoerd door de Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en hebben betrekking op de jaren 1992-19971.
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2 Op grond van een multivariatie analyse zijn de verschillen in extra beloningen voor de verschillende jaren

onderzocht. De verdeling over persoons- en baankenmerken in tabel III.2.3 komt in hoofdlijnen overeen met
deze analyse.

Tabel III.2.3 Individuele beloningselementen, werknemers marktsector 1997

Toeslagena Individuele beloningb

aantal werk-
nemers (%)

gemiddeld
bedrag (%)c

aantal werk-
nemers (%)

gemiddeld
bedrag (%)c

Totaal 20 10 38 7

Landbouw 3 2 13 3
Industrie 30 11 47 8
Delfstoffenwinning en nutsbedrijven 45 10 45 5
Bouw 32 10 31 5
Handel en horeca 10 6 34 7
Transport en communicatie 27 10 48 7
Banken en verzekeringen 19 2 95 7
Overige diensten 12 9 25 7

0-10 werknemers 5 7 11 10
10-99 werknemers 16 10 31 8
> 100 werknemers 27 10 51 7

Laag opgeleid 22 10 25 6
Hoog opgeleid 15 9 56 8

Bron: Arbeidsinspectie: ArbeidsVoorwaardenOnderzoek 1998.
a Toeslag voor ploegendienst, onregelmatige werktijden of inconveniënten.
b Persoonlijke toelagen, tarief en provisie, winstuitkeringen en overige extra uitkeringen. 
c Voor werknemers die deze beloning ontvangen, als percentage van het functieloon inclusief vakantie-
geld.

Tabel III.2.3 geeft enige kengetallen voor 1997. Ongeveer 20% van de werknemers in
de marktsector ontvangt toeslagen voor bijzondere arbeidsomstandigheden. Voor deze
werknemers maken toeslagen gemiddeld 10% van hun functieloon uit. Ongeveer 38%
van de werknemers in de marktsector ontvangt een andere vorm van extra beloning.
Voor hen bedroeg dit gemiddeld iets meer dan 7% van het functieloon.

Als wordt gekeken naar kenmerken van werknemers of van de bedrijven waar ze
werken, springen een aantal factoren in het oog2. Allereerst zijn er grote verschillen
tussen bedrijfstakken. Toeslagen voor ploegendienst, onregelmatige werktijden of
inconveniënten hangen  voor een groot deel samen met de aard van het productieproces.
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Grafiek III.2.3 Effect van bedrijfstak op functieloona, 1989 en 1997

Bron: CBS: LoonStructuurOnderzoek 1989 en Arbeidsinspectie: ArbeidsVoorwaardenOnderzoek 1998.
a Gecorrigeerd voor effecten op het loon van persoonskenmerken (geslacht, leeftijd, opleiding),
baankenmerken (deeltijd, ploegendienst, anciënniteit) en de omvang van het bedrijf.
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Loonverschillen naar bedrijfstak

‘Verschillende bedrijven betalen werknemers met dezelfde
(productiviteits) kenmerken hetzelfde (markt)loon.’ Deze
standaard- economische theorie ligt de laatste jaren onder vuur
in de economische literatuur. Voor landen als de VS en het VK
worden na correctie voor allerlei productiviteitskenmerken, grote
loonverschillen tussen bedrijfstakken gevonden. Werknemers met
‘identieke’ kenmerken die in ‘identieke’ banen werken,
verdienen in de VS bijvoorbeeld in de mijnbouw 20% meer loon
dan gemiddeld en in bepaalde dienstensectoren 20% minder.
Deze loonverschillen blijken in de tijd vrij stabiel te zijn.
    Ook voor Nederland worden significante loonverschillen
tussen bedrijfstakken gevonden, zij het dat deze aanzienlijk
kleiner zijn dan in de VS. Indien alleen rekening gehouden wordt
met verschillen in persoonskenmerken komt de standaarddeviatie
van de loonverschillen, geschat over 30 takken, op 6 à 7% uit.
Dit houdt in dat werknemers in de best betalende bedrijfstak zo’n
13% boven het gemiddeld loon betaald krijgen en in de slechtst
betalende bedrijfstak 13% minder. Tot de goed betalende
bedrijfstakken behoren onder andere de chemische industrie en
de banken. Relatief lage lonen worden betaald in de handel en
de horeca. Ook in Nederland is het patroon van loonverschillen
naar bedrijfstakken in de tijd stabiel. Bedrijfstakken die 10 of
20 jaar geleden relatief goed betaalden doen dat in het algemeen
nu nog steeds.
     Een deel van de verschillen kan worden verklaard uit
kenmerken van de baan of het bedrijf, zoals anciënniteit,
arbeidsduur en bedrijfsomvang. Bovendien blijken
loonverschillen tussen bedrijfstakken, evenals in de VS, samen te
hangen met verschillen in winstgevendheid. Bedrijfstakken die
structureel een hoger winstniveau behalen laten hun werknemers
daar gedeeltelijk van mee profiteren.
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3 Hieronder vallen ook aandelenopties, maar wel tegen de nominale waarde.

Toeslagen komen vooral voor in de industrie, de delfstoffenwinning en nutsbedrijven, de
bouw en in de sector transport en communicatie. Voor de betrokken werknemers
bedragen deze toeslagen gemiddeld 10 à 11% van hun functieloon. Extra individuele
beloningen, zoals gratificaties en winstdelingsregelingen3 komen verreweg het meest voor
in de sector bank- en verzekeringswezen. Ruim 95% van de werknemers in deze sector
ontvangt enige vorm van extra beloning, dat gemiddeld rond de 7% van het functieloon
uitmaakt. In de handel en horeca, de overige dienstverlening en in de landbouw komen
deze vormen van beloning minder vaak voor. Bedrijfstakken die volgens tabel III.2.3
relatief vaker individuele vormen van extra loon betalen zijn vaak ook de bedrijfstakken
die al relatief hogere functielonen betalen (zie grafiek III.2.3). Dit duidt erop dat beide
beloningsvormen eerder complementair zijn dan substituut voor elkaar.

Grafiek III.2.4 Verdeling mutatie individuele beloning, 1997, marktsectora

Bron: Arbeidsinspectie: ArbeidsVoorwaardenOnderzoek 1998
a Het betreft werknemers die in beide jaren bij hetzelfde bedrijf werkten
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Werknemers in grote bedrijven (meer dan 100 werknemers) krijgen vaker toeslagen en
ook beduidend vaker vormen van individuele beloning dan werknemers in kleinere
bedrijven. Voor wat betreft de toeslagen zal dit wederom grotendeels samenhangen met
het productieproces. In grote bedrijven is de  bedrijfstijd vaak langer dan de individuele
arbeidstijd, waardoor werken in ploegendienst of op onregelmatige tijden vaker voorkomt.
Werknemers met een middelbare beroepsopleiding of hoger krijgen beduidend vaker een
individuele beloning dan werknemers met een lagere opleiding en het uitgekeerde bedrag
is relatief ook nog hoger. Voor toeslagen zijn de verschillen precies omgekeerd:
werknemers met alleen basisonderwijs of lager beroepsonderwijs werken vaker in
ploegendienst of op onregelmatige uren dan werknemers met een hogere opleiding.

Neemt het belang van individuele beloningscomponenten, zoals arbeidsmarkttoeslagen
en winstgerelateerde uitkeringen, de laatste jaren toe? Op individueel niveau zijn grote
schommelingen zichtbaar. In grafiek III.2.4 is de frequentieverdeling weergegeven van
de procentuele mutatie van de extra beloningscomponenten tussen 1996 en 1997 voor de
werknemers die in één van beide jaren zo’n beloning ontvingen. Zoals hierboven al
gezegd betreft dit ongeveer de helft van alle werknemers. Zowel grote positieve als grote
negatieve mutaties van deze looncomponent komen veelvuldig voor. Uitschieters zijn
gevallen waar in 1996 wel een extra beloning werd ontvangen en in 1997 niet (mutatie
S 100%) en omgekeerd gevallen waar in 1996 geen en in 1997 wel een extra beloning
werd ontvangen (mutatie ‘oneindig’).

Vergeleken met mutaties in de belangrijkste looncomponent, het functieloon, zijn deze
procentuele mutaties groot. Voor meer dan 20% van de werknemers was de stijging
100% of meer. In hetzelfde jaar steeg het functieloon voor vrijwel alle werknemers
minder dan 10%, voornamelijk als gevolg van contractloonstijging, periodieken en
bevorderingen. Niettemin is het effect van mutaties in individuele beloningen en toeslagen
op de mutatie van de macro loonsom betrekkelijk gering. Allereerst vallen positieve en
negatieve mutaties op microniveau in de macro loonsom voor een groot gedeelte tegen
elkaar weg. Verder is het aandeel van deze beloningsvormen in de macro loonsom klein.
Het aandeel van toeslagen is ongeveer 2% en dat van individuele beloningselementen
schommelt rond de 4%, zie tabel III.2.4. 
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Tabel III.2.4 Mutaties onderdelen macro bruto loonsom, werknemers marktsec-
tor, 1992-1997

1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997

aandelen mutaties per jaar in %a

Functieloonb 93,7 4,0 2,0 1,9 2,5 2,9
Toeslagenb 2,1 5,0 2,4 1,3 S 2,0 2,7
Individuele beloningb 4,2 S 0,1 2,2 S 6,9 4,6 9,1

Totaal bruto loon 100,0 3,8 2,1 1,6 2,5 3,1

Bron: Arbeidsinspectie: ArbeidsVoorwaardenOnderzoek 1994-1998.
a Berekend binnen de AVO-bestanden; vanwege steekproefeffecten zijn mutaties tussen de AVO’s
minder betrouwbaar.
b zie noten tabel III.2.3.

Gegeven deze kleine aandelen hebben zelfs grote veranderingen in de macrosom van
deze beloningselementen, in de orde van grootte van ± 10%, zoals de laatste jaren is
voorgekomen, slechts een gering effect op de macro loonstijging. Zo draagt de stijging
van de individuele beloningselementen in 1997 met meer dan 9%, slechts ¼%-punt bij
aan de stijging van de incidentele looncomponent. Kwantitatief van groter belang voor
de incidentele loonstijging zijn veranderingen in de samenstelling van het werknemersbe-
stand, het structuureffect, en statistische effecten, waaronder de wijze van boeken van
uitkeringen bij ziekte. Daarnaast wordt loondrift ook veroorzaakt door veranderingen in
het functieloon die los staan van de contractloonstijging; bijvoorbeeld door hogere of
lagere inschaling bij indiensttreding of het sneller of langzamer doorlopen van de
loonschalen.

III.2.4 Koopkracht

In tabel III.2.5 is voor een aantal standaardhuishoudens de statische koopkrachtstijging
weergegeven. Deze varieert dit jaar van ¾ tot 1¼%. Door het koppelingsmechanisme
werkt de mutatie in de contractlonen met een kwartaal vertraging door in het koppe-
lingspercentage, waardoor het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen
tijdelijk iets sterker stijgen dan de contractlonen. Dit leidt voor deze categorieën tot een
bruto inkomensvoordeel van ¼%  in vergelijking met bovenminimale inkomens. Daar-
naast leidt de introductie van de knip in de eerste schijf in 1999 voor lagere inkomens tot
een iets grotere koopkrachtstijging dan voor hogere inkomens. De knip in de eerste schijf,
mede gebruikt ter compensatie van de verhoging van de kleinverbruikersheffing op
energie, houdt in dat over de eerste ƒ 15 000 van de belastbare som een tarief wordt
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geheven dat in 1999 1,3%-punt lager is dan het tarief dat voor het resterende deel van
de eerste schijf geldt. Het voordeel is daardoor voor bijna alle belastingplichtigen in
guldens even groot, namelijk ƒ 195, en dus voor de laagste inkomens procentueel groter
dan voor hogere inkomens. Voor alle inkomenscategorieën heeft de stijging van de over-
hevelingstoeslag met een ½%-punt een gunstig koopkrachteffect. 

De stijging van de procentuele en de nominale ZFW-premies matigt de koopkracht-
winst. Door de afschaffing van de eigen bijdrage in het ziekenfonds stijgt de nominale
ziektekostenpremie, en bovendien stijgt de opslagpremie sterk. Ook voor particulier
verzekerden stijgt de gemiddelde premie dit jaar sterk, met ongeveer 12%. Hier geldt  dat
het effect op de koopkracht groter is naarmate meer gezinsleden zijn meeverzekerd.

Tabel III.2.5 Koopkracht standaard huishoudens (exclusief incidenteel), 1992-
2000

1992- 1996 1997 1998 1999 2000
1995

mutaties per jaar in %

Modaal 0,4 0,4 0,6 1,6 ¾ ¼
Modaal, alleenstaand 0,2S 0,3 0,6 0,8 1   ½
Minimum plus 0,6 0,4 0,6 2,5 ¾ ¼
Minimumuitkeringsgerechtigde met kinderen S 0,6 S 0,2 0,4 1,9 1   ½
Minimumuitkeringsgerechtigde zonder kinderen S 0,7 S 0,2 0,5 1,9 1¼ ¾

In de centrale projectie vertoont de koopkracht ook volgend jaar over de gehele linie een
positief beeld. Ondanks de minder grote reële loonstijging resulteert nog steeds een
koopkrachtstijging van ¼ tot ¾%. Evenals dit jaar geldt volgend jaar dat de lagere
inkomensgroepen er relatief het meest op vooruit gaan. Hierbij speelt de ingebouwde
vertraging in het koppelingsmechanisme van lonen en uitkeringen een nagenoeg even
grote rol als dit jaar. Daarnaast draagt de vergroting van de knip in de eerste schijf met
1,05% ook volgend jaar weer bij aan een nivellering in de netto inkomensverhoudingen.
De particuliere ziektekostenpremies stijgen in 2000 naar verwachting niet meer zo snel
als dit jaar, en ook de stijging van de ZFW-premie zal minder groot zijn. Door indexatie
van de ziekenfondsgrens met de prijsstijging in plaats van de loonstijging stroomt een
groot aantal mensen uit het ziekenfonds. Voor hen zijn de koopkrachteffecten van de
ziektekostenpremies groter (zie kader).
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Tabel III.2.6 Koopkracht (exclusief incidenteel) naar huishoudtype, inkomens-
bron hoofdverdiener en huishoudinkomen, 1999-2000 

Alleenverdiener Tweeverdiener Alleenstaandb

1999  2000 1999  2000 1999  2000

mediaan koopkrachtmutatie in %
Bruto huishoudensinkomena

Hoofdverdiener werknemer
# 150% WML 1   ¾

 ? 1½ 1   
1   ¾

150-250% WML 1½ 1   1   ¾
> 250% WML 2   1½ 2   1½ 1¾ ¾

Hoofdverdiener uitkeringsgerechtigd
# 120% WML 1¼ ¾

 ? 1½ 1   
1½ 1   

> 120% WML  1¼ 1   1¼ 1¼
65-plussers

# 120% AOW
? 1   ? 1   

1½ ¾ 1¾ ¾
> 120% AOW 1   ¾ ¾ ¾

a Bruto inkomen uit arbeid of uitkering; WML = bruto minimumloon, AOW = bruto 100% AOW-
uitkering.
b Inclusief alleenstaande ouders.

Tabel III.2.6 toont de mediane koopkrachtontwikkeling voor een aantal huishoudcatego-
rieën. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens van 40 000 huishoudens, die
ongeveer driekwart van de Nederlandse bevolking representeren. In vergelijking met
tabel III.2.5 spelen meer effecten een rol die de koopkracht van de huishoudens kunnen
beïnvloeden. Verschillen in vergelijking met het standaard koopkrachtplaatje ontstaan
doordat het huishoudinkomen opgebouwd kan zijn uit verschillende combinaties van
looninkomens of uitkeringsinkomens. Verder wordt in deze opzet rekening gehouden met
de woonsituatie van het huishouden. Individuele huursubsidie en de effecten van eigen
woningbezit worden expliciet meegenomen. 

De mediane koopkrachtstijging in tabel III.2.6 is, met name voor de hogere inkomens,
groter dan de koopkracht van vergelijkbare standaardhuishoudens in tabel III.2.5. Het
grootste deel van dit verschil kan worden verklaard doordat rekening wordt gehouden
met de woonsituatie. Als gevolg van de daling van de hypotheekrente in de afgelopen
jaren dalen gemiddeld genomen de rentelasten op de (overgesloten) hypothecaire
leningen van woningbezitters. Gevolg hiervan is dat het besteedbaar inkomen van deze
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4 Van belang hierbij is dat in de opstelling van statische koopkrachtcijfers wordt verondersteld dat

huishoudens in hetzelfde huis blijven wonen met gelijkblijvende hypotheek. 

groep toeneemt.4 Huurders hebben dit voordeel niet, waardoor hun koopkracht gemiddeld
achterblijft bij die van woningbezitters. Vanzelfsprekend heeft een eventuele stijging van
de rente in de toekomst een tegengesteld effect op de koopkrachtverhoudingen.

65-plussers met een aanvullend pensioen ondervinden dit jaar een lagere koopkracht-
winst naar gelang hun inkomen hoger is. AOW-ers zonder aanvullend pensioen
(alleenstaand of samenwonend) gaan er dit jaar 1¾% op vooruit. Voor 65-plussers
met een aanvullend pensioen is de koopkrachtwinst minder groot, doordat de verlaging
van de AOW-premie niet doorwerkt in het 1e schijf-tarief dat zij over het aanvullend
pensioen betalen. Verder stijgt de ZFW-premie voor 65-plussers sterker dan voor 65-
minners, doordat zij eveneens het stijgende werkgeversdeel betalen. Ziekenfondsver-
zekerde AOW-ers met een aanvullend pensioen hebben hier nadeel van, personen
zonder aanvullend pensioen niet, door de netto-netto koppeling van de AOW aan het
minimumloon.
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Sterke stijging ziektekostenpremies

In 1999 zijn de nominale ziektekostenpremies sterk gestegen,
sterker dan ten tijde van de MEV werd verwacht. Verzekeraars
anticiperen erop dat de groeiruimte die in het Jaaroverzicht Zorg
(JOZ) is aangekondigd, zal worden overschreden. Daarnaast
zijn in de afgelopen jaren structurele tegenvallers gebleken die
tot premiestijgingen nopen.

Zowel de particuliere verzekeraars als de ziekenfondsen
hebben zich bij hun premiestelling gebaseerd op ramingen van
de brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN). ZN
gaat uit van hogere uitgaven voor zorgverstrekkingen dan het
JOZ in 1999, vooral omdat ZN minder resultaat verwacht van de
aangekondigde maatregelen op het gebied van de genees- en
hulpmiddelen. 

Verzekeraars zoeken bovendien compensatie voor andere
factoren die de rendementen onder druk zetten. Zo zijn bij de
ziekenfondsen de kortingen op de beheerskostenbudgetten niet
altijd gerealiseerd. Bij particuliere verzekeraars zijn verliesla-
tende contracten geaccepteerd om ook op andere verzekerings-
markten hun marktaandeel uit te kunnen breiden. De particuliere
verzekeraars hebben in 1997 echter een zodanig negatief  resul-
taat geboekt (exclusief beleggingsopbrengsten van reservering-
en) dat in tegenstelling tot de jaren daarvoor ook na rente-
inkomsten nog een (aanzienlijk) negatief resultaat bleef staan.

Ten gevolge van deze ontwikkelingen hebben de particulier
verzekerden te maken met een flinke stijging van de kale premie
voor hun polis (tussen de 6% en 14%). De gemiddelde nominale
premie in het ziekenfonds stijgt eveneens sterk, van ƒ 215 per
jaar in 1998 tot ƒ396 in 1999, ƒ 40 meer dan ten tijde van de
MEV werd verwacht. Overigens was toen al wel rekening gehou-
den met een stijging van ƒ140 van de rekenpremie, het deel van
de nominale premie dat door de overheid wordt vastgesteld. Deze
stijging dient onder andere ter compensatie van het vervallen
van eigen bijdragen.

Afhankelijk van de verzekeringsvorm en huishoudsituatie
betekent de sterkere stijging van de premies ten opzichte van de
berekeningen van september circa ¼%-punt minder
koopkrachtstijging.
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Indexering loongrens ziekenfonds

Het kabinet heeft besloten de loongrens van het ziekenfonds
tijdelijk aan te passen aan de prijsstijging in plaats van aan de
loonstijging. De maatregel dient ter compensatie van de
gelijktijdige toelating van zelfstandigen met een laag inkomen tot
het ziekenfonds. De maatregel gaat in 2000 in, waarbij een
correctie wordt toegepast voor het verschil tussen de prijsstijging
en de loonstijging in 1999. Het gevolg is dat de loongrens
volgend jaar vrijwel gelijk is aan die in dit jaar,  2¾% lager dan
in de oude systematiek het geval zou zijn geweest. Naast de
werknemers die ieder jaar het ziekenfonds verlaten omdat zij
vanwege (individuele) loonstijgingen boven de loongrens
uitkomen, verlaten hierdoor 100 000 werknemers extra het
ziekenfonds. Inclusief gezinsleden betreft dit 180 000
verzekerden.

Werknemers die het ziekenfonds verlaten moeten zich particulier
verzekeren tegen ziektekosten. De koopkrachteffecten die hierbij
optreden zijn zeer divers. Deze hangen onder meer af van de
leeftijd van de verzekerden, de soort particuliere polis die wordt
afgesloten en de gezinssituatie. Jongeren kunnen zich particulier
goedkoper verzekeren dan ouderen. Gezonde personen zullen
vaker een (extra) eigen risico nemen dan minder gezonde
personen, met bijbehorende lagere premie. Werknemers zonder
meeverzekerde gezinsleden gaan er in het algemeen op vooruit,
werknemers met meeverzekerde partner en/of kinderen gaan er
op achteruit.

Inclusief gezinsleden treden per saldo ongeveer 200 000
zelfstandigen tot het ziekenfonds toe. Voor een groot deel van
deze zelfstandigen, met name diegenen met een laag belastbaar
inkomen, betekent dit een forse inkomensvooruitgang.
Zelfstandigen die tot nu toe meeverzekerd waren in het
ziekenfonds via hun partner, en daardoor slechts de nominale
premie betaalden, komen nu zelf als hoofdverzekerde in het
ziekenfonds. Zij gaan daardoor meer premie betalen. 
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III.2.5 Particuliere consumptie

De particuliere consumptie in Nederland groeide in 1998 bijzonder krachtig; sterker dan
in enig ander jaar sinds 1973. Vooral in de tweede helft van vorig jaar waren de
consumenten bijzonder kooplustig. Op jaarbasis groeiden de consumptieve bestedingen
met maar liefst 4,4%. Evenals in eerdere jaren leverden werkgelegenheid, koopkracht
en vermogenswinsten de stimulansen. In 1999 is de volumegroei van de particuliere
consumptie waarschijnlijk geringer (3¾%), vooral omdat de winstinkomens sterk onder
druk staan en de impuls vanuit de vermogenswinsten kleiner wordt. Overigens blijft de
consumptiegroei daarmee uitbundig: in de afgelopen 20 jaar was deze alleen in 1990 en
1998 hoger. Voor volgend jaar wordt een verdere afzwakking van de groei van de
consumptie voorzien tot 2¾%, onder invloed van een geringere toename van de
werkgelegenheid, minder koopkrachtstijging en een verder afnemende stimulans vanuit
vermogenswinsten.

Dat de consumptie dit jaar behoorlijk dynamisch blijft, beperkt de afzwakking van de
economische groei. Dit is in Nederland het gebruikelijke beeld na een omslag van de
conjunctuur, aangezien de ontwikkeling van de consumptieve bestedingen doorgaans met
enige vertraging reageert op die van het BBP (zie grafiek III.2.5). De ervaring leert
namelijk dat een vermindering van de productiegroei pas na enige tijd wordt gevolgd door
een afzwakking van de toename van de werkgelegenheid. Daarnaast speelt een rol dat
de loonontwikkeling met een vertraging aan de gewijzigde omstandigheden wordt
aangepast. 

De leading indicator voor de particuliere consumptie bevestigt de voor dit jaar
verwachte groeivertraging. Volgens deze indicator zwakt de toename van de consumptie
de komende maanden behoorlijk af. Deze indicatie steunt met name op een minder
dynamische ontwikkeling van het verleende consumptieve krediet en de recente afname
van de koopbereidheid.
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Grafiek III.2.5 De conjunctuurbeweging van consumptie en BBP, 1985-2000a

a Verschillen tussen de groei en de gemiddelde groei over de beschouwde periode.

De groei van het volume van de particuliere consumptie ging vorig jaar duidelijk uit boven
de reële inkomensgroei van gezinnen. Deze ontwikkeling is al sinds 1990 gaande, en leidt
tot een voortdurende daling van de niet-contractuele besparingen. In 1998 was, afgezien
van contractuele besparingen, voor het eerst sprake van ontsparing bij gezinnen. Vorig
jaar bedroeg het gat tussen consumptie en inkomen van gezinnen al ruim 1% van het
beschikbaar inkomen. In 2000 zal dit verschil naar verwachting oplopen tot 2½%. De
voortdurende daling van de besparingen is mogelijk gemaakt door de forse vermogens-
winsten op met name huizen en aandelen. Voor het vierde jaar op rij is de AEX-
graadmeter van de Amsterdamse aandelenbeurs fors gestegen (afgelopen jaar met meer
dan 20%) en zijn de huizenprijzen sterk toegenomen (met 10%). Door deze sterke
waardestijgingen kan de reële waarde van de gezinsvermogens gemakkelijk intact blijven
ondanks de negatieve niet-contractuele besparingen. Hier staat wel tegenover dat
gezinnen zich op steeds grotere schaal in de schulden hebben gestoken. De uitstaande
hypotheekschuld van gezinnen is in 1998 met ruim 13% opgelopen. Gerelateerd aan de
waarde van het eigen-woningbezit is deze schuld evenwel niet toegenomen. Het
leeuwendeel van de sterke oploop van de hypotheekschuld is tot stand gekomen omdat
gezinnen steeds meer geld op tafel moesten leggen voor de aankoop van een eigen
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woning. Gezinnen hebben geleend geld, direct of indirect, ook voor consumptieve
doeleinden aangewend.

Tabel III.2.8 Aspecten van de particuliere consumptie, 1991-2000

1997 1991-
1994 

1995 1996 1997 1998 1999 2000

waarde mutaties per jaar in %
mld gld

Loon- en uitkeringsinkomena 397,0 1,5 1,6 1,9 2,7 3,0 3¼ 2¼
Uitgekeerd winstinkomena 22,6 S 1,2 1,0 S 5,4 11,8 1,0 S 10¼ 2   

Totaal gezinsinkomena 419,6 1,3 1,6 1,5 3,2 2,9 2½ 2¼

Particuliere consumptie, volume 419,0 2,2 2,0 2,7 3,0 4,4 3¾ 2¾
w.v.  voedings- en genotmiddelen 58,3 1,2 1,8 1,8 1,4 0,8 1¼ 1¼
       duurzame consumptiegoederen 76,0 1,4 1,7 3,0 4,6 8,5  5½ 3½
       vaste lastenb 133,4 2,5 2,4 2,7 1,2 2,2 3   2¼
       overige goederen en diensten 151,4 2,9 2,0 2,9 4,5 5,8 4   3   

Niet-contractuele gezinsbesparingenc 0,6 1,6 1,0 0,0 0,1 S 1,2 S 2   S 2½

a Reëel beschikbaar, gecorrigeerd voor statistische vertekeningen.
b Aardgas, woningdiensten en zorg.
c Niveau, als percentage van het beschikbaar gezinsinkomen inclusief contractuele besparingen.

De uitbundige consumptiegroei kwam in 1998 vooral voor rekening van duurzame
goederen. Met name huishoudelijke apparaten (15%) en auto’s (11%) waren erg in trek.
Ook de uitgaven aan telecommunicatie (mobiel bellen),  financiële en zakelijke diensten
en toerisme in het buitenland (8%) namen meer dan gemiddeld toe. De consumptie van
voedings- en genotmiddelen steeg daarentegen met slechts 0,8%. Sterk gestegen prijzen
hebben vorig jaar geleid tot minder aankopen van oogstproducten (aardappelen, groente
en fruit) en tabak. Dit jaar en komend jaar zal de afzwakking van de consumptiegroei het
sterkst merkbaar zijn bij de duurzame goederen. Zo zal het aantal autoverkopen zich min
of meer stabiliseren op het (hoge) niveau van 1998. Ook  de uitgaven aan de genoemde
commerciële diensten zullen in 1999 en 2000 minder uitbundig stijgen. De relatief hoge
groei van de vaste lasten in 1999 (3%) wordt grotendeels veroorzaakt door een groter
verbruik van gas voor verwarming.
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III.2.6 Woningbouw

De investeringen in woningen zijn in 1998 gelijk gebleven. Op basis van het hoge
vergunningenniveau van 1997 en de zachte winter in het begin van 1998 had een groei
verwacht mogen worden. De slechte weersomstandigheden in het najaar hebben deze
groei belemmerd. De nieuwbouwproductie heeft daar het grootste nadeel van
ondervonden (S 1¼%).

Tabel III.2.9 Verleende bouwvergunningen, kwaliteitsstijging en investeringen
in woningen, 1990-2000

1990-1996 1997 1998 1999 2000

niveau’s in dzd

Verleende vergunningen 94 102 88 91   88   
wv. huursector 28 22 20 20   19   

koopsector 66 80 68 71   69   

mutaties per jaar in %

Kwaliteitsstijginga 0,3 1,6 3,6 1¼ 1¼
wv. huursectora 0,7 S 0,3 0,3 ¾ ¾

koopsectora 0,1 2,2 4,6 1½ 1½

Investeringen 1,4 7,0 0,1 S 1   ½
wv. nieuwbouw 3,5 7,9 S  1,3 S 2½ 0   

herstel en verbouw  0,1 4,5 3,2 2½ 2½

a inclusief samenstellingseffect.

Belangrijke determinanten voor de omvang en de samenstelling van de vergunning-
afgifte zijn de economische groei, de demografische ontwikkeling, de rente en de
huurontwikkeling. De totale woningvraag wordt vooral demografisch bepaald, terwijl een
stijgende welvaart, dalende rente en stijgende huren gunstig zijn voor de vraag naar
koopwoningen.

Het aantal verleende vergunningen voor koopwoningen is in de jaren 1996 en 1997
zeer sterk gestegen, enerzijds als gevolg van een gestage groei van de reëel beschikbare
inkomens, stijgende huren en  sterk dalende (reële) rente en anderzijds omdat
vergunningen versneld werden aangevraagd.  Hierdoor nam, ondanks een teruggang van
het aantal gegunde huurwoningen, het totaal aantal vergunningen toch flink toe.
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5  In de periode 1990-1996 is de kwaliteitsstijging binnen de koopsector gecompenseerd door een

verschuiving naar goedkopere koopwoningen. De forse kwaliteitstoename in de koopsector in 1998 hangt
onder meer samen met de bouw van grotere woningen.

De scherpe daling van het aantal vergunningen in 1998 is een reactie op de versnelde
vergunningverlening in de voorafgaande jaren. In 1999 keert het aantal vergunningen
weer terug naar een meer structureel niveau. Voor 2000 wordt een lichte daling van het
vergunningenpeil verwacht, gelet op de teruglopende economische groei en de
(trendmatig) afzwakkende demografische ontwikkeling. 

Voor de investeringen in woningen is niet alleen de kwantitatieve, maar ook de
kwalitatieve woningvraag van belang. De kwaliteit van de woningproductie stijgt om
twee redenen. Het aandeel koopwoningen in de vergunningen blijft in 1999 en 2000 op
een hoog niveau staan, aangezien er veel meer vraag naar nieuwe koopwoningen dan
naar nieuw te bouwen huurwoningen is. Daarnaast neemt de gemiddelde kwaliteit van
de nieuwbouw toe, met name in de koopsector5.

De relatief sterke groei in de herstel en verbouw beperkt het effect van de daling van het
aantal verleende vergunningen in 1998 op de investeringen in 1999 (S1%). De
nieuwbouwproductie blijft in 2000 op het peil van 1999 ondanks de verwachte
kwaliteitstoename in de nieuwbouw; door de toename van de investeringen in herstel en
verbouw stijgen de investeringen in woningen in 2000 licht (½%).

III.3 Buitenlandse handel

De Nederlandse uitvoergroei is scherp teruggevallen, maar krabbelt naar
verwachting in de tweede helft van dit jaar weer op. De slapte in de wereldhandel
verhevigt de toch al scherpe internationale concurrentie. Als gevolg daarvan staan
de winstmarges op uitvoer flink onder druk en dalen de prijzen; dit jaar scherper
dan in 2000.

In de tweede helft van vorig jaar gaf de leading indicator voor de uitvoer aan dat een
forse groeivertraging op til was. Deze is niet uitgebleven. Nam in de eerste jaarhelft van
1998 de uitvoer nog met 10¼% toe ten opzichte van het daaraan voorafgaande halfjaar,
in de tweede helft van 1998 was de uitvoergroei vrijwel nihil (zie tabel III.1.1). Indien de
tweede helft van 1998 wordt vergeleken met het tweede kwartaal, toen de exportcon-
junctuur de top bereikte, is zelfs sprake van een daling van de uitvoer. In de eerste helft
van dit jaar blijft de uitvoerontwikkeling zeer gematigd. Later dit jaar zal de uitvoergroei
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Grafiek III.3.1 Leading indicator voor de uitvoer

zich waarschijnlijk een beetje hervinden, zodat het groeicijfer voor het hele jaar 1999 toch
nog op 1¾% moet kunnen uitkomen.

De leading indicator voor de uitvoer geeft aan dat in ieder geval niet vóór de
zomermaanden op een wezenlijk herstel van de exportontwikkeling mag worden
gerekend (zie grafiek III.3.1). Zolang de indicator een daling laat zien, is de verwachte
groei van de uitvoer lager dan trendmatig (op dit moment is de trendgroei circa 5½%).

De uitvoer zal dit jaar dus maar in bescheiden mate toenemen, maar deze toename is nog
altijd sterker dan die van de relevante wereldhandel. De  marktwinst van Nederlandse
exporteurs is het gevolg van de verbetering van de concurrentiepositie in eerdere jaren,
met name in 1997. Gunstiger relatieve prijzen werken namelijk met vertraging door op
de buitenlandse afzet.

Een vergelijking met de vorige periode van slapte, begin jaren negentig met 1993 als
dieptepunt, dringt zich op. Net als destijds doet de Nederlandse uitvoer het beter dan die
van concurrenten, maar in tegenstelling tot in 1993 ondervindt de exportontwikkeling in
1999 geen steun vanuit de specialisatie op het agrocluster en de basischemie. De
exporttoename van landbouwproducten en voedingsmiddelen blijft dit jaar steken op
ongeveer 2½% en de buitenlandse afzet van de chemische basisindustrie zit zelfs flink
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6  1991-1994: gemiddeld 5% per jaar tegenover 1995-1998: gemiddeld 2¼% per jaar (zie bijlage C2).

in de min. Wat betreft de sterk cyclische vraag naar basischemicaliën is dat ‘normaal’
en een reprise van 1993, maar dat geldt niet voor de  export van  landbouwproducten en
voedingsmiddelen. De toename van de buitenlandse afzet van deze producten is vanaf
1995 op een beduidend lager groeipad komen te liggen dan in het begin van de jaren
negentig.6 Dit impliceert dat de rol van het Nederlandse specialisatiepatroon als
dempende factor in een periode van laagconjunctuur aan betekenis heeft ingeboet.

De twee andere grote componenten van de goederenuitvoer, de buitenlandse afzet
van de metaalindustrie en de wederuitvoer, doen het dit jaar niet slechter dan zes jaar
geleden. De metaal houdt het dit jaar vrijwel op een nulgroei (1993: S 2¼%) en de
wederuitvoer neemt naar verwachting, net als destijds, met ruim 4% toe.

Grafiek III.3.2 Prijsconcurrentiepositie en marges, 1981-2000

a Relevante wereldhandelsprijs (in guldens).

Waar wél een parallel bestaat met begin jaren negentig is bij de ontwikkeling van de
uitvoerprijzen en de winstmarges op uitvoer. Net als destijds staan de prijzen van de
goederenuitvoer flink onder druk door de inzakkende mondiale vraag en ook nu
verkrappen de marges. Toch ligt het niet in de verwachting dat de margedruk zulke
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dramatische vormen zal aannemen als begin jaren negentig, toen de winstmarge op
uitvoer cumulatief zeven punten kromp (zie grafiek III.3.2). De margeverkrapping is nu
kleiner omdat de slapte in de mondiale vraag naar verwachting van relatief korte duur
zal zijn: in de centrale projectie zal reeds in de loop van dit jaar de internationale
bedrijvigheid weer aantrekken zodat de voor Nederland relevante wereldhandel in 2000
weer met 5½% moet kunnen toenemen. Daarmee is niet gezegd dat alle leed dan is
geleden, want de hevige internationale concurrentie staat geen prijsherstel toe en de
marges blijven onder druk.

Volgend jaar trekt de uitvoer aan. Beschouwd naar goederengroepen is het herstel
het sterkste bij de export van de chemische industrie. Dat is het gebruikelijke beeld bij
een prille opgaande fase van de export-conjunctuur.

Tabel III.3.1 Aspecten goederenuitvoer (exclusief energie), 1992-2000

1992-
1995

1996 1997 1998 1999 2000

mutaties per jaar in %

Uitvoervolume 4,9 5,2 7,2 7,2 1¾ 5   
Relevant wereldhandelsvolume 5,4 3,9 9,2 6,3 1¼ 5½
Marktprestatie S 0,5  1,3 S 2,0 S 0,9  ½ S ½

Bijdrage aan uitvoerprijsstijginga

Invoer grondstoffen en halffabrikaten S 0,2 S 0,4 1,3  S 0,1 S 2   S ½
Energiekostenb S 0,3 0,8 0,4 S 1,3 S 1    ¼
Arbeidskosten 0,1 0,2 S 0,2 0,6 1¼ ¼
Bruto margeverbeteringc 0,0 S 1,0 1,1 0,0 S 1¼ S 1   

Uitvoerprijs S 0,4 S 0,4  2,6 S 0,8 S 3   S 1   
Relevante wereldhandelsprijs (in guldens) S 1,4 2,7 6,6 S 1,3 S 3¾ S 1¼
Prijsconcurrentiepositied –1,0 3,1 4,0 – 0,4 – ¾ – ¼
Effectieve koers van de gulden t.o.v. concurrenten 3,2 S 1,8 S 5,2 1,8 1¼ ¼

Arbeidskosten per eenheid product 
verwerkende industrie (in guldens)

Nederland S 0,8 S 0,9 S 2,0 1,3 4   S ¼
concurrenten S 1,8 2,8 4,2 S 1,2 1¼ S ¾

a Bijdragen in %.
b Voornamelijk olieproducten als basisgrondstof voor de chemische industrie.
c Inclusief afschrijvingen en rente.
d Prijsstijging relevante wereldhandel minus prijsstijging uitvoer (goederen exclusief energie).
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De scherpe terugval van de uitvoerontwikkeling dit jaar leidt tot een dito reactie van de
invoervraag naar grondstoffen en halffabrikaten: dat zijn goederen die de Nederlandse
industrie verbruikt in het productieproces. Nog scherper reageert de invoervraag naar
investeringsgoederen als machines en auto’s. Bedroeg de groei daarvan vorig jaar nog
meer dan 10%, dit jaar daalt deze invoer zelfs. De meest dynamische component van de
invoer is dit jaar de invoer van consumptiegoederen (5½%), want de consumptieve
bestedingen van gezinnen ontwikkelen zich in 1999 nog voorspoedig. Ook de invoer van
elektriciteit en gas gaat fors toenemen: niet zo zeer als gevolg van de conjunctuur maar
door de liberalisering van de Europese energiemarkt. Per saldo groeit de totale invoer van
goederen dit jaar nog met 2½%, en dat is meer dan de uitvoertoename. Door ruilvoet-
winst blijft de verslechtering van de goederenbalans, en trouwens ook de lopende
rekening, beperkt.

In 2000 loopt de invoerontwikkeling vrijwel gelijk op met het uitvoerverloop.
Aangezien geen grote ruilvoetveranderingen worden verwacht, blijft zowel het saldo op
de goederenbalans als dat van de lopende rekening nagenoeg stabiel op de niveaus van
1999.

III.4 Bedrijven

De productiegroei van bedrijven valt in 1999 en 2000 terug tot circa 2%. De
omslag in de conjunctuur, die in de tweede helft van 1998 al scherp voelbaar was
in de exportgerichte, veelal industriële bedrijfstakken, verbreedt zich tot de meer
op de binnenlandse markt gerichte tertiaire dienstverlening en de bouwnijverheid.
Daarentegen profiteert de industrie als eerste van de in de loop van 1999 weer
aantrekkende wereldhandel. De tegenzittende conjunctuur pleegt een zware
aanslag op de winstgevendheid van de marktsector. De afzwakking van de
productiegroei en de verslechtering van de winstgevendheid leiden tot een
stagnatie van de conjunctuurgevoelige investeringen. Het millenniumprobleem
heeft naar verwachting geen merkbaar effect op de macro-economische jaarcij-
fers, maar betekent wel neerwaartse risico’s voor 2000.

III.4.1 Productie

De volumegroei van de productie van bedrijven valt dit jaar terug van gemiddeld 3¾%
in 1997 en 1998 tot 2%. De groeivertraging is het sterkst in de industrie, maar ook de
tertiaire dienstverlening en de bouwnijverheid ondervinden de conjuncturele tegenwind.
In de industrie vertraagde de productiegroei reeds aanzienlijk in de tweede helft van
1998. De tertiaire dienstverlening profiteerde toen nog van de uitbundige ontwikkeling
van de consumptie, zodat evenals in 1997 sprake was van een krachtige productiestijging.
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In 1999 neemt de groei ook hier aanzienlijk af, in het kielzog van de verder vertragende
industriële afzet en afzwakkende consumptieve bestedingen. 

Volgend jaar komt de groei van het totale productievolume van bedrijven uit op  2¼%.
De industriële productie trekt  weer aan in lijn met de internationale conjunctuur. De
productiestijging in de tertiaire dienstverlening stabiliseert zich, als resultante van
aantrekkende intermediaire leveringen aan de industrie en een verder afvlakkende
consumptiegroei. In de bouwnijverheid wordt de groeivertraging pas in 2000 duidelijk
zichtbaar.

Tabel III.4.1 geeft een overzicht van de productiegroei in de verschillende bedrijfstakken.
In 1997 ontvingen de boeren bijna ƒ 2½ mld subsidies als schadevergoeding voor de
vernietiging van een groot deel van de varkensstapel. Vanwege deze incidentele subsidie
is er in 1997 en 1998 voor de landbouw, en daarmee voor het totaal bedrijven, een
aanzienlijk verschil in de ontwikkeling van de toegevoegde waarde tegen factorkosten
(beloning productiefactoren) en die tegen marktprijzen. De toegevoegde waarde tegen
marktprijzen laat de ontwikkeling zien van de reguliere productie van de landbouw.
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Tabel III.4.1 Productievolumea bedrijven, 1992-2000

1997 1992- 1996 1997 1998 1999 2000
1995   

waarde  mutaties per jaar in %
mld gld

Landbouw 22,2 3,1 0,4 3,7 (S 6,0) S 1,2 (9,2) 2½ 1½
Industrie excl. aardolie 107,5 1,7 2,6 5,3 2,5 S ¼ 2   
w.o. Metaalindustrie 39,7 1,0 4,1 5,5 3,2 S ½ 2¼

Chemische industrie 21,0 3,8 0,3 5,1 1,8 S 1   3½
Energie 34,6 1,4 7,8 S 5,7 S 1,1 2¾ 2¾
Bouwnijverheid 35,4 S 1,4 S 0,5 4,6 1,8 1½ ½
Tertiaire diensten 344,9 2,5 3,8 5,3 4,7 2¾ 2½
w.o. Handel en reparatie 82,1 1,0 3,6 4,8 4,7 2½ 2½

Vervoer en communicatie 51,4 3,3 2,4 4,7 5,4 3½ 3¼
Uitzendbrancheb 13,6 7,5 14,6 13,5 6,0 S 1½ S 2¾
Overige tertiaire dienstenc 92,1 3,6 4,0 6,0 6,3 3   3   

Zorg 46,6 1,6 0,8 1,0 1,7 2¼ 2   

Totaal bedrijven 564,0 2,1 3,0 4,1 (3,9) 3,4 (3,9) 2   2¼
Marktsectord 427,5 2,0 2,9 5,2 (4,8) 4,0 (4,6) 2   2¼

a Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten en tussen haakjes toegevoegde waarde tegen markt-
prijzen voor 1997 en 1998.
b Inclusief huishoudelijk personeel.
c Horeca, cultuur, sport en recreatie en overige zakelijke dienstverlening.
d Bedrijven exclusief delfstoffenwinning, verhuur van en handel in onroerend goed en zorg.

Het volume van de industriële productie daalt dit jaar met ¼%, het laagste cijfer sinds
1993. Evenals toen wordt dit vooral veroorzaakt door de sterke groeivertraging van de
buitenlandse afzet. In de chemie, van alle industrietakken het sterkst gericht op de export,
viel de productiegroei het eerst en het snelst terug. Een zeer goed eerste halfjaar van
1998 werd gevolgd door een slechte tweede helft. Daarentegen zal de basischemie als
leverancier van grondstoffen en halffabrikaten het eerst profiteren van het verwachte
herstel van de internationale conjunctuur. In de jaarcijfers wordt dit herstel pas in 2000
zichtbaar: 1999 wordt voor alle onderdelen van de chemie een slecht jaar. 

De basismetaal kampt met een zwakke vraag naar staal vanaf het laatste kwartaal
van 1998, mede door importpenetratie van buiten Europa. Voor 1999 wordt een daling
van de productie verwacht, als resultante van een zwakke verbruiksontwikkeling en een
negatieve invloed van de voorraadcyclus. De metaalproducten- en machine-industrie
krijgt in 1999 te maken met een zwakke investeringsvraag en een minder dynamische
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ontwikkeling van de aankopen van duurzame consumptiegoederen. Volgend jaar biedt
betere groeiperspectieven voor de metaalindustrie. Dit zal het eerst voelbaar worden bij
de afzet van basisindustrieën en toeleveranciers van metalen halffabrikaten en
consumptiegoederen en pas later bij leveranciers van kapitaalgoederen.   

De voedings- en genotmiddelenindustrie liet in 1998 een  groei van 1% zien. De
ontwikkeling van het productievolume werd positief beïnvloed door het aflopen van de
varkenspest, waardoor de vlees- en de vleesverwerkende industrie weer van ‘grondstof’
kon worden voorzien. Dit jaar valt deze incidentele impuls weg en stuit de bedrijfstak
weer op groeibelemmerende omgevingsvariabelen, zoals de milieu- en herstructurerings-
maatregelen in de landbouw. Daartegenover staat dat bij normaal zomerweer de
drankensector sterker zal groeien dan in het natte 1998.

De tertiaire dienstverlening heeft enkele uitstekende jaren achter de rug. Naast
gunstige structurele omstandigheden, zoals de toenemende uitbesteding van dienstenacti-
viteiten door bedrijven en de flexibilisering van de arbeidsmarkt, zat ook de conjunctuur
mee. De conjuncturele impuls valt weg, zodat de productiegroei terugvalt van gemiddeld
5% in 1997 en 1998 tot circa 2½% in 1999 en 2000. Geheel volgens dit beeld zwakt de
groei in de handel af, in eerste instantie vooral bij de groothandel door de sterke
vertraging van de internationale handelsactiviteiten. De detailhandel krijgt in toenemende
mate last van de afvlakkende consumptiegroei. Vooral de aankoop van duurzame
consumptiegoederen staat daarbij onder druk. De productiegroei in de handel blijft in
2000 stabiel. Hierachter gaat enige groeiversnelling voor de groothandel schuil en een
verdere vertraging bij de detailhandel. Ook andere bedrijfstakken die zich vooral richten
op de dienstverlening aan de consument, zoals de horeca en de reparatiesector,
schakelen terug naar een lagere versnelling.

Vervoer en communicatie behoorde in 1998 tot de bedrijfstakken met de hoogste
productiegroei. De afzwakking van de groei in 1999 en 2000 is bovendien relatief
beperkt. Vooral de communicatiesector blijft zich uiterst dynamisch ontwikkelen: zo
wordt mobiel bellen steeds populairder. Vergeleken met andere Europese landen is de
penetratiegraad van de mobiele telefonie laag, zodat nog veel groeipotentieel aanwezig
is. Daarentegen ondervindt de transportsector de gevolgen van de afzwakkende
bedrijvigheid.   

De laatste jaren stond het bankwezen onder een gunstig gesternte: zowel de provisies
als de rentemarge zijn sinds 1995 sterk toegenomen. De kredietvraag was aanhoudend
hoog en de emissies van en beurshandel in effecten floreerden. Voortdurende
rentedalingen ondersteunden de rentemarge, aangezien de uitzettingen gemiddeld een
langere looptijd hebben dan de verplichtingen. Dit positieve effect valt bij het voorziene
renteverloop geleidelijk weg. De provisieopbrengsten zullen zich in de huidige conjunc-
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tuurfase ook minder uitbundig ontwikkelen, zodat de volumegroei van de toegevoegde
waarde volgend jaar vertraagt.  

De omslag in de conjunctuur wordt vooral zichtbaar in de uitzendbranche. Aan de in
1994 begonnen hausse is vorig jaar een eind gekomen. Dit jaar en volgend jaar loopt de
vraag naar uitzendkrachten in de marktsector aanzienlijk terug. Een impuls op de
banenplannen in de collectieve sector, die volgens de statistische conventies ook bij de
uitzendbranche worden geboekt, gaat uit van de nieuw gecreëerde instroom- en
doorstroombanen. 

Ook de zakelijke dienstverlening ontkomt niet aan een aanzienlijke terugval in de
groei. In 2000 is deze gehalveerd ten opzichte van de 7% die in 1998 werd gerealiseerd.
Daarmee ligt de productiegroei overigens nog ruim boven het gemiddelde van het
bedrijfsleven. Het millenniumprobleem en de invoering van de euro verschaffen
computerservicebedrijven extra werkzaamheden. Bovendien krijgt de bedrijfstak
zakelijke dienstverlening nog steeds een impuls van de toenemende mate van uitbesteding
van werkzaamheden door het bedrijfsleven. Met name accountantsbedrijven groeien
daardoor sterk. De grote accountantsbedrijven  hebben zich ontwikkeld tot  brede
internationale aanbieders van zakelijke diensten. Naast de ‘traditionele activiteiten’, wordt
geadviseerd bij werving en selectie van personeel, corporate finance en due diligence
(boekenonderzoek bij overnames). Daarnaast vindt een toenemende mate van
geïntegreerde samenwerking van verschillende disciplines plaats, waardoor bijvoorbeeld
de juridische bijstand kan worden versterkt.

De neerwaartse conjunctuur wordt pas volgend jaar zichtbaar in het productievolume van
de bouwnijverheid. In 1999 stijgt de bouwproductie evenals in 1998 nog met circa 1½%.
De dalende tendens wordt versluierd door het natte weer eind 1998, waardoor productie
is doorgeschoven naar dit jaar. Bovendien wordt voor 1999 een aanzienlijke versnelling
voorzien van de investeringen in grond-, weg- en waterbouw, omdat de werkzaamheden
aan de Betuwelijn en de Hoge Snelheidslijn goed op gang komen.

De conjuncturele afzwakking is duidelijk merkbaar in de utiliteitsbouw (bedrijfsgebou-
wen). Het groeitempo halveert in 1999, terwijl voor volgend jaar een daling met 1½%
wordt voorzien. Bij de woningbouw wijst de ontwikkeling van het aantal vergunningen
op een weinig dynamische ontwikkeling van de productie. Enig tegenwicht wordt
geboden door de toename van de gemiddelde kwaliteit van de nieuwbouw en vooral door
de investeringen in herstel en verbouw.

Het beeld van de landbouw werd in 1997 en 1998 sterk vertekend door de varkenspest.
Dit jaar en volgend jaar sluit de productiegroei beter aan bij de structurele mogelijkheden.
De productiebeperkende maatregelen in de melkveehouderij en (onderdelen van) de
akkerbouw staan een structurele groei in de weg. Milieumaatregelen, inclusief de
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moeizame herstructurering van de varkenshouderij, zullen in de intensieve veehouderij
vermoedelijk leiden tot een kleine krimp. De perspectieven voor de tuinbouw zijn beter.
Het alleszins redelijke prijsniveau van de afgelopen jaren duidt op een sterke internationa-
le concurrentiepositie. Bovendien wijzen de investeringsplannen op een bescheiden
expansie. De verwachte ontwikkelingen in de onderscheiden agrarische bedrijfstakken
impliceren voor 1999 en 2000 een volumestijging van de toegevoegde waarde met
gemiddeld 2%. 

Ook het productieverloop in de energiesector wordt sterk bepaald door incidentele
factoren. In 1998 daalde de productie, ondanks de gunstige economische ontwikkeling,
door het zachte weer en een scherpe afname van de gasuitvoer in samenhang met
reparatiewerkzaamheden aan de leiding naar Italië. Dit verklaart in belangrijke mate de
productiegroei in 1999 en 2000. Ondanks de conjuncturele tegenwind, die vooral
zichtbaar is bij de energie-intensieve basisindustrieën, stijgt de toegevoegde waarde van
de energiesector in 1999 met 2¾%.

III.4.2 Winstgevendheid

De winstgevendheid van het Nederlandse bedrijfsleven verslechtert in 1999 en 2000
aanzienlijk. Het complement van de arbeidsinkomensquote, de kapitaalinkomensquote
(KIQ), van de marktsector daalt dit jaar met 2 punten. Zoals gebruikelijk in een
conjuncturele teruggang vertraagt de arbeidsproductiviteitsgroei. Daarentegen is juist
sprake van een versnelling van de loonvoetstijging. De resulterende loonkostenstijging per
eenheid product van 2¾% kan niet worden doorberekend in de prijzen (tabel III.4.2). De
huidige periode van laagconjunctuur kenmerkt zich namelijk door een ongemeen sterke
prijsconcurrentie. Hierdoor verslechtert de winstgevendheid volgend jaar verder, ondanks
een aanzienlijk lagere loonkostenstijging per eenheid product. Door de scherpe daling van
de internationale prijzen is de verslechtering van de winstgevendheid het grootst in de
open sector.

Ook de rentabiliteit op het eigen vermogen en de winstquote van productie in
Nederland dalen in 1999 en 2000 flink (tabel III.4.3), maar deze zijn daarmee nog ver
verwijderd van het dal van 1993. De ontwikkeling van de winstgevendheid volgens de
KIQ is aanzienlijk slechter  dan die van de winstquote. Dit mag op conto van de netto
rentelastenquote worden geschreven. De scherp gedaalde rente heeft ertoe geleid dat
het beslag van de netto rentelasten op de toegevoegde waarde van de marktsector sinds
1993 met ruim 3 procentpunt is gedaald.
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Tabel III.4.2 Determinanten van de arbeidsinkomensquotea, 1992-2000

1992-
1995

 1996  1997  1998 1999 2000

mutaties per jaar in %

Loonsom per werkende 2,4 1,7 1,9 2,3 3   1½
Arbeidsproductiviteit 1,1 0,3 2,1 1,0  ¼ 1¼
Loonkosten per eenheid product 1,3 1,4 S 0,3 1,3 2¾ ¼

Binnenlandse afzetprijsb 1,3 0,9 0,9 1,3 ½ S ¼
Effect van de ruilvoet 0,1 S 0,1 0,3 0,2 ½ 0   

Arbeidsinkomensquote S 0,2 0,5 S 1,5 S 0,2 2   ¾
Idem, niveau 84,0 82,6 81,1 80,9 83   83½
w.v. open sectorc 80,8 77,3 73,7 73,3 76   76½
        afgeschermde sectord 86,9 86,8 87,1 86,5 88½ 89¼

a Bedrijven exclusief delfstoffenwinning, verhuur van en handel in onroerend goed en zorg.
b Ongerekend indirecte belastingen en subsidies.
c Landbouw en visserij, industrie, openbare nutsbedrijven en transport-, opslag- en communicatiebedrij-
ven.
d Handel en reparatiebedrijven, bank- en verzekeringswezen en rest tertiaire diensten.

De solvabiliteit van de marktsector verslechtert dit jaar maar weinig verder in vergelijking
met de relatief grote teruggang in 1998. Dat de vermogensverhoudingen in  een
conjunctureel topjaar als 1998 niet verbeteren is opmerkelijk maar niet uitzonderlijk. Zo
bleef de solvabiliteit van de marktsector in de hausse van 1989-1990 stabiel. Ook hoeft
de opgetreden daling van de solvabiliteit niet als een teken van zwakte te worden
opgevat. Er zijn namelijk wel enkele goede redenen aan te wijzen voor een lagere
solvabiliteit. Vorig jaar was de investeringsgroei van bedrijven, inclusief de directe
investeringen in het buitenland, buitengewoon dynamisch. Voor de financiering daarvan
deden, ondanks de goede ontwikkeling van de eigen-vermogensvorming, bedrijven een
groot beroep op vreemd vermogen. Bij de huidige lage rentestand is deze vorm van
financiering niet alleen goedkoop maar bovendien werkt de hefboom van de vermogens-
structuur onder de huidige omstandigheden bepaald gunstig. Tenslotte heeft de financiële
crisis in Azië en andere delen van de wereld, waar Nederlandse multinationals
dochterondernemingen bezitten, geleid tot een neerwaartse herwaardering van de
belangen aldaar, bij omrekening naar guldens.

De rente blijft ook dit jaar laag en de hefboomwerking vrij gunstig, maar de
vermogensbehoefte komt veel lager uit. Dat komt deels door de stagnerende bruto
investeringen in vaste activa in Nederland, maar ook zal de teruggang in de conjunctuur
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waarschijnlijk remmend werken op de investeringsactiviteit in het buitenland. Door de
lagere vermogensbehoefte leidt de geringere aanwas van het eigen vermogen niet tot een
wezenlijke verslechtering van de vermogensverhoudingen.

Tabel III.4.3 Aspecten winstgevendheid en vermogensverhoudingen marktsecto-
ra, 1990-2000

1990 1993 1996 1997 1998 1999 2000

%
Kapitaalinkomensquote marktsectorb 18,8 13,6 17,4 18,9 19,1 17   16½  
w.o. Industriec 25,1 17,8 26,0 28,3 28,3 25   24     

Tertiaire dienstend 24,2 22,8 23,9 24,4 25,5 24¼ 23¾    
w.o. Handel en reparatie 27,0 20,2 19,8 18,4 18,6 16¼ 15½    

Vervoer en communicatie 17,4 19,1 20,6 24,0 26,5 25½ 25½  
Overige tertiaire dienstene 21,2 23,0 25,3 26,4 27,2 25¼ 24¾  

Netto rentelastenquote 5,1 6,9 4,3 3,9 3,8 3¾ 3¾  
Belastingquote 5,0 4,6 5,8 6,4 6,3 6¼ 6     
Winstquote (van productie in Nederland) 12,0 5,7 10,9 12,4 12,7 11¼ 10½  

Rentabiliteit eigen vermogen 9,7 5,3 10,6 11,7 12,0 10¼ 9¾  
Solvabiliteit 43,6 45,4 45,4 46,7 45,6 45½ 45¼  

Lange rente 8,9 6,4 6,2 5,6 4,6 4   4     
Korte rente 8,7 6,9 3,0 3,3 3,5 2¾ 2¾  

a De marktsector bestaat hier uit bedrijven exclusief banken, verzekeringswezen, delfstoffenwinning,
verhuur van en handel in onroerend goed en  zorg. 
b Inclusief banken en verzekeringswezen. Dit begrip is het complement van de arbeidsinkomensquote.
c Exclusief aardolie-industrie. 
d Exclusief verhuur van en handel in onroerend goed.
e Horeca, cultuur, sport en recreatie en overige zakelijke dienstverlening.

De verslechtering van de winstgevendheid is het grootst in de industrie. Vooral de
winstgevendheid van de conjunctuurgevoelige basisindustrieën staat onder druk. De
eerste tekenen van de conjunctuuromslag uitten zich hier op het prijzenvlak: de
afzetprijzen laten sinds medio 1998 een sterke daling zien. Bij de basischemie bleef de
winstdaling  in 1998 beperkt omdat hiertegenover eveneens dalende prijzen van olie en
gas stonden. In 1999 komt de tegenzittende volume- en prijsconjunctuur ten volle tot
uitdrukking in de jaarcijfers: de KIQ daalt met ruim 3 procentpunt. Voor 2000 wordt,
ondanks de aantrekkende groei van de arbeidsproductiviteit (tabel III.4.4), een verdere
verslechtering van de KIQ verwacht. De sterke winstval in 1999/2000 roept herinnerin-
gen op aan het slechte economische weer van begin jaren negentig. De uitgangssituatie
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voor het industriële bedrijfsleven was in 1998 echter nog beter dan in 1989, aan de
vooravond van de conjunctuuromslag (zie grafiek III.4.1). In 1997/1998 lag de
winstgevendheid in de industrie zelfs op het hoogste niveau sinds het begin van de jaren
zestig.
Tabel III.4.4 Arbeidsproductiviteita, 1992-2000

1992-1995 1996 1997 1998 1999 2000

mutaties per jaar in %

Landbouw 4,2 2,0 2,0 S 1,7 3¼ 2½
Industrie exclusief aardolie 4,2 3,3 4,4 1,7 S ¼ 2   
Bouwnijverheid S 1,6 S 3,1 1,8 0,6 1¾ 1¾
Tertiaire diensten 0,5 S 0,1 1,4 0,5 ¼ 1   
w.o. Handel en reparatie 0,0 1,5 2,8 2,1 0   ¾

Vervoer en communicatie 3,5 0,3 3,2 3,2 1¼ 2¼
Overige tertiaire diensten  0,0 S 0,4 2,1 1,4 S ½ ¼

Zorg  0,1 S 1,5 S 2,4 S 1,5 0   0   

Totaal bedrijven 1,3 0,6 1,0 0,4 ½ 1¼
Marktsector 1,4 0,4 2,3 1,0 ½ 1¼

a Volume bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten per arbeidsjaar.

In de tertiaire dienstensector is de daling van de winstgevendheid in de handel opvallend.
De handelsmarges staan sterk onder druk door de felle concurrentie. Bij structurele
factoren, zoals de mededingingswetgeving, voegt zich nu ook de afvlakkende afzetont-
wikkeling. In de kapitaalintensieve bedrijfstak vervoer en communicatie beperkt de
relatief sterke toename van de arbeidsproductiviteit de verslechtering van de KIQ. 

III.4.3 Investeringen

De volumegroei van de conjunctuurgevoelige investeringen stagneert in 1999 en 2000 (zie
tabel III.4.5). De afzwakking van de  productiegroei en de verslechtering van de
winstgevendheid onderbreken een periode van sterke investeringsgroei. Gemiddeld
namen de investeringen van bedrijven in vaste activa de afgelopen vier jaar met ruim 7%
toe. In 1998 liep de investeringsquote op tot 18¼%. Daarmee blijft het investeringsniveau
slechts licht achter bij het niveau dat in de vorige conjunctuurtop in 1989 werd bereikt.
In de uitzonderlijk lange groeivertraging die toen volgde (1991/1993) vielen de
conjunctuurgevoelige investeringen sterk terug. Gezien het minder ongunstige beeld voor
productiegroei en winstgevendheid en het lage renteniveau is dit nu niet aannemelijk.
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Dat is te meer zo daar de investeringen van buitenlandse bedrijven in Nederland thans
op een duidelijk hoger niveau liggen dan in het begin van de jaren negentig. De toestroom
van direct-investeringskapitaal vanuit het buitenland naar ons land is daarvoor een, zij het
povere,  maatstaf. Deze zal in 1998 waarschijnlijk op zo’n 6% BBP gaan uitkomen
(1989-1990: 4% BBP). 

Tabel III.4.5 Aspecten investeringen van bedrijven in vaste activa, 1990-2000

1997 1992-1995 1996 1997 1998 1999 2000

waarde mutaties per jaar in %
mld gld

Machines 44,8 1,6 9,7 5,6 3,4 0   S 1¾
Bedrijfsgebouwen 15,7 S 7,9 6,2 7,0 6,5 3¾ S 1½
Wegvervoermiddelen 9,5 S 3,0 12,0 12,4 19,8 S 10¼ S 6¾
Overige vervoermiddelen 3,8 5,3 S 17,0 13,0 S 16,1 S 17   7¾

Totaal exclusief woningen 88,3 0,0 7,9 8,0 6,0 ¼S 1   
w.o. Conjunctuurgevoeliga 73,1 S 0,9 7,1 6,7 12,8 ½ ¼

1990 1993 1996 1997 1998 1999 2000

%
Cash flowb 130 121 140 147 144 139   140   
Investeringsquotec 18,2 16,8 17,4 17,9 18,2 17¾ 17¼

a Investeringen van bedrijven ongerekend woningen, schepen, vliegtuigen, railvervoermiddelen en
investeringen door de energiesector.
b Afschrijvingen plus winst van productie in de Nederlandse marktsector als percentage van de bruto
investeringen in (materiële) vaste activa in Nederland.
c Investeringen in vaste activa (exclusief woningen) als percentage van de bruto toegevoegde waarde
tegen factorkosten (exclusief verhuur van en handel in onroerend goed).

Door de forse terugval van de investeringen in de energiesector dalen de totale
bedrijfsinvesteringen in vaste activa in 2000 met 1%. De investeringen in machines dalen
als gevolg hiervan nog sterker. De daling van de investeringen in bedrijfsgebouwen in
2000 duidt erop dat uitbreidingsinvesteringen de komende tijd op een laag pitje staan.
Ondernemers zullen volgend jaar de productie in eerste instantie opvoeren via een
intensiever gebruik van de bestaande capaciteit. De investeringen in wegvervoermiddelen
vallen dit jaar sterk terug, nadat in 1998 op grote schaal bedrijfsauto's en personenauto's
voor zakelijke doeleinden zijn aangeschaft.
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7 Zie CBS, Kennis en economie 1998, p. 227. Daarnaast wordt een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd in het zelf

ontwikkelen van software.

Overigens onderschatten de investeringen in vaste activa  de werkelijke investeringsin-
spanning. Daarom wordt bij de komende revisie van de Nationale Rekeningen, waarvan
het CBS binnenkort de eerste resultaten publiceert, het investeringsbegrip uitgebreid met
immateriële investeringen (bijvoorbeeld computersoftware, octrooien en exploratiekosten
van minerale reserves). In 1995 werd alleen al voor circa ƒ 4½ mld software
aangekocht7. Deze immateriële investeringen zijn momenteel juist relatief hoog in
verband met het millenniumproof maken en het vervangen van software.

Grafiek III.4.1 Enige kerngegevens voor de verwerkende industriea, 1987-2000

a Exclusief aardolie-industrie

De bezettingsgraad in de industrie liep in 1998 op tot (gemiddeld) 85%, wat nog circa
1%-punt ligt onder het hoge niveau van de jaren 1989-1990. Dit maakte een sterke
stijging van de investeringen noodzakelijk. Dat gold met name voor de investeringen in
de metaalindustrie en in de chemie. Bovendien vonden in 1998 wederom veel fusies en
overnames plaats terwijl niet-kernactiviteiten werden afgestoten; de multinationale
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8 Zie G. Meinen, Investeren in de toekomst, Industriemonitor 98/8, CBS, 1998.

ondernemingen streefden naar marktleiderschap ten aanzien van hun kernactiviteiten. Dit
ging gepaard met forse investeringen.

Door de sterke vertraging van de productiegroei was de bezettingsgraad eind vorig
jaar teruggelopen tot 84¼%. De minder gunstige vooruitzichten komen ook naar voren
uit de CBS-najaarsenquête naar de investeringen in de nijverheid. Op basis daarvan
wordt in 1999 een daling van de investeringen met 3¼% verwacht. De aantrekkende
buitenlandse afzet zorgt ervoor dat de industriële investeringen in 2000 weer licht
toenemen.

Ondanks de forse groei in 1998 bleef de investeringsquote in de verwerkende
industrie vorig jaar nog aanzienlijk achter bij het peil van eind jaren tachtig en begin jaren
negentig (zie grafiek III.4.1). Daardoor is de gemiddelde leeftijd van de kapitaalgoede-
renvoorraad in de afgelopen jaren geleidelijk toegenomen. In 1997 was het aandeel van
de kapitaalgoederenvoorraad ouder dan 5 jaar meer dan 80% van het totaal, vergeleken
met nog geen 75% in 19908. Om in technologisch opzicht de concurrentiepositie ten
handhaven is de komende jaren een toename van de diepte-investeringen noodzakelijk.

Tabel III.4.6 Volume bedrijfsinvesteringen in vaste activa naar sectoren, 1992-
2000

1997 1992-1995 1996 1997 1998 1999 2000

waarde mutaties per jaar in %
mld gld

Landbouw 4,7 S 6,3 0,9 S 4,2 10,6 S 5   S ½
Industrie exclusief aardolie 14,7 S 2,7 2,5 S 6,2 26,9 S 3¼ 1   
w.o. Chemische industrie 3,7 S 10,7 26,4 S 7,4 54,2 S 6   1¾

Metaalindustrie 4,6 5,4 S 8,1 S 11,5 27,1  S 6¼ ½
Energie 11,4 5,9 27,5 15,3S 29,9 3   S 16½
Dienstena 58,0 1,2 4,8 11,7 8,6 1¾ 1   
w.o. Handel en reparatie 11,4 S 0,5 2,5 11,2 10,6 ¾ S ½

Vervoer en communicatie 15,3 0,3 S 0,8 10,7 6,9 ½ 2¼
Andere dienstenc 25,3 0,8 5,9 13,5 8,1 1   ¼

Bedrijvena,b 88,3 0,0 7,9 8,0 6,0 ¼ S 1   

a Exclusief verhuur van en handel in onroerend goed.
b Inclusief statistisch verschil nijverheid. 
c Bank- en verzekeringswezen, overige tertiaire diensten en zorg.
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9 De jaartelling is gestart met het jaar 1. Officieel begint de 21e eeuw pas in het jaar 2001. Het is echter

gebruikelijk om de problemen bij de overgang naar het jaar 2000 aan te duiden als het millenniumprobleem.

10 Zie voor een meer uitgebreide analyse van de problematiek: De millenniumproblematiek: een risico-

analyse, CPB Werkdocument 109. In dit werkdocument worden ook de varianten nader toegelicht die in deze
paragraaf aan de orde komen en worden buitenlandse studies over het millenniumprobleem beschreven.

De investeringen in de dienstensector lieten in 1997 en 1998 een behoorlijke groei zien.
Het MKB investeert flink in IT, mede in het licht van het millenniumprobleem. De
investeringen in kantoren herstellen zich vanaf 1996. Het hoge groeicijfer (40%) voor de
bouwvergunningen in 1998 impliceert dat in 1999 de investeringen van de zakelijke
dienstverlening in gebouwen en machines ook nog behoorlijk zullen toenemen. Het
groeicijfer voor de totale investeringen wordt gedrukt door de auto-aankopen. Ook in de
andere commerciële dienstensectoren was in 1998 sprake van een toename van de
bouwvergunningen, zij het in een bescheidener tempo (ruim 15%). Dit wijst op een
verdere groei van de investeringen, al is de stijging veel minder groot dan in de afgelopen
jaren. In de bedrijfstak verkeer en vervoer nemen de investeringen dit jaar, ondanks het
goed op gang komen van de grote infrastructuurprojecten, nauwelijks toe vanwege de
scherpe terugval van de investeringen in vervoermiddelen. 

Vanwege de matige afzetvooruitzichten en de in het algemeen niet bijzonder hoge
inkomens bevinden de investeringen in de landbouw zich sedert 1993 op een structureel
lager niveau dan in de vijf jaren daarvoor. De komende jaren zal geen verandering van
dit beeld laten zien. Weliswaar wordt een beduidende groei van de investeringen in de
glastuinbouw geraamd, vanwege de hoge inkomens in de afgelopen jaren en de positieve
langetermijnvooruitzichten voor de afzet, maar daartegenover staan nog verder
terugvallende investeringen in de intensieve veehouderij. De fors lagere garantieprijzen,
waarmee de akkerbouw en de veehouderij bij invoering van Agenda 2000 te maken
krijgen, zijn eveneens niet bevorderlijk voor een opleving van de investeringen in de
sector. 

De investeringen in de energiesector zijn vaak grillig en niet conjunctuurgebonden.
In 1996 en 1997 stegen deze investeringen sterk om vervolgens in 1998 weer fors te
dalen. In 2000 valt het investeringsniveau nog verder terug door het in 1999 gereed
komen van enkele grote investeringsprojecten en  omdat de lage olieprijs de oliemaat-
schappijen terughoudend maakt te investeren in exploratie en exploitatie.

III.4.4 Millenniumprobleem9,10

Het millenniumprobleem zal geen merkbaar effect hebben op de macro-economische
jaarcijfers, mits bedrijfsleven en overheid dit jaar nog alles op alles zetten om hun
software millenniumbestendig te maken en mits zij noodvoorzieningen treffen om
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eventuele toch optredende productieverstoringen in 2000 snel het hoofd te bieden.
Neerwaartse risico’s zijn echter aanwezig. In een scenario waarin alle geschetste
pessimistische veronderstellingen zich tegelijkertijd zouden voordoen, resulteert op
jaarbasis een negatief effect op het BBP van ¾ à 1% in 2000. Dit effect is voor het
grootste deel niet structureel.

De inschatting van een in beginsel beperkt effect van de millenniumproblematiek op
de ontwikkeling van het BBP in 1999 en 2000 ligt ten grondslag aan de ramingen die in
dit Centraal Economisch Plan gepresenteerd worden. Alleen voor de softwarebranche
is in de centrale projectie in 1999 een stimulans opgenomen vanwege de millennium-
problematiek. Macro-economisch heeft dit echter weinig effect omdat de extra productie
in de softwarebranche voor andere bedrijfstakken extra kosten vormt. Ook de OESO
gaat in haar Economic Outlook van december 1998 uit van een verwaarloosbaar macro-
effect. 

Als algemene conclusie ten aanzien van buitenlandse studies komt naar voren dat
de onderzoeken die meer gematigde gevolgen van de millenniumproblematiek
verwachten, vaak wat diepgaander zijn en sterkere argumenten geven dan de meer
sombere analyses. Echter, de onzekerheidsmarges van de te verwachten effecten zijn
groot. Dit ondersteunt de hier gekozen aanpak om de neerwaartse risico’s in beeld te
brengen. 

Voor Nederland liggen de schattingen van  de kosten voor het millennium-proof maken
van apparatuur tussen ƒ10 en 20 mld. Uit zowel Nederlandse als buitenlandse
onderzoeken blijkt dat bedrijfstakken die uit de aard van het productieproces meer
gevoelig zijn voor verstoringen (nutsbedrijven, transport en communicatie, industrie,
banken en verzekeringen en gezondheidszorg), een relatief krachtige aanpak kennen. Bij
een krachtiger aanpak en een tijdig en adequaat inspelen op de problematiek zijn de
kosten weliswaar hoger, maar het vergroot de kans dat de verstoringen uiteindelijk
beperkt blijven. Ook anticipatie- en vertrouwenseffecten kunnen dan gering zijn.

Storingen in het productieproces kunnen de productie begin 2000 verlagen. Wat
uiteindelijk de grootte van het productieverlies zal zijn wordt sterk bepaald door de mate
van flexibiliteit van de economie. Die flexibiliteit uit zich in de mate waarin en de snelheid
waarmee na herstel van de productiecapaciteit een initieel productieverlies wordt
ingehaald. Er zijn ervaringsfeiten die erop wijzen dat de gevolgen van eventuele
aanzienlijke productiestoringen kunnen meevallen. Zo bleken natuurrampen, zoals in het
recente verleden bijvoorbeeld de sneeuwstormen in de Canadese deelstaat Quebec en
de aardbeving in Los Angeles, op een termijn van enkele maanden een nauwelijks
aantoonbaar productieverlies te sorteren. Wel is vanwege de complexiteit en het
mondiale karakter de millenniumproblematiek niet geheel vergelijkbaar met die
gebeurtenissen. Een behoorlijk ontwikkeld aanpassingsvermogen van de economie blijkt
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11 Veronderstellingen over kosten en productie-uitval zijn ontleend aan een studie van Bakkenist Millennium

Expertise Centrum: Kwantificering Millenniumproblematiek, november 1998. Deze studie is als bijlage
opgenomen in CPB Werkdocument 109.

ook uit het feit dat het gat tussen maximale en normale productiecapaciteit meestal snel
wordt benut. Voorts wordt vaak tijdelijk overwerk verricht om geleden schade weer in
te halen en blijkt uit informatie dat onderhoud juist rond de eeuwwisseling wordt gepland.
Dit alles gevoegd bij de naar verwachting beperkte duur van de verstoringen en de
middels noodscenario’s goede voorbereiding op eventuele calamiteiten, maakt de
mogelijkheid dat het millenniumprobleem op jaarbasis een geringe invloed zal hebben op
de macro-economische groei veel aannemelijker dan de mogelijkheid dat deze
problematiek een substantieel neerwaarts effect zal sorteren.

Maar wanneer bedrijfsleven en overheid, zowel in Nederland als het buitenland
onvoldoende anticiperen op de millenniumproblematiek, kan dit substantiële gevolgen
hebben voor de economische ontwikkeling. Vanwege de onzekerheden hieromtrent geeft
deze paragraaf een viertal varianten, die ieder afzonderlijk van invloed zijn op het
uiteindelijke effect van de millenniumproblematiek. Dit zijn onzekerheidsvarianten ten
opzichte van de centrale projecties voor 1999 en 2000. Ook de effecten op wat langere
termijn worden in beeld gebracht. Ten aanzien van de volgende elementen worden
neerwaartse risico’s onderscheiden: 
i   binnenlandse aanbodeffecten: kosten aanpak millenniumproblematiek en productie-
uitval door storingen.
ii  initiële binnenlandse vraageffecten: vertrouwens- en anticipatie-effecten.
iii buitenland-effect: ook het buitenland wordt geconfronteerd met de elementen onder
i en ii.
iv structurele effect: kosten en activiteiten millenniumproblematiek beïnvloeden de
productiviteit.

Bij de kwantitatieve invulling van de risico’s is uitgegaan van pessimistische veronderstel-
lingen. Zo zijn wat de productiestoringen11 betreft zowel het deel van de bedrijvigheid dat
uitvalt -gemiddeld over het totaal van bedrijven zo’n 30%- als in een aantal gevallen de
duur van het oponthoud hoog te noemen. Zo valt een deel van de bedrijvigheid in de
luchtvaart, zorg, chemie en olie-industrie 2 tot 4 weken uit. Bovendien vervalt bij het
luchtverkeer en in de zorg, vanwege veiligheidsrisico’s, voor een periode van 10
respectievelijk 3 weken 25% van de vraag. Daarnaast zijn de inhaalmogelijkheden in
2000 niet optimistisch ingeschat. In de meeste bedrijfstakken is een inhaalpercentage van
25% tot 50% verondersteld en voor het vliegverkeer is het inhaalpercentage zelfs nihil.
Dat minder dan de helft van het productieverlies elf maanden later nog niet is
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goedgemaakt lijkt een pessimistische inschatting van de flexibiliteit van de economie. Ook
het verlies aan vertrouwen herstelt zich in de loop van 2000, bij de gekozen aanpak,
slechts gedeeltelijk. Voorts werken capaciteitsverliezen volledig door in de afzetontwik-
keling, de benuttingsgraad van de productiecapaciteit blijft onveranderd.   

In 1999 blijven de eventuele gevolgen van de millenniumproblematiek van beperkte
omvang (zie tabel III.4.7). In de binnenlandse-vraagvariant is er een positief effect van
de opbouw van voorraden. In anticipatie op mogelijke leveringsproblemen in de eerste
weken van 2000 zullen consumenten en producenten extra voorraden voedings- en
genotmiddelen respectievelijk essentiële halffabrikaten aanleggen, waardoor de vraag
naar deze goederen in 1999 3% hoger uitkomt. Het effect hiervan is groter dan de
negatieve invloed van het verlies aan vertrouwen in de economie. Per saldo neemt het
volume van het BBP met 0,1% toe. Naar bedrijfstakken (zie tabel III.4.8) werkt de
opbouw van voorraden in het bijzonder positief uit voor de industrie en de landbouw. Het
gebrek aan vertrouwen concentreert zich bij het vliegverkeer. Reeds in de laatste weken
van 1999 loopt het aantal vluchten terug doordat mensen het veiliger achten niet rond de
jaarwisseling te gaan vliegen. 

Het buitenland wordt eveneens geconfronteerd met de millenniumproblematiek, waardoor
ook daar anticipatie- en vertrouwenseffecten optreden. De hogere vraag in het
buitenland versterkt in 1999 het voor Nederland positieve effect op het BBP. Wat de
productiviteit betreft is verondersteld dat het negatieve aspect (minder product- en
procesinnovaties) groter is dan de positieve aspecten (vernieuwing programmatuur en
versnelde vervangingsinvesteringen), zodat uit dien hoofde in 1999 een beperkt
neerwaarts effect op het BBP resulteert.
De problematiek wordt vooral zichtbaar in 2000. In dat jaar kan een cumulatie van
effecten plaatsvinden. In de eerste plaats doen zich dan mogelijk productiestoringen voor.
Voorts kan van een verdere aantasting van het consumenten- en ondernemersvertrou-
wen sprake zijn en tevens worden de  in1999 aangelegde voorraden afgebouwd. 
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Tabel III.4.7 Macro-economische effecten van risico’s rond de millennium-
problematieka

Binnenland Buitenland Productiviteit
aanbod vraag
1999 2000 2006 1999 2000 2006 1999 2000 2006 1999 2000 2006

%
Loonvoet 0,0S 0,1 S 0,1 0,0 S 0,1 0,0 0,0S 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2
Consumptieprijs 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0S 0,1 0,0 0,0  0,1 0,4

Volume
Particuliere consumptie 0,0S 0,3 0,0 S 0,1 S 0,2 0,0 0,0S 0,1 0,0 S 0,1 S 0,2 S 0,3
Investeringen excl. woningen 0,0S 1,1 0,1 0,3S 0,9 0,7 0,2S 0,6 0,3 S 0,2 S 0,4 S 0,2
Goederenuitvoer excl. energie 0,0S 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2S 0,8 0,0 S 0,1 S 0,2 S 0,4
Bruto binnenlands product S 0,1 S 0,4 0,0 0,1S 0,4 0,1 0,1S 0,3 0,0 S 0,1 S 0,2 S 0,2
Arbeidsproductiviteit markt-
sector

S 0,1 S 0,8 S 0,1 0,1 S 0,3 0,0 0,1S 0,2 0,0 S 0,1 S 0,2 S 0,4

Werkgelegenheid (daj) 0,0 0,4 0,1 0,0S 0,2 0,1 0,0S 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Werkgelegenheid (dp) 0,0S 0,1 0,1 0,0S 0,2 0,1 0,0 S0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Arbeidsinkomensquote
marktsector

0,0 0,3 0,0S 0,1 0,3 0,0S 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1S 0,1

EMU-saldo ( % BBP) 0,0S 0,1 0,0 0,0S 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

a Gecumuleerde afwijkingen ten opzichte van het basispad.

Het beeld in de aanbodvariant wordt sterk bepaald door de productieverstoringen.
Gecumuleerd is er een negatief effect op het BBP van 0,4%. Hoewel het percentage
van de bedrijvigheid dat uitvalt in de meeste bedrijfstakken 25% bedraagt blijven de
productie-effecten beperkt doordat de problemen in de meeste bedrijfstakken niet langer
dan een week duren. Met een afname van bijna 1% vinden de grootste productieveran-
deringen plaats in de sectoren vervoer en energie. Door overwerk in het kader van
noodscenario’s en het inhalen van de productie-uitval wordt de werkgelegenheid in
arbeidsjaren positief beïnvloed. Er worden echter niet meer personen tewerkgesteld, de
personen/arbeidsjaren ratio wordt kleiner. De ontwikkeling van het aantal werkzame
personen geeft een beter beeld van de onderliggende situatie op de arbeidsmarkt.
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Tabel III.4.8 Productie-effectena van risico’s rond de millenniumproblematiek
naar sectorenb

Binnenland Buitenland Productiviteit
aanbod vraag
1999 2000 2006 1999 2000 2006 1999 2000 2006 1999 2000 2006

%
Landbouw 0,0 S 0,6 S 0,1 0,4 S 0,3 0,0 0,1 S 0,5 0,0 S 0,1 S 0,2 S 0,2
Industrie excl. olie S 0,2 S 0,6 0,0 0,6 S 0,6 0,0 0,2 S 0,6 0,0 S 0,1  S 0,2 S 0,3
Energie S 0,1 S 0,9 0,0 0,1 S 0,2 0,0 0,1 S 0,4 0,0 S 0,1 S 0,2 S 0,3
Bouwnijverheid S 0,1 S 0,6 0,0 0,0 S 0,4 0,2 0,1 S 0,2 0,1 S 0,1 S0,2 S0,4
Vervoer S 0,2 S 0,9 0,0 S 0,3 S 1,1 0,1 0,1 S 0,3 0,0 S 0,1 S 0,3 S 0,5
 w.v. Vliegverkeer – 0,2 – 1,7 0,0 – 1,2 – 4,6 0,1 0,1 – 0,3 0,0 – 0,1 – 0,3 – 0,5
Overig tertiair 0,0 S 0,3 0,0 0,1 S 0,3 0,1 0,1 S 0,3 0,0 S 0,1 S 0,2 S 0,4
Zorg S 0,1 S 0,5 0,0 S 0,1 S 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bedrijven S 0,1 S 0,5 0,0 0,1 S 0,4 0,1 0,1 S 0,3 0,0 S 0,1 S 0,2 S 0,3
a Toegevoegde waarde
b Gecumuleerde afwijkingen ten opzichte van het basispad. 

De afbouw van voorraden en de door veiligheidsoverwegingen ingegeven vermindering
van het aantal vliegbewegingen en ziekenhuisopnames (vermeende kans op neerstorten
van vliegtuigen en uitvallen van beademingsmachines) zorgen in de binnenlandse
vraagvariant in 2000 voor een gecumuleerd negatief effect op het BBP van 0,4%.
Blijkens tabel III.4.8 bedraagt de neerwaartse invloed op de productie van de luchtvaart
niet minder dan 4,6%, terwijl de zorg een aanpassing van 0,8% kent. De intering op
buffervoorraden werkt negatief uit op de productie-ontwikkeling in de industrie. De
vraaguitval is vooral nadelig voor de ontwikkeling van de winstpositie, waardoor de
bedrijfsinvesteringen een belangrijke veer moeten laten.

Het mondiale karakter van het millenniumprobleem betekent een aanscherping van de
voor Nederland berekende effecten in de beide eerste varianten. Daarnaast is ervan
uitgegaan dat de mogelijke aantasting van de productiviteit van de economie zich ook in
2000 en 2001 voordoet. Deze vermindering van de productiviteit is de enige factor die
ná 2000 blijvend is, zodat deze variant de mogelijke langetermijneffecten van de
problematiek weergeeft.

In een scenario waarin alle geschetste pessimistische veronderstellingen zich
tegelijkertijd zouden voordoen resulteert, rekening houdend met de samenloop van
aanbod- en vraageffecten, een negatief effect op het BBP van ¾ à 1% in 2000. Daarbij
kunnen op bedrijfstakniveau aanzienlijke effecten optreden.
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III.5 Arbeidsmarkt

De teruglopende groei van de bedrijvigheid leidt in 1999 en vooral ook in 2000
tot een geringere stijging van de werkgelegenheid dan in de afgelopen jaren. De
groei van het arbeidsaanbod is in 1999 iets kleiner dan de groei van de werkgele-
genheid, waardoor de werkloosheid verder daalt ten opzichte van het S historisch
gezien lage S niveau in 1998. In 2000 zal de toename van het arbeidsaanbod,
ondanks het teruglopen van de conjuncturele component, groter zijn dan die van
de werkgelegenheid, zodat de werkloosheid iets zal oplopen.

III.5.1 Arbeidsvraag

In de tweede helft van vorig jaar is een vertraging van de bedrijvigheid ingezet. Dit vond
zijn weerslag in enkele arbeidsmarktindicatoren. Het aantal openstaande vacatures, dat
in het tweede kwartaal van 1998 nog het record-niveau van 139 000 bereikte, liep in het
derde kwartaal terug tot 118 000. Verder vertraagde de groei van het aantal uitzenduren
in het tweede en derde kwartaal vrij sterk. 

In de jaren 1999 en 2000 valt de economische groei verder terug tot ongeveer 2%
per jaar. Omdat werkgevers doorgaans liever even afwachten alvorens personeel te
ontslaan, reageert de werkgelegenheid hier met enige vertraging op. Dit vertaalt zich dit
jaar in een tijdelijk wat lagere groei van de arbeidsproductiviteit. Bij bedrijven daalt de
arbeidsproductiviteitsgroei van 1% in 1998 tot ½% in 1999 om vervolgens weer aan te
trekken tot 1¼% in het jaar 2000. De werkgelegenheidsgroei  in arbeidsjaren, die in 1998
nog 2¾% bedroeg, vermindert in 1999 en 2000 tot respectievelijk 1½% en ¾%. In
personen die meer dan twaalf uur per week werken komt dit neer op een toename van
1¾%, of ongeveer 105 000 personen, dit jaar en 1% (ruim 65 000 personen) volgend jaar.
Vorig jaar was deze groei nog 3% (circa 180 000 personen).
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Wet flexibiliteit en zekerheid

Sinds 1 januari 1999 is de Wet flexibiliteit en zekerheid, beter
bekend als de ‘flexwet’, van kracht. Deze wet beoogt enerzijds
tegemoet te komen aan de behoefte van werkgevers aan meer
flexibiliteit. Dit zou hen kunnen aansporen meer mensen in dienst
te nemen. Anderzijds streeft zij naar een grotere zekerheid inza-
ke werk en inkomen voor met name flexwerkers, zoals uitzend-
krachten en oproepkrachten.

De ‘flexwet’ regelt dat werkgevers voortaan meerdere tijdelij-
ke arbeidsovereenkomsten na elkaar mogen afsluiten zonder dat
zij aan de werknemer ‘vast komen te zitten’. Dit kan echter niet
onbeperkt. Als de tijd tussen voorgaande arbeidsovereenkomsten
niet meer dan 3 maanden bedraagt dan is de vierde arbeidsover-
eenkomst vanzelf een vast dienstverband. Ook als opeenvolgende
tijdelijke dienstverbanden, inclusief tussenliggende perioden van
maximaal 3 maanden, meer dan 3 jaar hebben geduurd ontstaat
automatisch een vast dienstverband. Bij Cao kan van deze regels
vergaand worden afgeweken.

Uitzendkrachten hebben voortaan dezelfde rechten als werk-
nemers met een tijdelijk contract. Als de uitzendkracht minder
dan 6 maanden voor een uitzendbureau heeft gewerkt, gelden
echter twee uitzonderingen. Ten eerste wordt een uitzendovereen-
komst niet vanzelf omgezet in een vast dienstverband. Dit bete-
kent dat, bij voorbeeld, een vierde uitzendovereenkomst pas een
vast dienstverband kan worden als de uitzendkracht langer dan
6 maanden voor het uitzendbureau heeft gewerkt. Ten tweede
kan, mits van tevoren schriftelijk vastgelegd, de uitzendovereen-
komst beëindigd worden als de uitzendkracht niet meer nodig is,
en kan de uitzendkracht zonder opzegtermijn opstappen. Ook
hier geldt dat bij Cao van de regels kan worden afgeweken.

In de wet is een aantal nieuwe ontslagverboden ingevoerd. Zo
mag een werknemer niet ontslagen worden omdat hij van plan is
ouderschapsverlof op te nemen. Het ontslagverbod wegens ziekte
is daarentegen beperkt. Het verbod geldt niet zodra de werkne-
mer twee jaar ziek is, of als ziekte intreedt nadat de Regionaal
Directeur van de Arbeidsvoorziening een aanvraag voor een
ontslagvergunning heeft ontvangen. Dit laatste moet voorkomen
dat een werknemer zich ziek meldt teneinde ontslag te voorko-
men.   

De ‘flexwet’ bevat nog tal van andere nieuwe bepalingen. Zo
zijn onder andere de opzegtermijnen vereenvoudigd, hebben
oproepkrachten, onder voorwaarden, recht op minimaal 3 uur
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Verdringing en conjunctuur 

Net als in de meeste Westerse landen is de werkloosheid onder
laag opgeleiden in Nederland relatief hoog. Bovendien neemt
deze relatief sterk toe in perioden van economische neergang.
Een mogelijke verklaring voor deze verschijnselen is dat laag
opgeleiden ‘verdrongen’ worden door hoog opgeleiden. Dit
houdt in dat hoog opgeleiden eenvoudige banen bezetten, zodat
laag opgeleiden werkloos worden of blijven.

‘Overscholing’ van werknemers wordt veelal gezien als een
signaal dat sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt. Im-
mers, ook met een lagere opleiding had men dezelfde baan
kunnen hebben. Voor de overheid zou dit reden kunnen zijn om
ervoor te zorgen dat ‘trek in de schoorsteen’ ontstaat door de
creatie van banen voor hoog opgeleiden te stimuleren. Toch is
het de vraag of hoog opgeleiden voor werkgevers altijd een
aantrekkelijk alternatief vormen ten opzichte van laag opgelei-
den. Zo zullen zij niet altijd bereid zijn ‘onder hun niveau’ te
werken, of minder gemotiveerd zijn.

Het is niet eenvoudig om vast te stellen of sprake is van
verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het opleidingsni-
veau van iemand is immers slechts een beperkte maatstaf voor
zijn of haar werkelijke productiviteit, bijvoorbeeld wanneer een
hoge opleiding juist een gebrek aan andere vaardigheden com-
penseert. Door 1993, een conjunctureel ongunstig jaar, te verge-
lijken met het conjunctureel gunstige jaar 1996, is het bestaan
van verdringing onderzocht1. Als sprake was van verdringing,
zouden werkgevers vooral in 1993 het gemiddelde opleidingsni-
veau van hun personeel hebben opgeschroefd. Via de instroom
van nieuwe werknemers blijkt dit niet het geval te zijn; via de
uitstroom daarentegen wel, zij het in geringe mate. 

Gezien de geringe omvang van het effect, moet de hoge werk-
loosheid onder laag opgeleiden toch vooral worden verklaard
uit andere factoren dan verdringing, bijvoorbeeld de lage pro-
ductiviteit in vergelijking tot het loonniveau aan de onderkant
van de arbeidsmarkt en aanbodfactoren (reserveringsloon,
werklozen met onvoldoende vaardigheden). Hierbij past een
beleid dat in de eerste plaats gericht is op de vaardigheden en
loonkosten in het onderste segment van de arbeidsmarkt.

1 Zie: G.J. van den Berg et al. (1998): Worker turnover at the firm level and crow-
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Conjunctuurgevoelige bedrijfstakken zoals de bouwnijverheid en de uitzendbranche
worden relatief sterk getroffen door de teruglopende werkgelegenheidsgroei (zie tabel
III.5.1). De instroom/doorstroom-banen uit het regeerakkoord  worden in de werkgele-
genheidsstatistieken tot de uitzendbedrijven gerekend. Het gaat daarbij om jaarlijks 5 000
banen extra. Dit betekent dat de teruggang bij de uitzendarbeid in de gangbare betekenis
van het woord  groter is dan uit de cijfers voor de bedrijfstak uitzendbedrijven blijkt. Er
is daar sprake van werkgelegenheidsverlies.

Tabel III.5.1 Werkgelegenheid naar sectoren in arbeidsjaren, 1992-2000

1997 1992-1995 1996 1997 1998 1999 2000

in dzd mutaties per jaar in %

Landbouw 250 S 1,0 S 1,6  1,7 0,6 S ½ S 1   
Industrie exclusief aardolie 845 S 2,4 S 0,7 0,9 0,8 0   0   
Bouwnijverheid 426  0,2 2,7 2,8 1,2  S ¼  S 1¼  
Handel en reparatie 1013 1,0 2,1 2,0 2,6 2½ 1¾
Vervoer en communicatie 371 S 0,2 2,1 1,4 2,1    2   1   
Banken en verzekeringen 199 S 0,1 1,4 4,7 4,8 2¾  2   
Uitzendbedrijven 314 6,3 13,7 11,9 9,7 S 1½ S 2½
Overige tertiaire dienstena 895 3,6 4,4 3,8 4,9 3½  2½
Zorg 552 1,6 2,3 3,4 3,3 2¼ 2   

Totaal bedrijven 4972 0,7 2,4 3,0 3,0 1½ 1   
w.v. open sector 1514 S 1,6 S 0,3 1,1 1,0 ½ 0   

afgeschermde sector 2422 2,4 4,1 4,1 4,6 2¼ 1½
Marktsectorb 4362 0,6 2,4 2,9 3,0 1½ ¾

Overheid 657 S 1,0 S 1,4  0,1  0,9 ¾ ½

Totaal in arbeidsjaren 5629 0,5 2,0 2,6 2,7 1½ ¾

Totaal in personen vanaf 12 uur 6205 0,9 2,3 2,8 2,9 1¾ 1   

a Horeca en overige zakelijke dienstverlening.
b Bedrijven exclusief delfstoffenwinning, verhuur en handel in onroerend goed, zorg. 
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Door het inzakken van de wereldhandel zal de werkgelegenheid in de industrie nauwelijks
meer toenemen. De meer op het binnenland gerichte bedrijfstakken handel en reparatie,
vervoer en communicatie, banken en verzekeringen en overige tertiaire diensten geven
nog wel een groei van de werkgelegenheid te zien. Ten opzichte van vorig jaar zwakt de
groei in deze sectoren echter wel af. De werkgelegenheid bij de overheid neemt in 1999
en 2000 toe. Als uitvloeisel van het regeerakkoord vindt een uitbreiding plaats bij de
rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie. Daar komt in 2000 nog een effect van de
klassenverkleining in het onderwijs bij.
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Tekorten aan automatiseringspersoneel

Veel bedrijven kampen met tekorten aan automatiseringsperso-
neel. Of dat zo blijft hangt deels af van de toekomstige vraag
naar ICTers. Die is onzeker. Weliswaar groeit de werkgelegen-
heid de laatste jaren zeer snel, maar dat is wel eens anders
geweest. Het begin van de jaren negentig liet zelfs een beschei-
den daling van de werkgelegenheid van ICTers zien. Conclusie:
ook de ICT-arbeidsmarkt is gevoelig voor de conjunctuur. Hoe-
wel voortgezette groei waarschijnlijk lijkt, is de omvang daarvan
onzeker. Hierdoor zijn toekomstige tekorten niet vanzelfspre-
kend.

Een volgende vraag is of bedrijven de tekorten zelf kunnen
oplossen, bijvoorbeeld door scholing en verbetering van de
arbeidsvoorwaarden. Om hier inzicht in te krijgen is een enquête
gehouden onder 51 bedrijven. Het meest nijpend zijn tekorten
aan senior medewerkers (ruim 70% van de bedrijven), een
tijdelijk probleem inherent aan de snelle uitbreiding van de ICT-
sector. Tekorten aan junior medewerkers komen bij circa 30
procent van de bedrijven voor. Het onderzoek geeft aan dat
bedrijven die veel investeren in scholing van nieuwe werknemers
er beter in slagen personeel vast te houden dan bedrijven die
minder uitgeven aan scholing. Dit staat haaks op de vaak ge-
noemde bezorgdheid op te leiden ‘voor de concurrent’. Opmer-
kelijk is ook dat de salarissen van automatiseerders min of meer
in de pas blijven lopen met salarissen van de overige personeels-
leden binnen het bedrijf. Grote loonverschillen tussen verschil-
lende soorten werknemers binnen hetzelfde bedrijf worden
vermeden, mogelijk omdat dit de onderlinge verhoudingen bin-
nen het bedrijf zou schaden. Loonaanpassing biedt dus maar
beperkte ruimte om knelpunten tegen te gaan. Buitenlands onder-
zoek op het gebied van knelpunten komt tot een soortgelijke
conclusie. 

Het kabinet heeft onlangs de aanbeveling gedaan knelpunten
tegen te gaan door te vissen in een grotere vijver. De meeste
ICTers zijn jonge, voltijdswerkende, hoogopgeleide mannen,
terwijl het beschikbare arbeidsaanbod vaak andere kenmerken
heeft. Zo zou uitbreiding van de mogelijkheden tot deeltijdarbeid
de sector aantrekkelijker kunnen maken voor vrouwen. Omscho-
ling van hoogopgeleide werklozen is een andere optie die nu al
op beperkte schaal met succes wordt toegepast door bedrijven
die samenwerken in het PION-project. Tenslotte kan de overheid
een rol spelen door het aanmoedigen van een ICT-component in
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III.5.2 Arbeidsaanbod en werkloosheid

Het arbeidsaanbod groeit in 1999 en 2000 met 1¼%, of met ongeveer 90 000 personen
(zie tabel III.5.2). De demografische ontwikkeling draagt hieraan slechts 10 000
personen bij. De trendmatige stijging in de participatie, die zich vooral bij vrouwen
voordoet, vertaalt zich in een groei van circa 35 000 personen. Effecten van beleid
vergroten het arbeidsaanbod met ongeveer 40 000 personen. Hierbij gaat het met name
om arbeidsongeschiktheid (PEMBA, REA, plan Hoogervorst) en effecten van de nieuwe
Algemene Bijstandswet, die enkele jaren geleden van kracht is geworden. In beide
gevallen wordt beoogd meer ontvangers van een uitkering aan de slag te brengen. Zowel
in 1999 als in 2000 wordt gerekend met een gering positief conjunctureel effect op het
arbeidsaanbod.

Tabel III.5.2 Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, 1993-2000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

niveaus
in dzd

mutaties per jaar in %

Werkgelegenheid
- arbeidsjaren 5323 S 0,3 1,4 2,0 2,6 2,7 1½ ¾
- personen totaal 6464 0,7 1,5 2,2 2,7 2,9 1¾ 1   
- personen vanaf 12 uur 5760 0,1 2,3 2,3 2,8 2,9 1¾ 1   
Beroepsbevolking 6241 1,1 1,9 1,5 1,8 1,4 1¼ 1¼

niveaus in dzd
Werkloze beroepsbevolking 481 547 533 494 438 349 330355
Werkloosheidsuitkeringen 664 777 792 765 701 608 595 625

percentage van de beroepsbevolking

Werkloze beroepsbevolking 7,7 8,7 8,3 7,6 6,6 5,2 4¾ 5¼
Werkloosheidsuitkeringen 10,6 12,3 12,3 11,7 10,6 9,0 8¾ 9   

Uit de geschetste ontwikkelingen van arbeidsvraag en arbeidsaanbod resulteert in 2000
een oplopende werkloosheid. In procenten van de beroepsbevolking komt deze neer op
5¼%. Deze ontwikkeling betekent dat de dreiging van ernstige knelpunten op de
arbeidsmarkt en de inflatoire werking die daarvan kan uitgaan, iets minder urgent is
geworden. Dit neemt niet weg dat nu reeds voor bepaalde beroepsgroepen, zoals
informatici, sprake is van knelpunten in de personeelsvoorziening (zie kader). Ook
gemeenten ondervinden problemen. Zij hebben moeite met het vinden van voldoende
kandidaten  voor Melkert-banen en WIW-dienstbetrekkingen (in de Wet inschakeling
werkzoekenden (WIW) is een aantal voormalige regelingen, zoals de Banenpool en de
Jeugdwerkgarantiewet, opgenomen). Deze problemen zijn niet zonder meer vergelijkbaar



122

12 Voor een breed overzicht van het Nederlandse verdringingsonderzoek, zie H.D. Webbink en A.H. Paape

(1999): ‘Neerwaartse verdringing’ nader bezien, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

met knelpunten in de personeelsvoorziening elders. In aantallen gemeten zijn er
voldoende langdurig werklozen om de aangeboden banen te bezetten. Echter, de best-
plaatsbaren en meest gemotiveerden werden al eerder ingeschakeld. Het kost dan ook
steeds meer moeite om kandidaten te vinden die over voldoende vaardigheden
beschikken. Bovendien zijn de financiële prikkels vaak niet sterk genoeg om hen te
bewegen zich beschikbaar te stellen. Een ander gevolg van de huidige krappe
arbeidsmarkt zou kunnen zijn dat werkgevers relatief meer laag opgeleiden in dienst
nemen. Dit zou zich voordoen als in voorgaande jaren, met minder werkgelegenheids-
groei, laag opgeleiden ‘verdrongen’ werden door hoog opgeleiden. Recent onderzoek
waarin een verband wordt gepostuleerd tussen verdringing en conjunctuur geeft echter
geen aanwijzingen dat verdringing een belangrijke rol speelt op de Nederlandse
arbeidsmarkt (zie kader)12.

III.6 Collectieve sector

De collectieve uitgaven zullen zonder nader beleid in de eerste twee jaren van deze
kabinetsperiode de uitgavenkaders in alle budgetdisciplinesectoren overschrijden.
In 1999 bedraagt de totale overschrijding ƒ 1½ mld, in 2000 oplopend tot ƒ 3½
mld. De reële loonstijging en de asielzoekersproblematiek zorgen voor de meeste
extra uitgaven. De grootste meevaller zit bij de rente. Vooral doordat de
economische groei in 1999 nu 1%-punt lager wordt geraamd dan bij de MEV 1999
is aan de inkomstenkant sprake van omvangrijke tegenvallers. De reële ijklat voor
de inkomsten wordt in 2000 met ƒ 3 mld onderschreden. Zonder nader beleid stijgt
het vorderingentekort in de centrale projectie van 0,7 % BBP in 1998 naar 1,7 %
BBP in 1999 en 1,5% BBP in 2000.

III.6.1 De collectieve uitgaven

De beleidsuitgangspunten voor de overheidsuitgaven in 1999 en 2000 worden allereerst
bepaald door de intensiveringen en ombuigingen uit het regeerakkoord. Tabel III.6.1
geeft hiervan een overzicht.

 In beide jaren overtreffen de intensiveringen duidelijk de ombuigingen. De beleidsterrei-
nen infrastructuur en milieu respectievelijk  zorg zijn koploper bij de intensiveringen. Bij
de ombuigingen ligt het accent op efficiency in de collectieve sector en bij het cluster
buitenland: EU-contributie, defensie en ontwikkelingssamenwerking. 
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Tabel III.6.1 Maatregelen regeerakkoord, 1999 en cumulatief 2000a

Ombuigingen Intensiveringen
1999 2000 1999 2000

mld gld

Arbeidsvoorwaarden collectieve sector 0,07 0,28 0,09 0,22
Defensie 0,38 0,38
Onderwijs 0,02 0,05 0,33 0,62
Openbare Orde 0,03 0,05 0,17 0,35
Overig Openbaar Bestuur 0,35 0,65 0,40 0,95
Infrastructuur, milieu en volkshuisvesting 0,05 0,88 1,62
Openbaar Vervoer subsidies 0,03
Overige Subsidiesb 0,04 0,05 0,14 0,31
Kredieten 0,05 0,1 0,1 0,2
Sociale Zekerheidc 0,21 0,68 0,25 0,52
Zorg 0,55 1,1
Buitenlandbeleid 0,13 0,55
Niet-belastingmiddelen 0,22 0,29                     
Totaal 1,49 3,14 2,90 5,88

a Opstelling conform tabel 3.1 in CPB Werkdocument 105. Niet aangepast voor verschuivingen na de  
Miljoenennota. Zie tekst.
b Inclusief IHS en kinderopvang.
c Inclusief studiefinanciering.

Daarnaast hebben zich na de Miljoenennota enkele nieuwe ontwikkelingen voorgedaan.
Ongeveer  ƒ 0,9 mld wordt in 1999 uitgetrokken voor de vergoeding van de schade van
de wateroverlast in 1998. Bijna ƒ 1,0 mld  extra is in 1999 nodig voor de opvang van
asielzoekers. Ten tijde van de Miljoenennota werd nog uitgegaan van een dalende
instroom van asielzoekers en versnelde uitstroom uit de centrale opvang. De verwachting
is nu pessimistischer: de instroom van asielzoekers neemt in de tijd toe, de uitstroom uit
de centrale opvang stagneert. Budgettair is in de centrale projectie  gerekend met de
doorwerking van de hogere instroom in 1998, met 50 000 ingediende asielverzoeken in
1999, met 45 000 in 2000 en met een verblijfsduur van gemiddeld twee jaar in de centrale
opvang. Voor het jaar 2000 komen hierdoor de uitgaven ƒ 1,5 mld hoger uit dan bij
Miljoenennota was geraamd. Het maken van een raming van de instroom die is
gebaseerd op de achterliggende determinanten is thans nog geen haalbare kaart. De
genoemde raming van 50 000 asielzoekers voor 1999 is gebaseerd op een technische
tijdreeksanalyse en is omgeven met een grote mate van onzekerheid. In paragraaf IV.3
wordt dieper ingegaan op het onderwerp asielzoekers.
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Verder is tussen 1998 en 1999 met een aantal uitgaven geschoven zonder dat per saldo
de totale uitgaven in beide jaren veranderen. Zo is een onderuitputting in 1998 op de
defensie-begroting van bijna ƒ 0,2 mld benut om de taakstelling 1999 van de regeerak-
koordbezuinigingen op te vangen. Van de onderuitputting bij de uitgaven aan Internationa-
le Samenwerking wordt bijna ƒ 0,1 mld in mindering gebracht op de bezuiniging 1999,
terwijl uitgaven op het terrein van onderwijs en infrastructuur juist versneld worden. Het
gaat hierbij om uitgaven aan bijvoorbeeld inventaris in het beroepsonderwijs en de
volwasseneneducatie en het sneller inlopen van vertragingen uit het verleden bij de
aanleg van bijvoorbeeld de 2e Beneluxtunnel en de A4 aansluiting Hoofddorp (incl. 2e

Schipholtunnel).

Op het terrein van de sociale zekerheid is conform het regeerakkoord rekening gehouden
met de maatregelen in de WSW, het arbeidsomstandighedenbeleid en het terugdringen
van wachtlijsten/ -tijden in de zorg. 

Aan ombuigingen in de sociale zekerheid in het jaar 2000 wordt voor ƒ 250 mln
bijgedragen door decentralisatie van de ABW. Voor driekwart is dit een besparing op het
volume en voor een kwart is sprake van lagere gemiddelde uitkeringen. Budgettering van
de uitvoeringskosten van SVB en LISV leidt in 2000 tot een extra besparing van  ƒ200
mln. Voor de volumebeperkende maatregelen WW en WAO uit het regeerakkoord is
een oploop in 2000 verwerkt van ƒ 0,1 mld. De WW-maatregelen zijn gericht op
verbetering van de arbeidsdeelname door ouderen en beperking van vermijdbare instroom
in de WW door met name ouderen. Voor de WAO is begin dit jaar het Plan van aanpak
ingediend: voor het jaar 1999 is gerekend met een bruto besparing van ruim 2000
uitkeringsjaren, oplopend naar 4000 in het jaar 2000.

In de zorg is het voornemen van het kabinet verwerkt om met ingang van 1 januari
2000 het ziekenfonds open te stellen voor zelfstandigen met lage inkomens (een
individueel belastbaar inkomen tot ƒ 41 200). Dit kan tot een stijging van het aantal
ziekenfondsverzekerden met ongeveer 200 000 personen leiden. Voorts is voor 2000 een
nieuwe indexeringsmethode voor de ZFW-loongrens verwerkt conform het regeerak-
koord. Ruwweg  impliceert dit dat de ziekenfondsloongrens niet op basis van de
loonontwikkeling, maar op basis van de prijsontwikkeling wordt aangepast. Tengevolge
hiervan zullen 180 000 personen minder in het ziekenfonds verzekerd zijn dan bij de oude
indexering. Per saldo stijgt het aantal ziekenfonds-verzekerden dus in de projectie voor
volgend jaar met 20 000.

Gegeven deze beleidsuitgangspunten S waarin nog geen compensatie voor overschrij-
dingen van de uitgavenkaders is verwerkt S en de macro-economische ontwikkelingen
zoals in de eerdere paragrafen geschetst, zal de bruto collectieve uitgavenquote in 1999
voor het eerst sinds 1993 weer stijgen (zie tabel III.6.2). Deze quote komt voor 1999 in
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de raming boven de 51% uit. In 2000 bevindt hij zich weer net beneden de 51%. De
volumegroei van de collectieve uitgaven is in 1999 voor het eerst sinds lange tijd gelijk
aan de  BBP-groei en bovendien overtreft de prijsstijging van de collectieve uitgaven de
BBP-prijsstijging met 1¼%. Vooral dit zogeheten ruilvoetverlies van de collectieve sector
zorgt voor de quotestijging.

In  2000 vertraagt de volumegroei, maar blijft sprake van een ruilvoetverlies van ¾%. De
groei van de bruto collectieve uitgaven, gedefleerd met de prijsstijging van het BBP (de
zogenoemde reële groei van de collectieve uitgaven) bedraagt dit jaar bijna 3½% en in
2000 ruim 1½%.

De niet-belastingmiddelen  bereikten een top in 1998 door de afdracht DNB-reserves
(ƒ5 mld) en de veiling van etherfrequenties (ƒ 1,8 mld). Op een zeer sterk dalende lijn
zitten de gasbaten. In 2000 is de opbrengst ingezakt tot minder dan 40% van de
opbrengst in 1997. De winstafdracht van De Nederlandsche Bank wordt voor 2000
aanzienlijk lager geraamd dan voor de eerdere jaren.

Buiten de uitgavenkaders blijft een aantal uitgaven en niet-belastingmiddelen van de
collectieve sector, waar het kabinet bestuurlijk minder grip op heeft. Dit betreft
bijvoorbeeld de eigen uitgaven van de lagere overheden, de gasbaten en de winstafdracht
van De Nederlandse Bank. Ook het Fonds Economische Structuurversterking en het
AOW-spaarfonds vallen buiten de kaders. De meeste van deze posten zijn wel relevant
voor het EMU-tekort (dit geldt niet voor het AOW-spaarfonds).

 In de berekeningen voor het regeerakkoord zoals gerapporteerd in CPB-werkdocu-
ment  105 (tabel 2.2) en in de Miljoenennota 1999 (tabel 1.6.1) is daarom ook het begrip
reële groei van de netto collectieve uitgaven gebruikt. Dit uitgavenbegrip sluit aan op het
EMU-tekort. Het eerste jaar van de nieuwe kabinetsperiode laat een forse versnelling
zien. De besproken groei van de bruto collectieve uitgaven en de sterke terugval bij de
EMU-relevante niet-belastingmiddelen versterken elkaar. De groei van de netto
collectieve uitgaven is dit jaar aanzienlijk hoger dan de groei van de uitgaven onder de
ijklijnen. Het verschil zit S naast de eigen uitgavengroei van de OPL (ƒ 1 mld) S met
name bij de intensiveringen die via het FES lopen (ƒ 0,7 mld), het wegvallen van het FES-
deel van de opbrengst van de veiling etherfrequenties 1998 (ƒ 1,3  mld) en de terugval
in de gasbaten ( ƒ 2 mld).
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Tabel III.6.2 Kerngegevens collectieve sector 1997-2000a

  1997   1998   1999   2000

  % BBP
I Collectieve uitgaven

Directe bestedingen 17,4 17,2 17,5 17,6
w.v. loonsom 9,1 9,1 9,3 9,3

materiële consumptie 5,7 5,6 5,7 5,6
investeringen 2,6 2,6 2,6 2,6

Inkomensoverdrachten 25,9 25,2 25,5 25,6
w.v. binnenland 23,7 23,1 23,3 23,4

buitenland 2,2 2,1 2,1 2,2
Kostprijsverlagende subsidies 1,7 1,5 1,5 1,5
Rente 5,2 4,8 4,6 4,3
Kapitaaloverdrachtenb  1,4  1,5  2,0 1,9
Collectieve uitgaven bruto 51,4 50,3 51,1 50,9
Nbm overig excl. gasbaten binnenlandc 6,2 6,5 5,3 4,9
Statistische verschillen 0,0 0,1  S 0,1  0,0
Collectieve uitgaven netto 45,3 43,7 45,9 46,0

II Collectieve lasten en gasbaten binnenland
Belastingen 26,2 26,2 26,3 26,2
Premies 17,5 17,3 17,7 17,8
Collectieve lasten 43,7 43,4 43,9 44,0
Gasbaten binnenland 0,6 0,4 0,3 0,2

III Financieringstekort
Rijkb,c 1,5 0,3 2,5 2,7
Lagere overheid S 0,5 S 0,4 S 0,3 S 0,3
Sociale fondsen 0,0  S 0,1 S 0,5 S 0,6
Collectieve sector 1,0 S 0,2 1,7 1,7

IV Overige kerngegevens
Vorderingentekort collectieve sectord 0,9 0,7 1,7 1,5
Bruto schuld collectieve sector (ultimo)d 71,4 67,3 67,1 67,1
Bruto staatsschuld (ultimo)d 58,1 55,4 56,2 57,5
Reële groei netto collectieve uitgavene (mld gld) 7       4½     18½       6½
Idem, conform afbakening uitgavenkader (mld gld) 4 1     13½       5½
Gewogen contractloonstijging bedrijven en overheid (%) 1,9 2,8 3       1½
BBP-deflator voor ijklijnen en ijklatten 1,0000 1,0125 1,0188

a Gecorrigeerd voor statistische vertekeningen.
b Inclusief kredietverlening, debudgetteringen en studieleningen.
c Exclusief balansverkorting volkshuisvesting.
d In procenten van het geharmoniseerde BBP.
e Conform afbakening ruimtebeslag op EMU-tekort.
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De loonsom van de collectieve sector stijgt van 9,1% BBP in 1998 naar 9,3% BBP in
2000. Wat betreft de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector is voor de nog niet
afgesloten CAO’s in 1999 en 2000 allereerst aangesloten bij het zogenoemde referentie-
model. Dit betekent dat de loonvoetstijging exclusief incidenteel in principe wordt
geraamd overeenkomstig de ontwikkeling in de marktsector. Voor de zorg is in 1999 en
2000 gerekend met een vergoeding voor de incidentele loonontwikkeling van respectieve-
lijk 0,75% en 0,7%.  Het incidenteel voor de overheid is gebudgetteerd op 0,6% per jaar.
In het onderwijs komt hier in 1999 bijna ƒ 0,1 mld bovenop voor een prestatie-gerelateer-
de extra beloning en in 2000 iets meer dan ƒ 0,2 mld, zoals afgesproken in het
regeerakkoord. Op het terrein van de secundaire arbeidsvoorwaarden bij de overheid
staat de eerste tranche van bezuinigingen op de ziektekostenregeling en op het
functioneel leeftijdsontslag gepland.

De werkgelegenheid in de collectieve sector neemt toe ondanks de productiviteitskorting
uit het regeerakkoord. Bij de bedrijfstak overheid is de stijging 7000 arbeidsjaren (1%)
tussen 1998 en 2000, bij de werkgelegenheidsprogramma’s collectieve sector zelfs
18 000 arbeidsjaren. Bij het algemeen bestuur  komt de stijging vooral door intensiverin-
gen op het terrein van de fraudebestrijding en de criminaliteitsbestrijding in het algemeen.
Ook krijgt dit cluster in 1999 een impuls door de uitgaven aan het millen-niumprobleem.
De werkgelegenheid in het onderwijs neemt zowel in 1999 als in 2000 toe. Dit
weerspiegelt de inspanning van het kabinet om de klassen te verkleinen. Behalve aan
meer personeel, wordt in het onderwijs ook meer geld uitgegeven aan computers en
lesruimten. Bij defensie loopt de werkgelegenheid langzaam terug. Bovendien verandert
de samenstelling van het beroepsleger. Hoog ingeschaalde oudere militairen met een vast
dienstverband worden vervangen door jongere, goedkopere krachten met een kort-
verband-contract. Verondersteld is dat ook in 2000 de defensiebezuiniging wordt ingevuld
op materieel.

Eind 1998 waren naar schatting 35 000 van de geplande 40 000 Melkert I-banen
gerealiseerd, voornamelijk in de sfeer van toezicht, zorg, onderwijs en kinderopvang. Het
is niet gelukt om alle 20 000 Melkert I-plekken in de zorgsector op te vullen. In het
regeerakkoord  zijn additioneel middelen vrijgemaakt om voor dezelfde doelgroep
langdurig werklozen in deze kabinetsperiode nog eens 20 000 banen in de collectieve
sector te creëren. De helft hiervan bestaat uit banen met dezelfde lonen en arbeidsvoor-
waarden als de Melkert I-banen, de zogenaamde instroombanen. De andere helft bestaat
uit iets hoger gesalarieerde doorstroombanen. Deze banen zijn bedoeld voor mensen die
al meedraaien in de huidige Melkert I-regeling, maar  toe zijn aan een opstap in hun
loopbaan. Ultimo 1999 moeten 5 000 instromers/doorstromers aan de slag zijn. Ultimo
2000 worden dat er naar verwachting 10 000 (in arbeidsjaren gemiddeld respectievelijk
2 000 en 6 000).
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De andere werkgelegenheidsprogramma’s in de collectieve sector kampen ook met
onderbenutting. De Melkert II-regeling, waarbij uitkeringsgerechtigden met behoud van
uitkering aan het werk mogen in de marktsector, wordt in 1999 niet meer geprolongeerd.
Wel worden binnen het Gemeentelijk Werkfonds, waarbinnen de bestaande regelingen
van banenpoolers en JWG worden gebundeld, extra uitgaven gedaan voor werkerva-
ringsplaatsen.

De uitgaven aan infrastructuur nemen in de planning spectaculair toe (zie tabel III 6.3).
Dit komt gedeeltelijk doordat de overheidsinvesteringen in wegen en waterwerken
toenemen. Een nog veel grotere stijging laten de door de overheid gefinancierde
openbaar-vervoersprojecten zien. Via vermogensoverdrachten worden grote infrastructu-
rele projecten als de hoge snelheidslijn (HSL) gefinancierd. De groei in 1999 komt van
de Betuwelijn, de stijging in 2000 van de HSL-Zuid en van de investeringen ten behoeve
van het rekening rijden. 
De volumegroei van de subsidies in 1999 is voor het overgrote deel toe te schrijven aan
de eenmalige uitkeringen voor waterschade. De loonkostensubsidies, die onder andere
zijn bedoeld om de langdurige werkloosheid te bestrijden, zijn in 2000 zo’n ƒ 1,5 mld hoger
dan in 1997. Daarnaast gaat meer geld naar de individuele huursubsidie. De IHS wordt
ingezet voor betaalbaar wonen voor huurders met een laag inkomen en is in 2000 zo’n
ƒ 0,5 mld hoger dan in 1997. Verder wordt in 1999 ongeveer ƒ 1,2 mld aan subsidies voor
woningexploitanten afgekocht, een verdubbeling ten opzichte van 1998. In 2000 is hier
slechts ƒ 0,9 mld mee gemoeid. 

De overdrachten aan het buitenland stijgen in 1999 beperkt. Naast het ingezette beleid
tekent zich een meevaller bij de EU-contributie af als doorwerking van de onderuitputting
bij de EU-uitgaven 1998. Voor 2000 is de ombuiging van ƒ 0,4 mld op de Nederlandse
EU-contributie ingezet. Belangrijke beslissingen voor een periode van zeven jaar staan
dit jaar op de agenda zoals over de groei van de totale Europese begroting, de nieuwe
toetreders en de Nederlandse netto-bijdrage. 
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Tabel III.6.3 Bruto collectieve uitgaven naar beleidsmatige clusters (1997-2000)

1997 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000

%BBP volumemutaties  prijsmutaties

Defensie 1,7 1,5 S 2,8 1½ S 1   2,6 2½ 1¼
Onderwijs    4,5 4,6 2,5 1¾    3   2,9 3   1½
Openbaar bestuur/orde 9,9 10,1 2,7 3½ 1¼ 2,6 2¼ 1¼
Infrastructuur 1,5 1,9 8,8 12¾ 4   2,6 3¾ 1¼
Zorg 8,6 9,2 3,6 3¾ 2½ 3,8 3¼ 1¾
Sociale zekerheid 14,8 13,9 S 0,8 ½  ¾ 1,3 2½ 1½
Subsidies 2,2 2,3 9,8 6¼ S 7   2,1 1½ 1   
Overdrachten buitenland 2,5 2,4 S 0,5 1¼ 4¼ 1,9 1¼ ½
Rentelasten 5,2 4,3 S 4,2 S 2½ S 3   1,9 1¼ ½
Kredietverlening 0,5 0,5 S 2,2 S 5   6¼ 1,9 1¼ ½

Coll. uitgaven (incl.kredieten) 51,4 50,9 1,1 2   1   2,5 2½ 1½

Bruto Binnenlands Produkt 3,7 2   2   1,9 1¼ ½

De rente-uitgaven zijn in 2000 0,9%-BBP lager dan in 1997. De lange rentevoet daalde
in 1998 naar 4¾%. In de ramingen voor 1999 en 2000 is gerekend met een historisch
laag renteniveau van 4%. Het effect op de rente-uitgaven is nog beperkt doordat in 1998
de couponrente van de geëmitteerde  obligaties varieerde tussen 5¼% en 6½%. Wel
ontstond zodoende een agio van bijna ƒ 1 mld vanwege het lagere actuele rendement. De
eerste 10½-jarige lening die in 1999 is uitgegeven heeft een couponrente van 3¾%. Het
betreft hier de eerste Nederlandse staatslening in euro’s. Het streven is om in de nieuw
ontstane Europese kapitaalmarkt de Nederlandse staatsleningen elk een omvang van
minstens i10 mld te geven. De lage rente is niet alleen gunstig voor de financiering van
nieuwe tekorten, maar ook voor de herfinanciering van aflossingen door het Rijk en de
lagere overheden. Het financieringsoverschot van de lagere overheden zorgt voor een
afname van de bruto schuld en heeft daarmee een drukkend effect op de rente-uitgaven
van de collectieve sector.  Bovendien zorgen de overschotten bij de sociale fondsen, die
bij het rijk moeten worden aangehouden, voor lagere geconsolideerde rente-uitgaven. De
rente-uitgaven nemen hierdoor zelfs absoluut gezien voortdurend af, voor het eerst sinds
het begin van de jaren zestig.

De uitgavenquote sociale zekerheid, die sinds 1994 gestaag is gedaald, stabiliseert in de
periode 1998-2000 rond 14% van het BBP. Het totale uitkeringsvolume loopt in 1999 en
2000 op met respectievelijk circa 20 000 en 40 000 uitkeringsjaren (tabel III.6.4). Van
1997 op 1998 daalde het totale volume nog met 55 000 uitkeringsjaren, vooral dankzij een
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sterke afname van het aantal werkloosheidsuitkeringen onder invloed van de gunstige
conjunctuur. Ook daalde het ANW-volume als gevolg van beleid.

Grafiek III.6.1.  In- en uitstroom AAW/WAO per half jaar (in dzd personen)a

a Cijfers voor het eerste half jaar van 1998 zijn voorlopig.

 Het WAO-volume steeg in 1998 sterk, met circa 20.000 uitkeringsjaren. Voor een kwart
heeft deze oploop een zuiver statistische achtergrond: de omzetting van ABP-invaliditeits-
pensioenen naar WAO-uitkeringen bij de overheid. In grafiek III.6.1 met halfjaarcijfers
over de in-en uitstroom is voor deze vertekening gecorrigeerd. Terwijl de uitstroom sinds
de tweede helft van 1996 nauwelijks is gedaald, vertoont de instroom een stijgend
verloop. Bijgaand kader plaatst het WAO-volume van 1998 in een middellange termijn
perspectief. In 1999 en 2000 loopt het WAO-volume licht op. Wel heeft het beleid,
PEMBA en het Plan van aanpak WAO, naar verwachting een positief effect op de
reïntegratiekansen en een neerwaarts effect op de instroomkansen. Het Plan van aanpak
WAO bevat maatregelen op het gebied van preventie en reïntegratie en het verbeteren
van de claimbeoordeling. Maar  door de groei van de beroepsbevolking en de vergrijzing
neemt het WAO-volume toch licht toe. Het werkloosheidsvolume maakt in 1999
voorzichtig een omslag naar een stijgend verloop, terwijl in 2000 het WW-volume met
een kleine 10 000 uitkeringsjaren toeneemt. Net als het arbeidsongeschiktheidsvolume
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Ontwikkeling van het WAO-volume in 1998

In de periode 1994-1996 daalde het WAO-volume,  mede als gevolg
van de Wet TBA. Sinds 1997 loopt het Wao-volume weer op, in 1998
is de stijging met 19 000 uitkeringsjaren vrij fors. De verklaring ligt
deels in de groei van de werkzame beroepsbevolking, de vergrijzing
en een statistische vertekening van 5 000 uitkeringsjaren. Maar dit
zijn onvoldoende gronden ter verklaring van de groei in 1998. Om
meer zicht te krijgen op de trend is met een stroommodel een reken-
exercitie uitgevoerd naar de mogelijke ontwikkeling van het WAO-
volume. Hierbij is gebruik gemaakt van een kansenset gebaseerd op
statistische gegevens voor het jaar 1997. De instroomkansen zijn
gespecificeerd naar leeftijdsklasse en geslacht. De  uitstroom-
kansen zijn berekend naar leeftijd, geslacht en verblijfsduur in de
WAO. Deze kansen zijn berekend op basis van cohortgegevens van
uitstromers in 1997, die in de voorafgaande 6 jaar waren ing-
estroomd. In de berekeningen zijn de verwachte neerwaartse effec-
ten van beleid (PEMBA, REA en het plan van aanpak WAO) meege-
nomen.

Grafiek 1 laat zien dat het WAO-volume met de kansenset van
1997 gestaag zou groeien. Onderstaande grafieken zijn niet gecor-
rigeerd voor genoemde statistische vertekening in 1998. Als percen-
tage van de beroepsbevolking zou het volume moeten dalen, zie
grafiek 2. Opvallend is dat het cijfer voor 1998 ongunstig afsteekt
tegen dit pad, terwijl het voor de economische groei een gunstig
jaar was. De conclusie is dan ook dat de stijging in 1998 opvallend
groot was, maar er zijn nog niet voldoende statistieken beschikbaar
om de oorzaak hiervan aan te wijzen.
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1 Hoewel deze uitgaven tot het cluster Zorg worden gerekend, zijn zij niet relevant voor de ijklijn Zorg, maar

voor de ijklijn Rijksbegroting.

is ook het ZW-volume van 1997 op 1998 opmerkelijk toegenomen en wel met circa 25
000 uitkeringsjaren. Het verzuimpercentage is daarmee teruggekeerd naar het niveau van
1996. Er is geen aanleiding voor  1999 en 2000 een ander verzuimpercentage te
verwachten.

Tabel III.6.4 Uitkeringsvolume en i/a-ratio

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Uitkeringsvolumesa

AOW 2056 2079 2106 2129 2152 2176 2201
Anw 189 188 187 180 147 143 138
ZW 291 306 288 301 325 328 332
AAW/WAO 789 752 737 743 762 770 776
WW/RWW e.a. 683 694 685 628 549 541 563
ABW overig 166 164 164 154 145 138 128
Totaal 4173 4184 4168 4134 4079 4097 4138

Actievenb 5014 5074 5198 5328 5458 5537 5584
i/a-ratio 83,2 82,4 80,2 77,6 74,6 73,9 74,0

a In uitkeringsjaren met uitzondering van de ABW (inclusief de voormalige RWW), de IOAW en de
IOAZ (in personen).
b Het arbeidsvolume exclusief ziekteverzuim, in arbeidsjaren.

De verhouding inactieven/actieven, die sinds 1995 een daling vertoont, daalt in 1999
verder met ¾%-punt. In 2000 wordt de voortdurende daling van dit verhoudingsgetal
doorbroken. Dit wordt met name veroorzaakt door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt:
de combinatie van beperkte groei in de werkgelegenheid en de oploop in het aantal WW-
uitkeringen.

De uitgaven in het cluster zorg stijgen in 1999 en 2000 sterk. De zorgfondsen (AWBZ
en Ziekenfonds), die driekwart van dit cluster beslaan, laten een volumegroei zien van
3% respectievelijk 2½%. Dit is meer dan de ruimte voor de zorg in het regeerakkoord,
onder andere doordat de geneesmiddelenuitgaven sterker stijgen dan voorzien. De nog
hogere uitkomst van het totale cluster zorg wordt met name veroorzaakt door stijgende
uitgaven in verband met de opvang van asielzoekers, voorzover die gerekend worden tot
de uitgaven voor maatschappelijk werk.1 
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Het aandeel van de collectieve zorguitgaven in het BBP stijgt bovendien door een hogere
prijsmutatie dan die van het BBP. De voornaamste oorzaak hiervan is de sterke reële
loonstijging.

III.6.2 Collectieve lasten

Definitieve besluitvorming over de inkomstenkant van de collectieve sector voor 2000 is
pas in augustus aan de orde. In de centrale projectie is allereerst aangesloten bij de
voornemens uit het regeerakkoord. Voor 2000 staat de tweede tranche in de verschui-
ving van lasten van arbeid naar milieuheffingen het programma. Deze bestaat naast een
verhoging van de regulerende energieheffing (ƒ 1,1 mld, incl. BTW ƒ 1,3 mld) uit  andere
(milieu)belastingen, met een beoogde opbrengst van ruim ƒ 0,3 mld. Voor gezinnen
worden de hogere milieulasten gecompenseerd via verlaging van belastingtarief 1a. Het
werkgeversaandeel in de heffingen wordt gecompenseerd door verlaging van de
overhevelingstoeslag met 0,05%-punt. Het netto nadeel voor gezinnen dat hieruit
voortvloeit wordt geneutraliseerd door een verlaging van de belastingtarieven 1a en 1b.
In totaal daalt belastingtarief 1a met 1,05%-punt en tarief 1b met 0,05%-punt in verband
met de ‘tweede tranche vergroening’.

Het beleidsmatige uitgangspunt voor de premiestelling is dat de vermogens van de
centrale fondsen ultimo 2000 gelijk zijn aan de normvermogens. Sedert de ‘loonstrookjes
problematiek’ van februari 1998 heeft het vermogen van de AOW tijdelijk een aparte
behandeling gekregen. Onderdeel van het beleidspakket destijds was het besluit om de
AOW-premie ƒ 1 mld hoger en het belastingtarief eerste schijf ƒ 1 mld lager vast te
stellen. Dit diende ter verbetering van de koopkracht van 65-plussers met een aanvullend
pensioen. Zij betalen immers wel belasting in de eerste schijf maar geen AOW-premie.
Sindsdien heeft de AOW een exploitatie-overschot, ook al was het vermogen van dat
fonds op dat moment reeds op orde.
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Tabel III.6.5 Sociale lasten bedrijven, 1998-2000

Werknemers Werkgevers
1998 1999 2000 1998 1999 2000

Tarief eerste schijf:  in %
  AOW 18,25 17,90 17,45
  AWW 1,40 1,40 1,30
  AAW 0,00 0,00 0,00
  AWBZ 9,60 10,25 10,55
  Volksverzekeringen 29,25 29,55 29,30
  Belasting schijf 1A 6,20 5,15
  Belasting schijf 1B 7,10 7,50 7,50
  Totaal eerste schijf 1A 35,75 34,45
  Totaal eerste schijf 1B 36,35 37,05 36,80
  Idem 65+ schijf 1A 17,85 17,00
  Idem 65+ schijf 1B 18,10 19,15 19,35
Werknemersverzekeringen:
  WAOb 7,85 7,75 8,15
  WW-wachtgeldverzekeringa 1,00 0,95 1,05
  WW-werkloosheidsverzekeringa 3,05 2,85 2,85 1,95 1,85 1,70
  ZFW 1,20 1,55 1,60 5,60 5,85 6,40
  VUT/Vorstverlet 0,90 0,90 0,90 1,55 1,55 1,55

Sociale lasten bedrijven in % van het brutoloon
Sociale verzekeringspremies totaal c 21,40 21,40 21,70 18,85 19,35 19,40
Pensioenpremies 2,20 2,30 2,35 6,50 6,65 6,80
Rechtstreeks betaalde sociale lasten 1,30 1,30 1,30
Totaal 23,60 23,70 24,05 26,65 27,30 27,50
Collectieve lasten 16,65 17,10 17,05

Franchise  werknemersverzekeringen gld p.d. 104 108 110104 108 110
Marginaal WGF premiepercentage 2,15
Marginaal AWF premiepercentage 6,45 6,10 6,05 4,15 4,00 3,60

Maximum premie-inkomensgrens OT gld 80600 83200 85750
OT-percentage S 1,70 S 2,20 S 1,65 1,70 2,20 1,65

Lengte  belastingschijf 1A gld 15000 15195
Lengte  belastingschijf 1B gld 47184 33175 33607
Overdraagbare heffingsvrije voet gld 8207 8380 8489
Niet overdraagbare heffingsvrije voet gld 410 419 425
Maximum arbeidskostenforfait gld 3108 3174 3216
Aftrek niet-actieven gld 1033 1055 1069
Max. premie-inkomensgrens WNVZ gld p.d. 301 310 317 301 310 317
Max. premie-inkomensgrens ZFW gld p.d. 204 210 211 204 210 211
Verzekeringsloongrens ZFW gld 62200 64300 64400
Nominale premie ZFWd gld 215 396 408

a Gemiddeld voor bedrijven.
b Waarvan  in 1998  0,30%  gedifferentieerde premie, in 1999  0,80%, in 2000 1,40%
c Inclusief nominale ZFW-premie.
d Per volwassene.
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Nadien is besloten om de AOW-premie voor 1999 met ƒ 0,7 mld extra te verhogen, en
het belastingtarief eerste schijf met eenzelfde bedrag extra te verlagen, ter ondersteuning
van de koopkracht van 65-plussers met een aanvullend pensioen in het jaar 1999.
Ondanks de in de volgende alinea te bespreken beleidsmatige verlaging van het AOW-
percentage met 0,5%-punt, groeit het AOW vermogen in 2000 nog met ƒ ¼ mld.

Bij deze uitgangspunten voor de premiestelling zouden de microlasten echter
toenemen met ƒ 2 mld, terwijl in de ijklatten uit de Miljoenennota 1999 voor 2000 een
lastenverlichting van circa ƒ 1 mld was voorzien, afgezien van het eventuele effect van
mee- of tegenvallers. Inclusief een voorlopige toepassing van de tegenvallerformule  zou
de doelstelling voor de microlasten-ontwikkeling in 2000 uitkomen op een kleine
lastenververlichting. Op verzoek van het kabinet is in dit CEP gerekend met een
lastenneutraal beeld; definitieve besluitvorming over de inkomstenkant is pas in augustus
aan de orde. Om de lastenontwikkeling te doen uitkomen op nul is in de berekeningen
uitgegaan van een verlaging van het percentage overhevelingsvergoeding met 0,75%-
punt, in combinatie met een autonome verlaging van het AOW-percentage van 0,5%-
punt. De verlaging van de overhevelingsvergoeding verkleint de grondslag voor de
loonheffing. Dit grondslageffect op de loonheffing (ƒ 1 mld) wordt, conform gemaakte
afspraken, meegeteld als lastenverlichting.

Voor 2000 wordt een nabetaling van de fiscus aan de volksverzekeringsfondsen
geraamd van ƒ 1,4 mld  in verband met nader inzicht in de verdeling van de loonheffing
over belastingen en premies in 1998.

Tabel III.6.6 Belasting- en premieontvangsten, 1997-2000 

1997 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000
beleid endogeen

niveau in % BBP mutaties in % BBP per jaar

Omzetbelasting 7,0 7,2 7,3 7,4S 0,1 0,1 0,0 0,3  0,0 0,0
Loon- en inkomstenbelasting 6,5 6,1 6,1 6,0S 0,2 S 0,1 S 0,2 S 0,1 0,2  0,0
Vennootschapsbelasting 
(exclusief gas)

4,2 4,2 4,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0S 0,1 S 0,1

Overige belastingen 8,7 8,7 8,8 8,9  0,0 0,2 0,2  0,1S0,1 S 0,1

Totaal belastingen (kasbasis) 26,2 26,2 26,3 26,2S 0,3 0,2 0,1  0,3  0,0S 0,1
idem, transactiebasis 26,2 26,2 26,2 26,0S 0,4 0,3 0,0  0,4 S 0,3 S 0,2
Premies (transactiebasis) 17,6 17,3 17,7 17,8S 0,1 0,2 0,1 S 0,1  0,2 0,1
w.v. volksverzekeringen 11,0 9,1 9,4 9,3S 1,8 0,1 S 0,1 S 0,1  0,2 0,0

 werknemersverzekeringen 6,5 8,1 8,3 8,5 1,6 0,1 0,1S 0,1 0,0 0,1
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Zoals valt af te lezen uit tabel III.6.6 hadden beleidsmaatregelen in 1998 een drukkend
effect op de belastingopbrengst. In lijn met de gunstige economische ontwikkeling nam
de belastingopbrengst in 1998 endogeen toe. In de kasraming voor 1999 houdt de totale
belastingopbrengst endogeen per saldo de BBP-groei bij. Bij de loonbelasting valt de
stijging van de arbeidsinkomensquote samen met de progressiewerking. De opbrengst
van de vennootschapsbelasting handhaafde zich in 1998 op het bereikte hoge niveau van
4,2% BBP. De arbeidsinkomensquote daalde in 1998, maar minder dan in de MEV
verwacht. Tezamen met nieuwe en verbeterde informatie over het kaspatroon van de
Vpb leidt dit in 1999 tot een lagere raming voor de Vpb-opbrengst. De omslag in de
arbeidsinkomensquote vertaalt zich in 1999 nog niet in de kasopbrengst, maar met de
gebruikelijke vertraagde reactie van één jaar in een verdere daling van  de kasopbrengst
van  de vennootschapsbelasting in 2000.  

De endogene groei van de belastingontvangsten in 1998 was onverwacht hoog,
waardoor de belastingopbrengst 1998 ƒ 1½ mld hoger uit kwam dan in de MEV
geraamd. Hierbij is gecorrigeerd voor een aantal wijzigingen in beleidsmaatregelen, zoals
de gewijzigde behandeling van de BTW op KPN-diensten en de sterk meegevallen
teruggave aan  grijze rijders in de motorrijtuigenbelasting. De meevaller is gelokaliseerd
bij de indirecte belastingen. De belastingopbrengst op nieuwe auto’s en bij verkoop van
bestaande woningen stegen beide met meer dan 15%. Ook de algemene belasting op
bestedingen, de BTW, leverde een verrassend grote endogene stijging van bijna 10% op.
Gedeeltelijk kan deze groei verklaard worden uit de eerder beschreven uitbundige groei
van de particuliere consumptie, met daarbinnen een zwaar accent op duurzame
consumptiegoederen zoals auto’s, woninginrichting, computers, etc. Een flink bedrag, ƒ
1½ mld, blijft vooralsnog onverklaard. Een deel hiervan (bijna ƒ ½ mld) is als incidenteel
aangemerkt en dus niet in de raming voor 1999 en 2000 meegenomen. Desalniettemin
houdt de BTW-opbrengst in 1999 endogeen gelijke tred met het BBP. De beleidsmatige
stijging van de BTW-opbrengst die in 1999 optreedt, hangt vooral samen met het
vervallen van de mogelijkheid van BTW-vooraftrek voor grote openbaar vervoerprojec-
ten als Betuwelijn en HSL-Zuid. De kostenraming van elk van deze projecten
overschrijdt daarmee inclusief BTW de ƒ 10 mld. Voor het saldo van uitgaven en
ontvangsten van het rijk heeft de maatregel geen effect, en hij blijft ook buiten de
berekening van de microlastendruk.

De verder gedaalde, inmiddels historisch gezien zeer lage, rentestand zorgt ook in de
ramingsjaren voor een grote activiteit op de markt voor bestaande koopwoningen. In
combinatie met een hoger prijsniveau leidt dit tot een verder stijgende opbrengst van de
overdrachtsbelasting.

Naar verwachting minder uitbundig dan in 1998 ontwikkelt zich de belasting op
nieuwe personenauto’s. De lage olieprijzen dragen eraan bij dat ondanks de  recente
ronde van accijnsverhogingen op benzine en diesel het verbruik van autobrandstoffen
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en daarmee de accijnsopbrengst blijft stijgen. Dit geldt niet of nauwelijks voor de dit jaar
opnieuw verhoogde tabaksaccijns. De opbrengst van de kleinverbruikersheffing op gas
en elektriciteit moet tussen 1998 en 2000 meer dan verdubbelen. De tegenvallende
opbrengst over 1998 lijkt samen te hangen met zachte winters, die bij de definitieve
afrekening vaak tot teruggaven hebben geleid.

In het kielzog van de Vpb nam ook de dividendbelasting over uitgekeerde winst toe.
De opnieuw verrassend grote stijging van deze belastingsoort in 1998 hangt volgens de
huidige, nog beperkte informatie, vermoedelijk opnieuw samen met het aantrekkelijker
geworden uitkeren van ingehouden winsten door directeuren groot-aandeelhouders onder
het per 1 januari 1997 gewijzigde aanmerkelijk-belang-regime. De eindheffing van 25%
ligt ver beneden het (marginale) tarief van de inkomstenbelasting. De voorgenomen
verhoging van dit tarief naar 30% in de belastingplannen 21e eeuw, die voor 2001 is
voorzien, betekent ook in 2000 een impuls voor het gebruik van de regeling.

De inkomstenbelasting bleef in 1998 bijna ƒ 1 mld achter bij de verwachtingen. Niet
alleen blijven particulieren in toenemende mate gebruik maken van aftrekposten als
hypotheekrente en koopsompolissen en van het ontwijken van belasting op kapitaalin-
komen, maar ook komt minder belasting van zelfstandigen binnen. In de ramingsjaren zijn
deze effecten doorgetrokken.

De microlastendruk (zie tabel III 6.7) blijft van 1999 op 2000 constant. De premies
nemen licht toe. Bij de belastingen is sprake van een lichte daling en vooral van
verschuivingen. In 2000 wordt de grootste verschuiving veroorzaakt door de volgende
tranche  van de regulerende energieheffing. Daardoor stijgen de indirecte milieuheffingen
maar dalen de directe belastingen: tarief 1a wordt hiervoor met 1,05%-punt verlaagd. Bij
de premies zijn de meest opvallende stijgers de WAO-premie (met ruim ƒ 1 mld), de
AWBZ-premie (met ruim ƒ ½ mld) en de ZFW-premies (met tezamen ruim ƒ 1 mld).
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Tabel III.6.7 Mutatie microlastendruk, 1996-2000 

1996 1997 1998 1999 2000

in mld gld

Indirecte belastingen 1½ ½ ½ 1   1½
Directe belastingen S 4   S 5   S 3   S 1   S 2   
Totaal rijksbelastingen S 2½ S 4   S 2½ 0   S ½
OPL-belastingen    0      0   S 1     ½  0   
Totaal belastingen S 2½ S 4   S 3½ ½ S ½

Sociale premies S 1½ 1½ S 1   1½ ½

Totaal microlastendruk S 3½ S 3   S 4½ 2   0   
w.v. bedrijven S 4   S 2½ S 2   1   0   

gezinnen 1   S ½ S 3   1   0   
overheid S ½ 0   ½ 0   0   

Deze premieverhogingen zijn deels nodig om het tempo van vermogensinhaal licht te
versnellen. Maar ze zijn vooral ook nodig om de groei van de uitgaven te kunnen
financieren bij een conjunctureel achterblijvende groei van de premiegrondslagen.
Opmerkelijk is dat de WW-premies, ondanks de groeivertraging, nog nauwelijks
aanpassing  behoeven. Dat komt door de meevallende uitkomsten voor 1998. De stijging
van de ZFW-premies wordt gedeeltelijk veroorzaakt door verschuivingen. Door het
besluit zelfstandigen verplicht te verzekeren voor het ziekenfonds en tegelijkertijd de
loongrens ziekenfonds in 2000 niet te verhogen vinden er nogal wat verschuivingen in en
uit het ziekenfonds plaats. Per saldo treden personen met een laag inkomen in en treden
personen met een relatief  hoog inkomen uit. De totale uitgaven van de ziekenfondsen
blijven nagenoeg gelijk, maar de premiegrondslagen versmallen aanmerkelijk. Daarom
moeten de premiepercentages met ƒ ½ mld omhoog als gevolg van deze verschuivingen.

De lokale lastendruk daalde in 1998 door de introductie van de door het rijk betaalde
korting van ƒ 100 per huishouden, de zogeheten Zalmsnip. Deze is voor de ramingsjaren
geprolongeerd. De mutatie 1999 bij de OPL-belastingen is grotendeels gebaseerd op de
begroting van de lagere overheden. Bij de tariefstelling zijn zij veelal uitgegaan van de
prijsmutatie conform de MEV 1999. De neerwaartse aanpassing van de BBP-prijs
sindsdien draagt dan bij aan de reële lastenstijging.
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2 Dit cijfer is wellicht nog opwaarts vertekend doordat verondersteld is dat de agentschappen van het rijk

en de politieregio’s de overgemaakte gelden daadwerkelijk besteed hebben. Blijkens het overschot op de
derdenrekening resp. een onderzoek van de Algemene Rekenkamer is dit een maximum-veronderstelling.

III.6.3 Tekort en schuld

Het vorderingentekort van de collectieve sector (het EMU-tekort) wordt voor 1998
geraamd op 0,7% BBP, het laagste cijfer in bijna 25 jaar.2 In 1999 stijgt het EMU-tekort
weer naar 1¾% BBP. Deze oploop met 1% BBP wordt nog niet veroorzaakt door de
verslechterde conjunctuur. Integendeel, na globale correctie voor de conjuncturele
component  valt de stijging van het structurele tekort nog iets hoger uit. Bij deze globale
correctie is met name de vertraging tussen economische groei en opbrengst van de
vennootschapsbelasting van belang. De eerder beschreven (par.III 6.1) versnelde reële
netto-uitgavengroei, onder andere als gevolg van de inzakkende aardgasbaten, is de
voornaamste oorzaak van de oploop. Van belang is ook dat de uitgavenoverschrijdingen
in de CPB-ramingen niet zijn gecompenseerd. In 2000 loopt het EMU-tekort in de
centrale projectie terug. Door de groeiende conjuncturele component daalt het structurele
tekort in dat jaar nog iets meer.

De oploop van het EMU-tekort komt dit jaar vrijwel volledig voor rekening van het rijk.
De EMU-relevante rijksuitgaven stijgen in 1999 namelijk met ongeveer ƒ 9 mld. De
belastingen van het Rijk nemen in dat jaar echter slechts met ongeveer ƒ 3½ mld toe. De
EMU-relevante niet-belastingmiddelen van het Rijk dalen in 1999 met ongeveer ƒ 5 mld.
Deels wordt deze daling veroorzaakt doordat de aardgasbaten afnemen met ruim ƒ 2
mld. In 1998 was er bovendien een eenmalige meevaller van bijna ƒ 2 mld in verband met
de verkoop van etherfrequenties.

In 2000 stijgt het vorderingentekort van het Rijk naar 2,7% BBP. Deze stijging wordt
veroorzaakt doordat de EMU-relevante uitgaven en belastingen beiden met  ƒ 2½ mld
toenemen en de niet-belastingmiddelen licht dalen (ƒ 0,7 mld). Dankzij een sterk oplopend
overschot bij de sociale fondsen daalt het geraamde EMU-tekort in 2000 toch naar 1,5%.
Ook voor 2000 geldt dat compensatie van uitgaven-overschrijdingen niet in de
berekeningen is verwerkt.
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Tabel III.6.8 Aansluiting financieringstekort en EMU-tekort, 1997-2000

1997 1998 1999 2000

% BBP

Financieringssaldo rijk S 1,6 S 0,4 S 2,6 S 2,8
Verkoop staatsbezit S 0,2 S 0,8 S 0,3 S 0,3
Kredietverlening e.d.a

S 0,4 S 0,2    0,3    0,4
Vorderingensaldo rijk S 2,2 S 1,4 S 2,6 S 2,7
Idem OPL 0,9b 0,4 0,3 0,3
Idem Sociale Fondsen    0,4    0,3    0,6    0,9
EMU-saldo S 0,9 S 0,7 S 1,7 S 1,5
Idem in geharmoniseerd BBP S 0,9 S 0,7 S 1,7 S 1,5

EMU-schuld 71,4 67,3 67,1 67,1

a Kredietverlening, deelneming in kapitaal internationale banken, agio en disagio, kas-transactieverschil-
len. Minteken impliceert netto-inkomsten voor het rijk.
b Inclusief overname door het rijk van oude schuld van de gemeente Amsterdam. Exclusief dit effect
bedraagt het overschot OPL 0,5%, met een tegenpost bij het rijk.

Dat het vorderingensaldo van de fondsen volgend jaar oploopt, hangt samen met het feit
dat de premies voor de sociale zekerheid in 2000 zodanig zijn berekend dat de
vermogensposities van de centrale fondsen (uitgezonderd de AOW) ultimo 2000 op orde
zullen zijn. De geraamde vermogens zijn dan gelijk  aan de normvermogens. Eind 1998
was nog sprake van een vermogenstekort van ƒ 7¾ mld voor die fondsen (zie tabel
III.6.9).

Naar huidige inzichten zal de vermogensinhaal in 1999 ƒ 2¾ mld bedragen. Dat is ƒ
1¼ mld minder dan op het moment van vaststellen van de premies 1999 werd voorzien.
Tegenvallers (AWBZ, WAO) voor 1998 zijn nagenoeg helemaal structureel terwijl een
meevaller bij het volume van de werkloosheidsuitkeringen van korte duur is nu inmiddels
het macro-economische beeld naar beneden is bijgesteld. Het gevolg is dat het
vermogenstekort ultimo 1999 op ƒ 5 mld uit zou gaan komen, in plaats van op ƒ 3¼ mld.
De premies voor het jaar 2000 zijn zodanig berekend dat de vermogenstekorten bij alle
centrale fondsen worden weggewerkt, terwijl het vermogensoverschot bij de AOW nog
licht stijgt.
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Tabel III.6.9 Vermogenspositie van de centrale sociale fondsen (mld) a

1998 1999 2000

AOW     ¾   1½ 1¾
Anw   0      0   0   
AAW/WAZ/WAO S ½ S 1   0   
AWf S 2½ S 1   0   
AWBZ S 2½ S 1½ 0   
ZFW S 2¼ S 1½ 0   

Totaal, excl. AOW S 7¾ S 5   ¼ 
Totaal, incl. AOW S 7   S 3½ 2   

a De vermogenspositie meet het verschil tussen het vermogen en de norm.

Het vorderingenoverschot van de OPL ligt de laatste jaren hoger dan het gebruikelijke
niveau van 0,1% BBP in het begin van de jaren negentig. Vanuit het hoge startniveau
1997 tekent zich ook voor 1998 een duidelijk hoger surplus af, evenals in de ramingen
voor 1999 en 2000. Een significante factor is de daling van de rente-uitgaven vanwege
de aanhoudende financieringsoverschotten en de lagere rentevoet bij herfinanciering van
aflossingen. 

De bruto schuld van de collectieve sector (EMU-schuld) daalt met 4%-punt BBP in
1998, met 0,3%-punt in 1999 en stabiliseert zonder nader beleid in 2000. In alle
beschouwde jaren leveren (niet-EMU relevante) verkopen van staatsbezit een bijdrage
aan de schulddaling via balansverkorting. De grootste bijdrage in 1998 komt uit de
afdracht ad ƒ 5 mld van reserves van De Nederlandsche Bank in verband met de start
van de Europese Centrale Bank. In 1999 en 2000 staan taakstellende verkooptranches
ad ƒ 2 mld uit het regeerakkoord gepland. Daarbij komen dit jaar de al eerder besloten
verkopen van Nedcar en het omroepproductie-bedrijf. De overschotten bij de (centrale)
sociale fondsen leiden vanwege de verplichte belegging bij het rijk tot een daling van de
geconsolideerde schuld van de collectieve sector. Sinds de top van 79,2% BBP voor de
schuldquote in 1995, is inmiddels meer dan de helft van de daling gerealiseerd naar de
referentiewaarde van 60% BBP uit het verdrag van Maastricht.

Onder de veronderstelling dat de overschrijdingen van het uitgavenkader (zie tabel III
6.10 in paragraaf III 6.4) in 1999 en 2000 nog in hetzelfde jaar volledig zouden worden
gecompenseerd, zou (exclusief uitverdieneffecten) het EMU-tekort op 1,5% BBP
uitkomen in 1999 en dalen naar 1,1% in 2000. De schuldquote zou de dalende lijn
vasthouden via 66,8% naar 66,5% BBP in 2000.



III.6.4 IJklijnen en ijklatten

IJklijnen

De door het vorige kabinet geïntroduceerde budgettaire regels voor de collectieve
uitgaven zijn voor deze kabinetsperiode geprolongeerd. Nieuwe elementen betreffen met
name de introductie van een buffer in de vorm van een uitgavenreserve en de
overheveling van een aantal niet-belastingmiddelen naar de nieuw geïntroduceerde
ijklatten van de inkomsten. Deze subparagraaf toetst voor het eerst de door het kabinet
opgestelde ijklijnen en -latten. De lijnen en latten zijn door het kabinet vastgesteld in de
Miljoenennota 1999, op basis van de regeerakkoord-berekeningen en  de MEV 1999. De
CPB-berekeningen voor het regeerakkoord waren gebaseerd op het CEP 1998, hetgeen
de toetsing bemoeilijkt. Kwantitatief belangrijkste verschil zijn de startwaarden 1998.
Daarnaast zijn er ramingsverschillen.  Onder- of overschrijdingen zijn voor een (beperkt)
deel hieraan toe te schrijven.

Zowel het toetsen van de uitgaven aan de ijklijnen als het toetsen van de inkomsten aan
de ijklatten geschiedt in reële termen. Dat wil zeggen dat de ijklijnen en de ijklatten
gecorrigeerd worden voor de inflatie, afgemeten aan de prijsstijging van het BBP.
Hiermee wordt bereikt dat een hoger inflatietempo (hoger dan geraamd bij het opstellen
van ijklijnen en ijklatten in de Miljoenennota 1999) niet automatisch leidt tot
overschrijdingen, maar gecompenseerd wordt in de toets. Tweederde van de collectieve
uitgaven is loongevoelig. Daarom leidt een hoger tempo van reële loonstijging (hier
gedefinieerd als het verschil van de nominale contractloonstijging en de prijsstijging van
het BBP) wel tot een overschrijding van de ijklijn. Bij het opstellen van de ijklijn werd
gerekend met een reële loonstijging van 1¼ % over 1999 en 2000 samen. In de actuele
raming is sprake van een reële loonstijging van 2½% over beide jaren samen. Deze extra
stijging brengt, ceteris paribus, een overschrijding van ƒ 3 mld met zich mee.

Deze extra stijging van de reële lonen wordt niet geschraagd door een extra stijging
van de arbeidsproductiviteit, integendeel. In de Macro Economische Verkenning 1999
werd voor 1999 nog gerekend met een stijging van de arbeidsproductiviteit in de
marktsector van 1½%, in de actuele raming is dit slechts ½%. Bijgevolg loopt in de
actuele raming de arbeidsinkomensquote marktsector scherp op: hij stijgt  met bijna 3%-
punt van 81% in 1998 naar 83¾% in 2000. Dit achterblijven van de arbeidsproductiviteit
heeft overigens geen direct effect op de toetsing van de collectieve uitgaven aan de
ijklijn, daarvoor is alleen het tempo van reële loonstijging van belang. Als dus de
arbeidsinkomensquote in de latere jaren van deze kabinetsperiode weer zou dalen dankzij
een versnelde stijging van de arbeidsproductiviteit in de marktsector, dan biedt dat ook
geen oplossing voor de thans geraamde overschrijding van de ijklijn. Hiermee is natuurlijk
niet gezegd dat voor de collectieve sector arbeidsproductiviteit een onbelangrijk thema
zou zijn. Met name ook productiviteitsstijgingen binnen de collectieve sector bieden de
gelegenheid om met beperkte financiële middelen de dienstverlening toch uit te breiden
of te verbeteren, dan wel met minder middelen de dienstverlening op peil te houden.
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De inflatiecorrectie bij de ijklijnen en ijklatten wordt steeds aangepast aan de laatste
inzichten, maar voor het lopende jaar niet meer veranderd na de vaststelling van het
Centraal Economisch Plan. Indien de BBP-deflator voor 1999 na dit CEP nog verandert,
heeft dat dus geen invloed meer op de inflatiecorrectie 1999 in de toetsingskaders. Dit
verklaart waarom in de onzekerheidsvariant omtrent de wisselkoersen (zie hoofdstuk I,
met name tabel I.4) bij de toetsing voor 1999 een reële uitgavenmeevaller van ƒ 1 mld
wordt geconstateerd door de lagere reële lonen, maar een even grote
inkomstenmeevaller.
De collectieve uitgaven overschrijden in 1999 zonder nader beleid het budgettair kader
uit de Miljoenennota 1999 met ruim ƒ 1½ mld. Aan deze overschrijding draagt de budget-
disciplinesector rijk meer bij dan de andere sectoren. Voor 2000 wordt de totale
overschrijding geraamd op ƒ 3½ mld. In dit cijfer is een klein deel van de overschrijding
opgevangen in de uitgavenreserve die bij het regeerakkoord is overeengekomen als
buffer voor onverwachte tegenvallers.

Tabel III.6.10 Overschrijdingen uitgavenkaders rijk, sociale zekerheid en zorg,
 1999-2000a

1998 1999 2000

mld gld
Rijksbegroting 0   1½ 1½
Sociale zekerheid en arbeidsmarkt S 1½ ¼ 1½
Zorgb 2½ ½ 1   
Uitgavenreserve n.v.t. S ¼ S ½

Totale overschrijding ½ 1½ 3½

aMet een reeksbreuk in 1999 vanwege de introductie van nieuwe ijklijnen
bBudgettair Kader Zorg

In de vorige kabinetsperiode resulteerden ex post alleen in de zorg overschrijdingen.
Deze overschrijdingen werden in de eerste drie jaren van het vorige kabinet meer dan
gecompenseerd door de onderschrijdingen in de overige sectoren. Maar in 1998 waren
de onderschrijdingen in de overige sectoren niet meer voldoende om de overschrijding
in de zorg te compenseren.



144

De overschrijding bij het rijk in 1999 ontstaat door de tegenvallers bij de asielzoekers en
de wateroverlast. De lagere rentevoet begint voor een meevaller te zorgen. Verder
vallen de uitgaven aan het buitenland in 1999 mee bij de EU-contributie (ƒ ¼  mld). In
2000 is de tegenvaller eveneens deels veroorzaakt door de asielproblematiek (ƒ 1½ mld),
maar ook door het toegenomen verschil tussen contractloon en BBP-prijsontwikkeling
(circa ƒ 1¼ mld). Belangrijkste meevaller zijn de  lagere rente-uitgaven (circa ƒ 1¼ mld).

Ramingsfouten volumegroei en prijsstijging van het BBP

Kortetermijnramingen van de volume- en prijsontwikkeling van
het BBP spelen een rol bij de jaarlijkse voorbereiding van het
begrotingsbeleid. Zij beïnvloeden namelijk de voorspelde om-
vang van mee- of tegenvallers bij de inkomsten van de collectieve
sector en de geraamde onder- of overschrijdingen van de reële
uitgaven-kaders. Het is daarom interessant te weten hoe nauw-
keurig de voorspellingen van deze volume- en prijsstijging zijn,
die jaarlijks in MEV en CEP worden gepubliceerd. 

De onderstaande tabel toont de gemiddelde absolute
voorspel-fouten en de frequentieverdeling van deze voorspelfou-
ten van de ramingen uit MEV en CEP. 

Absolute ramingsfouten in MEV en CEP met betrekking tot
volume-groei en prijsstijging van het BBP

volumegroei prijsstijging
CEP k.j. MEV k.j. CEP l.j. CEP k.j. MEV k.j. CEP l.j.

periode 1990-
1997

1985-
1997

1985-
1997

1990-
1997

1985-
1997

1985-
1997

gemiddelde absolute
fout

0,7 1,0 1,0 0,7 0,6 0,5

¼% of kleiner 2 2 2 3 3 5
tussen ¼% en ½% 1 0 1 3 4 4
tussen ½% en 1% 1 5 5 0 4 2
tussen 1% en 1½% 4 4 3 1 2 1
meer dan 1½% 0 2 2 1 0 1

k.j. = ramingen voor het komende jaar
 l.j. = ramingen voor het lopende jaar
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Voor de materiële bestedingen is de gebruikelijke prijscompensatie verondersteld. Voor
de ramingsjaren is niet gerekend met meevallers bij de exportkredietverzekering, die bij
de uitvoering van de begroting in de afgelopen vier jaar jaarlijks een meevaller van circa
ƒ ½ mld liet zien.

Voor de budgetdiscipline sector sociale zekerheid en arbeidsmarkt is bij de huidige
inzichten sprake van een reële overschrijding van ƒ ¼ mld in 1999 en ƒ 1½ mld in 2000.
Deze overschrijding wordt in 2000 grotendeels veroorzaakt door een neerwaartse
bijstelling van de prijsontwikkeling van het BBP en een daarbij (nog) achterblijvende
neerwaartse aanpassing van de stijging van lonen en uitkeringen (WKA). Dit ruilvoet-
effect verklaart circa ƒ 1¼ mld van de overschrijding in het jaar 2000. Volume- en
samenstellingseffecten (gemiddelde prijs) verklaren de rest van de overschrijding in dat
jaar. 

Voor de zorgsector staat het regeerakkoord voor de huidige kabinetsperiode een
volumegroei toe van ƒ 5,7 mld ofwel 2,3% per jaar. Desondanks lijken zich in termen van
het Budgettair Kader Zorg (BKZ) zowel in 1999 als in 2000 overschrijdingen af te
tekenen.

Allereerst treden er in 1999 en 2000 besparingsverliezen op ter grootte van naar
verwachting ƒ 0,3 respectievelijk ƒ 0,2 mld. Deze vloeien voort uit het feit dat sommige
maatregelen in de sfeer van de geneesmiddelen zijn vertraagd of vooralsnog niet zijn
geconcretiseerd. Zo zal de actualisatie van de vergoedingslimieten in het Geneesmid-
delenvergoedingssysteem in stappen plaatsvinden en stuit de verwijdering uit het
ziekenfondspakket van de zelfzorggeneesmiddelen op uitvoeringsproblemen. Naast deze
besparingsverliezen is sprake van doorwerking van de tegenvaller bij de geneesmiddelen
in 1998 die in de Najaarsrapportage Zorg werd gesignaleerd ( ƒ 0,1 mld).

De vaststelling van de loonruimte 1998 op 3,7% leidt ertoe dat de uitgaven zowel in
1999 als in 2000 ƒ 0,2 mld hoger zullen uitvallen dan eertijds voorzien. Tegelijkertijd
dienen zich nominale meevallers ad ƒ 0,1 mld resp. ƒ 0,2 mld aan bij de bouw, waar
instellingen minder dan voorzien gebruik maken van hun recht tot het doen van
vervangingsinvesteringen. Voor 2000 is er het eerder vermelde ruilvoetprobleem. De
BBP-deflator waarmee het BKZ wordt aangepast is sterker verlaagd dan de
loonontwikkeling. Het resulterende ruilvoetverlies draagt voor ƒ 0,5 mld aan de
overschrijding bij.
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Wat zijn ijklatten?

De Miljoenennota 1999 introduceerde een nieuw budgettair
begrip: de ijklatten voor belastingen, premies en gasbaten. Deze
moeten niet verward worden met de ijklijnen voor de collectieve
uitgaven welke vier jaar geleden hun intrede deden. De uitgaven
mogen die ijklijnen niet overschrijden. Dreigt een overschrijding
dan moet het kabinet actie ondernemen ter beperking van de
uitgaven (zie de Miljoenennota 1999, bijlage 14). De ijklatten
voor de inkomsten werken anders. Indien de inkomsten de lat
‘niet halen’ is sprake van een tegenvaller, gaan ze er boven uit
dan is sprake van een meevaller. In de Miljoenennota 1999,
bijlage 3, is reeds vooraf vastgelegd wat er de komende vier jaar
met mee- en tegenvallers moet gebeuren: opvangen in het finan-
cieringstekort of aanpassing van belasting- en premietarieven.
De formule schrijft voor dat driekwart van de mee- of tegenval-
lers opgevangen mag worden in het tekort: met dit bedrag wordt
de ijklat tussentijds opgehoogd respectievelijk verlaagd. Zodra
het tekort groter is dan 1¾% of kleiner dan ¾% mag de helft van
de mee- of tegenvallers opgevangen worden in het tekort. Het
resterende deel moet opgevangen worden door aanpassing van
belasting- en premietarieven. Meevallers leiden dus automatisch
tot een zekere lastendaling, tegenvallers tot een zekere lastenstij-
ging, alles ten opzichte van de lastenverlichting van ƒ 4½ mld die
is afgesproken in het regeerakkoord.
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IJklatten

De structurele belastingmeevaller 1998 is in de Voorlopige Rekening op ƒ 1,4 mld gesteld,
na correctie voor met name de in paragraaf III.6.2 besproken wijziging in de
belastingmaatregelen. Tabel III.6.11 toont dat de (reële) belastingopbrengst in 1999
beneden de oorspronkelijk vastgestelde ijklat uitkomt. Na verhoging van de lat met de
meevaller 1998 is sprake van een onderschrijding met ƒ 2 mld. Deze onderschrijding van
de lat blijft nagenoeg constant in 2000. De verklaring per jaar loopt echter uiteen.
De tegenvaller 1999 hangt voor het grootste deel samen met nieuwe en verbeterde
informatie over het inningspatroon van de vennootschapsbelasting. De effecten van de
lagere economische groei zijn dit jaar gering doordat de neerwaartse bijstelling van de
werkgelegenheidsgroei nog beperkt is en de reële loonvoet zelfs iets hoger uitkomt. De
verslechtering van de winstgevendheid komt met ongeveer een jaar vertraging tot uiting
in de Vpb-opbrengst. De reële belastinginkomsten voor 2000 blijven echter aanzienlijk
achter doordat de ijklatten zijn opgesteld op basis van  de 3%-volumegroei BBP voor
1999 uit de MEV.

Ook de inkomsten uit premies blijven onder het niveau van de betreffende ijklat. Voor
1998 laten de realisatiecijfers zien dat de premies structureel ƒ ½ mld tegenvallen. Het
betreft met name de premies voor de volksverzekeringen. Overeenkomstig de afspraken
uit het regeerakkoord wordt deze tegenvaller over 1998 geheel ‘gefinancierd uit het
tekort’, dat wil zeggen dat de ijklat voor 1999 en latere jaren met dit bedrag wordt
verlaagd (zie tabel III 6.11). Vanaf 1999 leiden de minder gunstige vooruitzichten voor
de werkgelegenheid niet opnieuw tot een derving van inkomsten. De werkgelegenheid
ligt in het jaar 2000 bijna ½% onder het niveau dat werd gehanteerd bij het ontwerpen
van de ijklatten. De hieruit voortvloeiende tegenvaller bij de premies bedraagt ƒ ½ mld,
maar de forsere reële loonstijgingen zorgen voor een meevaller.
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Tabel III 6.11 Ontwikkeling van belastingen, premies en gasbaten, 1998-2000

1998 1999 2000

mld gld

verschil met raming in Miljoenennota 1999
Belastingen c.s. 1½ S 1   S ½
Premies S ½ S ½ S 1   
Gasbatena  0    0   S ½
Totaal 1   S 1½ S 2   

overschrijding ijklattenb

Belastingen c.s. S 2   S 2   
Premies 0   S ½
Gasbatena  0     S ½
Totaal S 2½ S 3   

a Niet-belastingdeel, en exclusief aandeel FES van 41%.
b De ijklatten voor 1999 en 2000 zijn aangepast voor de belastingmeevaller 1998 en de premie-
tegenvaller in hetzelfde jaar.

De gasbaten verschillen in 1998 en 1999 niet noemenswaard van de ijklat. Door de
achterblijvende olieprijs vallen de relevante gasbaten (dat wil zeggen dat deel dat niet
naar het FES stroomt) op kasbasis in 2000 reëel ƒ ½  mld tegen. Deze tegenvaller wordt
betrokken bij de toepassing van de mee- en tegenvallerformule 2000. Naar huidige
inzichten zal de tegenvaller 2000 in de centrale projectie bij de totale ijklat circa ƒ 3 mld
bedragen.
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IV Speciale onderwerpen

IV.1

Trefzekerheid van CPB-ramingen

Hoe trefzeker waren CPB-prognoses voor de korte termijn in de afgelopen
decennia? Onderschattingen van de economische groei vallen met name te
constateren voor jaren waarin deze groei bijzonder hoog uitkomt; overschattingen
treden met name op als de economische groei erg laag of negatief is. De
belangrijkste bron van voorspelfouten vormt een verkeerde inschatting van de
internationale economische ontwikkeling. CPB-ramingen van de BBP-groei in
Nederland blijken in sterke mate te correleren met die van internationale
organisaties, zoals de EU en de OESO. Een vergelijking van de voorspelfouten van
instituten uit acht Europese landen met betrekking tot de groei van het nationale
BBP leert dat de kwaliteit van de CPB-ramingen in de beschouwde groep instituten
een middenpositie inneemt.

IV.1.1 Inleiding

De kortetermijnramingen van het CPB spelen een belangrijke rol bij de voorbereiding van
het economisch beleid. Sinds de overstap naar een meer trendmatig begrotingsbeleid in
1994 is hun betekenis voor het te voeren beleid weliswaar kleiner geworden, maar
bepaald niet verdwenen. In deze paragraaf staat de vraag centraal hoe betrouwbaar de
CPB-prognoses voor de korte termijn zijn. Op dit moment publiceert het CPB elk
kwartaal zulke prognoses. De meeste aandacht gaat gewoonlijk uit naar de voorjaars-
ramingen van het CEP en de in september verschijnende MEV-ramingen. In het CEP
werd aanvankelijk alleen een beeld geschetst van de economische ontwikkeling in het
lopende jaar, maar sinds 1989 presenteert het CPB in het voorjaar ook ramingen voor het
komende jaar. De MEV bevat vanaf de eerste editie voorspellingen voor het lopende en
het komende jaar. Het CPB vergelijkt regelmatig de in het verleden gepubliceerde
prognoses met de realisaties, teneinde lessen te trekken die tot verbetering van de
ramingen kunnen leiden.

De opzet van deze paragraaf is als volgt. Eerst worden CPB-prognoses en realisaties
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1 De ramingen en realisaties waarop de tabellen en grafieken van deze subparagraaf steunen, zijn te vinden

op de website van het Centraal Planbureau (http://www.cpb.nl).

met elkaar vergeleken. Vervolgens wordt kort toegelicht hoe CPB-ramingen tot stand
komen en passeren verschillende bronnen van ramingsfouten de revue. Tenslotte komt
de vraag aan de orde hoe de trefzekerheid van CPB-prognoses zich verhoudt tot die van
ramingen van andere instituten.

IV.1.2 Een terugblik op de CPB-ramingen voor de jaren 1971-1997

Het BBP doet op dit moment dienst als dé maatstaf voor de economische groei. Daarom
wordt eerst ingegaan op de kwaliteit van de BBP-ramingen. Grafiek IV.1.1 toont de
MEV-ramingen en de realisaties van de BBP-groei voor de jaren 1971-19971.
Weergegeven zijn de prognoses voor het komende jaar. De MEV-prognoses worden
gemaakt in de zomer, hetgeen betekent dat zo’n 6 à 7 kwartalen vooruit voorspeld moet
worden.

De grafiek leert dat de ramingen van de economische groei minder sterk fluctueren
dan de realisaties. De groei van het BBP werd voor jaren met erg lage of negatieve
groeicijfers derhalve in de regel overschat, terwijl deze groei voor jaren met een bijzonder
sterke toename van het BBP doorgaans werd onderschat. Daarnaast valt op dat het
CPB de groei van het BBP in de periode 1971-1982 vaker overschatte (negen maal) dan
onderschatte (drie maal), terwijl voor de jaren 1983-1997 juist het tegenovergestelde geldt
(de groei werd tien keer te laag geraamd, en vijf keer te hoog). Dit betekent dat het
tempo waarin de economische groei in de tweede helft van de jaren zeventig en het begin
van de jaren tachtig afzwakte het CPB bleef verrassen. In de hierop volgende periode,
waarin de prestaties van de nationale economie duidelijk verbeterden, overtrof de
feitelijke economische groei juist de verwachtingen van het CPB. 

De grootste voorspelfout in de beschouwde periode betreft de aanzienlijke
overschatting van de BBP-groei in 1975. In september 1974 verwachtte het CPB dat het
BBP in 1975 met 3½% zou stijgen, maar het BBP bleek in dat jaar uiteindelijk met 0,9%
te dalen. Deze tegenvallende economische groei was het gevolg van de oliecrisis van
eind 1973. Het CPB onderschatte in de zomer van 1974 de gevolgen die deze crisis op
de wereldhandelsgroei en daarmee op de toename van het Nederlandse BBP zou
hebben. Daarin stond het CPB overigens niet alleen: ook internationale organisaties, zoals
de EU en de OESO, en conjunctuurinstituten uit andere landen onderschatten toen het
effect van de oliecrisis op de groei van de internationale handel. 

De internationale ontwikkelingen verliepen ook bij andere gelegenheden anders dan
het CPB had geraamd. Zo valt de overschatting van de BBP-groei in 1993 te verklaren
uit ontwikkelingen op de valutamarkten, die in een aanzienlijke waardestijging van de
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2  CPB, 1992, Tussenrapportage over de Nederlandse economie, November 1992, Sdu, Den Haag.

gulden resulteerden, en uit een tegenvallende internationale volumeconjunctuur. Toen in
het najaar van 1992 al vrij snel na het verschijnen van de MEV 1993 duidelijk werd dat
de Nederlandse economie zich in 1993 waarschijnlijk veel minder gunstig zou ontwikkelen
dan in de MEV was geprojecteerd, vervroegde het CPB de publicatie van de december-
ramingen.2 

Grafiek IV.1.1  MEV-ramingen voor het komende jaar en realisaties van de
BBP-groei, 1971-1997

Tabel IV.1.1 geeft een beeld van de trefzekerheid van de CPB-prognoses van de BBP-
groei voor de periode 1971-1997 aan de hand van drie kengetallen. Het eerste is de
gemiddelde waarde van het verschil tussen de raming en de realisatie van de BBP-groei.
Bij het beoordelen van de kwaliteit van voorspellingen kan niet met dit kengetal worden
volstaan, omdat achter een geringe waarde de combinatie van forse overschattingen en
grote onderschattingen schuil kan gaan. Daarom wordt tevens de gemiddelde absolute
ramingsfout als maatstaf gebruikt. Het derde kengetal, de ongelijkheidscoëfficiënt,
vergelijkt de precisie van ramingen met die van een naïeve raming, te weten een BBP-
groei die gelijk is aan de (destijds geschatte) groei in het jaar voorafgaand aan het
voorspeljaar. De precisie van de ramingen is groter naarmate deze coëfficiënt een
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3 Bij de bepaling van dit kengetal wordt gebruik gemaakt van de wortel van de gemiddelde gekwadrateerde

voorspelfout (RMSE). Deze graadmeter voor de precisie van ramingen straft grote voorspelfouten meer af
dan de gemiddelde absolute voorspelfout. De ongelijkheidscoëfficiënt wordt berekend als het quotiënt van
de RMSE en de RMSE van de bedoelde naïeve ramingen.

4 Voor de tweede deelperiode geldt dit ook voor de CEP-ramingen voor het lopende jaar. Vanwege de

toegepaste afronding (op één decimaal) is dit in de tabel echter niet zichtbaar.

geringere waarde heeft. Als de waarde boven de 1 ligt, zijn de prognoses gemiddeld
slechter dan de naïeve ramingen.3

De tabel presenteert cijfers voor twee ongeveer even grote deelperioden, te weten
1971-1984 en 1985-1997. In de eerste deelperiode groeide het BBP en vooral de
werkgelegenheid gemiddeld minder hard dan in de tweede, terwijl de gemiddelde inflatie
juist in de eerste deelperiode veel hoger was. De aandacht blijft in de tabel niet beperkt
tot de MEV-ramingen voor het komende jaar, maar gaat ook uit naar de CEP- en MEV-
prognoses die voor het lopende jaar worden gepubliceerd. Voor beide deelperioden geldt
dat de BBP-ramingen die in het lopende jaar verschenen, afgaande op de gemiddelde
absolute voorspelfout, gemiddeld beter waren dan die van de MEV uit het voorgaande
jaar.4

In de tabel blijven de CEP-prognoses voor het komende jaar buiten beschouwing,
omdat het CPB pas sinds 1989 zulke prognoses publiceert. De CEP-ramingen voor het
komende jaar waren, gerekend over de periode 1990-1997, gemiddeld beter dan de
MEV-ramingen voor het komende jaar. Dit valt vooral toe te schrijven aan de ramingen
voor 1992 en 1994. 

Tabel IV.1.1 Trefzekerheid van CPB-ramingen van de BBP-groei

gemiddelde 
voorspelfout

gemiddelde absolute 
voorspelfout

ongelijkheids-
coëfficiënt

1971-1984 1985-1997 1971-1984 1985-1997 1971-1984 1985-1997

MEV-raming voor komend jaar 0,3 – 0,5 1,5 1,0 0,7 0,9
CEP-raming voor lopend jaar – 0,3 – 0,7 1,1 1,0 0,6 1,0
MEV-raming voor lopend jaar – 0,4 – 0,3 0,8 0,6 0,4 0,5

Na de voorgaande beschouwingen over de BBP-ramingen, wordt kort ingegaan op de
MEV-prognoses voor een aantal andere kerngegevens voor het komende jaar. Dit
gebeurt met name aan de hand van tabel IV.1.2 die de drie hier gebruikte kengetallen
voor de kwaliteit van ramingen toont voor de perioden 1971-1984 en 1985-1997.

Zoals hierna ook nog aan de orde komt, hangt de kwaliteit van CPB-ramingen in hoge
mate af van de gehanteerde uitgangspunten voor de internationale economische
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ontwikkeling. Zo is de kans op een overschatting van de groei van het Nederlandse BBP
groot, indien de groei van de relevante wereldhandel belangrijk tegenvalt. Een illustratie
hiervan leveren de al genoemde MEV-ramingen voor 1975, die steunden op een veel te
hoog ingeschatte groei van de wereldhandel (de raming overtrof de realisatie met maar
liefst 8,3%-punt). Voor de gehele eerste deelperiode geldt dat de groei van de
wereldhandel gemiddeld met 0,6%-punt werd overschat. Dit verklaart vrijwel volledig de
gemiddelde overschatting van de toename van het BBP (0,3%-punt). In de tweede
deelperiode werd de groei van de wereldhandel juist gemiddeld onderschat, hetgeen
bijdroeg aan de gemiddelde onderschatting van de stijging van het BBP. Ook de fouten
die bij het ramen van de ontwikkeling van de buitenlandse prijzen zijn gemaakt, hebben
bijgedragen aan de voorspelfouten ten aanzien van de groei van het BBP. Afgemeten
aan de gemiddelde absolute voorspelfouten was de precisie van de ramingen van de
prijsstijging van de buitenlandse concurrenten en de prijsstijging van de goedereninvoer
nog geringer dan die van de prognoses van de wereldhandelsgroei. 

Tabel IV.1.2 Trefzekerheid van de MEV-ramingen voor het komende jaar

gemiddelde 
voorspelfout

gemiddelde absolute
voorspelfout

ongelijkheids-
coëfficiënt

1971-
1984

1985-
1997

1971-
1984

1985-
1997

1971-
1984

1985-
1997

Externe data
Relevant wereldhandelsvolume 0,6 – 0,4 2,6 2,5 0,5 0,8
Prijsstijging relevante wereldhandel – 0,5 2,6 4,8 4,5 0,6 0,8
Prijspeil goedereninvoer – 2,9 3,3 6,7 4,1 0,7 0,7

Lonen en prijzen
Contractloon marktsector – 0,5 0,0 1,7 0,5 1,0 0,7
Consumentenprijsindex – 0,5 0,2 1,1 0,6 0,8 0,7
Prijspeil uitvoer van goederen – 2,2 2,7 5,7 3,5 0,8 0,7
Prijspeil bruto binnenlands product – 0,3 – 0,1 1,0 0,6 0,6 0,6

Volume bestedingen en productie
Goederenuitvoer (excl. energie) 1,4 – 0,2 5,0 1,8 0,8 0,9
Goedereninvoer 1,8 – 0,8 4,1 2,6 0,7 0,9
Particuliere consumptie – 0,4 – 0,6 1,8 0,9 1,0 0,8
Bruto investeringen bedrijven 
(exclusief woningen)

1,7 – 2,3 4,9 3,7 0,5 0,9

Bruto binnenlands product 0,3 – 0,5 1,5 1,0 0,7 0,9

Arbeidsmarkt
Werkgelegenheid bedrijven (arb.jaren) 0,4 – 0,9 0,8 0,9 0,8 1,0
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Een ervaringsgegeven is dat het voorspellen van de ontwikkeling van de investeringen
van bedrijven bijzonder lastig is. De hoge gemiddelde absolute voorspelfouten van de
investeringsramingen bevestigen dit. In de eerste deelperiode zat deze raming er
gemiddeld maar liefst 4,9%-punt naast. De relatief lage ongelijkheidscoëfficiënt voor
deze deelperiode wijst erop dat de naïeve prognoses gemiddeld nog veel slechter zouden
zijn geweest.

De kwaliteit van de prognoses van de groei van de particuliere consumptie is,
afgaande op de gemiddelde absolute voorspelfouten, duidelijk beter dan die van de
investeringsramingen. Hierbij past als kanttekening dat de groei van de particuliere
consumptie in de loop van de tijd veel minder fluctueert dan die van de investeringen en
dat het gedrag van consumenten met minder onzekerheid is omgeven dan dat van
investeerders.

Vaak wordt beweerd dat het CPB de contractloonstijging gemiddeld te laag inschat.
Over de periode 1971-1984 is inderdaad gemiddeld van een onderschatting van deze
loonstijging sprake. Inspectie van de ramingsfouten leert dat deze het resultaat is van
enkele vrij grote onderschattingen voor de jaren 1971-1975, die werden gekenmerkt door
een bijzonder hoge prijs- èn loonstijging. De prijs- en looninflatie kwamen toen nog hoger
uit dan het CPB verwachtte. De ramingen werden overigens veelal opgesteld onder de
expliciete veronderstelling dat maatregelen zouden worden genomen om de loon- en
prijsstijging te bestrijden. Voor de periode 1985-1997, toen de overheid niet meer ingreep
in de loon- en prijsvorming, blijkt dat de contractloonstijging gemiddeld goed werd
geraamd.

De prognoses van de inflatie waren voor de eerste deelperiode, afgemeten aan de
gemiddelde absolute voorspelfout, gemiddeld beter dan die van de contractloonstijging.
Ook voor deze ramingen geldt dat de grootste voorspelfouten werden gemaakt voor de
jaren 1971-1975. Voor de tweede deelperiode blijken de prognoses van de inflatie,
afgemeten aan de gemiddelde absolute voorspelfout, gemiddeld juist iets minder precies
te zijn dan die van de contractloonstijging (maar in absolute termen wel nauwkeuriger dan
in de eerste deelperiode).

Grafiek IV.1.2 geeft de ramingen en realisaties van de groei van de werkgelegenheid
in bedrijven weer. Gerekend over de gehele periode 1971-1997 bedroeg de onderschat-
ting van deze werkgelegenheidsgroei gemiddeld 0,2%-punt. Voor de jaren tot en met
1984 valt echter gemiddeld een overschatting van deze groei te constateren van 0,4%-
punt, terwijl over de periode 1985-1997 gemiddeld sprake is van een onderschatting van
0,9%-punt. Al eerder wees onder anderen De Vries erop, dat de werkgelegenheidsgroei
vanaf halverwege de jaren tachtig de prognoses van het CPB in belangrijke mate
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5 B. de Vries, 1994, Een halve eeuw werk, werk en de werking van de arbeidsmarkt, oratie Erasmus

Universiteit Rotterdam.

overtrof.5 De te laag geraamde groei van de werkgelegenheid valt in belangrijke mate
te verklaren uit de onderschatting van de toename van het BBP. Tevens is het denkbaar
dat het effect van de gematigde ontwikkeling van de arbeidskosten op de werkgelegen-
heidsgroei groter is geweest dan het CPB raamde. Sectoraal beschouwd heeft het CPB
vooral de werkgelegenheidsgroei in de dienstensector onderschat. Dit was het gevolg van
enerzijds een onderschatte toename van de productie en anderzijds een overschatte groei
van de arbeidsproductiviteit.

Grafiek IV.1.2   MEV-ramingen voor het komende jaar en realisaties van de
groei van de werkgelegenheid in bedrijven (arbeidsjaren), 1971-1997
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6  Definitieve realisaties zijn niet voor alle jaren beschikbaar. Na een revisie van de Nationale Rekeningen

publiceert het CBS namelijk geen nieuwe cijfers meer op basis van ‘oude’ definities. Bovendien zijn voor
1996 en 1997 slechts nader voorlopige respectievelijk voorlopige realisaties beschikbaar. Voor elk jaar zijn
als definitieve realisaties beschouwd de laatst gepubliceerde CBS-cijfers op basis van de voor dat jaar
geldende definities.

Grafiek IV.1.3   CBS-bijstellingen van de BBP-groei, 1971-1995

Invloed van gehanteerde realisatiecijfers

Een complicatie bij het vergelijken van ramingen en realisaties vloeit voort uit het bestaan
van verschillende realisatiecijfers. Het CBS publiceert de eerste complete Nationale
Rekeningen voor een bepaald jaar in de zomer van het daaropvolgende jaar. Deze
voorlopige cijfers worden een jaar later door nader voorlopige cijfers vervangen, waarna
weer een jaar later definitieve cijfers worden gepubliceerd. Dat zijn nog niet alle
realisatiecijfers, want elke revisie van de Nationale Rekeningen, waarbij diverse
definitiewijzigingen plaatsvinden, kan opnieuw tot aanpassing van de cijfers voor ‘oude’
jaren leiden. 
In de hiervoor gepresenteerde grafieken en tabellen zijn de CPB-ramingen vergeleken
met de indertijd gepubliceerde definitieve CBS-cijfers.6 Vergelijking van ramingen met
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realisatiecijfers na eventuele revisies ligt niet voor de hand, omdat bij het maken van de
ramingen is uitgegaan van de toen geldende definities. Vergelijking met voorlopige
realisaties ligt evenmin voor de hand, omdat definitieve realisaties een beter beeld van
de economische ontwikkeling geacht worden te geven dan voorlopige. 

Toch wordt in onderzoeken naar de omvang van voorspelfouten veelal gebruik gemaakt
van realisatiecijfers uit de jongste Nationale Rekeningen, waarschijnlijk omdat dan met
het raadplegen van één publicatie kan worden volstaan. Het is daarom interessant te
weten hoe groot de verschillen tussen de realisaties van de BBP-groei volgens de
Nationale Rekeningen 1997 en de aanvankelijk als definitief beschouwde realisaties zijn.
Grafiek IV.1.3 toont deze verschillen. Deze zijn het gevolg van de revisies van 1977 en
1991. De grafiek laat tevens de verschillen zien tussen de indertijd als definitief
gepubliceerde realisatiecijfers en de twee jaar eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Grafiek IV.1.4   CBS-bijstellingen van de groei van de werkgelegenheid in
bedrijven, 1971-1995
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Waarom geeft het CPB geen onzekerheidsmarges?

De analyse van de verschillen tussen CPB-ramingen en (definitie-
ve) CBS-realisaties over een reeks van jaren in het verleden
werpt enig licht op de onzekerheidsmarges die aan de ramingen
kleven. Maar om een aantal redenen kan deze analyse geen
afdoende antwoord geven op de vraag wat de onzekerheidsmar-
ges zijn rond de ramingen die het CPB bijvoorbeeld in dit Plan
geeft voor 1999 en 2000.

Zoals uit de analyse blijkt, zijn bijzondere schokken in de
wereldeconomie een belangrijke bron van voorspelfouten: een
valutacrisis, een grote opwaartse of neerwaartse schok in grond-
stoffenprijzen in relatie tot weersomstandigheden of politieke
veranderingen, sterk dalende of juist sterk stijgende beurskoer-
sen, enzovoorts. Bij de grotere ramingsfouten in het verleden is
altijd wel een element aan te wijzen dat een grote invloed had die
redelijkerwijs niet voorzien kon worden. Deze incidenten zijn in
hoge mate bepalend voor de omvang van de kengetallen die
berekend worden uit de voorspelfouten van het verleden. Sommi-
ge van zulke incidenten zijn thans minder waarschijnlijk, andere
zijn nu misschien juist een extra grote risicofactor. Per saldo is
geenszins duidelijk dat de over het verleden berekende kengetal-
len een goed beeld geven van de actuele ramingsmarges. Overi-
gens wordt bij de ramingen in CPB-publicaties in het algemeen
wel aandacht gevraagd voor de belangrijkste risico’s die op dat
moment actueel lijken te zijn.

Daarnaast zijn er nog andere redenen waarom actuele ra-
mingsmarges niet goed berekend kunnen worden. Het CPB
probeert uit ramingsfouten in het verleden te leren en het ra-
mingsproces voortdurend te verbeteren. Dit zou moeten leiden tot
kleinere ramingsfouten. Anderzijds is de economische werkelijk-
heid niet onveranderlijk, en kunnen over het verleden geschatte
relaties in de voorspelperiode onbetrouwbaar blijken. Tenslotte
zij erop gewezen dat sommige voorspelfouten samenhangen met
beleidsreacties op de voorspel-lingen zelf. Dit geldt eerder voor
de CEP-ramingen voor het komende jaar dan voor de MEV-
ramingen, omdat bij de besluitvorming over de Miljoenennota de
concept-cijfers voor de MEV een belangrijke rol spelen.

Ook voor de CPB-prognoses geldt dus: in het verleden be-
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Gebruikers van ramingen voor een bepaald jaar toetsen de trefzekerheid daarvan zodra
voor dat jaar voor de eerste maal realisatiecijfers worden gepubliceerd. Zij kunnen dan
een ander beeld van de ramingsfouten hebben dan een later onderzoek naar deze fouten
op basis van definitieve realisaties oplevert. De verschillen tussen het definitieve en het
voorlopige CBS-cijfer voor de BBP-groei waren in de beschouwde periode vrij groot. 
Gemiddeld stelde het CBS de groei van het BBP voor een bepaald jaar tussen de eerste
Nationale Rekeningen met cijfers voor dat jaar en de twee jaar later verschijnende
Nationale Rekeningen met 0,3%-punt naar boven bij. Slechts voor 5 van de 27
beschouwde jaren was er sprake van een neerwaartse bijstelling. De gemiddelde
opwaartse herziening hing vooral samen met een dito herziening van de groei van de
particuliere consumptie. Ook de toename van de werkgelegenheid werd gemiddeld en
vrijwel altijd naar boven bijgesteld (zie grafiek IV.1.4).

Tabel IV.1.3 laat zien welke invloed de hiervoor gemaakte keuze voor de indertijd
gepubliceerde definitieve realisaties heeft op de waarden van de kengetallen die een
indruk geven van de kwaliteit van de MEV-ramingen van de groei van het BBP en de
werkgelegenheid in bedrijven voor het komende jaar. Deze tabel leert onder andere dat
de berekende kengetallen op basis van voorlopige realisaties vrijwel niet afwijken van
die op basis van definitieve realisaties. Duidelijke uitzondering hierop vormen de
gemiddelde voorspelfouten met betrekking tot de BBP-groei over de periode 1971-1984.

Tabel IV.1.3 De invloed van de gehanteerde realisatiereeks op de trefzekerheid
van de MEV-ramingen van de groei van BBP en werkgelegenheid
in bedrijven (arbeidsjaren) voor het komende jaar

gemiddelde voorspelfout   gemiddelde absolute
  voorspelfout

ongelijkheidscoëfficiënt

1971-84 1985-97   1971-84 1985-97 1971-84 1985-97

BBP-groei
t.o.v. voorlopige realisaties 0,8 – 0,4 1,4 0,9 0,7 1,0
t.o.v. definitieve realisatiesa 0,3 – 0,5 1,5 1,0 0,7 0,9
t.o.v. NR 1997-realisaties 0,4 – 0,7 1,2 1,1 0,6 0,9

werkgelegenheidsgroei
t.o.v. voorlopige realisaties 0,5 – 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9
t.o.v. definitieve realisatiesb 0,4 – 0,9 0,8 0,9 0,8 1,0
t.o.v. NR 1997-realisaties 0,2 – 1,0 0,9 1,1 0,8 1,0

a Ook vermeld in tabel IV.1.1 (eerste regel) en tabel IV.1.2 (twaalfde regel).
b Ook vermeld in tabel IV.1.2 (onderste regel).
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Voorspelkwaliteit en beleidsanalyse

De kwaliteit van voorspellingen zegt weinig over de betrouw-
baarheid van de beleidsanalyses die met hetzelfde modelinstru-
mentarium worden gemaakt. De belangrijkste bron van onzeker-
heid in de ramingen speelt nauwelijks een rol voor de schatting
van beleidseffecten. En een voorspelmethode die geen enkel
aanknopingspunt biedt voor beleidsanalyse, kan vaak wel goede
voorspellingen leveren voor de korte termijn.

De belangrijkste bron van onzekerheid in de ramingen, de
ontwikkeling van de wereldeconomie, is niet of nauwelijks van
belang voor de uitkomsten van een beleidsanalyse. Immers, om
de effecten van een beleidsmaatregel te schatten wordt het ver-
schil bepaald van een modelvoorspelling met de bedoelde be-
leidsinzet en een modelvoorspelling zonder de bedoelde beleids-
inzet. Beide modelvoorspellingen worden meestal in ongeveer
gelijke mate beïnvloed door een eventueel verkeerde taxatie van
de buitenlandse ontwikkeling, zodat het verschil – het geschatte
beleidseffect – daar ongevoelig voor is. De onzekerheden die in
de beleidsanalyse domineren betreffen de betrouwbaarheid van
het model, en in het bijzonder van de coëfficiën-ten in de ge-
dragsvergelijkingen, in een situatie met ander beleid.

Eenvoudige voorspelschema’s, die maar weinig ingewikkelder
zijn dan de naïeve voorspelling dat de eerstvolgende groeivoet
gelijk zal zijn aan de laatst bekende groeivoet, doen in voorspel-
kwaliteit op de korte termijn vaak niet onder voor econometri-
sche structuurmodellen. Maar dergelijke voorspellingen zijn
totaal ongevoelig voor andere beleidsveronderstellingen, zodat
het naïeve voorspel-instrumentarium onbruikbaar is voor be-
leidsanalyse.
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IV.1.3 De totstandkoming van CPB-ramingen en bronnen van ramings-
fouten

Bij het maken van CPB-prognoses speelt een macro-model voor de Nederlandse
economie een centrale rol. Thans is het kwartaalmodel FKSEC in gebruik. Vooral bij de
voorbereiding van het Centraal Economisch Plan wordt ook gebruik gemaakt van
inzichten van bedrijfstakspecialisten. De uitkomsten van het macro-model worden dan
bijgesteld op basis van bedrijfstakramingen. Het macro-model wordt gevoed met data
voor het verleden en uitgangspunten ten aanzien van het economisch beleid en de gang
van zaken in het buitenland. De benodigde gegevens voor het verleden worden zoveel
mogelijk ontleend aan het CBS. Voor zover voor het recente verleden nog geen
realisatiecijfers beschikbaar zijn, maakt het CPB zelf ramingen. De beleidsveronderstel-
lingen worden gebaseerd op de beleidsvoornemens van het kabinet, voor zover die bij het
CPB bekend zijn. De buitenlandse economische ontwikkeling wordt door het CPB
geraamd. Hierbij maakt het bureau onder andere gebruik van prognoses en analyses van
internationale organisaties, zoals de EU en de OESO, en zusterinstituten uit andere
landen. 

Ter verbetering van de CPB-prognoses wordt nog van diverse andere informatiebronnen
gebruik gemaakt. Hierbij valt onder meer te denken aan inzichten van deskundigen,
bijvoorbeeld met betrekking tot de ontwikkeling van de investeringen, en aan de
uitkomsten van het stelsel van conjunctuurindicatoren waarover het CPB beschikt.
Technisch gebeurt het verwerken van andere informatiebronnen door het bijsturen van
de modeluitkomsten via autonome termen. 

Er kunnen vijf bronnen van ramingsfouten worden onderscheiden. Ten eerste is het
mogelijk dat het gehanteerde model de actuele samenhangen tussen de economische
variabelen niet goed beschrijft. Als daarvoor aanwijzingen bestaan vindt natuurlijk
bijsturing van de modeluitkomsten plaats, maar daarmee kunnen niet alle fouten van het
model worden voorkomen. Ten tweede is het mogelijk dat verkeerde gegevens voor de
economische ontwikkeling in het recente verleden worden gebruikt. Dat gebeurt
bijvoorbeeld als voorlopige realisatiecijfers van het CBS later onjuist blijken te zijn. Zo
heeft de omstandigheid dat het CBS in de afgelopen decennia voorlopige cijfers voor de
BBP-groei later bijstelde, bijgedragen aan de ramingsfouten van het CPB. Een derde
bron van ramingsfouten bestaat uit onjuiste beleidsveronderstellingen. Het feit dat
ramingen op actuele voornemens ten aanzien van het economisch beleid steunen geeft
hen een voorwaardelijk karakter. Als de regering het eerder aangekondigde beleid wijzigt
of nieuwe beleidsmaatregelen neemt, valt uit dien hoofde uiteraard een andere
economische ontwikkeling te verwachten dan geraamd. Soms laat het CPB aan de hand
van beleidsvarianten daarom zien wat de te verwachten effecten van eventuele



152

7 F.J.H. Don, 1994, ‘Forecast uncertainty in economics’, in: J. Grasman en G. van Straten (red.),

Predictability and nonlinear modelling in natural sciences and economics, Kluwer, Dordrecht, pp. 569-581.

beleidswijzigingen of -maatregelen zijn. Een vierde bron van voorspelfouten wordt
gevormd door een mogelijk verkeerde inschatting van de buitenlandse economische
ontwikkeling. Vanwege het bijzonder open karakter van de Nederlandse economie
kunnen daardoor aanzienlijke ramingsfouten ontstaan. Vaak toont het CPB op basis van
varianten dan ook wat de consequenties van een mee- of tegenvallende internationale
economische ontwikkeling kunnen zijn. Ten vijfde kunnen ook de overige gebruikte
informatiebronnen tot ramingsfouten leiden.

Op het CPB is eerder onderzoek gedaan naar de bijdragen die de afzonderlijke
foutenbronnen aan de voorspelfouten leveren.7 De belangrijkste conclusie van dat
onderzoek is dat de grootste bijdrage wordt geleverd door onjuiste inschattingen van de
buitenlandse economische ontwikkeling. Teneinde het belang van deze foutenbron nog
eens te illustreren zijn de MEV-ramingen van de BBP-groei in het komende jaar met
behulp van het model FKSEC gecorrigeerd voor de invloed van de indertijd gemaakte
voorspelfouten met betrekking tot deze ontwikkeling. Grafiek IV.1.5 laat de indertijd
gepubliceerde en de op grond van de buitenlandse realisaties bijgestelde MEV-prognoses
zien. Deze grafiek laat zien dat de groei van het BBP gemiddeld veel beter zou zijn
geraamd als het CPB bij de voorbereiding van de MEV een perfecte kennis van de
buitenlandse economische ontwikkeling had gehad. De omvang van de voorspel-fouten
is voor de ramingen met kennis van de buitenlandvariabelen 40% kleiner dan voor de
ramingen zonder die kennis, afgemeten aan de gemiddelde kwadratische fout.
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Grafiek IV.1.5  MEV-ramingen van de BBP-groei in het komende jaar met en 
zonder kennis van de buitenlandse economische ontwikkeling

IV.1.4 Ramen andere instituten beter?

De ramingsfouten die het CPB in de praktijk blijkt te maken, roepen de vraag op of
andere instituten betere ramingen maken. In deze paragraaf wordt daarom de
trefzekerheid van CPB-prognoses van de Nederlandse BBP-groei vergeleken met die
van EU- en OESO-prognoses van deze groei. Daarnaast worden de voorspelprestaties
van het CPB vergeleken met die van zeven conjunctuurinstituten uit andere Europese
landen. De aandacht gaat daarbij uit naar de najaarsramingen van de groei van het
nationale BBP in die landen in het komende jaar.

Een belangrijke input voor CPB-ramingen vormen de prognoses ten aanzien van de
buitenlandse economische ontwikkeling. In de vorige paragraaf is al aangegeven dat het
CPB deze prognoses onder meer baseert op analyses en voorspellingen van instellingen
als de EU en de OESO. Omgekeerd maken de EU en de OESO bij het ramen van de
economische ontwikkeling in Nederland gebruik van analyses en ramingen van het CPB.
Het gevolg hiervan is dat de prognoses van de Nederlandse BBP-groei van het CPB en
die van de genoemde internationale organisaties een vrij grote samenhang vertonen. Ook
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de ramingen van andere Europese instituten van de groei van het nationale BBP blijken
in vrij sterke mate te correleren met de desbetreffende ramingen van de EU en de
OESO.8 

Tabel IV.1.4 maakt een vergelijking van de trefzekerheid van de najaarsramingen van
het CPB, de EU en de OESO van de groei van het Nederlandse BBP. De tabel bevestigt
dat de verschillen tussen de prognoses van de drie instituten gering zijn. Er past als
kanttekening bij dat de instituten hun ramingen op verschillende tijdstippen publiceren.
Het CPB doet dat al in september, terwijl de ramingen van de EU en de OESO in
november respectievelijk december verschijnen. Als er na afsluiting van de berekeningen
ten behoeve van de MEV nog belangrijke nieuwe informatie beschikbaar komt, die het
CPB niet meer kan verwerken maar de EU en de OESO wel, dan levert dat de laatste
twee organisaties uiteraard voordeel op. Zo waren de eind 1992 door EU en OESO
gepubliceerde ramingen van de Nederlandse BBP-groei in 1993 beter dan de CPB-
prognose uit september, omdat deze organisaties rekening konden houden met de
opgetreden waardestijging van de gulden en de verslechterde vooruitzichten voor de
wereldeconomie. De in november 1992 door het CPB gepubliceerde raming zat er even
veel naast als de prognose van de EU en was beter dan die van de OESO.

Tabel IV.1.4 Trefzekerheid van de najaarsramingen van het CPB, de EU en de
OESO van de groei van het Nederlandse BBP in het komende jaar

gemiddelde voorspelfout gemiddelde absolute
voorspelfout

ongelijkheidscoëfficiënt

1974-1984 1985-1997 1971-1984 1985-1997 1971-1984 1985-1997

CPB (september) 0,3 – 0,5 1,5 1,0 0,7 0,9
EU (november)a . – 0,7 . 0,9 . 0,9
OESO (december) – 0,1 – 0,7 1,5 0,9 0,7 0,9

a De EU publiceert pas vanaf 1981 ramingen voor het komende jaar. 

Tabel IV.1.5 geeft een beeld van de kwaliteit van de in het najaar gepubliceerde BBP-
ramingen voor het komende jaar van acht Europese conjunctuurinstituten. De
gepresenteerde kengetallen hebben betrekking op de prognoses voor de perioden 1971-
1984 en 1985-1997. Afgaande op de gemiddelde absolute voorspelfouten neemt het CPB
met de kwaliteit van de MEV-ramingen onder de beschouwde conjunctuurinstituten een
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middenpositie in. De ongelijkheidscoëfficiënt van de CPB-ramingen is echter, zeker voor
de tweede deelperiode, relatief hoog.

BBP-ramingen van CPB, NYFER en Consensus

De onderstaande grafieken geven het verloop in de tijd weer van
de BBP-prognoses van CPB, NYFER en Consensus voor 1996 en
1997. De Consensus-raming is gelijk aan het gemiddelde van de
prognoses van een aantal Nederlandse banken en effectenhui-
zen, zoals dat elke maand wordt gepubliceerd door Consensus
Economics uit Londen. Weergegeven zijn tevens de laatst gepu-
bliceerde realisatiecijfers van het CBS.

De grafieken laten zien dat de herzieningen van de drie
ramingen in de loop van de tijd min of meer vergelijkbaar zijn.
De economische groei is in beide jaren hoger uitgekomen dan
CPB, NYFER en Consensus raamden.
 De NYFER-prognoses blijken in de loop van de tijd relatief
sterk te veranderen. Dit hangt samen met het gehanteerde
voorspel-
instrumentarium. De ramingen van dit instituut steunen in sterke
mate op de ontwikkeling van financiële variabelen (zoals het
aandelenrendement), die geacht worden de toekomstverwach-
tingen van beleggers te weerspiegelen. Deze variabelen vertonen
vaak sterke mutaties, die tot dito aanpassingen van de geraamde
economische groei leiden. 

Voorspellingen BBP-groei, CPB, NYFER en Consensus, 1996-
1997
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Bij de tabel valt nog aan te tekenen dat de grote Europese landen een minder open
economie hebben dan de Nederlandse, zodat de desbetreffende conjunctuurinstituten
minder last hebben van ramingsfouten met betrekking tot de buitenlandse economische
ontwikkeling. Daarnaast zij opgemerkt dat voor elk van de instituten geldt dat de
ramingen minder grote fluctuaties vertonen dan de realisaties. Dit verschijnsel kenmerkt
dus niet alleen de MEV-ramingen, maar ook de najaarsramingen van de in de tabel
opgenomen instituten uit andere Europese landen.

Tabel IV.1.5 Trefzekerheid van de najaarsramingen van acht Europese conjunc-
tuurinstituten van de groei van het nationale BBP in het komende
jaara b

gemiddelde voorspelfout gemiddelde absolute 
voorspelfout 

ongelijkheidscoëfficiënt

1971-1984 1985-1997 1971-1984 1985-1997 1971-1984 1985-1997

Nederland, CPB 0,8 – 0,4 1,4 0,9 0,7 0,9
Duitsland, IFO 0,1 – 0,5 1,2 0,9 0,5 0,7
Frankrijk, INSEE 1,0 0,4 1,2 1,0 0,6 0,8
Italië, ISAEc . 0,2 . 0,5 . 0,5
Verenigd Koninkrijk, NIESR 0,6 0,1 1,5 1,1 0,7 0,8
Ierland, ESRId 0,3 – 1,7 1,1 2,7 0,5 0,9
Oostenrijk, WIFO – 0,5 – 0,3 1,5 1,1 0,6 0,8
Zweden, NIER 0,9 0,1 1,6 0,6 0,9 0,5

a De ramingen van de instituten uit andere Europese landen zijn ontleend aan Lars-Erik Öller and Bharat
Barot, 1999, Comparing the accuracy of European GDP forecasts, National Institute of Economic
Research, Working Paper no. 64.
b Als realisaties zijn de cijfers gehanteerd zoals gepubliceerd in de Economic Outlook van de OESO in
december van het jaar volgend op het jaar in kwestie.
c Het ISAE publiceert pas vanaf 1980 BBP-ramingen. 
d Het ESRI publiceerde voor 1977 geen raming. Dit jaar is bij de berekening van de kengetallen voor de
eerste deelperiode voor dit instituut daarom buiten beschouwing gelaten. 
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9 Tot de MOE-landen worden gerekend: Estland, Hongarije, Polen, Slovenië, Tsjechië, Bulgarije, Letland,

Litouwen, Roemenië en Slowakije. Voor de eerste vijf landen (MOE-1-landen) is toetreding voorzien in 2002.
De laatste vijf landen (MOE-2-landen) zullen tot na 2006 moeten wachten. 

IV.2 Is een verhoging van het EU-landbouwbudget onvermijdelijk?

De Europese Commissie stelt voor om het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid
(GLB) te hervormen. Ze wijst daarbij op de komende toetreding van een aantal
Midden- en Oost-Europese landen en de komende internationale handelsbespre-
kingen.
De Agenda 2000-maatregelen zullen de integratie van de Midden- en Oost-
Europese landen vergemakkelijken en ook de protectie van de Europese landbouw
doen verminderen, maar de problemen op deze terreinen zijn daarmee geenszins
opgelost. Bovendien is Agenda 2000 budgettair kostbaar. De eisen die de meest
belanghebbende groepen aan het GLB stellen, zijn onmogelijk met elkaar te
verzoenen. Er zal een keuze moeten worden gemaakt tussen een verhoging van het
landbouwbudget of een grotere daling van de landbouwinkomens.

IV.2.1 Inleiding

Het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie (EU) staat aan
de vooravond van een ingrijpende verandering. Als onderdeel van Agenda 2000 stelt de
Europese Commissie voor om een aantal garantieprijzen aanzienlijk te verlagen. Door de
jaarlijkse toeslagen (premies) te verhogen die akkerbouwers en rund- en melkvee-
houders per hectare resp. per dier ontvangen, zou de terugval in de agrarische inkomens
als gevolg van deze prijsverlagingen, gedeeltelijk worden gecompenseerd.  

Met deze nieuwe hervormingsvoorstellen wordt de beleidslijn voortgezet waarvoor bij
de hervorming van 1992 werd gekozen. Als motief verwijst de Europese Commissie
zowel naar bestaande onevenwichtigheden op de interne markt als naar de komende
internationale handelsbesprekingen die, onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie
(WTO), voor het einde van dit jaar een aanvang moeten nemen, en de uitbreiding van de
EU met landen uit Midden- en Oost-Europa (MOE)9. Door de interventieprijzen te
verlagen, zullen de prijzen van agrarische producten in de EU dichter bij die van de
wereldmarkt en de MOE-landen komen te liggen. 

In deze paragraaf zullen de Agenda 2000 voorstellen vanuit drie gezichtspunten worden
geanalyseerd. Allereerst zal worden nagegaan in hoeverre de te verwachten problemen
bij de komende WTO-onderhandelingen er door zullen worden opgelost. Daarna zullen
de gevolgen voor de toetreding van de MOE-landen centraal staan. En als derde
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gezichtspunt zullen de budgettaire en inkomensgevolgen van Agenda 2000 kort worden
besproken. Omdat zal blijken dat de eisen die vanuit de verschillende gezichtspunten
worden gesteld moeilijk met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht, zal een
compromis noodzakelijk zijn. In de slotparagraaf zullen enige belangrijke trade offs van
denkbare compromissen worden besproken. 

IV.2.2 Het GLB en het lopende wereldhandelsakkoord

Sedert de WTO-overeenkomst van 1994, het zogeheten Uruguay ronde-akkoord, is de
internationale handel in agrarische producten onderworpen aan de regels en de
anderszins disciplinerende werking van de WTO. De gevolgen hiervan voor de Europese
landbouw zullen, op de wat langere termijn, verstrekkend zijn. Stap voor stap zal de
bescherming aan de buitengrenzen worden afgebroken en zal de interne steun volledig
van de productie moeten worden ontkoppeld. Het nu lopende akkoord bevat concrete
afspraken voor de periode 1995-2000. Belangrijke elementen uit dit akkoord zijn:
(i)   Een beperking van de interne steun. 
(ii)  De omzetting van variabele heffingen10 en invoerquota in vaste tarieven met daaraan
gekoppeld een verlaging van die tarieven. 
(iii) Een vermindering van de uitvoersubsidies. 

Het nakomen van de afspraken blijkt tot nu toe geen al te grote moeilijkheden op te
leveren. Een korte bespreking van de redenen hiervoor verduidelijkt de problemen
waarmee de EU bij de komende onderhandelingen over een nieuw akkoord te maken
krijgt.

(i) De beperking van de interne steun met 20 %
Het gemak waarmee de EU de toezegging om de interne steun met 20% te verlagen na
kan komen, hangt bovenal samen met de wijze waarop die verlaging mag worden
berekend. Voor die berekening zijn alle steunmaatregelen die op de agrarische sector
betrekking hebben in drie groepen verdeeld, zogeheten boxen. 
S Tot de groene box-maatregelen worden de steunmaatregelen gerekend die geen
enkele (directe) invloed op de omvang van de agrarische productie hebben. Gedacht
moet worden aan maatregelen op het gebied van onderzoek, infrastructuur, voedselhulp
e.d. S Die productneutraliteit geldt niet voor de zogeheten gele box-maatregelen. Hiertoe
worden alle maatregelen gerekend die de productmarkten juist in hoge mate verstoren.
De impliciete productsubsidies die via het systeem van garantieprijzen en maatregelen
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11 De garantieprijzen van een aantal producten werden verlaagd terwijl tegelijkertijd inkomenscompensaties

in de vorm van dierpremies en hectaretoeslagen werden ingevoerd.

aan de grens aan producenten worden gegeven, vormen de belangrijkste inhoud van de
gele box in de EU. 
S Tot slot zijn er de blauwe box-maatregelen, een tussencategorie. In de blauwe box
vallen alle steunmaatregelen die niet helemaal groen maar ook niet helemaal geel zijn.
Anders gezegd: blauwe box steun is niet volledig productieneutraal, maar ook niet volledig
gekoppeld aan de omvang van de productie. Bovendien wordt de steun pas ontvangen
als een boer tevens maatregelen doorvoert die de omvang van de productie beperkt.
Inkomenssteunmaatregelen in de vorm van hectaretoeslagen en dierpremies in
combinatie met quotum- en braakleggingsregelingen, zijn de belangrijkste voorbeelden
van blauwe box steun. 

Kern van de hervorming die de EU in 1992 doorvoerde, was de omzetting van
prijssteun in inkomenssteun.11 In termen van de drie WTO-boxen: de omzetting van gele
box steun in blauwe box steun. Omdat de afgesproken 20% reductie slechts behoeft te
worden toegepast op de steunmaatregelen die tot de gele box behoren (de blauwe en
groene box-maatregelen zijn in het Uruguay-akkoord vrijgesteld), voldeed de EU met de
invoering van de hervorming in 1992, al ruimschoots aan de eis van reductie van interne
steun.

(ii) De omzetting van variabele heffingen en invoerquota in vaste tarieven en een
verlaging van die tarieven met gemiddeld 36%
Ook de omzetting van variabele heffingen en invoerquota in vaste tarieven, de zogeheten
tarificatie, en de stapsgewijze verlaging van de aldus berekende tarieven met gemiddeld
36%, heeft tot nu toe betrekkelijk weinig gevolgen voor de invoer gehad. Belangrijkste
oorzaak hiervan is dat de tarificatie zodanig werd uitgewerkt dat zeer hoge vaste tarieven
resulteerden. In sommigen gevallen zijn die zelfs zo hoog dat, met recht, van dirty
tariffication wordt gesproken. Een verlaging van deze hoge tarieven met een
ongewogen (!) gemiddelde van 36% heeft dan weinig effect op de markttoegang.
Bovendien bevatten de afspraken ontsnappingsclausules voor het geval de invoerprijs
onverhoeds onder een van tevoren vastgestelde drempelprijs komt te liggen.

(iii) Een vermindering van de uitvoersubsidies
In de periode 1995-2000 dient de EU het volume dat met subsidie wordt geëxporteerd
met 21% te verlagen. Tevens dient, in dezelfde periode, het bedrag dat aan uitvoersubsi-
dies wordt uitgegeven met 36% af te nemen. Deze afspraken blijken in de praktijk nog
de meeste problemen op te leveren. Dit komt niet alleen door het ongewisse karakter van
de wereldmarkt waar prijzen scherp kunnen fluctueren maar ook omdat de interne markt
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12 CAPMAT is een model waarmee de ontwikkelingen van de landbouw van de EU-15 kunnen worden

gesimuleerd. Het CAPMAT-model is ontwikkeld in een samenwerkingsproject van het LEI-DLO in Den
Haag, de SOW-VU in Amsterdam en het CPB.

13 Als de wereldmarktprijzen maar hoog genoeg zijn, is er natuurlijk geen protectievuiltje meer aan de lucht.

In de tabel is voor de jaren 2005 en 2010 met wereldmarktprijzen gerekend die min of meer als consensusprij-
zen van experts kunnen worden beschouwd; voor 1995 zijn de wereldmarktprijzen berekend als het verschil
tussen de interne EU-prijzen en de betaalde uitvoer subsidie per eenheid product. In de publicatie SOW-VU,
LEI-DLO en CPB (1998), ‘Gevolgen van Agenda 2000 voor de Europese landbouw’ kan een nadere
toelichting op de veronderstellingen worden gevonden.

tekenen van vraagverzadiging vertoont. Voor extra productie is de wereldmarkt dan de
enige structurele uitlaatklep. Voor rundvlees is er bovendien nog het negatieve effect op
de consumptie van de gekke-koeien ziekte (BSE). Echter, voor de belangrijkste
producten waarvoor problemen kunnen ontstaan, gelden productiebeperkende maatrege-
len in de vorm van quotabeleid en braakleggingsregelingen. Modelsimulaties met
CAPMAT12 wijzen uit dat met een bescheiden aanscherping van de bestaande aanbod-
restricties de meeste problemen ook de komende jaren kunnen worden opgelost. Bij
rundvlees en granen is dit echter niet het geval. Bij ongewijzigd beleid zullen de
rundvleesvoorraden de komende jaren oplopen tot boven de miljoen ton. En om aan
huidige WTO-afspraken te voldoen, zou in 2005 bij normale oogsten zo’n 17,5% van het
graanareaal van de EU braak moeten worden gelegd.

IV.2.3 De komende wereldhandelsronde

In hoeverre leiden de huidige afspraken tot een liberalisatie van de Europese landbouw?
Een duidelijke indicatie hiervan wordt verkregen door de interne prijzen van de EU te
vergelijken met die op de wereldmarkt. Tabel IV.2.1 geeft de verhoudingen weer tussen
de interne EU-prijzen en de prijzen op de wereldmarkt. Bij de berekening ervan is
verondersteld dat de prijzen op de wereldmarkt zich de komende jaren weer enigszins
zullen herstellen van het huidige lage niveau en dat, nadat de WTO-afspraken volledig
zijn nagekomen, de interne EU-prijzen structureel 1% meer dalen dan de prijzen op de
wereldmarkt. Onder deze, niet al te extreme, vooronderstellingen13 blijkt duidelijk dat op
de weg naar liberalisatie, geïnterpreteerd als: het afwezig zijn van gele box-maatrege-
len, voortgang wordt geboekt maar dat de weg nog lang niet is afgelegd. In het Uruguay-
akkoord was dit overigens al voorzien.



SPECIALE ONDERWERPEN 161

14 De Cairns-groep bestaat uit een groep agrarische exportlanden die in de discussie in belangrijke mate

gezamenlijk optreden. Leden van de Cairns-groep zijn Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Chili,
Columbia, Fiji, Indonesië, Maleisië, Nieuw Zeeland, Paraguay, Philippijnen, Zuid-Afrika, Thailand en
Uruguay.

15 De recente enorme prijsdalingen van een aantal landbouwproducten op de wereldmarkt, hebben in de

Verenigde Staten een tegenbeweging doen ontstaan die het principe van de vrijhandel met minder
enthousiasme omhelst.

Het akkoord vermeldt daarom dat een jaar voor het einde van de implementatieperiode
van de afspraken, het onderhandelingsproces opnieuw moet worden begonnen, dat wil
zeggen: voor 1 januari 2000.

Tabel IV.2.1 Verhouding interne prijzen en prijzen op de wereldmarkt

1995 2005 2010

Tarwe 137 122 115
Overige granen 248 168 159
Melkvet 441 188 177
Melkeiwit 204 131 124
Rundvlees 229 151 143

Standpunten van de Verenigde Staten en de Cairns-groep in de
nieuwe onderhandelingen

Hoewel de standpunten van de belangrijkste landen en landenblokken met betrekking tot
de nieuwe onderhandelingen nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd, zijn de signalen
helder genoeg voor de vaststelling van een globale richting. Voor de EU zijn vooral de
standpunten van de Verenigde Staten en die van de Cairns-groep14 van belang. Zowel
de Verenigde Staten als de Cairns-groep zullen, zo is nu wel duidelijk, hard inzetten voor
een verdere liberalisatie.15 

Die harde inzet betekent allereerst dat zij zullen streven naar een volledige afschaffing
op korte termijn van alle uitvoersubsidies. Aangezien de EU de laatste jaren verantwoor-
delijk was voor ruim 80% van alle mondiaal betaalde uitvoersubsidies, zou zo’n afspraak
de EU meer dan welk ander land treffen. 

Voor wat betreft de markttoegang staan de Verenigde Staten en de Cairns-groep een
significante verlaging van de bestaande vaste tarieven voor ogen. De algemeen gedeelde
opvatting is dat het effect op de markttoegang van de tarificatie en de verlaging van de
invoertarieven met gemiddeld 36%, klein is geweest en dat het positieve aspect van
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16 Een speciaal punt van belang voor de Verenigde Staten betreft de toegang tot de EU-markt van weten-

schappelijk veilig geachte genetisch gemodificeerde gewassen en vlees dat met hormonen is geproduceerd.

tarificatie vooral moet worden gezocht in haar functie als raamwerk waarbinnen
transparant over een daadwerkelijke versoepeling van markttoegang kan worden
onderhandeld. In de nieuwe besprekingen zullen zowel de Verenigde Staten als de
Cairns-groep van deze transparantie gebruik maken.16

De Verenigde Staten en de Cairns-groep hameren eveneens op een aanzienlijke
verlaging van de interne steun. Een voor de EU gevoelig punt daarbij is de eis van een
aantal landen om de blauwe box-maatregelen, zoals de in de EU uitgekeerde directe
inkomenssteun, niet meer uit te zonderen van kortingsafspraken over interne steun.
Blauwe box-maatregelen moeten volgens deze landen als gewone steun worden
aangemerkt. Onder andere Australië is een felle voorstander van opheffing van de
blauwe box en de overheveling van de inhoud van de blauwe box naar de gele box.

IV.2.4 Agenda 2000 en de komende WTO-onderhandelingen

Mede vooruitlopend op de nieuwe WTO-onderhandelingen heeft de EU de Agenda 2000
voorstellen naar voren gebracht. Kort samengevat, en met verwaarlozing van de in dit
verband minder belangrijke elementen, behelzen die voorstellen een verlaging van de
interventieprijzen voor granen, zuivel en rundvlees met resp. 20%, 15% en 30%. Ter
compensatie van de negatieve inkomenseffecten wordt voorgesteld de directe inkomens-
ondersteuning in de vorm van dier- en hectarepremies te verhogen. Ruwe berekeningen
wijzen uit dat dankzij de verhoging van de premies het negatieve inkomenseffect voor de
boeren voor ongeveer 60% wordt goedgemaakt.

Tegen de achtergrond van de komende WTO-onderhandelingen dringen zich twee
vragen op: 
(i) In hoeverre dragen de Agenda 2000 voorstellen bij aan een vermindering van de
protectie van de EU-landbouw? 
(ii) Hoe verhouden de voorstellen zich tot de voorstellen van de Verenigde Staten en de
Cairns-groep? 
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17 Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen in deze paragraaf zijn uitgedrukt in constante euro van 1998.

Tabel IV.2.2 Verhouding interne prijzen en prijzen op de wereldmarkt

Ongewijzigd beleid Agenda 2000

1995 2005 2010 2005 2010

Tarwe 137 122 115 100 100
Overig granen 248 168 159 135 127
Melkvet 441 188 177 159 151
Melkeiwit 204 131 124 112 105
Rundvlees 229 151 143 106 100

Lagere interventieprijzen impliceren, in beginsel, een afname van de interne steun. Als
maatstaf hiervoor kan het effect van de prijsverlaging op de verhouding interne EU-prijs
vs. wereldmarktprijs worden gebruikt. Zoals van tabel IV.2.2 valt af te lezen, zal het
verschil tussen het interne prijspeil en het (verwachte) prijspeil op de wereldmarkt na
invoering van Agenda 2000 aanzienlijk afnemen. Voor tarwe is het prijsverschil in 2005
zelfs geheel verdwenen; voor rundvlees geldt hetzelfde in 2010. In de tabel is met
dezelfde wereldmarktprijzen als in tabel IV.2.1 gerekend. Met name voor graan en
rundvlees liggen de huidige wereldmarktprijzen beduidend onder het in de berekeningen
veronderstelde niveau.

Voor zuivel en, in mindere mate, andere granen blijven, zelfs na invoering van Agenda
2000, nog aanzienlijke prijsverschillen bestaan. Dat geldt nog meer voor een aantal
beschermde producten waarvoor geen hervormingsvoorstellen zijn gedaan. Suiker is
daarvan misschien wel de belangrijkste. Dit betekent dat, behalve voor tarwe en op
termijn voor rundvlees, de protectie aan de buitengrenzen zal moeten blijven bestaan.
Weliswaar kan een verlaging van de invoerheffingen met enige tientallen procenten
worden doorgevoerd voor de producten waarvoor de garantieprijzen worden verlaagd,
maar het systeem van garantieprijzen impliceert nu eenmaal dat de bescherming aan de
buitengrens minstens zo hoog moet zijn als het verschil tussen de garantieprijs en de
wereldmarktprijs.
Omdat de interne prijzen dichter bij de wereldmarktprijzen komen te liggen, niet alleen
relatief maar ook absoluut, is bij afzet buiten de EU per eenheid product minder subsidie
nodig. Berekeningen met CAPMAT wijzen op een totale vermindering van uitvoerssubsi-
dies in 2005 ten opzichte van een situatie van ongewijzigd beleid met ruim 45 %; ten
opzichte van de situatie in 1995 bedraagt de vermindering zelfs 65%. Volgens die
berekeningen is in 2005 nog i 2,8 mld17 aan uitvoersubsidie nodig om de interne
overschotten in derde landen te kunnen afzetten.
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18 Omdat de prijsdalingen niet geheel gecompenseerd worden, is er sprake van een kleine daling van de som

van de gele en blauwe box steun.

Op grond van een en ander kan worden geconcludeerd dat de protectie van de Europese
landbouw met de introductie van de Agenda 2000 hervormingsvoorstellen aanzienlijk zal
afnemen. Maar daarmee is nog niet gezegd dat de voorstellen probleemloos door de
Verenigde Staten en de landen behorende tot de Cairns-groep zullen worden geaccep-
teerd. Om drie redenen zullen de voorstellen binnen de WTO-onderhandelingen
problemen opleveren:

Ten eerste is met uitzondering van tarwe en, op de langere termijn, van rundvlees,
voor 2010 geen sprake van een volledige afschaffing van uitvoersubsidies. Weliswaar
zal een daling optreden, maar die daling is bovenal een gevolg van de omzetting van
directe prijssteun in hectaretoeslagen en dierpremies. De marktverstorende werking zal
blijven bestaan. Bovendien zal, vanwege de geplande versoepelingen van de aanbodre-
stricties die eveneens onderdeel van Agenda 2000 zijn, het volume van het uitvoerover-
schot van granen en zuivelproducten de komende jaren hoogstwaarschijnlijk fors
toenemen.

Ten tweede, en deels in samenhang met het eerste punt, zullen de voorgestelde
hervormingsmaatregelen in 2005 tot een toename leiden van het totaal aan dierpremies
en hectaretoeslagen uitgekeerde bedrag met bijna i 8,5 mld.. Anders gezegd: de blauwe
box steun zal met meer dan 40% stijgen. Deze ontwikkeling staat haaks op het streven
van een aantal exporterende landen om binnen WTO-verband de blauwe box steun tot
echte (= gele box) steun te rekenen, steun dus die juist naar beneden moet worden
gebracht.18

Ten derde zwijgt Agenda 2000 over een verandering (verlaging) van de invoertarie-
ven, ook van de producten waarvan de garantieprijzen worden verlaagd. In de praktijk
betekent dit, dat voor een groot aantal producten de prijssignalen van de wereldmarkt de
boeren in de EU ook de komende jaren niet zullen bereiken. En ook dat er geen sprake
zal zijn van een vergroting van de markttoegang. Een aantal landen, waaronder sommige
ontwikkelingslanden, zal tijdens de WTO-onderhandelingen vermoedelijk hameren op een
gemakkelijkere toegang voor producten als suiker, fruit en groenten.
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19  Zie bijv. EC (1997), ‘The CAP and Enlargement. Agrifood price developments in five associated

countries’ European Economy, no.2 1997.

20 Het gedrag van Hongarije is in dit verband illustratief. Anticiperend op toetreding tot de EU heeft

Hongarije enige tijd geleden het lidmaatschap van de Cairns-groep opgezegd. Estland is een interessante
uitzondering op het algemene gedrag van de MOE-1-landen. In dit land kent de landbouw praktisch geen
bescherming. Zie ook Bergschmidt en Hartmann (1998), ‘Agricultural Trade Policies and Trade Relations
in Transition Economies’, IAMO, Halle; of OECD (1998) ‘Agricultural Policies in Emerging and Transition
Economies’. 

IV.2.5 Agenda 2000 en de uitbreiding van de EU 

Agenda 2000 is ook bedoeld om de integratie van de MOE-landen in de EU te
vergemakkelijken. In hoeverre zullen de Agenda 2000-maatregelen daaraan bijdragen?
Ruwweg zijn er met betrekking tot die integratie twee typen problemen. Het eerste hangt
samen met het effect dat integratie zal hebben op het prijspeil binnen de MOE-landen.
Een gemiddeld gezin in de MOE-landen besteedde in het midden van de jaren negentig
ongeveer 40% van het huishoudbudget aan voedsel. Een significante verhoging van de
voedselprijzen als gevolg van het van kracht worden van het gemeenschappelijke
landbouwbeleid, zal daarom een merkbaar effect op de koopkracht van de niet-
agrarische bevolking hebben. Het tweede probleem is bovenal een intern EU probleem.
Verschillende lidstaten,waaronder Nederland, oefenen grote druk uit om de EU-uitgaven
niet te laten groeien en, zo mogelijk, te laten krimpen. Voor die landen zal een volledige
integratie op grote bezwaren stuiten indien ze gepaard gaat met een beduidende toename
van de uitgaven voor het landbouwbeleid.

Om de vraag naar het integratie-effect op het levenspeil in de MOE-landen te kunnen
beantwoorden, zouden eigenlijk gedetailleerde prijsgegevens van agrarische producten
in de MOE-landen nodig zijn. Die zijn niet voor alle landen en producten voorhanden. Uit
de wel beschikbare informatie19 blijkt dat de af-boerderijprijzen in het midden van de
jaren negentig in de meeste MOE-landen, waaronder Polen en Tsjechië, beduidend onder
die in de EU-15 lagen. Opmerkelijk is wel dat de verschillen de afgelopen jaren zijn
afgenomen. De oorzaak hiervan is dat na een periode van liberalisatie in de beginjaren
negentig, de meeste MOE-landen hun landbouw zijn gaan beschermen, o.a. door de
introductie van invoerheffingen en, in sommige gevallen, van uitvoersubsidies. Kortom,
het landbouwbeleid van de meeste MOE-landen is de laatste jaren steeds meer op dat
van de EU gaan lijken.20 De interne prijzen zijn hierdoor boven de wereldmarkt komen
te liggen. Omdat bij uitvoering van Agenda 2000 de interne EU prijzen zullen dalen (zie
tabel IV.2.2), kan worden geconcludeerd dat een integratie van de MOE-1-landen in de
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21 Suiker is een belangrijke uitzondering.

22 LEI-DLO (1998), ‘EU-landbouwuitgaven bij volledige integratie van de MOE-landen’. In de berekeningen

is verondersteld dat het GLB voor de MOE-1-landen in 2006 volledig van toepassing is en voor de MOE-2-
landen in 2010. 

23 Zie voetnoot 1 voor een opsomming van de landen die tot de MOE-1 worden gerekend.

24 EC (1998), ‘CAP Reform Proposals, Impact Analyses’, DG VI.

25 In dit ‘business as usual’ scenario dalen de landbouwuitgaven reëel met 0,9% per jaar. Ofwel met i 3,2

miljard (Euro 1998) in de periode 1995-2005.

EU voor de meeste producten geen heel grote prijsschokken zal veroor-zaken op af-
boerderijniveau in die landen.21 
De gevolgen voor de EU-landbouwbegroting, het tweede probleem, zijn veel groter.
Berekeningen door LEI-DLO wijzen uit dat bij een volledige integratie van alle MOE-
landen, de landbouwbegroting van de EU met tussen de i 13,7 en 19,3 miljard zal
toenemen.22 Ter vergelijking: de ontwerpbegroting voor 1998 vermeldt een totaal bedrag
aan landbouwuitgaven van i 41,2 mld. Het totale budget van de EU zou 16 à 23%
stijgen. Bij toetreding van alleen de MOE-1-landen23 zijn de bedragen uiteraard lager.
Afhankelijk van de vooronderstellingen resulteert dan een (jaarlijks) bedrag van minimaal
i 8,4 mld en maximaal i 11,0 mld. Voor ruim 90% zullen deze bedragen in de vorm van
directe steun aan de boeren van de MOE-landen moeten worden uitgekeerd, een kleine
10% zal dienen ter financiering van uitvoersubsidies en andere marktmaatregelen. 

IV.2.6 Totale budgetgevolgen van Agenda 2000 

Geconcludeerd mag worden dat een volledige integratie van de landbouw van de MOE-
landen, dus inclusief het toekennen van de bestaande en geplande dier- en hectarepre-
mies, een kostbare zaak is. In het licht van het streven naar budgetbeperking mag
duidelijk van een probleem worden gesproken. Daar komt nog bij dat ook zonder
uitbreiding de invoering van de Agenda 2000 tot een aanzienlijke stijging van de
landbouwuitgaven zal leiden. Berekeningen met CAPMAT die in opdracht van de
Europese Commissie zijn uitgevoerd,24 komen voor het jaar 2005 uit op een (reële)
stijging van i 6,0 mld ten opzichte van een scenario waarin verondersteld wordt dat het
huidige beleid ongewijzigd wordt voortgezet.25 Deze i 6,0 mld is het saldo van een
toename van de dierpremies en hectaretoeslagen met i 8,4 mld en een verlaging van de
uitvoersubsidies met i 2,4 mld. 

De budgetstijging (excl. het integratie-effect) is een direct gevolg van de omzetting
van (impliciete) prijssubsidie in directe steun in de vorm van premies die via de EU-
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26 In de toelichting op Agenda 2000 stelt de Europese Commissie dat ‘het voor iedereen volstrekt duidelijk

moet zijn dat met de hervorming die wordt aangenomen ook de grenzen worden getrokken van hetgeen de
Unie in de komende internationale onderhandelingen kan aanvaarden’. Daarmee wordt gesuggereerd dat de
inzet ook het maximale eindbod is.

begroting worden gefinancierd. Agenda 2000 maakt als het ware een groter deel van de
steun aan de agrarische sector zichtbaar. Die omzetting is overigens onvoldoende om de
gevolgen voor de agrarische inkomens van de prijsdalingen volledig te compenseren.
Weliswaar kunnen door aanpassing van het productieplan de negatieve effecten op het
landbouwinkomen enigszins verzacht worden, maar desondanks, zo wijzen berekeningen
met CAPMAT uit, wordt de landbouw in de EU als gevolg van Agenda 2000
geconfronteerd met een inkomensachteruitgang per bedrijf van bijna 5,5 %. Daarbij is
het van belang te weten dat die inkomensachteruitgang niet gelijkmatig over de lidstaten
en bedrijfstypen verdeeld zal zijn. Voor Nederland wordt de gemiddelde inkomensachter-
uitgang per bedrijf op ongeveer 7% geschat. Op de meeste graanbedrijven en bedrijven
met melk- en vleesvee zal de inkomensachteruitgang dit percentage nog weer aanzienlijk
overschrijden.

IV.2.7 Agenda 2000: een eerste balans

Uit de analyse en beoordeling tot nu toe doemt een gemengd maar per saldo toch tamelijk
somber beeld op:
Als de EU met de landbouwvoorstellen uit Agenda 2000 de komende WTO-onderhande-
lingen binnengaat, dan mogen grote problemen worden verwacht. Die problemen
betreffen de instandhouding van uitvoersubsidies, de forse verhoging van de blauwe box
subsidies en het niet verder openstellen van de buitengrenzen. De meeste derde landen,
waaronder de Verenigde Staten, staan een beleid voor dat zeer van dat van de EU
verwijderd is.26 

Binnen de EU zal vooral de forse stijging van de benodigde landbouwbudgetten
problematisch zijn. Om de Agenda 2000 voorstellen zowel in de EU-15 als in de MOE-1-
landen door te voeren, is, ten opzichte van ongewijzigd beleid, een (reële) structurele
verhoging van het landbouwbudget nodig met, naar schatting, tussen de i 14 mld en bijna
i 17 mld, ofwel met 30 à 40%. De later in de tijd geplande uitbreiding met de MOE-2-
landen zou nog eens een verhoging vergen van tussen de i 5,3 mld en i 8,3 mld. Voor
een aantal landen, waaronder Nederland, lijken deze bedragen nauwelijks acceptabel. 

Tot slot blijkt uit de reacties tot nu toe dat ook de boeren binnen de EU in het
algemeen zeer ontevreden met de Agenda 2000 voorstellen zijn. Die ontevredenheid
heeft vanzelfsprekend in eerste instantie te maken met de negatieve inkomenseffecten
van de maatregelen. Maar tevens speelt een rol dat door de verschuiving van
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productsteun naar directe toeslagen, de steun veel meer als zodanig wordt ervaren. De
landbouw verkiest ‘onzichtbare’ prijssteun boven zichtbare directe inkomenssteun die
door buitenstaanders veelal als vorm van ‘bijstand’ wordt gezien.

Tabel IV.2.3 Dier- en hectarepremies in de MOE-1-landen bij volledige integra-
tie en na invoering van Agenda 2000 in euro van 1998

Totale directe steun Steun per agrarisch gezin 

mln euro euro
Estland 224 6087
Hongarije 1787 8463
Polen 5159 2007
Slovenië 187 5937
Tsjechië 1640 15385
Totaal MOE-1 8997 3044
Totaal EU-15 27172 5521
wv. Nederland 619 4338

Bron: Berekend uit resp. ontleend aan LEI-DLO op. cit. en CAPMAT.

Zijn er dan helemaal geen ‘positieve’ effecten van de Agenda 2000 aan te wijzen? Ja,
die zijn er ook. Ten eerste is sprake van een verdere loskoppeling van de steun aan de
agrarische productie. De prijzen waarmee boeren in de EU na invoering van de Agenda
2000 maatregelen worden geconfronteerd, zijn daardoor een betere weerspiegeling van
de schaarsteverhoudingen dan de huidige prijzen. Van die efficiency-winst profiteren
allereerst de afnemers, in casu de consumenten in de EU. Voor een iets groter
consumptiepakket behoeven ze, zo blijkt uit CAPMAT-berekeningen, in 2005 ongeveer
i 13,9 mld minder te betalen. Deze ‘winst’ is groter dan het inkomensverlies van de EU-
boeren. Indien de Agenda 2000 hervormingsvoorstellen onderdeel zijn van een langjarig
proces naar volledige liberalisatie van de EU-landbouw, zal de sector op den duur ook
zelf de vruchten van die efficiency-winst plukken doordat ze de internationale
concurrentie beter aan kan. 

Een winstpunt van de maatregelen is ook dat de prijzen van landbouwproducten
binnen de EU dichter bij die in de MOE-landen komen te liggen. Dit vergemakkelijkt het
proces van toetreding van de MOE tot de EU. Bij een volledige invoering van het GLB
zijn de boeren in de MOE-landen de allergrootste winnaars. Weliswaar krijgen zij, als
gevolg van de Agenda 2000, met iets minder hoge productprijzen te maken dan onder het
huidige GLB het geval zou zijn, maar daar tegenover staat dat een volledige integratie tot
een fors bedrag aan directe steun in de vorm van dierpremies en hectaretoeslagen zal
leiden. In tabel IV.2.3 is de totale directe steun voor de landbouwende bevolking van de
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vijf MOE-1-landen uitgesplitst naar land. In de berekening is de totale compensatie per
land gelijkgesteld aan het gemiddelde van de in de eerder geciteerde LEI-DLO studie
gegeven bandbreedte. Bij de berekening per gezin is verondersteld dat een agrarisch
gezin gemiddeld vier personen telt.

Een agrarisch gezin in de MOE-1-landen zou gemiddeld in aanmerking komen voor ruim
i 3000 directe steun. Wel lopen de bedragen per land sterk uiteen. Meest opvallend is
de hoogte van de berekende steun voor Tsjechië. Ter vergelijking is ook de gemiddelde
directe steun voor een even groot agrarisch gezin in de huidige EU en Nederland in de
tabel opgenomen. In de huidige EU bedraagt die iets meer dan i 5500; het bedrag voor
Nederland ligt daar ruim 20% onder. 

IV.2.8 Alternatieven

Een hervorming van het GLB zou voor de meest direct betrokken partijen aanvaardbaar
zijn indien aan de volgende vier voorwaarden zou worden voldaan:
(i) De EU zou op niet al te lange termijn zijn uitvoersubsidies af moeten schaffen, zijn
markten meer open moeten stellen voor invoer uit derde landen en dier- en hectarepre-
mies meer los moeten koppelen van de productie.
(ii) De hervorming zou niet of nauwelijks tot een stijging van de budgetuitgaven moeten
leiden. 
(iii) De landbouwinkomens zouden als gevolg van een hervorming niet al te zeer mogen
dalen.
(iv) Integratie van de MOE-landen zou budgettair geen grote gevolgen mogen hebben.
Terwijl het prijspeil niet te veel van dat in de MOE-landen zou mogen afwijken. 
Enige reflectie leert snel dat het onmogelijk is tegelijkertijd aan al deze eisen te voldoen.
Iedere hervorming zal daarom noodzakelijkerwijs het karakter van een compromis
bezitten. Vanuit een lange termijn perspectief bezien, zou het accent daarbij kunnen
liggen op ofwel het hoog houden van de interne prijzen zodat zo min mogelijk van directe
toeslagen gebruik behoeft te worden gemaakt ofwel op een vermindering van de
protectie waarbij de verleende steun steeds meer verschuift in de richting van
ontkoppelde steun. Alvorens de trade-offs te schetsen die bij de formulering van zo’n
compromis van belang zijn, zal kort op de belangrijkste voor- en nadelen van deze
beleidsalternatieven worden ingegaan.

(i) Een beleid van hoge interne prijzen 
Een hoog intern prijsniveau is aantrekkelijk voor de (zittende) boeren. Vandaar ook dat
ieder beleidsvoorstel gericht op een serieuze verlaging van de garantieprijzen heftige
reacties oproept bij de landbouw. Omdat bij een hoog intern prijsniveau geen dier- en
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hectaretoeslagen nodig zijn, behoeft dit type beleid, zolang er geen exportoverschotten
zijn, ook budgettair weinig of niets te kosten. Ook om een dergelijk beleid binnen WTO-
verband aanvaard te krijgen, zal de EU het ontstaan van overschotten moeten
verhinderen. Daarom zal de keuze voor een beleid van hoge interne prijzen, zoals in
Nederland bijvoorbeeld wordt voorgestaan door de jonge boeren, altijd gepaard moeten
gaan met volumebeleid. Bij de keuze hiervoor zou het huidige stelsel van aanbodbeper-
kingen, dat momenteel o.a. betrekking heeft op zuivel, suiker en granen, nog verder
moeten worden aangescherpt alsmede moeten worden uitgebreid naar andere producten.

Tegenover de aantrekkelijkheid in termen van budget en agrarische inkomens staan
ook nadelen. In feite zal de keuze voor een dergelijk landbouwmodel leiden tot autarkie.
Eerst op EU-niveau en, als uitkomst van interne discussies om quotaverdelingen, in
tweede instantie ook steeds meer op lidstaat-niveau. De ontwikkelingen op de Europese
zuivelmarkt in de afgelopen jaren zijn in dit verband illustratief. Stap voor stap trekt de
EU zich terug van de wereldmarkt. En binnen Europa is de zuivelproductie in de netto-
importerende landen relatief minder afgenomen dan in de traditionele exporterende
landen.

Het autarkiemodel gaat ervan uit dat de Europese boer de mondiale concurrentie niet
aan kan, nu niet maar ook in de toekomst niet. Een nadeel voor de interne afnemers, i.c.
de consumenten, is dat zij verplicht zijn relatief hoge prijzen voor hun producten te
betalen. De reeds bestaande ‘gedwongen winkelnering’ blijft bij een verschuiving in de
richting van het autarkiemodel in stand en wordt zelfs verstevigd. Die ‘gedwongen
winkelnering’ zal, als gevolg van de hoge agrarische grondstoffenprijzen, ook de expansie
van de voedingsmiddelenindustrie van de EU bemoeilijken. Het opleggen van het
autarkiemodel aan de MOE-landen zal de integratie niet vergemakkelijken. Weliswaar
zou het ‘Brusselse’ budget er door worden ontlast, maar daartegenover staan grote
prijsstijgingen in de MOE-landen. Tevens zou worden verhinderd dat de MOE-landen
concurrerend de wereldmarkt op kunnen.

(ii) Een beleid gericht op afschaffing van de protectie
Bij de keuze voor zo’n beleid zullen de garantieprijzen meer moeten dalen dan onder
Agenda 2000 wordt voorgesteld. Uiteindelijk zou een niveau moeten worden bereikt dat
gekenschetst zou kunnen worden als het ‘structurele wereldmarktniveau’. 

Een snelle doorvoering van een dergelijk beleid brengt veel maatschappelijke
aanpassingskosten met zich mee. Desalniettemin zitten er een aantal aantrekkelijke
kanten aan. Ten eerste zou de EU haar geïsoleerde positie binnen de WTO kwijt raken.
De voordelen hiervan beperken zich niet tot de landbouw- en voedingsmiddelensector,
een minder defensieve houding in discussies over internationale handel van landbouwpro-
ducten zou de positie van de EU binnen de WTO op niet-agrarische terreinen aanzienlijk
versterken.
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Ook zou de EU haar markt dan open kunnen stellen voor invoer uit derde landen van, tot
dan toe, beschermde producten. Het gevaar voor extreem lage prijzen lijkt minder groot
indien het krachtig afbreken van steun samen zou gaan met een even krachtige
vermindering van agrarische steun in niet-EU-landen. De wereldmarktprijzen zouden dan
vermoedelijk aanzienlijk stijgen. In die omstandigheden zou de EU zich met betrekking
tot een aantal agrarische producten hoogstwaarschijnlijk ontwikkelen tot een internatio-
naal concurrerende aanbieder. Tegen de achtergrond van enerzijds een groeiende
wereldbevolking en een groeiende wereldeconomie en anderzijds de aantasting en
achteruitgang van veel vruchtbare landbouwgebieden, is dit een economisch aantrekkelijk
vooruitzicht.

Een keuze voor het vrijhandelsmodel betekent niet dat de inrichting van ruraal Europa
uitsluitend een bijproduct van een naar efficiency strevende landbouw behoeft te zijn. De
huidige wijze van landbouw bedrijven binnen Europa, die in veel gebieden gekenmerkt
wordt door kleinschaligheid en regionaal aantrekkelijke landschappen, zou kunnen worden
behouden door een vergoeding te geven voor de instandhouding van die waardevolle
elementen. Dit betekent dat zulke eventuele vergoedingen maximaal gekoppeld zouden
moeten worden aan prestaties (externe effecten) op milieu- en landschappelijk gebied.
Daarmee zou de steun tot de groene box-maatregelen gaan behoren en binnen WTO-
verband aanvaardbaar zijn.

Vanuit een economisch gezichtspunt ligt het daarbij voor de hand om de lidstaten zelf
voor de financiering van de toeslagen zorg te laten dragen. Als de positieve externe
effecten (de uiteindelijke rechtvaardiging voor de toeslagen) vooral op nationaal niveau
worden genoten, ligt het in de rede om op het nationale niveau de kosten neer te leggen.
Inkomensherverdelingsdoelstellingen tussen lidstaten kunnen efficiënter op een
andere wijze worden gerealiseerd. Een keuze voor financiële renationalisatie zou ook
tegemoet komen aan het binnen de EU breed onderschreven subsidiariteitsprincipe. Het
huidige beleid stimuleert bovendien het ‘free rider’ gedrag. De discussies over Agenda
2000 waar individuele lidstaten uitzonderingen (= extra steun) voor specifieke eigen
sectoren trachten te realiseren, zijn hiervan een illustratie.  

De integratie van de MOE-landen zou onder dit soort beleid vanzelfsprekend veel
minder problemen met zich brengen. En tot slot zouden de EU-consumenten met lagere
productprijzen worden geconfronteerd.

De vraag komt op wat de bezwaren dan wel zijn van het vrijhandelsalternatief. Het
belangrijkste bezwaar is dat een forse verlaging van de prijzen gecombineerd met een
veel grotere openstelling van de markt voor producten uit derde landen, vermoedelijk
grote gevolgen voor de agrarische inkomens zal hebben. Wel zal het inkomenseffect
gedempt worden door het goedkoper worden van de productiemiddelen. Met name
toetreders zullen hiervan profiteren. Een structurele afname van de winstgevendheid zal
namelijk tot uitdrukking komen in een waardevermindering van grond en productiequota
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27 Ter illustratie: Nederlandse melkveehouders hebben in 1998 voor ongeveer anderhalf miljard gulden in

melkquota geïnvesteerd, ofwel zo’n 50 000 gulden per bedrijf. Daarnaast huurden ze nog eens voor zo’n 250
miljoen gulden aan ‘lease melk’. 

en dus in een verlaging van de kostprijs van de producten.27 In zoverre de productiemid-
delen eigendom zijn van niet-boeren, en afhankelijk van de lidstaat is dit in mindere of
meerder mate het geval, zal het negatieve inkomenseffect via deze waardevermindering
worden doorgegeven aan de niet-landbouw. Voor een groot deel is de landbouw echter
zelf eigenaar van grond en quota en zal er dus sprake zijn van een eenmalige structurele
verarming die vooral op met externe geld gefinancierde bedrijven en bij uittreding
voelbaar zal zijn.

IV.2.9 Agenda 2000: de zoektocht naar een compromis 

Met het afsluiten van het vorige WTO-akkoord en met Agenda 2000 kiest de EU voor
een zeer geleidelijke liberalisatie. Tegen die achtergrond zullen kort enige compromissen
die een uitweg uit de huidige problemen moeten bieden worden beoordeeld.

(i) WTO versus wensen ten aanzien van agrarische inkomens nopen tot een
(tijdelijke) verhoging van het landbouwbudget 
Om tot een WTO-akkoord te komen zal de EU de protectie van de landbouw
vermoedelijk meer af moeten breken dan met Agenda 2000 gebeurt. De keuze voor een
verdere afbraak betekent dat de agrarische inkomens op korte en middellange termijn,
ceteris paribus, zullen dalen. De enige manier om daar iets aan te doen, bestaat uit een
verhoging van de inkomenscompensaties. Daarbij zij aangetekend dat die compensaties
ofwel strikter aan de groene box-eisen moeten voldoen ofwel een tijdelijk karakter dienen
te bezitten. Bij tijdelijk moet in dit verband aan een periode van 5 à 10 jaar worden
gedacht. Het probleem is echter dat de budgettaire gevolgen van Agenda 2000 door
velen nu al te groot worden gevonden. Juist om die reden is de suggestie gedaan om
(delen van) Agenda 2000 maar uit te stellen. Duidelijk zal zijn dat dit vooral vanuit een
WTO-gezichtspunt geen oplossing is. Indien gestreefd wordt naar een WTO-akkoord
onder de randvoorwaarde dat de agrarische inkomens niet nog meer mogen dalen, dan
is de conclusie onvermijdelijk dat een extra verhoging van het totale landbouwbudget zal
moeten worden geaccepteerd. Een hoger budget kan worden beschouwd als de prijs die
moet worden betaald voor het voorkomen van zowel sociale onrust binnen de landbouw
als internationale handelsproblemen. Wat dit laatste betreft, strekt het belang van een
WTO-landbouwakkoord zich natuurlijk verder uit dan alleen het terrein van de landbouw.

Het feit dat de processen van efficiencyverbetering en herstructurering binnen de
landbouw doorgaan, is reden om het deel van de extra compensaties waar geen



SPECIALE ONDERWERPEN 173

aanwijsbare prestaties op het terrein van milieu en landschap tegenover staan, stap voor
stap te verminderen.

(ii) Integratie MOE-landen versus het landbouwbudget 
Een volledige doorvoering van het GLB in de MOE-landen is een bijzonder kostbare zaak
(zie paragraaf IV.2.5). Omdat zo’n 90% van de extra budgetlasten uit inkomenstoeslagen
(hectare- en dierpremies) bestaan en de boeren in de MOE-landen, bij toetreding tot de
EU, grosso modo al hogere productprijzen krijgen, valt er veel voor te zeggen om het
stelsel van hectare- en dierpremies in deze landen niet door te voeren. Aldus kan het EU
budget aanzienlijk worden ontlast. De vraag is, of deze vorm van discriminatie lang kan
worden volgehouden. Indien de premies een permanent karakter hebben, en dat zal
vooral het geval zijn indien er een koppeling aan landschaps- en milieuprestaties
tegenover staat, lijkt een dergelijk duaal systeem in redelijkheid op een wat langere
termijn (zeg langer dan 5 à 10 jaar) niet houdbaar. Brussel kan niet te lang met twee
maten meten. De oplossing die zich dan aandient is de premies en compensaties te
renationaliseren.

(iii) Een financiële renationalisatie als oplossing voor het budgetprobleem
Financiële renationalisatie kan een uitweg zijn voor (toekomstige) conflicten over de
verdeling van toeslagen tussen de MOE-landen enerzijds en de huidige EU-15 anderzijds
alsmede over de totale omvang en verdeling van de toeslagen binnen de huidige EU-15.
Om de eenheid van markten binnen de EU te bewaren en om aanvaardbaar te zijn
binnen de WTO zouden de toeslagen aan de groene box criteria van steun moeten
voldoen. Voorstellen in de richting van een financiële renationalisatie ontmoeten
overigens veel oppositie. Grofweg heeft die oppositie tweeërlei achtergrond: 

Allereerst is ze afkomstig vanuit de landbouw. Financiële renationalisatie is in de ogen
van veel boeren een eerste stap op de weg van een volledige afschaffing van alle steun.
Tabel IV.2.4 laat zien in welke mate de boeren binnen de EU na invoering van Agenda
2000 voor hun inkomen afhankelijk zijn van de uitgekeerde premies. Gemiddeld blijkt dit
in 2005 voor 19% het geval te zijn. De verschillen tussen de lidstaten zijn daarbij
opmerkelijk groot. Aan het ene uiterste staan de Zweedse en Ierse boeren die volgens
CAPMAT voor bijna 40% van hun inkomen afhankelijk zullen zijn van directe toeslagen.
De boeren in Nederland staan aan de andere kant van het spectrum; na invoering van
Agenda 2000 zullen de directe toeslagen slechts 6% van hun inkomen uitmaken. 

Het tweede bezwaar kan vooral worden begrepen tegen de achtergrond van de
huidige en de te verwachten geldstromen tussen de lidstaten. De laatste twee kolommen
van tabel IV.2.4 geven een overzicht van de veranderingen in budgetbijdragen en netto
subsidiestromen tussen ‘Brussel’ en de individuele lidstaten, bij een financiële renationali-
satie van de dier- en hectarepremies na invoering van Agenda 2000. Uit deze cijfers blijkt



174

dat in absolute bedragen met name Frankrijk, Griekenland en Spanje de verliezers van
financiële renationalisatie zullen zijn. Uitgedrukt in een absoluut bedrag zou Duitsland
veruit het meeste winnen, in relatieve zin zouden Nederland en België en Luxemburg
(budgettair) het meest gebaat zijn bij een dergelijke verandering van het beleid. 

Vanwege de uiteenlopende gevolgen van een financiële renationalisatie voor de
verschillende lidstaten, ligt een snelle doorvoering ervan niet in de rede. Een volledige
integratie van de MOE-landen noopt in dat geval tot een verdere verhoging van het
‘Brusselse’ landbouwbudget. 

Tabel IV.2.4 Budgettaire gevolgen van een financiële renationalisatie van dier-
en hectarepremies na invoering van Agenda 2000, de situatie in
2005 in mln euro van 1998

Premie-ontvang-
sten bij huidige
centrale financie-
ring

Premie-ontvang-
sten als % van
het agrarische
inkomen

Verminderde bud-
getbijdrage na finan-
ciële renationalisatie
premies

Saldo vermin-
derde afdrach-
ten en ontvang-
sten 

België en Lux. 354 11 1112 758
Denemarken 815 20 525 S 290 
Duitsland 4224 20 8130 3906
Finland 217 9 402 185
Frankrijk 6470 22 4730 S 1740
Griekenland 1963 21 401 S 1562
Ierland 1134 38 247 S 887
Italië 3936 14 3214 S 722
Nederland 619 6 1608 989
Oostenrijk 518 14 774 256
Portugal 364 18 402 38
Spanje 2904 18 1731 S 1173
Ver. Koninkrijk 3090 29 3092 2
Zweden 564 39 804 240
EU-15, totaal 27172 19 27172 0

Bron: berekend met CAPMAT
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IV.3 Asiel zoeken in Nederland

Na een daling in 1995-1996, neemt het aantal asielzoekers weer toe. Per hoofd van
de bevolking ontvangt ons land na Zwitserland de meeste verzoeken. Factoren die
hierbij een rol spelen zijn de grote kans op een verblijfsstatus, en mogelijk ook de
uitgebreide opvang en de lange asielprocedure. Een sluitende verklaring ontbreekt
echter. Het maken van een betrouwbare voorspelling van het aantal asielverzoeken
is vooralsnog niet mogelijk. Deze onzekerheid leidt tot aanzienlijke budgettaire
risico’s. Te meer daar een hogere instroom mogelijk leidt tot vertraging in de
asielprocedure en, bijgevolg, meer personen in de collectief gefinancierde
opvangregelingen. Als dit jaar de beoogde reductie van de gemiddelde verblijfs-
duur in de opvang uitblijft, stijgen bij 45 000 asielverzoeken in 1999 de totale
kosten in de periode 1999-2003 met circa ƒ 1 mld. 

IV.3.1 Inleiding

In 1998 vroegen 46 000 personen asiel in Nederland. Dit was aanzienlijk meer dan
waarop was gerekend: in de voorjaarsnota was nog uitgegaan van 32 500 asielzoekers
in 1998, ongeveer evenveel als in het jaar daarvoor. Eerder in de jaren negentig bewoog
de instroom van asielzoekers zich tussen de 20 000 en ruim 50 000. Bij deze sterk
wisselende aantallen, is de planning van de capaciteit voor opvang en afhandeling, en de
reservering van gelden daarvoor op de rijksbegroting, geen gemakkelijke opgave.

Hoe hebben de aantallen asielzoekers zich sinds het midden van de jaren tachtig, mede
in vergelijking met ander Europese landen, ontwikkeld? Wat zijn de resultaten van de
asielprocedure in termen van de verleende statussen? Welke beleidsreacties heeft een
en ander in de loop der jaren opgeroepen? Welke effecten hebben de open grenzen in
Europa op de instroom in Nederland? In IV.3.2 wordt een schetsmatig overzicht gegeven
van ontwikkelingen en achtergronden, die bij de beantwoording van deze en andere
vragen van nut kunnen zijn. Benadrukt moet worden dat het om een complex verschijnsel
gaat en dat veel vragen nog onbeantwoord moeten blijven. Het maken van betrouwbare
voorspellingen van de instroom behoort dan ook voorlopig niet tot de mogelijkheden. Dit
is een reden te meer om bij de capaciteitsplanning en de reservering van gelden op de
rijksbegroting rekening te houden met een grote mate van onzekerheid over de
toekomstige instroom. In IV.3.3 wordt dan ook aandacht besteed aan de budgettaire
aspecten van het asielzoekersvraagstuk, met inbegrip van een kwantitatieve benadering
van de risico’s voor 1999.
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IV.3.2 Ontwikkelingen en achtergronden

Instroom 

Hoe ontwikkelde zich in de afgelopen jaren de instroom van asielzoekers en waar
kwamen zij vandaan? De ontwikkeling van het aantal asielzoekers naar herkomst sinds
1985 staat in grafiek IV.3.1. Wat opvalt is het sterk wisselende verloop. In 1993-1994
is sprake van een hausse gevolgd door een terugval en een nieuwe hausse in 1997-1998.
In beide gevallen doet de stijging zich voor bij meerdere landen van herkomst. (Ex-)
Joegoslavië heeft in beide gevallen een groot aandeel in de groei. In 1993-1994 was het
vooral het conflict in Bosnië dat een stroom asielzoekers op gang bracht. In 1997-1998
speelde de crisis in Kosovo een rol, maar ook het terugsturen van Bosniërs door
Duitsland, waardoor meer Bosniërs naar Nederland uitweken. Naast de asielzoekers uit
(Ex-)Joegoslavië, droegen in beide perioden ook asielzoekers afkomstig uit andere landen
aan de hausse bij. Ondanks het sterk wisselende verloop, lijkt er in de loop der jaren
sprake te zijn van een min of meer trendmatige stijging in het aantal asielzoekers.

Grafiek IV.3.1  Instroom asielzoekers naar herkomst, jaarcijfers 1985-1998
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28  Dit zijn de landen van de EU, exclusief Griekenland, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk en Portugal plus

Noorwegen en Zwitserland. Voor deze landen bestaan tijdreeksen van 1985 tot en met 1998 (voor
laatstgenoemd jaar over januari t/m oktober, vermenigvuldigd met 12/10)). De cijfers over de niet opgenomen
EU-landen vertonen te veel hiaten. De instroom in die landen is -met uitzondering van Oostenrijk- zowel
absoluut als relatief gering.

29 De teruggang in Duitsland komt echter ten dele op rekening van een wijziging in de registratie: meereizende

gezinsleden worden sinds medio 1993 niet meer meegeteld.

Internationale vergelijking

Hoe verhoudt de ontwikkeling van de instroom in Nederland zich tot die in andere
landen? Het aandeel van Nederland in de totale instroom in twaalf Europese landen28 lag
tot en met 1993 ver onder de 10%, meestentijds zelfs onder de 5%. In 1994 echter is dit
aandeel omhooggeschoten (zie grafiek IV.3.2). Een belangrijke oorzaak hiervan was de
aanscherping van het asielbeleid in Duitsland, waar medio 1993 wetgeving inzake veilige
derde landen en veilige landen van herkomst, alsmede een scherpere controle op de
luchthavens van kracht werd. Dit heeft daar in 1994 bijgedragen aan een teruggang 
van de instroom  met meer dan de helft29, terwijl  in Nederland, als  reactie hierop, de 
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30 Bron: Eurostat/IGC. Er is wel een probleem met de vergelijkbaarheid omdat sommige landen geen

personen tellen, maar gezinshoofden of meerderjarigen. Het is echter onwaarschijnlijk dat het algemene beeld
hierdoor sterk wordt beïnvloed.

Grafiek IV.3.2   Aandeel van Nederland in de totale instroom van asielzoekers
in 12 Europese landen

instroom juist sterk steeg. Hoewel in Nederland ongeveer anderhalf jaar later soortgelijke
wetgeving van kracht werd, is het aandeel van ons land niet meer teruggezakt naar het
lagere niveau van voor 1994. 

Gemiddeld over de periode 1994-1998 staat Nederland na Duitsland (drie keer zo veel
als Nederland) en het Verenigd Koninkrijk (iets meer dan Nederland) op de derde plaats
wat het aantal asielzoekers betreft. Per hoofd van de bevolking komt Nederland in
dezelfde periode na Zwitserland op de tweede plaats. Een en ander blijkt uit grafiek 
IV.3.3. Nederland neemt per hoofd van de bevolking ongeveer drie keer zoveel
asielzoekers op als het gemiddelde Europese land. Frankrijk, Italië en Spanje liggen ver
onder het gemiddelde30. Ook in de afzonderlijke jaren van de genoemde periode bezette
Nederland na Zwitserland de tweede plaats, uitgezonderd in 1994 toen Nederland op de
eerste plaats stond.
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31 Het betreft een beperkt aantal landen van herkomst, die in Nederland goed zijn voor ongeveer drie kwart

van het aantal asielaanvragen.

Grafiek IV.3.3   Instroom asielzoekers per hoofd van de bevolking in 12

Europese landen, 1994-1998 
Hoe valt die voorkeur van asielzoekers voor Nederland te verklaren? Een belangrijke
factor die meespeelt bij de keuze is vanzelfsprekend de kans op een status. Het aantal
toegekende statussen in verhouding tot het aantal asielaanvragen voor een aantal
Europese landen staat in grafiek IV.3.431. Hoewel de kans op een status in Nederland
vrij groot is, springt ons land er niet zo duidelijk uit als bij het aantal asielzoekers per
hoofd. Er moeten dus nog andere motieven een rol spelen. Mogelijkheden zijn: de
geboden opvang, de duur van de asielprocedure, en de aanwezigheid van een verwante
migrantengemeenschap. Er is echter weinig internationaal vergelijkingsmateriaal over
deze aspecten van het asielbeleid beschikbaar. Wel is duidelijk, dat Nederland in de
beschouwde periode de ruimst denkbare opvang kende. Tot oktober 1998 kregen alle
asielzoekers in Nederland, voor de duur van de gehele procedure, respectievelijk tot het
moment van verwijdering uit Nederland, opvang van overheidswege. Er zijn voorbeelden
van landen met een minder ruimhartige benadering. In Oostenrijk worden bepaalde
categorieën (asielzoekers met een kennelijk ongegronde aanvraag of afkomstig uit veilige
derde landen en ongedocumenteerden) uitgesloten van opvang. In Denemarken wordt
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van overheidswege in het geheel geen opvang geboden. De Deense regering financiert
de opvang via een donatie aan het Rode Kruis. De asielprocedure in Nederland duurt
momenteel circa 22 maanden. Over de duur van de procedure in andere landen is weinig
bekend. De lange duur van de procedure in Nederland bemoeilijkt het uitzetten van
afgewezen asielzoekers. Het weinig effectieve uitzettingsbeleid draagt waarschijnlijk ook
bij aan de aantrekkelijkheid van Nederland als bestemming. 

Grafiek IV.3.4 Toegekende statussen in verhouding tot het aantal 
asielaanvragen, internationale vergelijking, 1992-1997

Uitstroom

Asielzoekers komen naar Nederland om een status te verkrijgen. Welk percentage van
de asielzoekers krijgt uiteindelijk een status? Cijfers over het recente verleden (1992-
1997) staan in grafiek IV.3.5. Slechts een kwart van de asielzoekers verwerft de A-
status en wordt dus als politiek vluchteling erkend. Dat zijn dus personen waarvoor het
asielrecht is bedoeld. Toch worden veel meer asielverzoeken gehonoreerd met een
verblijfsstatus. Dit kan zijn een Vergunning tot Verblijf (VTV), die wordt verleend op
humanitaire gronden, of een Voorwaardelijke vergunning tot Verblijf (VVTV), die
meestal wordt verleend als betrokkenen wegens de onveilige situatie in het land van
herkomst niet worden teruggestuurd. Bij elkaar ontvangt ruim de helft van de asielzoe-
kers een status. De A-status is in de praktijk een definitieve verblijfsvergunning. De
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beide andere vergunningen kunnen na een aantal jaren worden omgezet in een definitieve
verblijfsvergunning.

Grafiek IV.3.5 Resultaat asielprocedurea 1992-1997

a Bron: CBS: Maandstatistiek van de bevolking, augustus 1997 (cijfers over 1992-1996) en Allochtonen in

Nederland 1998. (cijfers over 1997; deze bron geeft geen onderverdeling naar de drie categorieën
verwijderingen; daarom is deze onderverdeling in de grafiek gebaseerd op cijfers t/m 1996). Bij de
statusverleningen komen dubbeltellingen voor: een persoon die een lagere status krijgt dan de A-status kan
hiertegen in beroep gaan en vervolgens alsnog de A-status krijgen. Om hoeveel gevallen dit gaat is op basis
van de thans beschikbare gegevens niet aan te geven. Ruw geschat zou het percentage verleende statussen
na correctie voor dubbeltellingen, uit kunnen komen in de buurt van de 50%. Personen die hun asielverzoek
intrekken of vertrekken voordat de asielprocedure is beëindigd en uitgeprocedeerden waarvan de verwijdering
op technische problemen stuit zijn niet in het overzicht opgenomen.

Wat gebeurt met de afgewezen asielzoekers? Zij moeten het land verlaten, al stuit dat
in de praktijk vaak op problemen, bijvoorbeeld wegens het ontbreken van reisdocumen-
ten. Slechts in een kwart van de gevallen wordt tot fysieke verwijdering (uitzetting)
overgegaan. Een andere vorm van verwijdering is vertrek onder toezicht (VOT), wat
neerkomt op vertrek op eigen gelegenheid waarbij S ter controle op vertrek van de
desbetreffende persoon S de reispapieren worden gezonden aan de doorlaatpost waar-
langs de persoon Nederland zal verlaten. In de meeste gevallen vindt ‘verwijdering’
plaats via controle van het adres na aanzegging (CAA): na controle door de politie
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op het laatst bekende adres zal worden geregistreerd dat iemand is vertrokken. Dit is dus
een administratieve procedure, waarbij niet vaststaat dat betrokkene het land heeft
verlaten

Beleid

In 1985 leidde de toestroom van Tamils tot vervanging van de bijstandsuitkering door de
Regeling verzorgd verblijf Tamils, ook wel aangeduid als ‘bed-, bad- en broodregeling’.
In 1987 volgde de invoering van de algemene Regeling opvang asielzoekers (ROA).
In 1994 is de eerder genoemde VVTV-regeling ingevoerd, waarmee meer differentiatie
in de mogelijke statussen werd aangebracht. Vanaf het najaar van 1994 is het beleid op
een aantal punten aangescherpt. In oktober 1994 werden de aanmeldcentra ingevoerd,
waar wordt beslist wie wordt toegelaten tot de opvang in een asielzoekerscentrum. De
Wet veilige derde landen bepaalt dat asielzoekers die in een veilig land buiten hun eigen
land hebben verbleven niet worden toegelaten tot de asielprocedure. Ingevolge de Wet
veilige landen van herkomst, geldt dit vanaf begin 1995 eveneens voor asielzoekers
afkomstig uit Ghana, Senegal, Roemenië, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, Polen en
Hongarije. 

In 1995 trad het verdrag van Schengen in werking. Het verdrag van Dublin regelt de
gevolgen hiervan voor asielzoekers. Het uitgangspunt van dit verdrag is dat asiel wordt
aangevraagd in het eerste land van het Schengengebied dat de asielzoeker bereikt. Als
de betrokkene niettemin in een ander land van het Schengengebied asiel vraagt, ligt de
bewijslast bij dat andere land. Van het terugsturen van deze ‘Dublin-claimanten’ komt
dan ook niet veel terecht. Het verdrag van Dublin maakt het asielzoekers gemakkelijker
om via de open binnengrenzen van het Schengengebied asiel aan te vragen in Nederland.
De cijfers over de aanmeldcentra spreken wat dit betreft boekdelen. Er zijn drie
aanmeldcentra, te weten: Schiphol, Rijsbergen en Zevenaar. Van asielzoekers in de
laatste twee centra mag worden aangenomen dat het overgrote deel via een ander
Schengenland Nederland is binnengekomen en dus naar de geest van het verdrag van
Dublin niet in aanmerking komt voor een asielaanvraag in Nederland. Deze beide centra
namen in 1997 ruim 80% van de aanmeldingen voor hun rekening. In 1998 was dit
aandeel zelfs opgelopen tot 90% of circa 40 duizend aanmeldingen. Het aantal Dublin-
claims dat Nederland in 1998 bij andere landen indiende bedroeg echter slechts 6
duizend. Het percentage geaccepteerde claims ligt op ongeveer 85%, dus ongeveer 5
duizend. Van de 40 duizend potentiële claims wordt dus slechts een fractie ingediend,
naar valt aan te nemen omdat men de bewijsvoering dat men eerder in een ander
Schengenland heeft verbleven niet rond kan krijgen.
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De sterke stijging van de instroom in de tweede helft van 1998 en de verwachting voor
1999 hebben de regering ertoe gebracht een aantal ingrijpende maatregelen te nemen,
respectievelijk aan te kondigen. Deze hebben in de eerste plaats betrekking op beper-
kingen van de toegang tot de asielprocedure (wachtlijsten) en van de opvang (bijvoor-
beeld uitsluiting voor Dublin-claimanten en personen die een tweede of volgend asiel-
verzoek indienen). Deze maatregelen zijn op 12 oktober 1998 ingegaan. In de tweede
plaats heeft het kabinet inmiddels besloten tot een aantal beleidsintensiveringen: de
VVTV-regeling is ingetrokken voor asielzoekers uit Irak, Iran, Noord-Soedan en delen
van Somalië. Hetzelfde geldt voor asielzoekers uit Afghanistan die via Pakistan hun land
hebben verlaten. Dit is ook van toepassing op personen die reeds een dergelijke status
bezitten. Voor hen staan wel beroeps- en bezwaarprocedures open. Al eerder in 1998
zijn bovendien maatregelen aangekondigd als: ‘heldere en korte asielprocedures’ en het
wetsvoorstel ‘ongedocumenteerden’, dat beoogt asielzoekers zonder papieren minder
gemakkelijk toe te laten. Omdat momenteel het overgrote deel van de asielzoekers
Nederland binnenkomt zonder papieren, kan deze regeling, die waarschijnlijk al in de
eerste helft van 1999 zal ingaan, potentieel veel bijdragen aan het beperken van
oneigenlijk gebruik en misbruik van de asielprocedure en dus aan beperking van de
instroom. Op advies van de Raad van State, is de bewijslast voor de asielzoeker minder
zwaar dan in een eerdere versie: hij moet nu ‘aannemelijk maken’ in plaats van
‘aantonen’ dat het ontbreken van documenten hem niet te verwijten valt. Deze
aanpassing gaat vermoedelijk ten koste van de effectiviteit van de regeling.

Is de instroom voorspelbaar?

Wat weten we over de push- en pull-factoren die de drijvende krachten achter de
instroom zijn? Slechts een kwart van de asielzoekers verwerft de A-status. Het lijkt dan
ook S de zorgvuldigheid van de asielprocedure in aanmerking genomen S gerechtvaardigd
om te stellen, dat andere motieven dan politieke vervolging de boventoon voeren bij de
beslissing om naar Nederland te reizen en hier asiel aan te vragen. Een blik op de
belangrijkste herkomstlanden laat zien dat de meeste asielzoekers afkomstig zijn uit
landen waar een gewapend conflict heerst. Het ontvluchten van oorlogsgeweld lijkt dan
ook een belangrijk motief te zijn. Dat personen afkomstig uit oorlogsgebieden doorgaans
niet worden teruggestuurd en meestal een status krijgen, zij het niet altijd de A-status,
versterkt het belang van dit motief. Uiteraard kunnen economische motieven ook een rol
spelen, maar de verschillende motieven zijn moeilijk van elkaar te scheiden. Waarom
asielzoekers een voorkeur voor Nederland aan de dag leggen kwam al even aan de orde.
Er werden verschillende factoren genoemd die mogelijk een rol spelen, maar een
sluitende verklaring ontbreekt. Wel wordt algemeen aangenomen dat de aanwezigheid
van landgenoten, respectievelijk familie en bekenden, die in het verleden een status
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32  Het verloop van de instroom en de gemiddelde verblijfsduur liggen ten grondslag aan het centrale scenario

van het verloop van het aantal asielzoekers in de opvang. Hierin wordt in 2003 een evenwichtige situatie
voorzien met ca. 25 000 personen in de opvang en een in- en uitstroom van bijna 30 000 personen.

hebben verworven, een aantrekkende werking heeft. Niet alleen de verhalen van die
landgenoten kunnen hieraan bijdragen, maar hun aanwezigheid kan het voor de
uitgeprocedeerde asielzoeker (al dan niet in bezit van een status) ook gemakkelijker
maken om in Nederland zijn weg te vinden. 

Wat betekent een en ander voor de toekomst? Aan de kant van de push-factoren hebben
we te maken met de kans op het uitbreken van gewapende conflicten in potentiële
herkomstgebieden. Wat betreft de pull-factoren lijkt het aannemelijk dat de vorming van
migantengemeenschappen, die het gevolg is van de relatief grote aantallen asielzoekers
in het verleden, een opwaarts effect heeft op het aantal asielzoekers. Het in gang gezette
beleid, met name de eerdergenoemde ingrijpende maatregelen en de wet ‘ongedocumen-
teerden’, kan een neerwaarts effect hebben. Daar staan mogelijk tegenovergestelde
effecten van de verdragen van Schengen en Dublin tegenover. Hebben de asielstromen
zich reeds aan die nieuwe situatie aangepast of moeten veel asielzoekers en hun
reisagenten de mogelijkheden die deze verdragen bieden om naar Nederland te komen
nog ontdekken?

Gelet op het voorgaande is het maken van een betrouwbare voorspelling van het aantal
asielzoekers vooralsnog geen haalbare kaart. Dus lijkt het verstandig bij het begrotingsbe-
leid terdege rekening te houden met onzekerheden. In de volgende sub-paragraaf wordt
hiervoor materiaal aangedragen.

IV.3.3 Budgettaire aspecten van het asielzoekersvraagstuk

Het verloop van de kosten van het asielbeleid wordt in overwegende mate bepaald door
het aantal asielzoekers dat zich in de opvang bevindt. Derhalve vloeien de belangrijkste
budgettaire risico’s voort uit onzekerheden ten aanzien van de omvang van de instroom
van asielzoekers en de ontwikkeling van de gemiddelde verblijfsduur in de opvang. 

Teneinde de omvang van dergelijke risico’s te benaderen is een eenvoudig
stromen/standenmodel geconstrueerd op basis van gegevens van het ministerie van
Financiën en het ministerie van Justitie (zie tabel 1)32. Deze cijfers liggen ten grondslag
aan de raming van de kosten van het asielbeleid in de Miljoenennota 1999 en vormden
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33  Inmiddels is bekend dat de instroom in 1998 45 200 personen bedroeg. Ultimo 1998 stonden ca. 700

personen waarvan het asielverzoek nog niet in behandeling kon worden genomen op een wachtlijst. Deze
hogere aantallen ten opzichte van de raming in de Miljoenennota 1999 en de MEV 1999 zorgen voor een
overlopende problematiek naar 1999 van ruim ƒ 150 mln.

34 De kosten die samenhangen met de opvang van asielzoekers met een zogenoemde voorlopige vergunning

tot verblijf (de VVTV-status) blijven hier verder buiten beschouwing. Het relatief geringe budgettaire beslag
van de regeling heeft mede tot deze keuze geleid. Bovendien is de analyse vooral gericht op de risico’s in
1999. Een hogere instroom in dat jaar leidt eerst op termijn tot extra VVTV-ers. De kosten die voortvloeien
uit het beroep dat ex-asielzoekers na toelating doen op collectief gefinancierde regelingen maken geen deel
uit van het asielbeleid en blijven hier verder buiten beschouwing.

eveneens het startpunt voor de ramingen in de MEV 199933. In het model wordt het
aantal asielzoekers in de opvang op enig moment bepaald op basis van gegevens met
betrekking tot de beginstand op 1 januari 1999, het aantal asielverzoeken in 1999-2003
en het verloop van de gemiddelde verblijfsduur. De gemiddelde verblijfsduur die wordt
weergegeven in de tabel heeft betrekking op de verwachte verblijfsduur voor asielzoe-
kers die in de eerste maand van het betreffende jaar instromen. De verblijfsduur voor
asielzoekers die in latere maanden arriveren wordt middels interpolatie verkregen. 

Tabel IV.3.1 Aantal asielaanvragen en gemiddelde verblijfsduur in de opvang,
 1998-2003

 1998  1999  2000  2001  2002  2003

Asielaanvragen 40 000 35 000 32 500 32 500 32 500 32 500
Gemiddelde verblijfsduur (in maanden)a 19,9 13,7 12,7 10,7 10,3 10,1

bronnen: Ministerie van Financiën en ministerie van Justitie
a De gemiddelde verblijfsduur is door het CPB op basis van gegevens van het ministerie van Financiën
en het ministerie van Justitie berekend.

 
Het budgettaire beslag van het asielbeleid vloeit voort uit de kosten van huisvesting in de
opvang, de kosten van de juridische procedure, de kosten van extra politie-inzet en de
kosten van onderwijs aan leerplichtige asielzoekers in de opvang34. Met uitzondering van
de kosten van de juridische procedure worden de kosten gerelateerd aan het gemiddeld
aantal asielzoekers in de opvang. Per asielzoeker bedragen de kosten voor opvang, extra
politie-inzet en onderwijs ruim ƒ 34 500 per jaar. De totale kosten van juridische
procedures bedragen gemiddeld ƒ 8 000 per asielzoeker. Het verloop van de totale
procedurekosten hangt samen met het aantal asielverzoeken in een jaar. Om de omvang
van de geschatte risico’s te duiden kan nog vermeld worden dat de geschatte totale
kosten van het asielbeleid in de diverse begrotingshoofdstukken voor 1999 circa ƒ 1,9 mld
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bedragen. Volgens het daarin eveneens gepresenteerde meerjarig beeld is voor 2000
ongeveer ƒ 1,5 mld voorzien.

 Hogere instroom 

Met behulp van het stromen/standenmodel kan een aantal partiële ‘risico-analyses’
worden gemaakt. Hierbij richt de aandacht zich in eerste instantie op de risico’s die
voortvloeien uit hogere aantallen asielverzoeken. In tabel 2 worden de (cumulatieve)
extra kosten weergegeven per 10 000 extra asielverzoeken ten opzichte van het aantal
dat in tabel 1 is opgenomen. Uit de tabel kan worden afgeleid dat een hogere instroom
in 1999 niet alleen in dat jaar tot hogere kosten aanleiding geeft. Dit volgt uit de
veronderstelling dat de extra instroom zich gespreid over het jaar aandient. Ook de
(aanvankelijk nog) lange periode in de opvang draagt bij aan de overloop naar 2000.

Tabel IV.3.2 Budgettaire risico’s asielbeleid (in mln ƒ, prijzen 1998)

1999    2000 2001 2002 2003  1999-2003

1. Hogere instroom in 1999
extra instroom
10 000 228 164 9 - -  401

2. Langere gemiddelde verblijfsduur in 1999
gemiddelde verblijfsduur in maanden

20 293 310 16 - - 619
25 421 444 23 - - 888

3. Hogere instroom (10 000) en langere gemiddelde verblijfsduur in 1999
gemiddelde verblijfsduur in maanden

20 521 474 25 - - 1 020
25 649 608 32 - - 1 289

Achterblijvende daling van de gemiddelde verblijfsduur 

Zoals uit tabel 1 kan worden afgelezen wordt bij de onderbouwing van de vigerende
meerjarencijfers 1999-2003 uitgegaan van een belangrijke reductie van de gemiddelde
verblijfsduur in de opvang. Deze resulteert enerzijds uit de veronderstelde geringere
instroom, waardoor minder druk ontstaat op de behandelingscapaciteit van asielverzoeken
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35 Uit cijfers van het COA omtrent de gemiddelde verblijfsduur in de periode 1996-1998 blijkt inderdaad een

grote samenloop van hogere aantallen asielzoekers en een oplopende gemiddelde verblijfsduur.

bij de IND en de vreemdelingenkamers. Anderzijds wordt verondersteld dat de uitstroom
uit de opvang beter op gang komt. 

Echter, het huidige aantal van ruim 60 000 personen in de opvang is onder meer een
gevolg van de beperkte mogelijkheden om afgewezen asielzoekers daadwerkelijk uit te
zetten. Zo beschikt circa 80% van hen niet meer over geldige reisdocumenten.
Bovendien komt ook de verwachte verminderde druk op de behandelingscapaciteit in
gevaar als het aantal asielzoekers verder oploopt. Daarmee dreigt ook een verminderde
reductie van de gemiddelde verblijfsduur een aanzienlijk budgettair risico op te leveren.
Bij de gegeven onzekerheid omtrent het aantal asielzoekers is zelfs een verdere oploop
van de gemiddelde verblijfsduur niet uitgesloten 35.

De omvang van dergelijke risico’s is in eerste aanleg benaderd door in afwijking van de
gegevens in tabel 1 aan te nemen dat de veronderstelde reductie in het geheel niet wordt
gerealiseerd en op 20 maanden blijft steken. De hogere instroom in 1998 kan tot een
dergelijke uitkomst leiden. De boven besproken risico’s ten aanzien van de aantallen
asielzoekers in 1999 nopen bovendien tot een verkenning van de budgettaire gevolgen
van een verder oplopende gemiddelde verblijfsduur. Daartoe is een berekening gemaakt
onder de veronderstelling dat de gemiddelde verblijfsduur verder stijgt naar 25 maanden.
In tabel 2 worden deze partiële uitkomsten gepresenteerd. 

Een integrale benadering

In het licht van de hierboven besproken relatie tussen het aantal asielverzoeken in enig
jaar en de gemiddelde verblijfsduur, ligt een integrale analyse van de budgettaire risico’s
meer voor de hand. Immers, met name de niet onaanzienlijke mogelijkheid dat een hogere
instroom tot een langer verblijf in de opvang leidt, zal al snel belangrijk toenemende
kosten met zich brengen. In tabel 2 worden de resultaten weergegeven van een tweetal
varianten. Gevoegd bij de overloop van de hogere instroom in het vorig jaar ad ƒ 150
mln., kan een extra instroom van 10 000 asielzoekers in 1999 de uitgaven in dat jaar ten
opzichte van de raming in de MEV 1999 met meer dan ƒ 800 mln. doen toenemen.
Bovendien dreigt in dat geval een aanzienlijke overloop van de problematiek naar het
volgend jaar.
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IV.3.4 Conclusie

Het verloop van het aantal asielverzoeken sinds 1985 is grillig. Ook voor 1999 bestaan
grote onzekerheden op dit punt. Wel heeft de regering recent maatregelen genomen
gericht op reductie van het aantal asielverzoeken, maar de gevolgen zijn nog niet goed
in te schatten. Een en ander impliceert dat ook voor 1999 aanzienlijke risico’s bestaan ten
aanzien van de kosten van opvang van asielzoekers en de behandeling van de asiel-
verzoeken. Enerzijds vloeien die voort uit de genoemde onzekerheid ten aanzien van de
instroom van asielzoekers. Anderzijds bestaan grote twijfels over de haalbaarheid van de
beoogde reductie van de gemiddelde verblijfsduur in de opvang. Vooral de samenloop
van hogere instroom en langere verblijfsduur in de opvang zorgt voor aanzienlijke
budgettaire risico’s. Een extra instroom van 10 000 asielzoekers in dit jaar kan de totale
kosten van het asielbeleid in de periode 1999-2003 met circa ƒ 1 mld doen toenemen. 
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Bijlagen

De cijfers in de bijlagen A sluiten aan bij de Nationale Rekeningen 1997. De cijfers voor
Nederland in de B-bijlagen kunnen door definitieverschillen afwijken van die elders in
deze publicatie. De cijfers voor Duitsland hebben voor de gehele periode betrekking op
de Bondsrepubliek in de huidige samenstelling. De gegevens vóór 1991 zijn CPB-
schattingen.

Als industrielanden worden aangeduid West-Europa, Canada, de Verenigde Staten,
Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. De niet-industrielanden worden onderverdeeld in
transitielanden en derdewereldlanden.

De in de bijlagen opgenomen gegevens zijn op diskette (kosten ƒ 50,!) verkrijgbaar.
Deze diskette bevat voor zover mogelijk gegevens vanaf 1969 en kan schriftelijk worden
besteld bij de bibliotheek van het Centraal Planbureau, Postbus 80510, 2508 GM,
's-Gravenhage.

Deze gegevens zijn kort na het verschijnen van deze publicatie ook beschikbaar op
de website van het Centraal Planbureau, te bereiken via http://www.cpb.nl.
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Bijlage A1.1 Middelen en bestedingen 1998 (mld gld, mutaties per jaar in %)

    1997 in    Volume-     1998 in    Prijs-   1998 in
    prijzen    mutatie     prijzen    mutatie   prijzen
    1997     1997   1998

Binnenlands product, factorkosten
afkomstig van:
bedrijven

looninkomen 294,19 3¼ 303,95 2¾ 312,60
overig inkomen 194,37 202,80

overheid 59,98 ¾ 60,50 4   62,95

Binnenlands product, factorkosten 548,54 578,35
  

Kostprijsverhogende belastingen minus subsidies 80,05 87,90
Netto binnenlands product, marktprijzen 628,59 4   653,15 2   666,25

Afschrijvingen:
a. bedrijven 75,42 2¼ 77,10 ¾ 77,75
b. overheid 4,98 3¼ 5,15 2   5,25

Totaal afschrijvingen 80,41 2¼ 82,25 1   83,00

Bruto binnenlands product, marktprijzen 708,99 3¾ 735,40 2   749,25

Invoer:
a. goederen c.i.f. 295,98 7¾ 319,05 S 2½ 310,95
b. diensten 51,03 6¼ 54,25 1   54,75

Totaal invoer 347,01 7½ 373,30 S 2   365,70

Totaal 1056,00 5   1108,70 ½ 1114,95

Betaalde primaire inkomens 61,99 71,50
Betaalde inkomensoverdrachten 21,43 21,55
Saldo betalingsbalans (lopende rekening) 47,63 44,00

Totaal 131,04 137,05
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   1997 in   Volume-    1998 in   Prijs-    1998 in
   prijzen   mutatie    prijzen   mutatie    prijzen
   1997    1997    1998

Particuliere consumptie 419,02 4½ 437,45 2   445,85

Overheidsconsumptie
a. netto materiële consumptie 32,35 5¼ 34,05 2   34,75
b. lonen en salarissen 64,57 1¾ 65,65 3½ 67,90

Totaal overheidsconsumptie 96,92 2¾ 99,70 3   102,65

Totaal consumptie 515,94 4   537,15 2   548,50

Bruto investeringen door bedrijven in:
a. woningen 36,92 0   36,95 2½ 37,90
b. overige vaste activa 88,34 6   93,65 ½ 94,20
c. voorraden 1,46 2,20 2,20

Bruto investeringen door de overheid 16,63 2¼ 17,00 2¼ 17,40

Totaal bruto investeringen 143,35 4½ 149,80 1¼ 151,70

Totaal nationale bestedingen 659,28 4¼ 686,95 2   700,20

Uitvoer:
a. goederen f.o.b. 323,73 6½ 344,95 S 2¼ 337,25
b. diensten 72,99 5¼ 76,80 1   77,50

Totaal uitvoer 396,72 6¼ 421,75 S 1¾ 414,75

Totaal 1056,00 5   1108,70 ½ 1114,95

Uitvoersaldo 49,71 49,05 
Ontvangen primaire inkomens 70,15 77,50
Ontvangen inkomensoverdrachten 11,18 10,50

Totaal 131,04 137,05
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Bijlage A1.2 Middelen en bestedingen 1999 (mld gld, mutaties per jaar in %)

  1998 in   Volume- 1999 in    Prijs-    1999 in
  prijzen   mutatie prijzen    mutatie    prijzen
  1998 1998    1999

Binnenlands product, factorkosten
afkomstig van:
bedrijven

looninkomen 312,60 1¾ 318,00 4   330,55
overig inkomen 202,80 199,55

overheid 62,95 ¾ 63,35 4¾ 66,30

Binnenlands product, factorkosten 578,35 596,40

Kostprijsverhogende belastingen minus subsidies 87,90 93,45
Netto binnenlands product, marktprijzen 666,25 2   680,10 1½ 689,85

Afschrijvingen:
a. bedrijven 77,75 2¼ 79,50 S ¼ 79,30
b. overheid 5,25 2¾ 5,40 1   5,45

Totaal afschrijvingen 83,00 2¼ 84,90 S ¼ 84,75

Bruto binnenlands product, marktprijzen 749,25 2   765,00 1¼ 774,60

Invoer:
a. goederen c.i.f. 310,95 2½ 318,95 S 4   306,20
b. diensten 54,75 3½ 56,60 S ½ 56,30

Totaal invoer 365,70 2¾ 375,55 S 3½ 362,50

Totaal 1114,95 2¼ 1140,55 S ¼ 1137,10

Betaalde primaire inkomens 71,50 67,00
Betaalde inkomensoverdrachten 21,55 22,05
Saldo betalingsbalans (lopende rekening) 44,00 41,50

Totaal 137,05 130,55
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 1998 in    Volume- 1999 in     Prijs- 1999 in
 prijzen    mutatie prijzen     mutatie prijzen
 1998 1998 1999

Particuliere consumptie 445,85 3¾ 462,05 1¼ 468,05

Overheidsconsumptie
a. netto materiële consumptie 34,75 5   36,50 1   36,85
b. lonen en salarissen 67,90 2¼ 69,40 3¾ 71,95

Totaal overheidsconsumptie 102,65 3¼ 105,90 2¾ 108,80

Totaal consumptie 548,50 3½ 567,95 1½ 576,85

Bruto investeringen door bedrijven in:
a. woningen 37,90 S 1   37,50 1   37,85
b. overige vaste activa 94,20 ¼ 94,40 0   94,30
c. voorraden 2,20 1,00 1,00

Bruto investeringen door de overheid 17,40 2½ 17,85 ½ 17,95

Totaal bruto investeringen 151,70 S ¾ 150,75 ¼ 151,10

Totaal nationale bestedingen 700,20 2¾ 718,70 1¼ 727,95

Uitvoer:
a. goederen f.o.b. 337,25 1¾ 343,20 S 3¾ 330,50
b. diensten 77,50 1½ 78,65 0   78,65

Totaal uitvoer 414,75 1¾ 421,85 S 3   409,15

Totaal 1114,95 2¼ 1140,55 S ¼ 1137,10

Uitvoersaldo 49,05 46,65
Ontvangen primaire inkomens 77,50 73,50
Ontvangen inkomensoverdrachten 10,50 10,40

Totaal 137,05 130,55
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Bijlage A1.3 Middelen en bestedingen 2000 (mld gld, mutaties per jaar in %)

  1999 in   Volume- 2000 in    Prijs-    2000 in
  prijzen   mutatie prijzen    mutatie    prijzen
  1999 1999    2000

Binnenlands product, factorkosten
afkomstig van:
bedrijven

looninkomen 330,55 1   333,80 2   340,25
overig inkomen 199,55 203,05

overheid 66,30 ½ 66,60 2¾ 68,40

Binnenlands product, factorkosten 596,40 611,70

Kostprijsverhogende belastingen minus subsidies 93,45 98,00
Netto binnenlands product, marktprijzen 689,85 2¼ 704,65 ¾ 709,70

Afschrijvingen:
a. bedrijven 79,30 2   80,85 S ¼ 80,70
b. overheid 5,45 1¾ 5,55 0   5,55

Totaal afschrijvingen 84,75 2   86,40 S ¼ 86,25

Bruto binnenlands product, marktprijzen 774,60 2   791,05 ½ 795,95

Invoer:
a. goederen c.i.f. 306,20 5   321,65 S ½ 320,15
b. diensten 56,30 3¼ 58,15 ¼ 58,30

Totaal invoer 362,50 4¾ 379,80 S ¼ 378,45

Totaal 1137,10 3   1170,85 ¼ 1174,40

Betaalde primaire inkomens 67,00 69,50
Betaalde inkomensoverdrachten 22,05 23,20
Saldo betalingsbalans (lopende rekening) 41,50 42,50

Totaal 130,55 135,20
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 1999 in    Volume- 2000 in     Prijs- 2000 in
 prijzen    mutatie prijzen     mutatie prijzen
 1999 1999 2000

Particuliere consumptie 468,05 2¾ 480,40 ¾ 484,25

Overheidsconsumptie
a. netto materiële consumptie 36,85 1½ 37,40 ¾ 37,65
b. lonen en salarissen 71,95 1¼ 72,90 2   74,35

Totaal overheidsconsumptie 108,80 1½ 110,30 1½ 112,00

Totaal consumptie 576,85 2½ 590,70 1   596,25

Bruto investeringen door bedrijven in:
a. woningen 37,85 ½ 38,05 ¼ 38,10
b. overige vaste activa 94,30 S 1   93,45 S ¼ 93,20
c. voorraden 1,00 1,70 1,70

Bruto investeringen door de overheid 17,95 4¼ 18,70 0   18,70

Totaal bruto investeringen 151,10 ½ 151,90 S ¼ 151,70

Totaal nationale bestedingen 727,95 2   742,60 ¾ 747,95

Uitvoer:
a. goederen f.o.b. 330,50 5   347,05 S ¾ 344,80
b. diensten 78,65 3¼ 81,20 ½ 81,65

Totaal uitvoer 409,15 4¾ 428,25 S ½ 426,45

Totaal 1137,10 3   1170,85 ¼ 1174,40

Uitvoersaldo 46,65 48,00
Ontvangen primaire inkomens 73,50 77,00
Ontvangen inkomensoverdrachten 10,40 10,20

Totaal 130,55 135,20
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Bijlage A2 Middelen en bestedingen, 1985-1997

1985 1986 1987 1988  1989

mld gld in lopende prijzen
Binnenlands product, factorkosten:
bedrijven

looninkomen 177,2 186,5 193,2 199,9 206,7
overig inkomen 118,9 117,1 111,0 116,7 131,6
overheid 44,7 45,2 46,2 45,9 46,1

Binnenlands product, factorkosten 340,8 348,8 350,3 362,4 384,4
Kostprijsverhogende belastingen minus subsidies 36,3 39,4 39,4 41,7 43,6

Binnenlands product, marktprijzen 377,1 388,2 389,8 404,1 428,0
Afschrijvingen:
bedrijven 45,3 46,4 47,8 50,1 53,3
overheid 3,2 3,2 3,3 3,4 3,6

Bruto binnenlands product, marktprijzen 425,5 437,9 440,8 457,7 485,0
Invoer:
goederen (cif) 206,4 175,3 177,8 190,8 214,5
diensten 31,9 30,1 29,7 31,6 34,3

Totaal invoer 238,3 205,4 207,6 222,4 248,8

Totaal middelen 663,8 643,3 648,4 680,1 733,7

Particuliere consumptie 252,9 260,2 267,9 271,6 284,5
Overheidsconsumptie:
netto materiële consumptie 20,2 20,6 21,7 22,4 23,9
lonen en salarissen 46,8 47,3 48,3 48,1 48,2
Bruto investeringen:
woningen 21,5 22,3 23,2 26,5 27,0
overige vaste activa 50,9 56,4 57,5 59,3 65,0
voorraden 1,4 3,8 S 0,4 0,3 5,4
overheid 11,3 10,7 10,9 11,6 12,1

Totaal nationale bestedingen 405,1 421,4 429,1 439,8 466,0
Uitvoer:
goederen (fob) 218,6 185,1 182,4 200,0 223,5
diensten 40,1 36,8 36,9 40,3 44,2

Totaal uitvoer 258,7 221,9 219,3 240,3 267,7

Totaal bestedingen 663,8 643,3 648,4 680,1 733,7

Uitvoersaldo 20,4 16,5 11,7 17,9 18,9
Saldo primaire inkomens 0,0 S 0,7 S 1,2 S 3,5 S 0,2
Saldo secundaire inkomensoverdrachten S 3,4 S 4,7 S 2,1 S 0,4 2,5
Saldo lopende rekening betalingsbalans 17,0 11,2 8,5 14,0 21,2
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 1990  1991  1992  1993  1994  1995 1996  1997

219,9 234,2 247,3 253,9 258,9 267,5 279,2 294,2
141,1 146,2 146,0 146,5 165,7 170,9 179,2 194,4
47,8 49,7 53,0 54,9 55,9 57,8 58,2 60,0

408,8 430,1 446,2 455,3 480,5 496,2 516,6 548,5
48,0 49,7 54,0 57,6 62,8 69,8 75,8 80,0

456,8 479,7 500,2 512,9 543,3 566,0 592,5 628,6

56,0 58,9 61,8 64,3 66,6 69,0 72,1 75,4
3,8 4,0 4,1 4,3 4,4 4,6 4,8 5,0

516,5 542,6 566,1 581,5 614,3 639,7 669,3 709,0

220,7 229,3 228,1 215,5 232,4 251,0 268,2 296,0
35,1 38,0 41,1 42,0 42,8 45,8 47,4 51,0

255,8 267,4 269,2 257,5 275,2 296,8 315,5 347,0

772,4 810,0 835,3 839,0 889,4 936,5 984,9 1056,0

303,1 322,5 340,9 351,7 369,5 382,2 398,7 419,0

25,0 26,5 27,5 28,3 28,8 30,1 31,7 32,3
50,0 52,1 55,5 57,9 59,2 61,7 62,2 64,6

27,0 26,2 28,8 29,2 31,5 32,8 33,9 36,9
67,6 71,1 70,6 68,2 68,7 73,6 80,4 88,3
6,5 5,4 3,1 S 3,8 2,3 1,0 1,2 1,5

13,3 13,1 13,9 14,2 15,0 15,6 16,3 16,6

492,6 516,9 540,4 545,8 575,0 596,9 624,3 659,3

232,3 241,9 241,3 237,1 255,6 278,1 295,2 323,7
47,5 51,2 53,6 56,1 58,9 61,4 65,4 73,0

279,7 293,1 294,9 293,2 314,4 339,6 360,6 396,7

772,4 810,0 835,3 839,0 889,4 936,5 984,9 1056,0

23,9 25,7 25,7 35,7 39,3 42,7 45,0 49,7
S 0,9 S 0,9 S 2,3 S 0,6 1,7 0,9 5,2 8,2
S 6,3 S 10,3 S 10,4 S 9,8 S 8,5 S 5,6 S 10,5 S 10,3
16,7 14,4 13,0 25,3 32,5 38,1 39,8 47,6
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Bijlage A3 Middelen en bestedingen, 1985-1997

1985 1986 1987 1988 1989

    volume-mutaties per jaar in %
Binnenlands product, factorkosten
bedrijven

looninkomen 2,3 2,7 2,0 2,3 2,6
overheid 1,3 0,4 0,8 S 0,8 S 0,4

Binnenlands product, marktprijzen 3,1 2,7 1,2 2,5 4,9
Afschrijvingen:
bedrijven 2,7 3,2 3,4 3,3 3,2
overheid 2,5 2,3 2,4 2,1 2,2

Bruto binnenlands product, marktprijzen 3,0 2,8 1,4 2,6 4,7
Invoer:
goederen (cif) 7,1 3,6 4,6 8,0 6,9
diensten 1,4 2,9 1,5 5,4 5,9

Totaal invoer 6,3 3,5 4,2 7,6 6,7

Totaal middelen 4,2 3,0 2,3 4,2 5,3

Particuliere consumptie 2,8 2,6 2,7 0,8 3,5
Overheidsconsumptie:
netto materiële consumptie 2,1 7,3 5,3 2,6 3,2
lonen en salarissen 2,5 2,0 1,5 0,9 0,7
Bruto investeringen:
woningen

S 0,7 4,3 1,6 11,3 0,7
overige vaste activa 13,1 10,7 0,4 1,6 7,4
mutatie voorraadvorming (mld gld) 0,4 0,7 S 3,9 0,2 5,1
overheid

S 3,5 S 5,3 1,7 5,7 1,7

Totaal nationale bestedingen 3,6 3,8 1,4 1,8 4,6
Uitvoer:
goederen (fob) 5,6 2,1 4,5 9,2 6,3
diensten 2,7 0,2 1,8 7,9 8,3

Totaal uitvoer 5,1 1,8 4,0 9,0 6,6

Totaal bestedingen 4,2 3,0 2,3 4,2 5,3
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

3,1 2,0 1,4 S 0,5 S 0,7 2,0 2,4 3,2
S 0,4 S 1,1 S 0,9 S 0,4 S 1,2 S 1,7 S 1,4 0,1

4,2 2,1 1,9 0,5 3,3 2,2 3,1 3,7

3,3 3,4 3,3 3,1 2,7 2,8 3,2 3,1
2,6 3,3 2,8 3,8 2,2 0,7 3,9 1,8

4,1 2,3 2,0 0,8 3,2 2,3 3,1 3,6

4,7 4,3 1,4 S 2,7 8,1 7,9 6,1 7,6
1,0 3,3 6,2 1,5 S 0,1 5,5 0,9 3,9

4,2 4,1 2,1 S 2,1 6,7 7,5 5,3 7,1

4,1 2,9 2,0 S 0,1 4,3 3,9 3,8 4,7

4,2 3,1 2,5 1,0 2,2 2,0 2,7 3,0

2,8 3,5 2,5 1,5 S 0,3 2,3 2,9 S 0,4
1,1 0,5 1,3 1,5 1,0 0,1 0,4 2,4

 
S 2,5 S 5,4 6,4 S 0,3 6,2 1,2 0,8 7,0

2,2 3,1 S 2,2 S 4,4 0,0 7,0 7,9 8,0
1,2 S 1,6 S 2,1 S 7,3 5,8 S 0,3 S 0,1 0,2
7,2 S 3,5 4,2 0,7 4,4 2,3 3,1 0,1

3,4 1,8 1,6 S 1,1 3,0 2,4 3,0 3,6

5,2 4,8 2,6 1,0 7,3 7,2 5,3 6,5
6,3 4,2 4,0 3,8 3,9 4,2 4,6 7,7

5,3 4,7 2,9 1,5 6,7 6,7 5,2 6,7

4,1 2,9 2,0 S 0,1 4,3 3,9 3,8 4,7
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Bijlage A4 Kerngegevens, 1985-2000

1985 1986  1987 1988  1989

   mutaties per jaar in %
Internationaal

Relevante wereldhandel 4,5 4,7 7,2 7,0 7,8
Prijspeil goedereninvoer 0,6 S 18,0 S 3,1 S 0,6 5,2
Relevante wereldhandelsprijs 1,9 S 11,4 S 6,2 5,4 6,2
Olieprijs (Brent, niveau, dollars per vat) 27,6 14,4 18,4 15,0 18,3
Arbeidskosten per eenheid product verwerkende
industrie in concurrerende landen (in guldens) 3,6 S 3,2 S 1,3 1,0 3,5

Lonen en prijzen

Contractloon marktsector 1,1 1,2 0,8 0,8 1,4
Loonsom per werknemer marktsector 1,9 2,9 1,6 1,1 0,8
Arbeidskosten per eenheid product, verwerkende industrie
(excl. olie-industrie) 1,3 3,2 2,5 S 2,3 S 2,8
Prijspeil goederenuitvoer (excl. energie) S 0,1 S 9,3 S 1,6 2,0 4,0
Consumentenprijsindex 2,3 0,0 S 1,0 0,5 1,1

Volume bestedingen en productie

Particuliere consumptie 2,8 2,6 2,7 0,8 3,5
Bruto investeringen bedrijven (excl. woningen) 13,1 10,7 0,4 1,6 7,4
Investeringen in woningen S 0,7 4,3 1,6 11,3 0,7
Goederenuitvoer (excl. energie) 5,7 2,9 5,1 11,0 6,5
Goedereninvoer 7,1 3,6 4,6 8,0 6,9
Productie bedrijven 3,7 2,3 2,0 2,7 5,0
Bruto binnenlands product 3,0 2,8 1,4 2,6 4,7
Reëel nationaal inkomen 3,7 3,3 S 0,2 2,5 5,5

Arbeidsmarkt

Werkgelegenheid in arbeidsjaren 1,9 2,1 1,7 1,6 1,9
Werkgelegenheid in personen ($ 12 uur/week) 1,9 2,0 1,7 1,5 2,0
Arbeidsaanbod in personen 0,7 1,7 1,8 1,4 1,2

Collectieve sector

Financieringstekort rijk (% BBP) 6,2 5,6 6,8 5,7 5,1
Vorderingentekort collectieve sector (% BBP) 3,6 5,1 5,9 4,6 4,8
Bruto schuld collectieve sector (ultimo jaar, % BBP) 71,5 73,5 76,1 79,4 79,4
Collectieve lastendruk (% BBP) 45,6 46,1 48,5 48,7 45,6

Diversen

Koopkracht modale werknemer (excl. incidenteel) 1,5 2,4 1,5 1,1 2,1
Nominaal beschikbaar gezinsinkomen 4,5 6,0 2,8 2,5 5,9
Arbeidsproductiviteit marktsector
(excl. delfstoffenwinning, factorkosten) 1,0 1,3 S 0,2 1,9 2,8
Prijs toegevoegde waarde marktsector (idem) 1,5 3,3 0,8 1,8 1,6
Reële arbeidskosten (idem) 0,2 S 0,7 0,7 S 0,7 S 0,9
Arbeidsinkomensquote (idem, niveau, %) 88,8 86,3 87,0 84,6 81,5
Besparingen van gezinnen (% BBP) 7,0 8,5 8,3 9,1 9,5

bedrijven (% BBP) 16,1 15,9 14,9 15,9 17,6
overheid (% BBP) 0,9 S 0,6 S 0,6 S 0,5 S 0,1

Lange rente (%) 7,3 6,4 6,4 6,4 7,2
Korte rente (%) 6,3 5,6 5,3 4,8 7,3
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

4,0 3,2 4,0 S 0,1 8,9 9,1 3,9 9,2 6,3 1¼ 5½
S 1,7 S 0,3 S 1,9 S 2,8 S 0,2 0,2 0,7 2,6 S 2,5 S 4   S ½
S 4,6 0,9 S 3,2 S 2,4 1,8 S 1,9 2,7 6,6 S 1,3 S 3¾ S 1¼
23,7 20,0 19,4 17,1 15,8 17,1 20,7 19,2 12,9 11½ 13   

0,5 7,3 0,5 0,4 S 2,7 S 5,1 2,8 4,2 S 1,2 1¼ S ¾

2,9 3,5 4,3 3,1 1,8 1,4 1,7 2,2 3,0 2¾ 1½
3,0 4,4 4,1 2,9 2,4 1,3 2,0 2,3 2,8 3¾ 1¾

1,5 3,7 4,7 1,7 S 6,7 S 2,5 S 0,9 S 2,0 1,3 4   S ¼ 
S 2,6 S 0,6 S 1,6 S 2,6 0,8 1,7 S 0,4 2,6 S 0,8 S 3   S 1   

2,5 3,1 3,2 2,6 2,7 2,0 2,0 2,2 2,0 1¼ 1   

4,2 3,1 2,5 1,0 2,2 2,0 2,7 3,0 4,4 3¾ 2¾
2,2 3,1 S 2,2 S 4,4 0,0 7,0 7,9 8,0 6,0 ¼ S 1   

S 2,5 S 5,4 6,4 S 0,3 6,2 1,2 0,8 7,0 0,1 S1   ½
5,9 4,9 2,8 1,2 8,0 7,6 5,2 7,2 7,2 1¾ 5   
4,7 4,3 1,4 S 2,7 8,1 7,9 6,1 7,6 7,8 2½ 5   
4,4 2,8 1,8 0,4 3,5 2,7 3,0 4,1 3,4 2   2¼

  4,1 2,3 2,0 0,8 3,2 2,3 3,1 3,6 3,7 2   2   
4,4 1,9 1,0 0,9 4,0 2,6 3,8 4,4 3,8 2½ 2¼

2,3 1,3 1,0 S 0,1 S 0,3 1,4 2,0 2,6 2,7 1½ ¾
2,4 1,8 1,2 S 0,2 0,1 2,3 2,3 2,8 2,9 1¾ 1   
1,6 1,4 1,4 1,0 1,1 1,9 1,5 1,8 1,4 1¼ 1¼

4,6 3,7 3,8 3,2 1,9 2,3 1,4 1,5 0,3 2½ 2¾
4,7 2,9 3,9 3,2 4,2 4,0 2,0 0,9 0,7 1¾ 1½

79,2 79,0 80,0 81,2 77,9 79,2 77,1 71,4 67,3 67   67¼
45,7 47,5 46,5 46,8 44,7 43,5 43,9 43,7 43,4 44   44   

2,4 0,2 0,5 0,6 S 0,4 0,8 0,4 0,6 1,6 ¾ ¼
8,0 3,0 5,3 3,6 4,7 3,0 3,1 5,2 4,9 4   3   

2,0 0,8 0,4 S 0,1 4,4 1,1 0,4 2,3 1,0 ½ 1¼
1,1 1,4 1,7 1,7 2,0 0,8 1,0 1,5 1,7 ¾ S ½
1,8 2,7 2,5 1,5 0,6 0,4 1,0 0,8 1,1 3   2¼

81,2 82,9 84,8 86,4 82,7 82,1 82,6 81,1 80,9 83   83½
10,3 9,0 8,5 8,9 8,2 8,3 7,6 7,9 7,0 6¼ 6   
16,9 16,3 15,8 15,7 17,8 18,3 17,7 18,3 17,8 17¼ 17¼
S 1,8 S 1,3 S 1,4 S 1,7 S 1,6 S 1,3 S 0,2 0,7 1,3 1¼ 1¼

8,9 8,7 8,1 6,4 6,9 6,9 6,2 5,6 4,6 4   4   
8,7 9,3 9,4 6,9 5,2 4,4 3,0 3,3 3,5 2¾ 2¾
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Bijlage A5 Volume consumptie, investeringen en invoer; winstindicatoren, 1985-2000

1985 1986 1987 1988 1989

   mutaties per jaar in %
Consumptie

Voedings- en genotmiddelen 0,8 1,5 1,0 1,0 3,1
Duurzame consumptiegoederen 4,1 5,1 3,4 S 0,7 4,1
Vaste lasten 2,7 0,9 2,5 0,9 2,1
Overige goederen en diensten 3,2 3,1 3,4 1,7 4,5
Uitgaven voor toerisme in het buitenland 2,2 3,2 7,2 1,7 3,9

Totaal 2,8 2,6 2,7 0,8 3,5
Idem, excl. vaste lasten 2,9 3,3 2,8 0,8 4,1

Investeringen

Machines 20,1 8,2 2,2 0,2 3,0
Bedrijfsgebouwen 5,0 13,3 10,5 8,7 7,4
Wegvervoermiddelen 20,1 23,8 4,0 S 17,8 5,9
Overige vervoermiddelen S 7,6 S 9,1 S 42,9 4,6 115,0

Totaal bedrijven (excl. woningen) 13,1 10,7 0,4 1,6 7,4
Idem, excl. overige vervoermiddelen
en energiesector 12,5 13,1 4,0 1,8 8,0
Woningen S 0,7 4,3 1,6 11,3 0,7

Overheid S 3,5 S 5,3 1,7 5,7 1,7

Winstgevendheid en vermogensverhoudingen marktsector

Kapitaalinkomensquote 11,2 13,7 13,0 15,4 18,5
Winstquote (van productie in Nederland)a 4,9 8,2 7,0 9,8 11,7
Rentabiliteit eigen vermogena 5,7 9,2 8,3 9,5 10,9
Solvabiliteita 40,9 42,7 43,5 43,4 43,6

Invoer goederen

Consumptiegoederen 6,8 S 0,3 6,2 2,3 4,4
Investeringsgoederen 19,2 10,0 2,2 2,5 13,6
Energie S 0,4 1,2 7,2 4,6 0,4
Overige grondstoffen en halffabrikaten 8,7 4,6 4,1 11,3 7,3

Totaal 7,1 3,6 4,6 8,0 6,9

a Ongerekend banken en verzekeringswezen.
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    1990     1991     1992     1993     1994     1995     1996     1997     1998     1999 2000

2,3 0,6 2,7 S 0,3 1,7 1,8 1,8 1,4 0,8 1½ 1¼
8,6 4,8 0,8 S 1,6 1,8 1,7 3,0 4,6 8,5 5½ 3½
3,8 3,7 2,1 2,6 1,5 2,4 2,7 1,2 2,2 3   2¼
2,8 2,6 3,9 1,7 3,3 2,0 2,9 4,5 5,7 4   3   

S 5,6 9,4 4,6 S 2,8 S 0,9 6,3 1,4 3,6 7,9 6   4   

4,2 3,1 2,5 1,0 2,2 2,0 2,7 3,0 4,4 3¾ 2¾
4,4 2,8 2,7 0,3 2,5 1,9 2,7 3,9 5,4 4   2¾

4,7 S 2,2 S 0,6 0,9 S 1,6 7,8 9,7 5,6 4,4 S ¾ S 1¾
2,0 8,4 S 8,9 S 12,8 S 4,4 S 5,1 6,2 7,0 6,5 3¾ S 1½
7,0 6,8 1,3 S 27,2 S 10,3 35,9 12,0 12,4 19,8 S 10¼ S 6¾

S 21,0 24,6 S 23,7 13,6 41,9 S 0,1 S 17,0 13,0 S 16,0 S 15   7½

2,2 3,1 S 2,2 S 4,4 0,0 7,0 7,9 8,0 6,0 ¼ S 1   

4,4 1,8 S 1,6 S 10,5 S 1,2 11,2 7,1 6,1 13,0 ½ ½
S 2,5 S 5,4 6,4 S 0,3 6,2 1,2 0,8 7,0 0,1 S 1   ½

7,2 S 3,5 4,2 0,7 4,4 2,3 3,1 0,1 2,2 2½ 4¼

18,8 17,1 15,2 13,6 17,3 17,9 17,4 18,9 19,1 17   16½
12,0 10,2 7,7 5,7 9,1 10,1 10,9 12,4 12,7 11¼ 10½
9,7 9,1 6,9 5,3 8,9 9,9 10,6 11,7 12 10¼ 9¾

43,6 42,9 44,0 45,4 45,0 45,7 45,4 46,7 45,6 45½ 45¼

9,1 7,5 1,5 S 3,2 3,5 0,9 4,2 3,9 8,0 5½ 3¾
4,6 1,5 S 1,9 S 5,1 2,0 11,3 5,4 5,3 10,7 S 1¼ ½

S 1,6 S 1,2 2,2 1,0 4,4 3,8 3,7 4,2 2,0 2½ 4   
4,7 4,9 1,8 S 2,7 10,9 9,5 6,9 9,3 8,1 2½ 6   

4,7 4,3 1,4 S 2,7 8,1 7,9 6,1 7,6 7,8 2½ 5   



200

Bijlage A6 Inkomens en prijzen, 1985-2000

 1985  1986  1987 1988  1989

 mutaties per jaar in %
Loonvoet bedrijven

Contractloon (incl. overloop) 1,1 1,2 0,8 0,8 1,4
Incidenteel 1,1 1,8 1,3 0,5 0,8
Bruto loon 2,2 3,0 2,1 1,3 2,2
Sociale lasten werkgevers S 0,3 S 0,1 S 0,5 S 0,2 S 1,4
Loonvoet marktsector 1,9 2,9 1,6 1,1 0,8
Loonvoet bedrijven 1,7 2,5 1,5 1,1 0,8

Opbouw consumptieprijs

Finale invoer 0,5 S 0,1 S 0,2 S 0,2 0,6
Invoer grondstoffen en diensten 0,0 S 1,2 S 0,4 0,2 0,4
Invoer energie 0,1 S 1,4 S 0,1 S 0,3 0,5

Indirecte Belastingen 0,0 0,2 0,6 0,0 S 0,5
Huur 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3
Aardgas 0,3 S 0,3 S 1,3 S 0,2 0,0
Kwartaire Diensten 0,2 0,0 S 0,1 0,1 0,2

Arbeidskosten 0,2 0,2 0,2 S 0,3 S 1,0
Bruto margeverbetering (inclusief afschrijvingen en rente) 0,8 2,5 1,1 0,8 0,8
Consumptieprijs 2,4 0,3 0,2 0,5 1,2

Overige prijsindices

Consumentenprijsindex 2,3 0,0 S 1,0 0,5 1,1
Afgeleide index, laag 2,5 0,0 S 1,6 0,6 2,1

Koopkracht modaal (excl.incidenteel)

Brutoloon 1,1 1,2 0,8 0,8 1,4
effect sociale lasten 1,2 1,8 0,0 S 0,1 1,7
effect loonheffing/overheveling 1,5 S 0,5 0,0 0,5 S 0,4
effect kinderbijslag 0,0 S 0,1 S 0,3 0,5 0,5
Nominaal vrij beschikbaar inkomen 3,8 2,4 0,5 1,6 3,2
Reëel vrij beschikbaar inkomen 1,5 2,4 1,5 1,1 2,1

Koopkracht andere  categorieën

Minimum plus 0,7 2,2 1,3 1,1 1,1
Minimumuitkeringsgerechtigde S 0,6 1,3 0,9 0,5 0,2
Idem, zonder kinderen S 0,5 1,5 1,2 S 0,2 0,2

Gemiddelde wig (bedrijven)b
niveaus, in %

Minimum plus 32 31 31 31 30
Modaal 45 45 45 44 42
2x modaal 56 55 55 54 54

Netto Replacement Rate

Minimum uitkering/minimumloon 98,5 98,6 98,6 98,7 99,2
Minimum uitkering/0,8 x gemiddeld loon 82,4 81,2 81,2 80,5 78,6

a Totaal effect van belasting- en premieheffing niet nader uitgesplitst in verband met de herziening van het belastingstelsel (Oort).
b Kinderbijslag gebaseerd op kinderen tussen 6 en 11 jaar. Vanaf 1995 zijn de bedragen gewijzigd door de invoering van nieuw systeem.
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1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 1997  1998 1999 2000

2,9 3,5 4,3 3,1 1,8 1,4 1,7 2,2 3,0 2¾ 1½
0,0 0,0 S 0,7 S 0,4 0,5 S 0,3 1,1 0,2 0,2 ½  ¼
2,9 3,5 3,6 2,7 2,3 1,1 2,7 2,4 3,2 3¼ 1¾
0,1 0,9 0,5 0,2 0,1 0,2 S 0,8 S 0,1 S 0,3 ½ 0   
3,0 4,4 4,1 2,9 2,4 1,3 2,0 2,3 2,8 3¾ 1¾
3,2 4,4 4,1 3,2 2,7 1,3 1,9 2,1 2,9 4   2   

S 0,0 0,3 0,3 0,0 S 0,1 S 0,2 0,0 0,5 0,1 S ¼ S ¼
S 0,3 0,2 S 0,1 S 0,3 0,1 0,1 0,0 0,3 S 0,0 S ¼ 0   

0,2 0,0 S 0,2 S 0,2 S 0,1 S0,0 0,4 0,1 S 0,6 S ¼ ¼

0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,1 ¼ ¼
0,4 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 ½ ½
0,3 0,2 S 0,1 S 0,2 0,1 0,0 0,1 0,3 S 0,0 S ¼ 0   
0,5 0,7 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 ½ ¼

0,1 1,0 1,1 1,1 S 0,7 S 0,2 0,4 S 0,1 0,6 1¼ ¼
1,0 S 0,1 0,7 0,4 2,3 0,5 S 0,5 S 0,2 0,8 0   S ½
2,2 3,2 3,1 2,1 2,8 1,4 1,6 2,0 1,9 1¼ ¾

2,5 3,1 3,2 2,6 2,7 2,0 2,0 2,2 2,0 1¼ 1   
2,4 2,6 2,4 2,2 2,3 1,6 1,2 1,9 1,8 ¾ ½

2,9 3,5 4,3 3,1 1,8 1,4 1,7 2,2 3,0 2¾ 1½
0,2 0,6 S 1,1 S 0,5 1,3 0,5 0,6 5,0 S ¾ 0   

2,1a
S 0,5 S 1,3 1,3 1,1 0,6 0,2 0,0 S 4,8 0   0   

0,1 0,1 S 0,2 S 0,2 S 0,5 0,1 0,0 0,1 0   0   
5,0 3,3 3,7 3,2 2,3 2,8 2,4 2,8 3,4 2   1¼
2,4 0,2 0,5 0,6 S 0,4 0,8 0,4 0,6 1,6 ¾ ¼

0,7 0,0 1,4 0,8 S 0,6 0,7 0,4 0,6 2,5 ¾ ¼
1,5 S 0,2 0,1 S 0,4 S 2,1 S 0,1 S 0,2 0,4 1,9 1   ½
1,4 S 0,4 0,0 S 0,4 S 2,0 S 0,4 S 0,2 0,5 1,9 1¼ ¾

29 29 29 28 27 27 23 21 16 17   18   
41 42 42 42 42 42 42 41 41 42   42   
52 52 54 54 54 54 53 53 53 54   54   

99,5 99,5 98,9 99,1 98,5 98,6 98,1 98,2 97,8 97,9  98,0
78,0 77,7 77,5 76,6 75,8 75,3 74,4 74,1 74,0 74,0  74,1
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Bijlage A7 Kerngegevens arbeidsmarkta,b,c, 1985-2000

   1985    1986   1987   1988    1989

Bevolking (dzd personen) 14492 14572 14665 14760 14849
w.v. 15-64 jaard 9923 10019 10111 10187 10245

w.v. in volledig dagonderwijs 1228 1224 1223 1179 1160
werkend (12 uur of meer per week) 5045 5149 5237 5318 5425
werkloosheids- of bijstandsuitkering 868 839 854 856 841
uitkering wegens arbeidsongeschiktheid 795 808 817 835 857
uitkering wegens ziekte 310 327 338 348 374
VUT- of ANW-uitkering 244 249 258 268 289

Participatiegraad 20-64 jaar (%) 60 61 61 61 62
w.v. mannen 80 80 80 80 79

vrouwen 40 41 42 43 44

Beroepsbevolking (dzd personen)e 5570 5667 5767 5848 5916

Arbeidsvolume (dzd arbeidsjaren) 4730 4828 4911 4989 5084
w.v. overheid 705 708 714 708 705

bedrijven 4025 4120 4197 4281 4379
w.v. loontrekkers 3420 3513 3585 3668 3765

zelfstandigen 605 607 612 613 614

Verhouding personen/arbeidsjaren werkgelegenheid (%) 118 118 119 119 120
Werkgelegenheid (dzd personen) 5590 5719 5834 5951 6090
Idem, 12 uur of meer per week (dzd personen) 5088 5192 5281 5358 5464

Werkloze beroepsbevolking (dzd personen) 482 475 486 490 452
Idem, in % van de beroepsbevolking 8,7  8,4  8,4  8,4  7,6  
Personen met een werkloosheidsuitkering (dzd personen) 667 639 644 642 623

Vacatures (dzd)f 58 75 82 75 90

a Cijfers voor werkgelegenheid en beroepsbevolking zijn exclusief WSW-ers. 
b Cijfers voor werkgelegenheid en beroepsbevolking zijn gebaseerd op de Arbeidsrekeningen, de Enquête Beroepsbevolking en de
Nationale Rekeningen.
c Inclusief personen ouder dan 65 jaar, tenzij anders vermeld.
d De onderscheiden categorieën sluiten elkaar niet altijd uit. Dit geldt met name voor werkenden en uitkeringsontvangers.
e De beroepsbevolking is gelijk aan de som van het aantal werkzame personen met een baan van 12 uur of meer per week en de werkloze
beroepsbevolking.
f Exclusief het aantal vacatures bij overheid en onderwijs. Vóór 1994 ook exclusief het aantal vacatures bij sociale werkplaatsen,
uitzendbureaus en uitleenbedrijven.
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

14952 15070 15184 15290 15383 15459 15530 15611 15703 15800 15896
10305 10372 10434 10490 10535 10569 10604 10642 10684 10730 10780
1144 1141 1135 1142 1147 1145 1134 1119
5553 5661 5734 5725 5732 5870 6005 6175 6357 6463 6528
794 783 811 887 1001 1007 983 909 807 789 810
891 907 921 930 921 886 869 877 899 910 917
409 405 396 394 336 352 334 347 371 374 378
311 322 326 328 330 324 320 313 279 278 276

62 62 63 63 64 65 65 66 67 67 68
79 79 78 78 78 79 79 79 80 80 80
45 46 47 48 48 50 51 52 53 54 55

6013 6096 6179 6241 6312 6432 6529 6644 6737 6825 6915

5203 5273 5328 5323 5305 5380 5486 5629 5783 5866 5915
702 694 688 685 677 666 657 657 663 667 670

4501 4579 4640 4638 4628 4714 4829 4972 5120 5198 5244
3883 3960 4015 3995 3966 4044 4141 4274 4416 4492 4537
618 619 625 643 662 670 688 698 704 706 708

120 121 121 121 123 123 123 123 124 124 124
6257 6383 6460 6464 6511 6610 6754 6939 7143 7266 7347
5594 5696 5768 5760 5765 5899 6035 6206 6388 6495 6560

419 400 411 481 547 533 494 438 349 330 355
7,0 6,6 6,7 7,7 8,7 8,3 7,6 6,6 5,2 4¾ 5¼
575 563 587 664 777 792 765 701 608 595 625

115 98 71 41 41 55 68 85
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Bijlage A8 Kerngegevens collectieve sector, 1985-2000

   1985    1986    1987    1988     1989

   % BBP
I Collectieve uitgaven

Directe bestedingen 19,9 19,4 19,7 19,3 18,7
w.v. loonsom 11,0 10,8 11,0 10,5 10,0

materiële consumptie 6,0 5,9 6,0 6,0 6,0
investeringen 2,9 2,6 2,7 2,8 2,7

Inkomensoverdrachten 29,6 29,8 30,2 30,0 29,0
w.v. binnenland 27,8 27,8 28,2 28,0 27,0

buitenland 1,8 2,0 2,0 2,0 2,1
Kostprijsverlagende subsidies 2,4 2,3 2,4 2,3 2,3
Rente 6,1 6,3 6,5 6,3 5,9
Vermogensoverdrachten 2,4 2,9 3,1 2,4 1,9
Collectieve uitgaven bruto (excl. kredieten) 60,4 60,7 61,9 60,3 57,8
Kredietverlening 2,9 3,1 2,9 2,5 1,6
Collectieve uitgaven bruto (incl. kredieten) 63,3 63,7 64,7 62,8 59,4
Niet-belastingmiddelen overig 9,7 9,3 7,7 7,6 8,4
Statistische verschillen S 0,4 S 1,2 S 0,4 S 0,3 0,0
Collectieve uitgaven netto 54,0 55,6 57,5 55,5 51,1

II Collectieve lasten en gasbaten binnenland

Collectieve lasten 45,6 46,1 48,5 48,7 45,6
Gasbaten binnenland 2,3 2,2 1,2 0,8 0,6
Totaal 48,0 48,3 49,8 49,5 46,2

III Financieringstekort

Rijk 6,2 5,6 6,8 5,7 5,1
Lagere overheid 0,7 1,6 1,2 0,8 0,0
Sociale fondsen S 0,9 0,1 S 0,3 S 0,5 S 0,3
Collectieve sector 6,0 7,3 7,7 5,9 4,9

IV Overige kerngegevens

Vorderingentekort collectieve sectora 3,6 5,1 5,9 4,6 4,8
Bruto schuld collectieve sector (EMU; ultimo)a,b 71,5 73,5 76,1 79,4 79,4
Bruto staatsschuld (ultimo)a 53,7 54,3 56,9 60,1 61,2
Verhouding inactieven/actieven (%) 83,2 82,8 82,6 82,1 82,5

a Vanaf 1988 in % geharmoniseerd BBP.
b Bij internationale vergelijking is relevant dat Nederland, anders dan in de andere landen van de EU, een vermogen van ruim 30% BBP
(1997) heeft afgezonderd in het ABP ter dekking van de ambtenarenpensioenen.
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

18,4 18,3 18,6 18,8 18,4 18,2 17,8 17,4 17,2 17,5 17,6
9,7 9,6 9,8 10,0 9,6 9,6 9,3 9,1 9,1 9,3 9,3
5,9 5,9 6,0 6,0 6,0 5,8 5,8 5,7 5,6 5,7 5,6
2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6

28,2 28,6 29,3 29,3 28,2 27,2 26,6 25,9 25,2 25,5 25,6
26,2 26,3 27,1 27,0 26,0 25,1 24,5 23,7 23,1 23,3 23,4
2,0 2,3 2,2 2,3 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1 2,1 2,2
2,2 2,3 2,3 2,1 2,0 1,3 1,4 1,7 1,5 1,5 1,5
5,8 6,0 6,0 6,2 5,9 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6 4,3
1,7 1,3 1,2 1,2 1,1 1,6 0,9 0,9 1,0 1,6 1,4

56,2 56,6 57,5 57,5 55,6 53,9 52,2 51,0 49,8 50,7 50,4
1,3 1,0 0,9 0,8 0,8 1,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

57,5 57,6 58,4 58,3 56,4 55,7 52,8 51,4 50,3 51,2 50,9
7,6 7,2 7,4 7,7 8,0 8,6 6,6 6,2 6,5 5,3 4,9
0,0 0,2 S 0,1 0,0 0,2 S 0,2 0,0 0,0 0,1 S 0,1 0,0

49,9 50,2 51,1 50,6 48,2 47,2 46,2 45,3 43,7 45,9 46,0

45,7 47,5 46,5 46,8 44,7 43,5 43,9 43,7 43,4 43,9 44,0
0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2

46,4 48,3 47,2 47,5 45,3 44,0 44,4 44,3 43,8 44,2 44,2

4,6 3,7 3,8 3,2 1,9 2,3 1,4 1,5 0,3 2,5 2,7
0,0 S 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 S 0,3 S 0,5 S 0,4 S 0,3 S 0,3

S 0,8 S 1,4 0,0 S 0,1 1,1 1,0 0,7  0,0 S 0,1 S 0,5 S 0,6
3,8 2,2 3,9 3,1 2,9 3,3 1,8 1,0 S 0,2 1,7 1,7

4,7 2,9 3,9 3,2 4,2 4,0 2,0 0,9 0,7 1,7 1,5
79,2 79,0 80,0 81,2 77,9 79,2 77,1 71,4 67,3 67,1 67,1
62,0 62,8 63,9 64,2 60,9 62,6 61,4 58,1 55,4 56,2 57,5
82,1 81,6 81,3 83,2 83,2 82,4 80,2 77,6 74,6 73,9 74,0
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Bijlage A9 Collectieve uitgaven naar beleidsmatige clusters, 1985-2000

1985   1986   1987   1988   1989

volume-mutaties  

Defensie 1,0 7,0 S 4,2 2,3 S 2,7
Onderwijs 1,8 3,8 1,7 S 0,9 S 0,4
Openbaar bestuur/openbare orde 4,2 1,6 4,2 4,2 4,4
Infrastructuur en milieu S 5,6 S 5,4 S 1,8 3,0 S 4,9
Zorg 4,1 5,7 3,4 1,1 0,0
Sociale zekerheid 0,7 1,1 0,8 1,5 0,9
Subsidies 6,5 S 5,2 3,3 5,2 5,7
Overdrachten buitenland S 0,3 11,6 0,6 6,1 6,4
Rentelasten 11,3 7,4 4,3 S 0,7 S 2,2
Collectieve uitgaven (excl. kredietverlening) 2,9 2,7 2,0 1,9 1,1
Kredietverleninga S 10,8 23,0 3,7 S 25,0 S 38,5
Collectieve uitgaven (incl. kredietverlening) 2,0 4,0 2,1 S 0,1 S 1,2

Bruto binnenlands product 3,0 2,8 1,4 2,6 4,7

prijs-mutaties

Defensie S 0,5 S 3,0 0,2 0,4 2,1
Onderwijs 0,0 S 1,7 0,4 S 0,9 0,4
Openbaar bestuur/openbare orde S 0,2 S 2,3 0,4 S 0,7 1,0
Infrastructuur en milieu 1,6 S 0,3 0,3 1,1 2,2
Zorg 0,8 1,2 2,1 2,0 3,7
Sociale zekerheid S 1,1 0,2 S 0,3 1,2 0,4
Subsidies 1,9 S 0,3 0,0 0,8 1,3
Overdrachten buitenland 1,8 0,1 S 0,7 1,2 1,2
Rentelasten 1,8 0,1 S 0,7 1,2 1,2
Collectieve uitgaven (excl. kredietverlening) 0,1 S 0,5 0,2 0,7 1,3
Kredietverleninga 1,8 0,1 S 0,7 1,2 1,2
Collectieve uitgaven (incl. kredietverlening) 0,2 S 0,5 0,2 0,8 1,3

Bruto binnenlands product 1,8 0,1 S 0,7 1,2 1,2

a Inclusief WIR, KST en debudgetteringen.
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  1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998    1999  2000

S 0,4 S 2,2 S 0,9 S 5,5 S 3,5 S 5,4 S 0,3 S 3,8 S 2,8 1½ S 1   
1,9 S 0,6 1,7 0,1 0,7 1,8 2,5 0,7 2,5 1¾ 3   
2,4 4,1 2,3 4,1 3,3 1,4  0,1 3,0 2,7 3½ 1¼
9,8 S 1,2 5,5 3,5 4,9 S 3,1 6,5 S 1,4 8,8 12¾ 4   
4,9 4,4 4,2 0,6 2,0 3,6 2,1 0,3 3,6 3¾ 2½
1,6 0,2 0,6 0,6 0,9 S 0,4 S 1,2 S 0,9 S 0,8 ½ ¾

S 2,7 1,3 2,3 S 8,9 S 1,8 S 10,2 S 20,1 14,6 9,8 6¼ S 7   
S 2,1 20,0 S 3,3 2,1 0,4 0,8 5,9 5,0 S 0,5 1¼ 4¼

2,2 6,6 2,3 3,1 S 1,3 S 3,3 1,5 S 2,3 S 4,2 S 2½ S 3   
2,0 2,7 1,7 0,7 0,9  S 0,4 S 0,3 0,7 1,2 2¼ ¾

S 19,4 S 33,9 S 12,4 S 7,7 S 3,7 S 24,4 4,7 S 0,7 S 2,2 S 5   6¼
1,3 1,7 1,4 0,6 0,8  S 0,7 S 0,2 0,6 1,1 2   1   

4,1 2,3 2,0 0,8 3,2 2,3 3,1 3,6 3,7 2   2   

2,6 2,8 5,3 0,7 S 1,3 1,8 1,9  1,7 2,6 2½ 1¼
3,0 3,2 4,5 2,0 2,6 3,1 1,7 2,0 2,9 3   1½
2,2 3,0 3,6 2,3 2,0 2,5 1,0 2,4 2,6 2¼ 1¼
2,4 2,5 1,9 1,5 1,2 1,3 1,6 2,0 2,6 3¾ 1¼
2,8 5,0 3,4 4,0 1,2 2,1 0,0 5,5 3,8 3¼ 1¾
3,1 3,5 4,7 0,8 S 0,3 S 1,5 2,8 1,2 1,3 2½ 1½
2,4 3,1 2,9 2,2 2,4 2,0 1,6 2,1 2,1 1½ 1   
2,3 2,7 2,3 1,9 2,3 1,8 1,5 2,2 1,9 1¼ ½
2,3 2,7 2,3 1,9 2,3 1,8 1,5 2,2 1,9 1¼ ½
2,7 3,4 3,8 1,9 1,3 1,2 1,7 2,6 2,5 2½ 1½
2,3 2,7 2,3 1,9 2,3 1,8 1,5 2,2 1,9 1¼ ½
2,7 3,4 3,7 1,9 1,3 1,2 1,7 2,6 2,5 2½ 1½

2,3 2,7 2,3 1,9 2,3 1,8 1,5 2,2 1,9 1¼ ½
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Bijlage A10 Sociale zekerheid, 1985-2000

1985 1986 1987 1988  1989

mld gld
I Exploitatierekening sociale verzekeringen

Uitkeringen 83,0 84,6 87,0 89,7 88,6
Werkgeverspremies over SV!uitkeringen 6,0 5,5 6,4 6,5 6,3
Kapitaaloverdrachten gezinnen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Administratiekosten 3,1 3,2 3,3 3,5 3,5

Exploitatiesaldo 3,5 S 0,1 1,7 4,1 2,3

Premies werkgevers bedrijven en overheid 33,4 35,3 36,2 36,8 35,8
Premies gezinnen 53,6 50,5 54,1 57,1 55,6
Werkgeverspremies over SVS uitkeringen 6,0 5,5 6,4 6,5 6,3
Per saldo ontvangen inkomensoverdrachten overheid 1,7 1,1 0,9 2,5 1,9
Per saldo ontvangen inkomensoverdrachten bedrijven S 0,0 S 0,0 S 0,0 S 0,0 S 0,0
Kapitaaloverdrachten overheid 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Ontvangen rente 0,8 0,7 0,7 0,8 1,1

II Inactieven/actieven

inactieven (dzd uitkeringsjaren) 3733 3780 3828 3862 3933
arbeidsvolume (dzd mensjaren, excl. Ziektewet) 4486 4566 4635 4702 4769

i/aS ratio (%) 83,2 82,8 82,6 82,1 82,5

i/aS deelratio's (%):
AOW 39,7 39,9 40,0 40,3 40,4
AWW / ANW 3,7 3,6 3,6 3,5 3,6
ZW / AAW / WAO 21,1 21,5 21,6 21,8 22,5
WW / Vorstverlet / RWW / IOAW / IOAZ 14,7 13,9 13,5 12,8 12,2
overig bijstand 4,0 3,9 3,9 3,8 3,7

III De koppeling mutaties per jaar in %
contractloona 1,1 1,2 0,8 0,8 1,4
bruto minimum loon 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0
netto minimum uitkering 1,8 1,5 0,0 0,5 3,0

a Tot en met 1991: contractloon bedrijven; daarna gewogen contractloon bedrijven en overheid volgens WKA.
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  1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998  1999   2000

101,3 108,4 116,2 121,8 121,2 123,6 125,2 134,6 136,9 143,8 148,7
3,6 4,1 4,4 4,4 3,3 2,8 2,5 2,0 4,1 4,4 4,8
0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3,9 4,2 4,7 5,1 5,2 5,3 5,1 4,9 4,7 5,0 4,9

S 0,5 2,4 1,4 S 2,1 S 4,5 S 2,8 S 4,7 2,7 2,3 4,3 6,8

18,7 19,9 21,0 21,2 19,6 22,3 24,6 25,6 45,5 47,6 50,3
69,2 77,5 83,8 86,4 96,9 98,7 95,7 107,7 90,5 97,4 101,5
3,6 4,1 4,4 4,4 3,3 2,8 2,5 2,0 4,1 4,4 4,8

15,6 16,2 15,7 15,8 4,2 4,2 4,8 8,7 7,8 7,9 8,1
S 0,0 S 0,0 S 0,0 S 0,0 S 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1,3 1,3 1,6 1,3 1,0 0,7 0,5 0,2 0,1 0,2 0,4

3991 4021 4056 4142 4173 4183 4167 4134 4079 4097 4138
4858 4928 4988 4980 5014 5074 5198 5328 5458 5537 5584

82,1 81,6 81,3 83,2 83,2 82,4 80,2 77,6 74,6 73,9 74,0

40,3 40,2 40,2 40,8 41,0 41,0 40,5 40,0 39,4 39,3 39,4
3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 3,4 2,7 2,6 2,5

23,4 23,3 23,0 23,0 21,5 20,9 19,7 19,6 19,8 19,7 19,7
11,1 10,7 10,8 12,1 13,6 13,7 13,2 11,8 10,1 9,8 10,1
3,6 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 2,9 2,6 2,5 2,3

2,9 3,5 4,2 3,1 1,5 1,2 1,6 1,9 2,8 3      1½ 
1,8 3,1 3,1 0,7 0,0 0,0 1,4 1,7 2,7 3      1¾ 
3,9 3,1 4,2 2,1 0,8 1,7 2,2 2,3 3,3 3      1¾ 
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Bijlage A11 Zorg, 1985-2000

  1985    1986    1987    1988    1989

   mutaties per jaar in %
Uitgaven

Gehandicapten en geestelijke gezondheidszorg 2,4 3,8 2,6 3,3 2,7

VerzorgingsS  en verpleeghuizen, gezinsverzorging 3,0 3,1 1,4 1,6 2,6

Ziekenhuiszorg en specialistische hulp 0,9 2,0 0,5 1,5 3,4

Huisartsen, tandheelkunde en paramedici 3,5 4,2 5,6 3,4 3,8

GeneesS  en hulpmiddelen 9,5 9,6 12,1 3,9 6,8

Preventie, beheer en diversen S 1,1 5,4 0,6 3,5 8,4

Totaal 2,4 3,6 2,6 2,4 3,8

Idem in mld gld 40,4 41,9 43,0 44,0 45,6

Idem in % BBP 9,5 9,6 9,7 9,6 9,4

Financiering    mld gld

AWBZ1 9,5 9,7 10,4 10,5 14,0

ZFW 15,0 14,9 15,3 15,6 14,8

Particulier .  .  7,2 7,3 7,2

Overheid 5,3 6,2 6,1 6,1 4,8

Eigen betalingen/overig2 .  .  4,5 4,8 4,7

Financieringsachterstand (enkelvoudig) 0,4 0,3 S 0,5 S 0,2 0,3

Aantal verzekerden tweede compartiment    dzd personen

Ziekenfondswet 9630 9083 8973 9022 9145

Particulier 4852 5489 5550 5604 5518

VolumeS indicatoren    mutaties per jaar in % 

Bezette bedden inst. vers. gehandicapten 0,9 0,4 0,4 0,9 1,7

Bezette bedden psychiatrische ziekenhuizen S 0,1 0,1 0,9 0,7 S 1,6

Bewoners verzorgingshuizen S 1,4 S 0,8 S 1,2 S 1,3 S 1,4

Bezette bedden verpleeghuizen 1,2 1,0 0,7 1,1 1,0

Bezette bedden ziekenhuizen S 2,1 S 3,0 S 3,7 S 2,0 S 1,3

Contacten met de huisarts3 .  S 2,3 6,3 S 1,2 S 1,2

Contacten met de tandarts3 .  0,5 0,6 0,7 0,7

Contacten met de fysiotherapeut3 .  16,4 5,2 6,4 6,4

Consumptie geneesmiddelen en farmaceutische producten .  2,2 6,6 8,7 8,0
Prijsindicatoren

Verpleging in ziekenhuizen e.d. .  1,8 0,1 0,5 1,2

Diensten van artsen en verpleegkundigen .  S 0,4 S 0,8 1,8 1,2

Geneesmiddelen en farmaceutische producten .  1,9 2,5 S 4,0 S 2,9

Medische verzorging totaal 1,3 1,3 0,2 0,3 0,6
Werkgelegenheid in arbeidsjaren

Instellingen voor verst. gehandicapten S 0,3 2,9 2,5 2,3 2,5

Psychiatrische ziekenhuizen S 0,2 2,4 13,0 1,9 0,4

Verzorgingshuizen 1,7 0,7 0,6 S 0,1 0,3

Verpleeghuizen4 3,3 2,2 4,3 1,1 1,5

Ziekenhuizen 1,0 2,1 0,9 0,0 0,6

1 Inclusief eigen betalingen.
2 Exclusief eigen betalingen AWBZ.
3 1988 en 1989 (contacten met de huisarts ook 1995 en 1996) geconstrueerd uit tweejaarscijfers.
4 Vanaf 1985 inclusief verzorgingshuizen met een bijzondere functie (waaronder kloosterbejaardenoorden).
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     1990      1991      1992     1993     1994     1995     1996     1997     1998     1999 2000

6,9 6,5 6,5 6,1 5,7 3,5 4,4 5,2 7,5 5½ 5   

5,6 4,8 4,4 4,7 3,0 2,4 2,9 4,1 5,2 5½ 5   

7,0 9,3 6,5 1,7 2,9 3,0 3,3 3,4 5,5 5¼ 3½

6,8 8,1 4,7 2,6 2,4 1,0 0,6 8,5 3,5 5   3   

12,3 8,8 8,5 8,7 0,9 7,3 3,8 3,5 11,5 6   ¼

5,6 6,1 6,2 4,0 S 0,4 4,8 2,6 5,0 S 1,3 5½ 3½

7,0 7,4 6,0 4,0 2,9 3,3 3,1 4,5 5,8 5½ 3¾

48,8 52,4 55,6 57,8 59,4 60,7 62,7 65,5 69,2 73   75½

9,5 9,7 9,8 10,0 9,7 9,5 9,4 9,2 9,2 9½ 9½

15,0 16,4 22,9 24,5 25,2 26,6 20,3 26,7 28,0 29¾ 31½

15,7 17,3 15,1 15,8 16,5 16,3 21,8 23,1 24,8 26   26¾

7,7 8,7 7,8 8,1 8,0 7,1 9,5 9,2 10,8 11½ 12   

5,0 5,4 5,5 5,7 5,6 6,0 6,0 2,8 3,8 3½ 3¾

4,4 4,5 4,8 4,3 4,3 3,5 3,6 2,5 3,8 3½ 3½

1,0 0,1 S 0,4 S 0,8 S 0,4 0,2 0,2 S 0,2 S 0,1 .   

9188 9235 9328 9423 9574 9694 9771 9902 9946 9992 10036

5557 5619 5650 5673 5660 5544 5552 5465 .   .   .

1,1 1,3 1,6 1,8 2,3 1,4 0,8 0,4 .   .   .

0,7 0,6 S 0,5 0,4 S 0,4 S 2,0 S 0,3 S 2,6 .   .   .

S 0,8 S 1,2 S 1,2 S 2,2 S 2,4 S 3,0 S 3,8 .   .   .   .

0,4 0,9 1,6 1,9 1,5 1,9 1,8 0,7 .   .   .

S 3,2 S 1,8 S 2,1 S 1,4 S 1,7 S 2,1 S 1,1 S 2,1 .   .   .

4,3 3,5 6,1 S 1,8 S 1,6 S 1,0 S 2,2 11,4 .   .   .

S 9,0 6,1 0,8 S 4,3 22,2 S 8,2 S 4,3 10,6 .   .   .

9,0 0,8 4,4 S 9,7 0,9 S 3,4 S 7,6 9,3 .   .   .

10,9 6,4 8,9 7,0 4,9 4,6 5,0 6,8 .   .   .

 

4,5 5,6 3,5 3,7 2,6 2,5 1,4 4,4 .   .   .

2,8 3,7 1,9 S 1,3 0,4 1,2 1,5 S 2,0 .   .   .

S 1,2 0,1 1,8 S 1,1 S 0,3 S 0,4 S 6,1 S 2,4 .   .   .

3,1 4,2 2,8 1,6 1,6 1,7 0,2 1,7 .   .   .

2,8 2,2 3,4 1,9 1,9 3,2 .   .   .   .   .

3,1 2,0 1,9 1,0 0,5 0,7 .   .   .   .   .

0,8 0,2 1,9 S 1,2 S 2,0 S 0,3 .   .   .   .   .

1,2 1,8 2,2 1,5 0,8 2,4 .   .   .   .   .

1,0 0,6 1,9 0,0 S 1,7 0,1 .   .   .   .   .
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Bijlage B1 Externe data voor Nederland, 1985-2000

   1985    1986    1987    1988     1989

   mutaties per jaar in %
Wereldhandelsvolume

Goederen en diensten               2,5 2,5 5,8 7,7 8,0
   Goederen                        2,5 3,9 6,2 8,1 7,5
      Industrieproducten           4,7 2,8 6,9 10,0 8,5
      Energie                      S 4,7 11,3 3,2 6,0 3,9
      Overige grondstoffen         2,5 0,4 5,3 0,5 4,9
   Diensten                        2,5 S 3,3 4,3 6,0 10,2

Wereldhandelsprijs (dollars)

Goederen en diensten               S 1,5 7,5 11,4 5,8 0,5
   Goederen                        S 1,8 5,2 11,0 5,7 0,9
      Industrieproducten           S 0,4 16,5 11,8 6,7 S 0,4
      Energie                      S 2,5 S 37,1 8,0 S 13,2 12,9
      Overige grondstoffen         S 6,3 8,9 9,0 14,4 0,8
   Diensten                        S 0,6 18,3 13,1 6,3 S 0,9

Grondstoffen excl. energie (HWWA) S 10,6 6,2 5,1 22,6 S 2,4
Ruwe olie fob S 5,2 S 47,0 21,7 S 18,2 18,8

Dubbelherwogen wereldinvoervolume

Goederen, excl. energie            4,5 4,7 7,2 7,0 7,8
   Industrieproducten              4,8 4,4 7,7 10,4 9,7
   Grondstoffen                    3,9 5,3 6,0 S 0,9 3,3

Dubbelherwogen wereldinvoerprijs (gld)

Goederen, excl. energie            1,9 S 11,4 S 6,2 5,4 6,2
   Industrieproducten              3,9 S 8,6 S 5,1 3,5 5,6
   Grondstoffen                    S 2,3 S 17,5 S 8,8 10,2 7,8

Invoerprijs Nederland cif (gld)

Goederen 0,6 S 18,0 S 3,1 S 0,6 5,2
   Consumptiegoederen 2,1 S 0,4 S 1,4 S 1,8 1,8
   Investeringsgoederen 1,6 S 2,6 1,4 1,4 2,9
   Energie 3,9 S 55,2 S 9,4 S 15,8 24,9
   Overige grondstoffen en halffabrikaten S 1,3 S 9,7 S 3,0 2,1 3,6

Diversen

Effectieve koers gulden t.o.v. concurrenten S 0,3 12,6 7,6 0,0 S 1,7
Effectieve koers gulden t.o.v. leveranciers S 0,3 9,2 5,5 0,0 S 1,3
Arbeidskosten pep industrie concurrenten (gld) 3,6 S 3,2 S 1,3 1,0 3,5
Arbeidskosten pep industrie leveranciers (gld) 3,8 S 2,3 0,4 0,7 3,2

   niveaus
Dollarkoers (gld)               3,32 2,45 2,03 1,98 2,12
Lange rente Verenigde Staten       10,6 7,7 8,4 8,8 8,5
Lange rente Duitsland         7,0 6,2 6,2 6,5 6,9
Investeringsquote bedrijven concurrenten 12,5 12,6 12,7 13,2 13,7
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   1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000

4,5 2,9 4,9 4,6 8,9 9,7 7,1  . . .  .  
3,9 2,9 4,7 4,5 9,8 10,5 6,1 10,4 4,0 1½ 6   
4,4 3,2 5,4 4,2 10,8 11,5 6,6  .  . .  .  
2,6 0,6 1,2 7,4 5,3 4,9 6,4  .  . .  .  
2,3 2,8 3,5 4,1 7,2 7,4 3,1  .  . .  .  
7,2 3,3 5,6 5,3 5,1 6,9 11,0  .  . .  .  

9,1 S 0,8 2,2 S 5,0 2,4 7,6 S 1,8  .  . .  .  
8,9 S 1,2 1,8 S 5,0 2,4 7,6 S 1,3 S 6,4 S 5,5 S ¾ S ¾
8,3 0,0 2,7 S 4,2 2,4 7,2 S 2,6 S 8,2 S 2,5 ½ S 1½

24,0 S 7,2 S 4,9 S 9,3 S 3,6 6,2 11,8  .  . .  .  
2,6 S 3,4 1,3 S 7,0 6,1 10,9 S 0,4  .  . .  .  

10,0 0,7 3,4 S 4,9 2,4 7,3 S 4,0  .  . .  .  

S 2,1 S 10,8 S 1,5 S 5,6 20,6 12,1 S 9,6 0,8 13,5 S 5   2½
28,5 S 13,5 S 4,4 S 11,9 S 5,0 10,7 21,0 S 7,3 S 35,5 S 11¾ 15   

4,0 3,2 4,0 S 0,1 8,9 9,1 3,9 9,2 6,3 1¼ 5½
4,3 2,5 3,9 S 0,1 9,3 10,2 4,8  .  . .  .  
3,4 4,8 4,2 0,0 8,0 6,3 1,3  .  . .  .  

S 4,6 0,9 S 3,2 S 2,4 1,8 S 1,9 2,7 6,6 S 1,3 S 3¾ S 1¼
S 3,0 2,2 S 2,8 S 1,2 1,0 S 2,6 2,7  .  . .  .  
S 8,8 S 2,2 S 4,3 S 5,2 3,8 S 0,1 2,7  .  . .  .  

S 1,7 S 0,3 S 1,9 S 2,8 S 0,2 0,2 0,7 2,6 S 2,5 S 4   S ½
S 0,8 0,9 0,7 S 0,8 S 1,3 S 1,4 S 0,9 2,3 0,5 S 2   S 1   
S 0,7 1,1 S 0,4 S 1,0 S 0,2 S 2,0 0,3 1,5 S 1,0 S 2   S 1   

5,5 S 6,4 S 11,8 S 8,7 S 6,3 S 1,3 20,6 5,1 S 28,3 S 15¼ 9½
S 3,3 0,1 S 1,3 S 2,8 0,8 1,0 S 1,0 2,5 S 0,3 S 3¾ S 1   

6,9 S 1,0 3,6 1,4 1,3 6,6 S 1,8 S 5,2 1,8 1¼ ¼
5,0 S 0,8 2,8 2,1 1,2 5,6 S 1,3 S 5,3 1,3 1   ¼
0,5 7,3 0,5 0,4 S 2,7 S 5,1 2,8 4,2 S 1,2 1¼ S ¾
2,2 7,4 1,1 S 0,1 S 2,7 S 4,2 2,5 4,6 S 0,9 ¾ S ½

1,82 1,87 1,76 1,86 1,82 1,61 1,69 1,95 1,98 1,90 1,90
8,6 7,9 7,0 5,9 7,1 6,6 6,4 6,4 5,3 4½ 4½
8,7 8,4 7,8 6,4 6,8 6,8 6,2 5,6 4,5 4   4   

13,9 13,5 12,7 11,7 11,6 11,8 11,9 11,9 12,1 12¼ 12½
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Bijlage B2 Bestedingscomponenten voor een aantal industrielanden, 1985-2000

Verenigde Staten

   1997    1985    1986    1987    1988    1989

   mld $    volume-mutaties per jaar in %

Particuliere consumptie 5312 4,5 3,7 3,0 3,9 2,4
Bruto investeringen 1360 5,3 1,4 S 0,7 2,1 1,6
Uitvoer goederen en diensten 946 1,3 6,7 9,8 15,8 11,3
Invoer goederen en diensten 1060 6,9 6,6 5,2 3,5 3,1
Bruto binnenlands product 7824 3,3 2,9 2,7 3,8 3,3

Japan

   1997    1985    1986    1987    1988    1989

   mld $    volume-mutaties per jaar in %

Particuliere consumptie 2542 3,3 3,5 4,2 5,3 4,8
Bruto investeringen 1187 5,0 4,8 9,1 11,5 8,2
Uitvoer goederen en diensten 466 5,4 S 5,7 S 0,5 5,9 9,1
Invoer goederen en diensten 416 S 1,4 1,9 9,5 20,9 18,6
Bruto binnenlands product 4192 4,4 2,9 4,2 6,2 4,8

Duitsland

   1997    1985    1986    1987    1988    1989

   mld $    volume-mutaties per jaar in %

Particuliere consumptie 1209 1,7 3,5 3,4 2,7 2,8
Bruto investeringen 417 S 0,7 3,3 1,8 4,3 6,2
Uitvoer goederen en diensten 561 7,6 S 0,6 0,4 5,5 10,2
Invoer goederen en diensten 529 4,5 2,7 4,2 5,1 8,3
Bruto binnenlands product 2090 2,0 2,4 1,5 3,7 3,6

Frankrijk

   1997    1985    1986    1987    1988    1989

   mld $    volume-mutaties per jaar in %

Particuliere consumptie 837 2,4 3,9 2,9 3,3 3,1
Bruto investeringen 237 3,2 4,5 4,8 9,6 7,9
Uitvoer goederen en diensten 369 1,9 S 1,4 3,1 8,1 10,2
Invoer goederen en diensten 315 4,5 7,1 7,7 8,6 8,1
Bruto binnenlands product 1391 1,9 2,5 2,3 4,5 4,3
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   1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000

1,6 S 0,7 2,9 3,1 3,5 2,8 3,0 3,4 4,8 3¼ 3   
S 1,7 S 7,0 5,7 6,3 7,6 6,2 10,2 7,3 9,9 6   2   

7,8 6,0 6,5 3,2 8,9 13,8 12,2 12,8 1,5 2½ 5¾
3,1 S 1,3 7,2 9,0 12,6 10,5 12,3 13,9 10,6 7   7   
1,2 S 1,0 2,8 2,4 3,7 2,6 3,6 3,9 3,9 2½ 2¼

   1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000

4,4 2,5 2,1 1,2 1,9 2,1 2,9 1,1 S 1,1 S ¼ 1¼
8,5 3,3 S 1,5 S 2,0 S 0,8 1,8 9,5 S 3,5 S 9,0 S 4   1   
6,9 5,2 4,9 1,3 4,6 5,4 3,5 10,8 S 2,3 0   4½
7,9 S 3,1 S 0,7 S 0,3 8,9 14,2 11,5 S 0,2 S 7,7 S 3   5   
5,1 3,8 1,0 0,3 0,6 1,5 3,9 0,8 S 2,8 S 1   1¼

   1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000

5,1 5,4 2,8 0,1 1,2 1,8 1,6 0,5 1,9 2½ 2   
9,1 9,8 3,5 S 5,6 3,5 S 0,0 S 1,2 0,1 1,6 1¼ 2½
0,4 S 2,5 S 0,3 S 5,0 7,9 6,6 5,1 11,1 5,4 ¼ 4¼
5,5 9,3 2,0 S 5,9 7,7 7,3 2,9 8,1 6,6 1¾ 4½
3,2 2,4 2,2 S 1,2 2,7 1,2 1,3 2,2 2,8 1½ 2   

   1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000

2,7 1,4 1,3 0,2 1,4 1,7 2,1 0,7 3,8 2¾ 2   
2,8 0,0 S 2,8 S 6,7 1,3 2,5 S 0,5 0,2 4,1 3½ 2¼
5,4 4,1 4,9 S 0,4 6,0 6,3 4,7 13,0 6,3 1   4¼
6,1 3,0 1,2 S 3,5 6,7 5,1 2,5 7,9 8,0 3¼ 4½
2,5 0,8 1,2 S 1,3 2,8 2,1 1,5 2,2 3,2 2   2   
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Bijlage B2 Bestedingscomponenten voor een aantal industrielanden (vervolg)

Verenigd Koninkrijk

   1997    1985    1986    1987    1988    1989

   mld $    volume-mutaties per jaar in %

Particuliere consumptie 823 3,8 6,8 5,3 7,5 3,2
Bruto investeringen 200 4,2 2,6 10,3 13,9 6,0
Uitvoer goederen en diensten 368 6,0 4,5 5,8 0,5 4,7
Invoer goederen en diensten 373 2,6 6,9 7,8 12,6 7,4
Bruto binnenlands product 1284 3,5 4,4 4,8 5,0 2,2

Italië

   1997    1985    1986    1987    1988    1989

   mld $    volume-mutaties per jaar in %

Particuliere consumptie 692 3,1 4,2 4,3 4,6 3,6
Bruto investeringen 180 0,5 2,0 4,4 6,9 4,4
Uitvoer goederen en diensten 333 3,5 0,8 4,4 5,0 7,7
Invoer goederen en diensten 253 5,0 4,3 12,0 6,1 9,0
Bruto binnenlands product 1136 2,8 2,8 3,1 3,9 2,9

Nederland

   1997    1985    1986    1987    1988    1989

   mld $    volume-mutaties per jaar in %

Particuliere consumptie 215 2,8 2,6 2,7 0,8 3,5
Bruto investeringen 73 6,7 6,9 0,9 4,6 4,9
Uitvoer goederen en diensten 203 5,1 1,8 4,0 9,0 6,6
Invoer goederen en diensten 178 6,3 3,5 4,2 7,6 6,7
Bruto binnenlands product 363 3,2 3,0 1,4 2,7 4,7

België

   1997    1985    1986    1987    1988    1989

   mld $    volume-mutaties per jaar in %

Particuliere consumptie 152 2,0 2,0 2,3 3,2 3,7
Bruto investeringen 43 3,9 3,5 6,3 16,4 11,4
Uitvoer goederen en diensten 178 0,3 2,7 4,4 9,1 8,2
Invoer goederen en diensten 166 0,2 4,5 6,1 9,7 9,4
Bruto binnenlands product 243 1,0 1,5 2,4 4,7 3,6
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   1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000

0,6 S 2,2 S 0,1 2,5 2,8 1,7 3,5 4,2 2,8 1½ 2   
S 3,5 S 9,5 S 1,5 0,6 4,3 1,5 1,8 6,1 7,4 2   1   

5,0 S 0,7 4,4 3,5 9,3 7,8 6,9 8,4 2,4 S ¾ 4½
0,5 S 5,2 6,9 3,0 5,5 4,2 8,5 9,5 7,0 2   4½
0,4 S 2,0 S 0,5 2,1 4,3 2,7 2,3 3,5 2,5 ¾ 1¾

   1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000

2,5 2,7 1,3 S 3,4 0,9 1,4 1,2 2,4 1,9 2¾ 2   
3,6 0,8 S 1,8 S 12,8 0,5 7,1 0,4 0,6 3,5 3¼ 2¼
7,1 0,1 6,8 9,8 10,3 12,0 S 0,6 6,3 1,3 ½ 4½
9,4 3,3 7,4 S 8,8 6,8 9,6 S 1,7 11,8 6,1 1½ 4½
2,2 1,1 0,6 S 1,2 2,2 2,9 0,7 1,5 1,4 1½ 1¾

   1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000

4,2 3,1 2,5 1,0 2,2 2,0 2,7 3,0 4,4 3¾ 2¾
1,5 0,2 0,6 S 2,7 2,2 5,0 5,5 6,8 4,0 ¼ 0   
5,3 4,7 2,9 1,5 6,7 6,7 5,2 6,7 6,3 1¾ 4¾
4,2 4,1 2,1 S 2,1 6,7 7,5 5,3 7,1 7,6 2¾ 4¾
4,1 2,3 2,0 0,9 3,2 2,3 3,2 3,6 3,7 2   2   

   1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000

2,9 2,9 2,3 S 1,4 1,4 1,1 1,3 2,1 3,1 2   2¼
9,7 S 4,7 1,3 S 3,6 S 0,1 3,2 0,6 5,4 5,0 3¾ 2½
4,3 3,1 3,5 S 0,7 9,5 6,8 3,2 5,9 6,6 1¾ 4¼
4,9 2,8 4,1 S 0,7 8,2 6,1 2,8 5,1 7,7 2½ 4¾
3,0 1,6 1,5 S 1,5 2,4 2,1 1,5 2,9 2,8 1½ 2   
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Bijlage B2 Bestedingscomponenten voor een aantal industrielanden (vervolg)

Eurogebied

   1997    1985    1986    1987    1988    1989

   mld $    volume-mutaties per jaar in %

Particuliere consumptie 3724 2,3 3,6 3,6 3,5 3,5
Bruto investeringen 1171 1,8 4,1 4,5 7,7 7,3
Uitvoer goederen en diensten 2036 4,5 0,3 3,1 6,9 8,7
Invoer goederen en diensten 1810 4,6 4,7 7,5 7,7 8,9
Bruto binnenlands product 6273 2,2 2,4 2,5 4,1 3,9

EU-15

   1997    1985    1986    1987    1988    1989

   mld $    volume-mutaties per jaar in %

Particuliere consumptie 4842 2,6 4,1 3,8 4,0 3,3
Bruto investeringen 1461 2,7 3,8 5,0 8,1 7,1
Uitvoer goederen en diensten 2583 4,6 1,2 3,6 5,9 7,8
Invoer goederen en diensten 2350 4,6 5,1 7,4 8,2 8,5
Bruto binnenlands product 8075 2,5 2,7 2,7 4,1 3,5

Industrielanden

   1997    1985    1986    1987    1988    1989

   mld $    volume-mutaties per jaar in %

Particuliere consumptie 13577 3,7 3,7 3,5 4,1 3,2
Bruto investeringen 4306 4,6 2,9 4,1 7,1 5,5
Uitvoer goederen en diensten 4511 4,2 1,8 4,2 7,7 8,2
Invoer goederen en diensten 4313 4,8 5,3 6,7 8,4 7,9
Bruto binnenlands product 21584 3,4 2,8 3,0 4,4 3,7

Industrielanden

   1997    1985    1986    1987    1988    1989

 KKP    volume-mutaties per jaar in %

Particuliere consumptie 12453 3,6 3,8 3,5 4,2 3,1
Bruto investeringen 3829 4,4 3,0 4,0 6,9 5,2
Uitvoer goederen en diensten 4154 4,2 1,7 4,5 7,7 8,2
Invoer goederen en diensten 3994 4,7 5,3 7,1 8,4 7,6
Bruto binnenlands product 19684 3,3 2,8 3,0 4,3 3,6
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   1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000

3,5 3,1 2,0 S 0,8 1,3 1,8 1,8 1,5 2,8 2¾ 2¼
5,5 2,8 S 0,4 S 7,2 2,4 2,9 0,3 1,9 3,8 3   2½
3,9 1,5 3,5 1,0 8,6 8,0 4,7 10,0 5,7 1   4½
6,3 5,3 3,4 S 4,4 7,8 7,5 3,2 8,7 7,5 2¾ 5   
2,9 1,5 1,4 S 1,1 2,7 2,2 1,5 2,5 2,9 1¾ 2   

   1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000

2,9 2,2 1,5 S 0,4 1,6 1,8 2,1 1,9 2,8 2½ 2   
3,8 0,9 S 0,9 S 6,5 2,6 3,2 0,8 2,5 4,5 3   2½
4,0 1,3 3,5 1,5 8,8 8,0 5,0 9,7 5,1 ¾ 4½
5,1 3,4 3,8 S 3,1 7,7 7,2 4,0 8,9 7,3 2½ 4¾
2,4 1,0 1,0 S 0,6 3,0 2,3 1,7 2,6 2,8 1½ 2   

   1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000

2,5 1,1 2,1 1,3 2,5 2,2 2,6 2,4 2,8 2¼ 2¼
2,8 S 0,9 0,5 S 1,6 3,2 3,2 6,1 2,5 1,9 1½ 2   
5,3 2,7 4,5 2,5 8,2 8,7 6,3 10,3 3,5 1¼ 4¾
4,4 1,6 4,0 0,5 9,2 8,5 6,8 9,3 6,5 3   5½
2,4 0,7 1,6 0,8 2,8 2,2 2,8 2,7 2,0 1½ 2   

   1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000

2,4 0,9 2,2 1,4 2,6 2,3 2,6 2,6 3,1 2¼ 2½
2,3 S 1,3 0,9 S 1,0 3,8 3,6 6,1 3,5 3,4 2½ 2   
5,3 2,9 4,7 2,7 8,5 9,2 6,7 10,3 3,6 1¼ 5   
4,5 1,5 4,4 1,1 9,3 8,4 7,0 9,9 7,0 3½ 5½
2,2 0,5 1,7 1,0 3,0 2,3 2,8 2,9 2,4 1¾ 2   
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Bijlage B3 Overige kerngegevens buitenland, 1985-2000

  1985   1986   1987   1988   1989

Werkgelegenheid in personen   mutaties per jaar in %

Verenigde Staten      2,4 1,7 2,9 2,8 2,5
Japan                 0,6 0,5 0,4 1,2 1,5
Duitsland 0,7 1,4 0,7 0,8 1,5
Frankrijk S 0,3 0,4 0,3 0,9 1,2
Verenigd Koninkrijk 1,2 0,1 2,1 3,5 3,1
Italië 0,9 0,8 0,3 0,6 0,2
Nederland 1,9 2,0 1,7 1,5 2,0

België 0,6 0,6 0,5 1,5 1,5

Eurogebied 0,3 0,8 1,0 1,1 1,4
EU-15 0,5 0,7 1,2 1,5 1,6
Industrielanden 1,3 1,1 1,7 1,9 1,9

Gestandaardiseerde werkloosheid   % totale beroepsbevolking

Verenigde Staten 7,2 7,0 6,2 5,5 5,3
Japan 2,6 2,8 2,8 2,5 2,3
Duitsland 6,7 6,0 5,8 5,8 5,2
Frankrijk 10,1 10,2 10,4 9,8 9,3
Verenigd Koninkrijk 11,5 11,5 10,6 8,7 7,3
Italië 8,4 9,2 9,9 10,0 10,0
Nederland 8,3 8,3 8,0 7,5 6,9
België 10,4 10,3 10,0 8,9 7,5

Eurogebied 9,8 9,7 9,6 9,3 8,6
EU-15 9,8 9,7 9,5 8,9 8,1
Industrielanden 7,6 7,5 7,1 6,6 6,1

Loonsom per werknemer bedrijven (nationale valuta)   mutaties per jaar in %

Verenigde Staten 4,4 4,2 4,3 5,1 3,1
Japan 2,7 2,9 3,5 3,9 4,7
Duitsland 3,1 3,7 3,3 3,2 3,0
Frankrijk 7,2 4,2 4,0 4,5 4,3
Verenigd Koninkrijk 8,3 8,5 7,2 8,1 8,7
Italië 10,5 6,9 7,8 8,4 9,3
Nederland 1,7 2,8 1,5 1,3 0,9
België 4,9 4,7 2,7 3,2 2,9

Eurogebied 6,4 5,5 4,9 4,9 4,8
EU-15 7,0 6,2 5,3 5,7 6,1
Industrielanden 5,2 4,8 4,7 5,2 4,6
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   1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000

0,6 S 0,7 S 0,3 1,6 2,5 2,3 1,8 2,2 1,5 1½ 1   
1,7 2,0 1,1 0,4 0,1 0,2 0,5 1,1 S 0,7 S ½ 0   

S 0,3 S 2,1 S 1,8 S 1,7 S 0,7 S 0,4 S 1,3 S 1,3 0,0 ¼ ½
1,0 0,1 S 0,8 S 1,2 S 0,1 1,0 S 0,0 0,4 1,5 1   1   
1,0 S 3,2 S 2,2 S 1,5 0,7 1,1 0,2 1,7 0,8 S ¾ ¼
0,8 0,7 S 1,0 S 2,8 S 1,4 S 0,3 0,0 0,0 0,3 ¼ ¼
2,4 1,8 1,2 S 0,2 0,1 2,4 2,3 2,8 2,9 1¾ 1   
1,3 0,0 S 0,6 S 1,3 S 1,4 0,4 0,4 0,5 1,4 ½ ¾

0,9 S 0,3 S 1,2 S 1,9 S 0,6 0,4 S 0,0 0,3 1,4 ¾ 1   
0,9 S 0,9 S 1,4 S 1,9 S 0,3 0,6 0,0 0,5 1,3 ½ ¾
0,9 S 0,3 S 0,5 S 0,1 0,9 1,2 0,8 1,3 1,1 ¾ ¾

5,6 6,8 7,5 6,9 6,1 5,6 5,4 4,9 4,5 4½ 4¾
2,1 2,1 2,2 2,5 2,9 3,1 3,4 3,4 4,1 4¾ 5   
4,4 5,9 6,8 7,9 8,4 8,2 8,9 9,9 9,4 9¼ 9¼
9,0 9,5 10,4 11,7 12,3 11,7 12,4 12,4 11,9 11½ 11¼
7,1 8,8 10,1 10,5 9,6 8,7 8,2 7,0 6,3 6½ 7   
9,1 8,8 9,0 10,3 11,4 11,9 12,0 12,1 12,3 12¼ 12   
6,2 5,8 5,6 6,6 7,1 6,9 6,3 5,2 4,0 3½ 4   
6,7 6,6 7,3 8,9 10,0 9,9 9,7 9,2 8,8 8½ 8½

7,9 8,5 9,4 11,1 11,8 11,6 11,8 11,8 11,1 10¾ 10½
7,6 8,4 9,4 10,9 11,3 10,9 11,0 10,8 10,1 9¾ 9¾
6,0 6,8 7,6 8,1 8,0 7,6 7,6 7,4 7,0 7   7   

6,1 3,9 5,9 3,6 2,7 2,5 3,1 3,9 3,7 3¾ 3¾
5,7 4,8 1,1 0,7 2,0 1,0 0,5 1,8 S 0,3 S 1   S ½
7,9 10,3 10,5 3,7 3,6 3,6 2,4 1,7 1,7 3   2   
5,2 4,3 4,3 2,7 2,1 2,3 2,7 2,8 2,2 2   2   
9,7 7,6 3,5 3,1 5,0 3,2 4,2 5,4 4,8 3¾ 3   
8,6 9,0 6,2 3,9 2,8 5,1 5,3 4,1 3,0 3   2½
3,1 3,9 4,2 3,4 2,2 S 0,3 1,5 2,0 2,9 4   2   
7,8 7,1 6,2 3,4 4,4 2,4 1,5 2,6 2,0 2¼ 1   

7,4 7,9 8,1 5,1 3,6 3,9 2,8 2,6 2,3 2¾ 2   
8,0 7,9 6,7 3,8 3,6 3,2 3,6 3,3 2,9 3   2¼
6,7 5,4 5,2 3,0 2,8 2,5 2,8 3,4 2,7 2¾ 2½
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Bijlage B3 Overige kerngegevens buitenland, 1985-2000 (vervolg)

  1985   1986   1987   1988   1989

Arbeidskosten pep verwerkende industrie (nat.valuta)   mutaties per jaar in %

Verenigde Staten 4,5 2,6 3,7 0,9 3,9
Japan S 2,5 5,3 S 3,1 S 2,8 0,6
Duitsland 1,8 4,0 6,9 0,5 1,5
Frankrijk 5,5 2,7 2,4 S 3,0 0,3
Verenigd Koninkrijk 5,8 4,4 5,3 0,7 2,5
Italië 6,5 2,9 3,2 2,2 6,6
Nederland 1,2 1,6 5,7 S 3,0 S 3,6
België 3,4 1,8 2,1 S 2,0 0,4

Eurogebied 4,2 4,2 4,9 0,1 2,1
EU-15 4,9 4,2 4,7 0,6 2,7
Industrielanden 3,3 3,8 2,9 0,3 2,7

Arbeidsinkomensquote verwerkende industrie   indices, 1991 = 100

Verenigde Staten 105,3 104,2 101,3 98,9 98,2
Japan 98,5 100,9 99,6 97,8 98,2
Duitsland 96,8 95,0 98,7 97,8 97,7
Frankrijk 110,7 104,6 104,1 98,6 97,5
Verenigd Koninkrijk 97,5 96,2 97,2 94,2 92,5
Italië 95,6 92,7 92,2 90,4 91,7
Nederland 108,3 106,5 111,8 104,5 98,7
België 99,6 96,8 98,6 92,5 90,3

Eurogebied 99,6 97,2 98,8 96,2 95,5
EU-15 99,4 97,0 98,5 96,2 95,4
Industrielanden 103,4 101,2 100,2 97,6 97,3

Prijs particuliere consumptie (nationale valuta)   mutaties per jaar in %

Verenigde Staten 3,6 2,7 3,9 4,2 4,9
Japan 2,3 0,7 0,5 0,5 2,1
Duitsland 1,8 S 0,6 0,5 1,3 2,9
Frankrijk 5,8 2,7 3,1 2,6 3,4
Verenigd Koninkrijk 5,3 4,0 4,4 5,0 5,9
Italië 9,3 6,2 5,3 5,9 6,6
Nederland 2,4 0,3 0,2 0,5 1,2
België 5,7 1,0 2,2 1,2 4,0

Eurogebied 5,2 2,7 2,7 3,0 4,3
EU-15 5,8 3,8 3,6 3,9 5,0
Industrielanden 4,4 3,0 3,4 3,6 4,5
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   1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000

3,4 4,5 2,6 0,6 S 3,5 S 5,9 S 6,3 0,1 S 0,4 S ¼ ½

1,7 2,1 4,3 5,0 0,9 S 5,0 S 0,9 S 1,7 0,7 S 2   S 4   
6,3 7,8 5,5 3,1 S 2,3 1,7 0,8 S 5,3 S 2,3 1½ S ½
3,5 5,3 2,2 1,8 S 4,9 S 1,8 1,1 S 3,9 S 2,1 2   S 1   
7,3 5,9 1,0 0,5 S 1,4 1,9 3,4 3,0 3,1 2¾ 1   
7,3 8,0 2,6 2,5 S 3,3 S 0,4 5,9 2,0 1,3 1¾ S ¾
0,7 4,3 3,7 S 0,7 S 6,4 S 2,0 S 1,1 S 2,0 1,3 4   S ¼
4,1 5,7 2,2 2,2 S 4,5 S 1,2 1,3 0,2 S 1,2 1   ½

6,0 7,0 4,2 3,4 S 3,2 1,4 1,2 S 2,8 S 1,1 1¾ S ½
6,4 6,6 3,4 1,9 S 2,9 1,1 2,3 S 1,7 S 0,4 2   S ¼
4,2 4,7 3,2 1,9 S 2,2 S 2,5 S 1,6 S 1,0 S 0,2 ¼ S ¾

98,9 100,0 100,4 99,7 96,3 93,8 93,1 .    .  .  .  
99,0 100,0 103,7 109,9 114,1 112,9 112,8 .    .  .  .  
98,6 100,0 101,8 103,6 101,4 102,8 102,5 .    .  .  .  
97,8 100,0 100,8 100,8 97,3 95,7 96,9 .    .  .  .  
95,5 100,0 98,2 95,1 91,6 89,3 89,1 .    .  .  .  
95,3 100,0 100,1 98,3 93,8 89,4 90,4 .    .  .  .  
97,6 100,0 102,7 100,5 94,0 90,3 89,9 .    .  .  .  
92,5 100,0 99,5 99,2 93,0 89,3 92,0 .    .  .  .  

 
97,3 100,0 101,2 101,8 98,2 97,9 97,9 .    .  .  .  
97,2 100,0 100,6 100,1 96,6 96,0 96,1 .    .  .  .  
98,8 100,0 101,2 101,5 100,0 98,6 98,7 .    .  .  .  

5,0 4,0 3,1 2,7 2,3 2,2 2,0 1,9 0,8 1¼ 1¾
2,6 2,5 1,9 1,2 0,7 S 0,5 0,1 1,6 0,6 S ¾ S ¾
2,4 4,8 4,7 4,1 3,0 1,8 2,0 1,9 1,0 ¾ ¾
2,8 3,2 2,4 2,2 2,1 1,6 1,9 1,3 0,5 ½ ¾
5,5 7,5 5,1 3,4 2,2 2,6 2,6 2,6 2,0 1½ 1¼
6,2 6,9 5,6 5,4 4,6 5,7 4,2 2,4 2,3 1½ 1¼
2,2 3,2 3,1 2,1 2,8 1,4 1,6 2,0 1,9 1¼ ¾
3,3 3,3 2,3 3,5 2,8 1,7 2,3 1,6 1,0 ½ ½

4,0 5,0 4,4 3,8 3,2 2,5 2,5 1,9 1,3 1   ¾
4,8 5,8 4,7 4,1 3,3 2,9 2,7 2,1 1,6 1   1   
4,6 4,5 3,5 3,0 2,3 2,1 1,9 1,9 1,1 ¾ 1   
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Bijlage B3 Overige kerngegevens buitenland, 1985-2000 (vervolg)

  1985   1986   1987   1988   1989

Vorderingensaldo totale overheid (NRbasis)   % bruto binnenlands product

Verenigde Staten S 4,2 S 4,5 S 3,6 S 3,1 S 2,8
Japan S 0,8 S 0,9 0,5 1,5 2,5
Duitsland S 1,6 S 1,8 S 2,3 S 2,6 S 0,4
Frankrijk S 2,9 S 2,7 S 1,9 S 1,7 S 1,2
Verenigd Koninkrijk S 2,8 S 2,9 S 1,6 S 0,2 S 0,0
Italië S 12,3 S 11,4 S 11,0 S 10,7 S 9,8
Nederland S 3,2 S 4,7 S 5,6 S 4,3 S 4,6
België S 8,8 S 9,2 S 7,6 S 6,8 S 6,2

Eurogebied S 4,8 S 4,7 S 4,4 S 4,2 S 3,1
EU-15 S 4,5 S 4,2 S 3,7 S 3,3 S 2,4
Industrielanden S 3,6 S 3,5 S 2,5 S 1,9 S 1,3

Saldo lopende rekening   % bruto binnenlands product

Verenigde Staten S 2,9 S 3,4 S 3,5 S 2,4 S 1,8
Japan 3,6 4,3 3,6 2,8 2,0
Duitsland 1,7 3,5 3,4 3,5 4,1
Frankrijk 0,0 0,5 S 0,2 S 0,3 S 0,5
Verenigd Koninkrijk 0,3 S 1,1 S 2,1 S 4,8 S 5,4
Italië S 1,0 0,3 S 0,3 S 0,8 S 1,5
Nederland 4,3 3,1 1,9 2,8 3,5
België S 0,6 1,2 0,9 1,4 1,4

Eurogebied 0,7 1,7 1,1 1,0 0,7
EU-15 0,3 1,0 0,5 S 0,1 S 0,5
Industrielanden S 0,8 S 0,3 S 0,5 S 0,5 S 0,6

Investeringen bedrijven, excl, woningen   % bruto binnenlands product

Verenigde Staten 13,1 12,3 11,7 11,6 11,5
Japan 17,9 17,6 17,5 18,5 19,6
Duitsland 11,5 11,6 11,7 11,9 12,3
Frankrijk 10,7 11,0 11,4 12,1 12,6
Verenigd Koninkrijk 11,7 11,3 12,1 13,6 14,2
Italië 10,9 10,6 11,0 11,6 11,9
Nederland 12,0 12,9 13,1 13,0 13,4
België 10,2 10,5 10,9 12,0 13,3

Eurogebied 11,3 11,4 11,9 12,4 12,9
EU-15 11,5 11,6 12,0 12,6 13,2
Industrielanden 13,4 13,1 13,1 13,6 13,9
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   1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000

S 3,8 S 4,5 S 5,6 S 4,7 S 3,3 S 2,9 S 2,0 0,4 1,6 ¾ ½
2,9 2,9 1,5 S 1,6 S 2,3 S 3,6 S 4,3 S 3,3 S 6,1 S 7¾ S 8¼

S 2,3 S 3,3 S 2,8 S 3,5 S 2,6 S 3,3 S 3,5 S 2,7 S 2,1 S 2½ S 2½
S 1,6 S 2,2 S 4,1 S 6,1 S 6,0 S 5,4 S 4,5 S 3,0 S 2,9 S 2¾ S 2¾
S 1,5 S 2,6 S 6,3 S 7,9 S 6,9 S 5,8 S 5,2 S 1,9 0,6 S ¼ S ¾
S 11,1 S 10,1 S 9,6 S 10,0 S 9,6 S 6,9 S 6,7 S 2,7 S 2,7 S 2¾ S 2¾
S 5,0 S 2,5 S 3,6 S 3,0 S 3,6 S 3,7 S 2,1 S 0,9 S 0,7 S 1¾ S 1½
S 5,5 S 6,3 S 6,9 S 7,1 S 4,9 S 3,9 S 3,2 S 1,9 S 1,3 S 2   S 1¾

S 4,2 S 4,6 S 4,8 S 5,8 S 5,2 S 7,2 S 4,3 S 2,5 S 2,1 S 2½ S 2½
S 3,6 S 4,3 S 5,1 S 6,3 S 5,6 S 6,9 S 4,4 S 2,3 S 1,6 S 2   S 2   
S 2,2 S 2,8 S 3,7 S 4,2 S 3,8 S 4,3 S 3,0 S 1,4 S 1,1 S 2   S 2   

S 1,4 0,1 S 0,8 S 1,2 S 1,8 S 1,6 S 1,8 S 2,1 S 2,8 S 3¼ S 3¼
1,3 2,3 3,0 3,1 2,8 2,2 1,4 2,1 2,8 2¾ 2½
2,8 S 1,2 S 1,1 S 1,1 S 1,4 S 1,3 S 1,0 S 0,5 S 0,1 0   0   

S 1,0 S 0,5 0,1 1,0 1,0 1,5 1,6 2,8 2,6 2½ 2¼
S 4,5 S 2,3 S 2,5 S 2,5 S 1,8 S 1,9 S 1,4 S 0,5 S 2,3 S 3   S 3¼
S 1,6 S 2,1 S 2,4 1,0 1,4 2,3 3,4 2,7 2,8 2¾ 2¾

3,8 3,5 3,1 4,9 5,4 5,5 6,2 6,7 5,9 5¼ 5¼
0,8 1,3 1,6 3,3 3,9 4,5 4,5 5,4 6,0 6½ 6   

0,1 S 1,1 S 1,0 0,4 0,3 0,8 1,2 1,6 1,6 1½ 1½
S 0,7 S 1,4 S 1,3 S 0,1 S 0,0 0,4 0,8 1,2 0,9 ¾ ¾
S 0,7 S 0,2 S 0,3 0,2 S 0,0 0,2 0,1 0,2 S 0,1 S ¼ S ½

11,1 10,3 10,0 10,2 10,5 11,0 11,3 11,6 12,0 12¼ 12¼
20,6 20,9 19,7 17,8 16,4 16,8 17,2 17,9 16,2 14½ 14½
13,5 14,5 13,9 12,4 11,9 11,6 11,2 11,2 11,1 11   11   
12,8 12,6 11,6 10,5 10,2 10,3 10,1 10,0 10,1 10¼ 10¼
13,4 11,7 10,4 9,9 10,0 10,5 11,1 11,5 12,1 12   12   
11,8 11,2 10,8 9,0 9,3 10,4 10,3 10,2 10,4 10½ 10½
13,1 13,1 12,5 11,7 11,2 11,5 12,0 12,4 12,4 12¼ 12   
14,3 13,4 12,9 12,0 11,3 11,5 11,8 12,1 12,4 12½ 12½

13,3 13,3 12,6 11,3 11,1 11,3 11,1 11,2 11,3 11¼ 11¼
13,3 13,0 12,2 11,0 10,9 11,2 11,1 11,3 11,4 11½ 11½
13,9 13,6 12,9 12,3 12,1 12,5 12,5 12,8 12,6 12½ 12½
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Bijlage B3 Overige kerngegevens buitenland, 1985-2000 (vervolg)

  1985   1986   1987   1988   1989

Lange rente   %

Verenigde Staten 10,6 7,7 8,4 8,8 8,5
Japan 6,4 5,0 4,4 4,7 5,3
Duitsland 7,0 6,2 6,2 6,5 6,9
Frankrijk 11,9 9,1 10,2 9,2 9,2
Verenigd Koninkrijk 11,1 10,1 9,6 9,7 10,2
Italië 13,7 11,5 10,6 10,9 12,8
Nederland 7,3 6,4 6,4 6,4 7,2
België 10,6 7,9 7,8 7,9 8,6

Eurogebied 10,5 8,7 8,9 8,7 9,6
EU-15 10,8 9,1 9,2 9,1 9,9
Industrielanden 10,1 7,9 8,1 8,2 8,5

Korte rente   %

Verenigde Staten 8,0 6,5 6,8 7,7 9,0
Japan 6,6 5,2 4,2 4,5 5,4
Duitsland 5,4 4,6 4,0 4,3 7,1
Frankrijk 9,9 7,7 8,3 7,9 9,4
Verenigd Koninkrijk 12,2 10,9 9,7 10,3 13,9
Italië 15,3 13,4 11,3 10,8 12,6
Nederland 6,3 5,6 5,3 4,8 7,3
België 9,5 8,1 7,1 6,7 8,8

Eurogebied 9,6 8,2 7,9 7,5 9,8
EU-15 10,4 8,8 8,4 8,2 10,6
Industrielanden 8,7 7,4 7,1 7,4 9,2
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   1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000

8,6 7,9 7,0 5,9 7,1 6,6 6,4 6,3 5,3 4½ 4½
7,0 6,3 5,3 4,3 4,4 3,4 3,1 2,1 1,5 1¾ 1¾
8,7 8,4 7,8 6,4 6,8 6,8 6,2 5,7 4,6 4   4   

10,4 9,5 9,0 7,0 7,5 7,7 6,5 5,7 4,8 4   4   
11,8 10,1 9,1 7,5 8,2 8,2 7,8 7,0 5,5 4   4   
13,5 13,1 13,3 11,2 10,5 12,2 9,4 6,9 4,9 4   4   
8,9 8,7 8,1 6,4 6,9 6,9 6,2 5,6 4,6 4   4   

10,1 9,3 8,7 7,2 7,7 7,4 6,3 5,6 4,7 4   4   

11,0 10,3 9,8 7,9 8,0 8,3 7,0 5,9 4,7 4   4   
11,3 10,5 9,9 8,1 8,3 8,5 7,3 6,1 4,9 4   4   
9,6 8,7 8,0 6,4 6,9 6,7 6,1 5,3 4,4 3¾ 3¾

8,1 5,8 3,7 3,2 4,6 5,9 5,4 5,6 5,5 4½ 4½
7,7 7,4 4,5 3,0 2,2 1,2 0,6 0,6 0,7 ¾ ¾
8,5 9,2 9,5 7,3 5,4 4,5 3,3 3,3 3,5 2¾ 2¾

10,3 9,6 10,3 8,6 5,8 6,6 3,9 3,5 3,6 2¾ 2¾
14,8 11,5 9,6 5,9 5,5 6,7 6,0 6,8 7,3 5¾ 5   
12,2 12,2 14,0 10,2 8,5 10,5 8,8 6,9 5,0 2¾ 2¾
8,7 9,3 9,4 6,9 5,2 4,4 3,0 3,3 3,5 2¾ 2¾
9,6 9,4 9,4 8,2 5,7 4,8 3,2 3,4 3,6 2¾ 2¾

10,6 10,6 11,2 8,6 6,3 6,5 4,8 4,2 3,9 2¾ 2¾
11,5 10,9 11,1 8,4 6,4 6,7 5,1 4,7 4,5 3¼ 3   
9,8 8,4 7,1 5,2 4,8 5,1 4,3 4,1 4,1 3¼ 3¼
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Bijlage B3 Overige kerngegevens buitenland, 1985-2000 (vervolg)

 1985  1986  1987  1988  1989

Dollarkoers  nationale valuta per dollar

Japan (1000) 0,238 0,168 0,145 0,128 0,138
Duitsland 2,944 2,171 1,797 1,756 1,880
Frankrijk 8,986 6,926 6,011 5,955 6,378
Verenigd Koninkrijk 0,779 0,682 0,612 0,562 0,611
Italië (1000) 1,908 1,491 1,296 1,301 1,372

België 59,37 44,67 37,34 36,76 39,40
Denemarken 10,60 8,09 6,838 6,730 7,310
Finland 6,203 5,069 4,395 4,183 4,288
Griekenland 138,2 139,9 135,4 141,8 162,4
Ierland 0,945 0,746 0,673 0,656 0,705

Nederland 3,321 2,450 2,025 1,976 2,121
Oostenrijk 20,69 15,27 12,64 12,35 13,23
Portugal 171,4 149,6 141,0 143,9 157,5
Spanje 170,1 140,1 123,4 116,4 118,4
Zweden 8,604 7,122 6,340 6,128 6,446

Eurogebied   .   .    .    .    .  

Koopkrachtpariteit  nationale valuta per KKP

Japan (1000) 0,218 0,217 0,210 0,204 0,199
Duitsland 2,212 2,229 2,199 2,150 2,108
Frankrijk 6,699 6,882 6,848 6,783 6,695
Verenigd Koninkrijk 0,548 0,552 0,562 0,575 0,590
Italië (1000) 1,212 1,277 1,313 1,351 1,376

België 40,36 40,90 40,47 39,84 39,95
Denemarken 9,110 9,277 9,408 9,400 9,459
Finland 5,788 5,898 5,979 6,178 6,292
Griekenland 76,39 87,45 97,60 108,4 119,9
Ierland 0,708 0,731 0,719 0,719 0,726

Nederland 2,492 2,435 2,339 2,281 2,213
Oostenrijk 14,76 14,79 14,61 14,31 14,11
Portugal 65,73 78,00 83,21 89,31 96,08
Spanje 92,15 100,3 102,8 104,6 107,1
Zweden 7,961 8,304 8,423 8,648 8,951
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 1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000

0,145 0,135 0,127 0,111 0,102 0,094 0,109 0,121 0,131 0,115 0,115
1,616 1,659 1,562 1,653 1,623 1,433 1,505 1,734 1,760 1,687 1,686
5,446 5,642 5,293 5,663 5,550 4,991 5,116 5,836 5,900 5,659 5,656
0,563 0,567 0,569 0,666 0,653 0,634 0,641 0,611 0,604 0,613 0,613
1,198 1,240 1,233 1,571 1,612 1,629 1,543 1,703 1,737 1,671 1,669

33,42 34,17 32,15 34,55 33,44 29,49 30,97 35,77 36,30 34,80 34,78
6,187 6,399 6,037 6,483 6,360 5,606 5,799 6,605 6,702 6,422 6,418
3,823 4,046 4,485 5,716 5,223 4,368 4,594 5,191 5,346 4,984 4,981
158,4 182,3 190,7 229,1 242,5 231,7 240,7 273,0 295,5 279,0 278,8
0,605 0,621 0,588 0,683 0,669 0,624 0,625 0,660 0,702 0,679 0,679

1,821 1,870 1,758 1,857 1,820 1,606 1,686 1,951 1,984 1,900 1,900
11,37 11,68 10,99 11,63 11,42 10,08 10,59 12,20 12,38 11,87 11,86
142,6 144,5 135,0 160,8 166,0 150,0 154,2 175,3 180,2 173,0 172,9
102,0 103,9 102,4 127,3 133,9 124,7 126,6 146,4 149,4 143,5 143,5
5,919 6,048 5,824 7,785 7,716 7,137 6,708 7,637 7,952 7,850 7,845

   .     .      .      .      .      .      .    .       .     0,862 0,862

0,195 0,193 0,191 0,187 0,183 0,178 0,174 0,173 .    .    .    
2,090 2,104 2,164 2,191 2,193 2,195 2,185 2,159 .    .    .    
6,610 6,571 6,540 6,530 6,478 6,448 6,421 6,374 .    .    .    
0,602 0,617 0,629 0,631 0,627 0,629 0,638 0,639 .    .    .    
1,420 1,472 1,500 1,528 1,546 1,592 1,645 1,623 .    .    .    

39,50 39,24 39,61 40,16 40,18 40,04 40,09 39,95 .    .    .    
9,390 9,291 9,235 9,081 9,071 9,047 9,072 9,085 .    .    .    
6,380 6,294 6,172 6,134 6,063 6,080 6,086 6,082 .    .    .    
141,0 157,5 176,9 193,9 211,0 224,4 240,0 252,9 .    .    .    
0,690 0,676 0,674 0,686 0,679 0,671 0,668 0,673 .    .    .    

2,170 2,146 2,138 2,121 2,124 2,119 2,118 2,124 .    .    .    
14,00 13,99 14,21 14,20 14,26 14,27 14,36 14,31 .    .    .    
104,0 112,3 120,2 124,5 129,0 132,8 134,6 134,6 .    .    .    

110,0 113,2 117,6 119,9 122,0 125,1 127,1 127,3 .    .    .    
9,340 9,678 9,517 9,541 9,575 9,754 9,714 9,650 .    .    .    
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Bijlage B4 Sleutelvariabelen EU-landen, 1997-2000

Consumentenprijs Lange rente
1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999  2000

mutaties per jaar in % %

EMU-norma 2,7 2,3 1¾ 2   7,7 6,8 6   6   

Duitsland 1,5 0,7 ½ ¾ 5,7 4,6 4   4   
Frankrijk 1,3 0,7 ½ ¾ 5,7 4,8 4   4   
Italië 1,9 2,0 1¼ 1¼ 6,9 4,9 4   4   
België 1,5 0,9 ¾ ¾ 5,6 4,7 4   4   
Finland 1,2 1,4 ¾ ¾ 4,8 4,3 4   4   
Ierland 1,2 2,2 2   1½ 6,5 5,0 4   4   
Luxemburg 1,4 1,0 ½ ¾ . . .    .    
Nederland 1,9 1,8 1   ¾ 5,6 4,6 4   4   
Oostenrijk 1,2 0,8 ½ ½ 5,7 4,7 4   4   
Portugal 1,9 2,3 2½ 2   5,5 4,1 4   4   
Spanje 1,9 1,8 1½ 1½ 5,8 4,6 4   4   

Eurogebied 1,6 1,2 ¾ 1   5,9 4,7 4   4   

Verenigd Koninkrijk 1,8 1,6 1½ 1¼ 7,0 5,5 4   4   
Denemarken 1,9 1,4 1¼ 1¼ 6,2 4,9 4   4   
Griekenland 5,4 4,6 3½ 3   9,3 8,5 6¾ 5½
Zweden 1,9 1,0 0   0   6,6 5,0 4   4   

Totaal EU-landen 1,7 1,3 1   1   6,1 4,9 4   4   

a Omschrijving EMU-normen: Inflatie: De gemiddelde geharmoniseerde index van de consumentenprijzen (HICP) in de drie lidstaten met de laagste
stijging, plus 1½ procentpunt. Rente: Het gemiddelde van de renteniveaus in de drie lidstaten met de laagste inflatie, plus 2 procentpunt.
Vorderingensaldo: Maximaal tekort tenminste dichtbij 3% BBP. Overheidsschuld: Voldoende afnemend en in bevredigend tempo bewegend naar
60% BBP. De definitie van het bruto binnenlands product is nog niet geheel geharmoniseerd.

Bron: CPB, OESO en EC.
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EMU-overheidssaldo Bruto schuldquote
1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

% BBP % BBP

EMU-norm S 3   S 3 S 3   S 3   60 60 60 60

Duitsland S 2,7 S 2,1 S 2½ S 2½ 61,5 61 62 62
Frankrijk S 3,0 S 2,9 S 2¾ S 2¾ 58,1 59 60 60
Italië S 2,7 S 2,7 S 2¾ S 2¾ 122,4 119 116 113
België S 1,9 S 1,3 S 2   S 1¾ 123,4 117 117 113
Finland S 1,2 1,0 ¾ ¾ 54,9 50 51 49
Ierland 1,1 2,3 1¾ 2½ 61,3 52 42 35
Luxemburg 2,9 2,6 1¾ 1¼ 6,4 7 8 9
Nederland S 0,9 S 0,7 S 1¾ S 1½ 71,4 67 67 67
Oostenrijk S 1,9 S 2,1 S 2½ S 2½ 64,3 63 64 64
Portugal S 2,5 S 2,3 S 3   S 2½ 61,7 58 57 55
Spanje S 2,6 S 1,8 S 3   S 2½ 67,5 66 68 65

Eurogebied S 2,5 S 2,1 S 2½ S 2½ 74,7 73 73 72

Verenigd Koninkrijk S 1,9 0,6 S ¼ S ¾ 52,1 49 49 47
Denemarken 0,4 0,8 2¼ 2½ 63,6 58 54 50
Griekenland S 3,9 S 2,4 S 3   S 2½ 109,4 107 106 104
Zweden S 0,7 2,0 ½ ¾ 76,7 75 71 67

Totaal EU-landen S 2,3 S 1,6 S 2   S 2   72,1 70 70 69
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Bijlage C1 Volume-ontwikkeling van de binnenlandse afzet en voorraadvorming afkomstig uit het binnenland, 1988-
2000

  1997  1988  1989  1990  1991

  mln gld  mutaties per jaar in %
 1. Landbouw en visserij 24640 0,9 1,3 0,3 S 0,4
 2. Voedings- en genotmiddelenindustrie 49540 2,1 1,0 3,8 S 1,7

 3. Overige industriea 48000 3,5 3,5 3,2 S 0,9
 4. Chemische, rubber- en kunststofverw.industrie 22920 3,1 4,2 1,1 S 0,8
 5. Metaalindustrie 47530 S 2,9 9,4 5,8 0,8

 6. Aardolie-industrie 18370 18,2 7,3 0,7 3,4
 7. Delfstoffenwinning 15160 S 8,6 S 0,7 4,4 6,4
 8. Openbare nutsbedrijven 30580 S 2,5 0,2 3,1 7,1

 9. Bouwnijverheid en -installatiebedrijven 101290 10,9 3,4 1,2 1,3
10. Verhuur van en handel in onroerend goed 83390 1,8 4,1 3,9 3,3

11. Handel en reparatiebedrijven 141420 1,5 5,2 5,7 3,4
12. Transport-, opslag- en communicatiebedrijven 55450 4,6 5,0 5,4 4,6
13. Bank- en verzekeringswezen 56660 3,0 4,1 S 1,4 1,4

14. Rest tertiaire diensten 157280 4,8 6,8 6,8 5,2
15. Zorg 62090 1,6 1,4 2,1 3,0

16. Omzetbelasting 50850 2,3 3,6 3,2 3,0
17. Consumptie niet-ingezetenen in Nederland S 10400 3,9 20,8 S 9,1 22,8

2-6. Industrie 186360 2,3 4,5 3,6 S 0,3
2-8. Nijverheid (excl.bouwnijverheid) 232100 0,9 3,7 3,6 1,0
10-15. Diensten 556290 2,8 4,9 4,5 3,7

1-17. Bedrijvenb 956140 3,0 4,0 3,7 2,4
Marktsectorc 795500 3,5 4,3 3,8 2,2
wo. open sectord 298400 2,0 3,8 3,2 1,2

afgeschermde sectore 344960 3,0 5,3 5,4 3,3

a Textiel-, kleding-, leder- en schoenindustrie; hout-, meubel- en bouwmaterialenindustrie; papier-, grafische industrie,
uitgeverijen.
b Incl. N.A.G. en desinvesteringen.
c Bedrijven excl. delfstoffenwinning, verhuur van en handel in onroerend goed en zorg. 
d Landbouw en visserij; industrie; openbare nutsbedrijven; transport-, opslag- en communicatiebedrijven; N.A.G. en
desinvesteringen.
e Handel en reparatiebedrijven; bank- en verzekeringswezen; rest tertiaire diensten; consumptie niet-ingezetenen in
Nederland.
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

0,1 0,4 S 2,2 0,7 S 0,6 S 7,1 4,2 1½ ¾
1,9 1,1 0,5 1,1 1,9 1,1 0,3 1   1¼

S 2,0 S 1,6 2,1 1,5 3,2 3,4 3,1 1¾ 1½
S 2,3 1,5 3,5 5,8 S 0,4 3,5 S 3,7 ½ 2   
S 0,8 S 15,5 9,7 4,2 6,6 3,2 2,8 0   2¼

2,8 11,2 2,0 9,3 S 8,4 1,0 2,6 2¼ 3   
S 1,6 5,0 0,4 1,9 8,0 S 8,8 1,8 3¾ ¾
S 1,2 3,0 0,6 1,6 7,1 S 2,8 2,2 4¼ 1½

S 0,3 S 2,9 2,0 2,0 3,6 5,9 2,3 2   ½
3,3 3,9 3,1 2,4 3,0 3,0 3,0 2½ 2½

1,3 S 1,8 1,6 3,2 4,9 5,2 4,4 2¾ 2½
4,2 1,4 3,7 4,5 6,3 6,8 6,4 4½ 4¼
0,9 0,3 3,9 1,5 5,4 7,1 3,1 3½ 2¼

3,3 2,6 3,8 4,2 7,1 6,5 6,4 3¼ 2½
2,8 1,4 2,0 1,0 1,9 1,8 1,8 2½ 2   

2,7 0,4 3,1 S 1,7 2,0 3,6 4,6 3¼ 2¼
4,9 S 9,7 S 1,2 9,7 6,1 6,9 8,3 2½ 2½

S 0,2 S 3,2 3,6 3,2 2,2 2,5 1,4 1   1¾
S 0,4 S 1,9 3,0 2,9 3,2 1,0 1,5 1½ 1¾

2,5 1,0 2,9 3,0 5,0 5,2 4,5 3   2½

1,3 S 0,1 2,7 2,5 4,1 3,8 3,5 2½ 2¼
1,1 S 0,6 2,8 2,7 4,3 4,3 3,7 2½ 2   
0,3 S 1,4 2,7 3,2 3,2 1,9 2,6 2   2¼
2,0 0,6 3,0 3,1 5,9 6,0 5,0 3   2½
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Bijlage C2 Volume-ontwikkeling van de buitenlandse afzet, 1988-2000

1997  1988  1989  1990  1991

mln gld  mutaties per jaar in %
1. Landbouw en visserij 17050 4,3 7,6 11,5 6,6
2. Voedings- en genotmiddelenindustrie 43250 3,2 4,0 6,1 7,7

3. Overige industriea 20590 11,7 8,6 7,8 2,9
4. Chemische, rubber- en kunststofverw.industrie 44500 10,2 3,8 2,9 S 1,4
5. Metaalindustrie 62550 8,7 6,8 3,9 2,3

6. Aardolie-industrie 15970 S 5,2 0,1 S 2,9 3,9
7. Delfstoffenwinning 9920 S 11,1 15,7 10,6 11,1
8. Openbare nutsbedrijven 20 . . . . 

9. Bouwnijverheid en -installatiebedrijven 3540 S 5,2 15,8 31,3 S 3,9
10. Verhuur van en handel in onroerend goed 50 . . . . 

11. Handel en reparatiebedrijven 37900 9,8 7,9 6,8 8,1
12. Transport-, opslag- en communicatiebedrijven 30430 7,4 7,3 3,3 4,6
13. Bank- en verzekeringswezen 2670 S 2,9 9,7 53,1 S 23,4

14. Rest tertiaire diensten 11690 11,5 9,7 14,1 7,5
15. Zorg 0 . . . . 

17. Consumptie niet-ingezetenen in Nederland 10400 3,9 20,8 S 9,1 22,8
18. Wederuitvoer 84390 26,2 7,3 5,0 7,3

2-6. Industrie 186850 6,7 5,1 4,0 2,8
2-8. Nijverheid (excl.bouwnijverheid) 196780 5,9 5,4 4,2 3,1
10-15. Diensten 82730 8,5 7,9 7,5 5,3

1-17. Bedrijvenb 311450 6,1 6,5 5,4 4,2
Marktsectorc 301480 6,7 6,3 5,3 4,0
wo. open sectord 235290 6,5 5,5 4,7 3,1

afgeschermde sectore 62650 8,4 10,4 6,8 8,5

a Textiel-, kleding-, leder- en schoenindustrie; hout-, meubel- en bouwmaterialenindustrie; papier-, grafische
industrie, uitgeverijen.
b Incl. N.A.G. en desinvesteringen.
c Bedrijven excl. delfstoffenwinning, verhuur van en handel in onroerend goed en zorg. 
d Landbouw en visserij; industrie; openbare nutsbedrijven; transport-, opslag- en communicatiebedrijven; N.A.G. en
desinvesteringen.
e Handel en reparatiebedrijven; bank- en verzekeringswezen; rest tertiaire diensten; consumptie niet-ingezetenen in
Nederland.
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

5,2 0,2 7,0 S1,2 0,5 S 2,9 3,0 3   2¾
2,9 5,5 4,4 2,5 3,0 2,7 4,2 2¼ 2¾

0,2 S 1,6 3,0 S 0,1 0,7 5,9 4,4 S ½ 2½
1,6 S 1,7 8,2 5,4 0,8 6,3 5,3 S 1½ 5¼
0,9 S 2,2 0,9 10,8 4,3 7,7 6,3 ¼ 3½

1,6 1,5 2,1 0,4 4,0 S 0,6 2,5 1¾ 2   
12,2 2,0 S 0,7 S 1,0 15,7 S 10,2 S 7,9 1½ 6¼

. . . . . . . . . 

S 13,1 12,5 22,6 S 3,6 13,4 11,8 1,1 S ½ 1¾
. . . . . . . . . 

3,0 1,5 9,3 3,9 6,8 7,5 7,7 1¾ 5   
5,7 5,4 4,7 3,0 2,0 4,8 4,0 2½ 3½

S 11,2 35,4 S 14,5 4,1 10,3 19,8 4,8 ¾ 0   

5,6 7,0 3,8 13,7 9,9 12,1 3,2 S ¼ 4   
. . . . . . . . . 

4,9 S 9,7 S 1,2 9,7 6,1 6,9 8,3 2½ 2½
4,6 4,2 18,4 16,6 10,6 13,7 12,2 4½ 8¼

1,5 0,1 3,7 5,3 2,7 5,3 5,0 ¼ 3½
2,0 0,2 3,5 5,0 3,3 4,4 4,4 ½ 3½
3,9 4,6 6,0 4,8 5,5 7,5 5,6 1¾ 4¼

2,7 1,0 4,4 4,5 3,8 5,0 4,7 1   3½
2,3 0,9 4,6 4,7 3,5 5,5 5,1 1   3½
2,3 0,7 4,1 4,3 2,4 4,6 4,8 ¾ 3½
3,2 1,4 5,4 6,5 7,4 8,7 6,8 1½ 4   
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Bijlage C3 Volume-ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde (factorkosten), 1988-2000

  1997  1988 1989 1990   1991  

mln gld  mutaties per jaar in %
1. Landbouw en visserij 22160 5,2 7,0 10,1 3,2
2. Voedings- en genotmiddelenindustrie 20570 0,5 4,7 2,9 4,7

3. Overige industriea 26300 5,9 4,0 2,8 S 1,1
4. Chemische, rubber- en kunststofverw.industrie 20970 7,3 4,8 2,8 S 2,2
5. Metaalindustrie 39700 1,7 5,3 3,3 0,9

6. Aardolie-industrie 4780 3,5 S 8,7 16,7 S 0,5
7. Delfstoffenwinning 18240 S 11,4 4,4 S 0,1 9,0
8. Openbare nutsbedrijven 11540 2,7 0,2 3,0 3,4

 9. Bouwnijverheid en -installatiebedrijven 35430 9,7 1,5 1,5 S 1,0
10. Verhuur van en handel in onroerend goed 71670S 0,1 5,4 3,9 2,5

11. Handel en reparatiebedrijven 82140 3,3 4,4 5,1 4,3
12. Transport-, opslag- en communicatiebedrijven 51410 3,2 5,5 6,1 7,0
13. Bank- en verzekeringswezen 34030 1,5 3,9 S 1,3 S 2,2

14. Rest tertiaire diensten 105670 5,8 8,0 7,4 4,1
15. Zorg 46600 0,4 1,3 2,1 2,5

17. Rentemarge banken S 27650 2,8 S 1,1 1,3 2,8

2-6. Industrie 112320 3,6 4,4 3,3 0,4
2-8. Nijverheid (excl.bouwnijverheid) 142110 1,3 4,1 2,9 1,8
10-15. Diensten 391520 2,7 5,0 4,6 3,5

1-17. Bedrijvenb 563980 2,7 5,0 4,4 2,8
Marktsectorc 427480 4,1 5,3 4,9 2,6
wo. open sectord 197430 3,7 4,7 4,9 2,5

afgeschermde sectore 194190 4,1 6,8 5,5 3,3

a Textiel-, kleding-, leder- en schoenindustrie; hout-, meubel- en bouwmaterialenindustrie; papier-, grafische
industrie, uitgeverijen.
b Incl. niet afgedragen omzetbelasting.
c Bedrijven excl. delfstoffenwinning, verhuur van en handel in onroerend goed en zorg.
d Landbouw en visserij; industrie; openbare nutsbedrijven; transport-,opslag- en communicatiebedrijven.
e Handel en reparatiebedrijven; bank- en verzekeringswezen; rest tertiaire diensten; rentemarge banken.
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

4,1 1,7 6,0 0,9 0,4 3,7 S 1,2 2½ 1½
2,0 0,8 6,0 3,5 3,5 6,8 1,1 1½ 1   

S 2,8 S 1,0 3,3 0,9 1,5 4,0 3,3 S ¼ 1¼
0,3 0,2 9,9 5,1 0,3 5,1 1,8 S 1   3½

S 1,0 S 4,3 5,7 4,1 4,1 5,5 3,2 S ½ 2¼

2,1 S 4,5 11,8 6,9 1,7 S 3,1 2,3 ¾ 4¾
1,4 1,8 S 1,0 0,7 12,2 S 9,9 S 4,2 2¾ 3   
1,0 0,4 1,9 2,3 3,2 0,3 2,3 3¾ 2   

S 3,1 S 2,4 1,1 S 1,2 S 0,5 4,6 1,8 1½ ½
3,4 4,0 2,8 2,1 3,0 2,9 2,9 2½ 2½

1,4 S 2,0 1,9 2,9 3,6 4,8 4,7 2½ 2½
4,5 1,5 4,4 2,6 2,4 4,7 5,4 3½ 3¼
0,6 S 0,1 1,4 S 0,5 3,9 7,3 2,7 2¾ 1¾

3,5 2,8 3,7 6,0 5,2 6,9 6,3 2½ 2¼
2,5 1,4 1,5 1,1 0,8 1,0 1,7 2¼ 2   

S 0,3 1,7 S 2,0 0,5 4,2 4,3 1,8 2¾ 2   

S 0,5 S 1,8 6,1 3,5 2,6 5,0 2,5 S ¼ 2   
S 0,1 S 1,1 4,8 3,1 3,8 2,6 1,6 ½ 2¼

2,7 1,3 2,7 2,9 3,4 4,7 4,4 2½ 2½

1,8 0,4 3,5 2,7 3,0 4,1 3,4 2   2¼
1,5 S 0,4 4,1 3,0 2,9 5,2 4,0 2   2¼
1,3 S 0,4 5,4 2,9 2,3 4,5 2,8 1¼ 2¼
2,5 0,1 3,3 4,1 4,4 6,4 5,6 2½ 2¼



238

Bijlage C4 Volume-ontwikkeling van de werkgelegenheid, 1988-2000

1997 1988 1989 1990 1991

in dzd mutaties per jaar in %
arb.jaren

1. Landbouw en visserij 250 0,0 S 0,4 0,0 S 0,4
2. Voedings- en genotmiddelenindustrie 149 0,0 0,0 0,6 0,0

3. Overige industriea 248 4,1 3,2 1,5 0,0
4. Chemische, rubber- en kunststofverw.industrie 101 2,6 1,7 2,5 0,0
5. Metaalindustrie 347 S 1,8 0,5 2,4 S 0,8

6. Aardolie-industrie 9 S 9,1 0,0 0,0 0,0
7. Delfstoffenwinning 9 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Openbare nutsbedrijven 39 0,0 0,0 S 2,2 S 2,2

9. Bouwnijverheid en -installatiebedrijven 426 3,2 1,0 0,8 0,0
10. Verhuur van en handel in onroerend goed 49 2,9 2,8 0,0 2,8

11. Handel en reparatiebedrijven 1013 3,1 3,1 3,9 3,7
12. Transport-, opslag- en communicatiebedrijven 371 0,6 1,2 2,3 3,1
13. Bank- en verzekeringswezen 199 1,1 1,7 1,6 1,6

14. Rest tertiaire diensten 1210 4,6 5,7 5,6 3,2
15. Zorg 552 0,4 0,9 2,3 1,4

2-6. Industrie 854 0,5 1,3 1,8 S 0,3
2-8. Nijverheid (excl.bouwnijverheid) 902 0,5 1,2 1,6 S 0,4
10-15. Diensten 3394 2,6 3,1 3,8 2,9

1-15. Bedrijven 4972 2,0 2,3 2,8 1,7
Marktsectorb 4362 2,2 2,5 2,9 1,8
wo. open sectorc 1514 0,5 1,0 1,5 0,4

afgeschermde sectord 2422 3,5 4,1 4,5 3,2

a Textiel-, kleding-, leder- en schoenindustrie; hout-, meubel- en bouwmaterialenindustrie; papier-, grafische
industrie, uitgeverijen.
b Bedrijven excl. delfstoffenwinning, verhuur van en handel in onroerend goed en zorg.
c Landbouw en visserij; industrie; openbare nutsbedrijven; transport-,opslag- en communicatiebedrijven.
d Handel en reparatiebedrijven; bank- en verzekeringswezen; rest tertiaire diensten.
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

0,8 S 0,5 S 2,2 S 1,9 S 1,6 1,7 0,6 S ½ S 1   
0,0 S 0,4 S 3,6 S 1,6 S 1,1 S 0,5 0,0 0   0   

S 0,4 S 1,3 S 3,6 S 0,3 S 1,0 0,9 0,9 ¼ S ¼
S 0,8 S 2,3 S 7,2 S 5,2 S 2,9 S 1,0 0,0 0   ¼
S 1,3 S 5,7 S 4,7 S 0,5 0,3 2,1 1,2 0   ¼

0,0 S 4,0 S 1,0 1,1 S 3,1 S 2,2 0,0 0   0   
0,0 S 1,0 S 3,0 S 7,3 0,0 S 2,2 0,0   0   0   
0,0 S 2,0 S 1,4 S 0,7 S 5,0 S 2,0 S 0,8 0   S 2¼

S 0,3 0,6 S 1,0 1,4 2,7 2,8 1,2 S ¼ S 1¼
2,7 3,9 4,0 3,1 4,5 9,6 0,0 0   0   

2,1 0,3 0,0 1,7 2,1 2,0 2,6 2½ 1¾
2,5 S 1,6 S 2,1 0,3 2,1 1,4 2,1 2   1   

S 0,5 0,9 S 1,0 0,2 1,4 4,7 4,8 2¾ 2   

2,5 2,2 5,0 7,1 6,5 5,8 6,2 2¼ 1¼
3,1 1,2 0,3 1,7 2,3 3,4 3,3 2¼ 2   

S 0,7 S 3,1 S 4,5 S 1,2 S 0,8 0,9 0,8 0   0   
S 0,7 S 3,1 S 4,3 S 1,3 S 1,0 0,7 0,7 0   0   

2,3 0,9 1,3 3,2 3,6 3,7 4,0 2¼ 1½

1,3 0,0 S 0,2 1,9 2,4 3,0 3,0 1½ 1   
1,1 S 0,3 S 0,3 1,9 2,4 2,9 3,0 1½ ¾
0,2 S 2,3 S 3,5 S 1,0 S 0,3 1,1 1,0 ½ 0   
2,1 1,2 2,1 4,1 4,1 4,1 4,6 2¼ 1½
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Bijlage C5 Prijsontwikkeling van de bruto productie, 1988-2000

1997  1988  1989  1990  1991

mln gld  mutaties per jaar in %
 1. Landbouw en visserij 41690 0,1 6,2 S 5,7 1,6
 2. Voedings- en genotmiddelenindustrie 92780 2,0 5,4 S 3,4 0,1

 3. Overige industriea 68590 1,2 2,0 1,8 1,7
 4. Chemische, rubber- en kunststofverw.industrie 67410 4,0 2,6 S 2,9 S 1,3
 5. Metaalindustrie 110080 2,3 3,3 0,4 1,0

 6. Aardolie-industrie 34340 S 10,4 17,4 8,0 0,8
 7. Delfstoffenwinning 25090 S 7,8 1,6 12,8 9,3
 8. Openbare nutsbedrijven 30590 S 3,0 0,2 7,2 4,6

 9. Bouwnijverheid en -installatiebedrijven 104830 2,3 3,3 2,8 2,9
10. Verhuur van en handel in onroerend goed 83430 2,92,5 3,0 4,2

11. Handel en reparatiebedrijven 179330 0,8 1,3 2,8 1,3
12. Transport-, opslag- en communicatiebedrijven 85890 0,9 0,9 0,4 2,5
13. Bank- en verzekeringswezen 59320 1,5 5,6 S 0,4 5,0

14. Rest tertiaire diensten 168970 1,6 1,8 2,8 3,0
15. Zorg 62090 1,0 1,4 3,8 4,7

16. Omzetbelasting 50850 0,6 S 6,0 2,4 2,9

2-6. Industrie 373200 1,3 4,5 S 0,4 0,5
2-8. Nijverheid (excl.bouwnijverheid) 428880 0,5 4,1 0,7 1,3
10-15. Diensten 639020 1,3 1,9 2,3 2,9

1-17. Bedrijven 1267580 1,0 2,7 1,4 2,2
Marktsectorb 1096980 1,1 2,8 0,9 1,8
wo. open sectorc 533690 0,9 4,0 S 0,5 1,1

afgeschermde sectord 407610 1,2 2,1 2,3 2,4

a Textiel-, kleding-, leder- en schoenindustrie; hout-, meubel- en bouwmaterialenindustrie; papier-, grafische
industrie, uitgeverijen.
b Bedrijven excl. delfstoffenwinning, verhuur van en handel in onroerend goed en zorg. 
c Landbouw en visserij; industrie; openbare nutsbedrijven; transport-, opslag- en communicatiebedrijven. 
d Handel en reparatiebedrijven; bank- en verzekeringswezen; rest tertiaire diensten. 
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

S 4,3 S 7,1 3,6 S 1,6 1,7 4,9 S 1,9 S 1   S 1   
2,1 S 3,9 0,6 0,8 0,7 3,1 0,3 S 1½ S 1¼

1,0 0,1 1,2 3,9 0,0 0,8 1,9 S 1¼ S ¾
S 3,8 S 2,3 1,7 5,9 S 1,1 4,4 S 2,8 S 3¾ ¼

0,6 0,2 0,5 1,5 0,2 1,5 0,3 S 1½ S ¾

S 7,6 S 1,6 S 2,2 S 1,9 20,5 7,9 S 14,3 S 6½ 5¼
S 8,5 S 6,4 S 1,1 4,4 3,9 10,0 S 6,4 S 18¼ S ¾
S 0,6 S 0,8 1,4 3,5 4,9 6,0 1,1 S 3¾ 2½

3,4 2,8 1,8 2,4 2,5 1,9 2,5 1   ¼
5,2 5,0 4,8 4,4 4,2 3,7 3,3 2¾ 2¼

2,2 3,1 2,1 0,5 S 0,2 S 0,2 0,8 S ½ S ¼
1,2 1,7 1,5 0,7 0,9 3,4 0,8 ¾ ¼
6,6 6,0 7,0 2,6 S 1,6 0,1 5,4 3½ 1¼

3,4 3,1 2,2 2,2 2,0 1,9 2,2 1¼ ¾
3,1 2,5 2,0 1,9 1,4 2,2 2,6 3½ 2   

1,4 S 2,3 1,3 4,7 4,3 1,6 1,6 2¾ ¾

S 0,4 S 1,5 0,6 2,3 1,6 2,8 S 1,3 S 2¼ S ¼
S 1,0 S 1,8 0,6 2,5 2,0 3,4 S 1,4 S 3¼ 0   

3,2 3,3 2,8 1,8 1,1 1,6 2,1 1¼ ¾

1,3 0,8 1,9 2,1 1,6 2,3 0,8 S ¼ ½
1,2 0,6 1,8 1,8 1,4 2,1 0,7 S ¼ ¼

S 0,6 S 1,5 1,1 1,7 1,7 3,2 S 0,9 S 1¾ 0   
3,3 3,5 2,8 1,5 0,4 0,7 2,0 ¾ ½
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Bijlage C6 Arbeidsinkomensquote, 1987-2000

 1987  1988  1989  1990  1991

 %
1. Landbouw en visserij 82,4 81,0 67,1 71,0 70,5
2. Voedings- en genotmiddelenindustrie 82,2 84,2 81,3 74,8 75,3

3. Overige industriea 81,0 78,1 76,9 75,3 77,8
4. Chemische, rubber- en kunststofverw.industrie 63,0 53,4 53,8 63,5 71,1
5. Metaalindustrie 90,2 85,6 80,5 80,1 81,1

6. Aardolie-industrie 86,8 58,8 58,2 33,0 28,0
7. Delfstoffenwinning 6,1 7,9 7,6 6,9 6,0
8. Openbare nutsbedrijven 59,3 61,2 63,4 59,4 58,5

9. Bouwnijverheid en -installatiebedrijven 95,1 89,5 88,2 87,5 89,2
10. Verhuur van en handel in onroerend goed 6,8 7,0 6,5 6,4 6,4

11. Handel en reparatiebedrijven 74,6 74,8 73,6 73,0 76,0
12. Transport-, opslag- en communicatiebedrijven 84,6 82,5 81,8 82,6 82,6
13. Bank- en verzekeringswezen 60,2 60,4 55,4 60,3 61,7

14. Rest tertiaire diensten 86,2 84,0 81,5 79,8 79,3
15. Zorg 78,9 79,5 79,0 79,5 79,6

2-6. Industrie 81,4 76,1 73,8 73,6 75,6
2-8. Nijverheid (excl.bouwnijverheid) 68,0 66,9 65,0 63,8 63,7
10-15. Diensten 67,4 67,1 65,2 65,5 66,1

1-17. Bedrijvenb 74,4 73,7 71,1 70,6 71,2
Marktsectorc 87,0 84,6 81,5 81,2 82,9
wo. open sectord 84,4 80,3 77,1 77,2 78,6

afgeschermde sectore 89,8 89,2 85,8 85,1 87,2

a Textiel-, kleding-, leder- en schoenindustrie; hout-, meubel- en bouwmaterialenindustrie; papier-, grafische
industrie, uitgeverijen.
b Incl. niet afgedragen omzetbelasting en rentemarge banken.
c Bedrijven excl. delfstoffenwinning, verhuur van en handel in onroerend goed en zorg.
d Landbouw en visserij; industrie; openbare nutsbedrijven; transport-,opslag- en communicatiebedrijven; N.A.G. en
desinvesteringen.
e Handel en reparatiebedrijven; bank- en verzekeringswezen; rest tertiaire diensten. 
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

78,0 93,5 78,0 79,6 80,0 70,0 76,2 76¼ 76¼
72,8 73,0 73,0 68,0 68,3 65,8 65,7 65½ 67¼

81,1 81,4 79,3 79,6 79,1 78,2 76,7 80¼ 82   
78,0 83,0 68,3 56,5 60,9 56,8 56,5 61¼ 61½
85,2 87,0 82,5 81,2 79,5 77,4 78,3 82½ 83½

44,8 38,8 36,8 45,1 33,1 25,1 23,0 27   26¾
7,4 8,3 8,3 7,7 6,6 6,5 7,9 11¼ 11¼

60,6 59,4 55,9 54,7 52,5 51,4 49,0 51½ 53½

91,7 90,9 89,7 89,7 89,9 88,0 87,1 86½ 86¼
6,3 6,0 6,0 6,4 6,4 6,7 6,4 6¼ 6   

77,7 79,8 80,8 80,5  80,2 81,6 81,4 83¾ 84½
82,1 80,9 77,6 78,3 79,4 76,0 73,5 74½ 74½
60,1 59,1 53,9 54,5 57,9 58,3 56,1 55¼ 55½

78,7 78,3 76,8 76,3 76,3 75,5 75,0 76¾ 77   
79,8 80,4 82,4 82,8 84,2 85,3 86,2 85¾ 85¾

79,8 80,9 76,2 72,8 72,7 69,8 69,5 73   74   
68,4 69,9 66,6 63,7 62,1 60,3 61,3 66¼ 67¼
65,8 65,5 64,4 65,0 65,4 65,0 64,4 65¼ 65¼

72,7 73,6 71,2 71,1 71,0 70,0 70,3 72¼ 72½
84,8 86,4 82,7 82,1 82,6 81,1 80,9 83   83½
82,3 84,4 79,0 77,3 77,3 73,7 73,3 76   76½
87,1 88,5 85,8 86,1 86,8 87,1 86,5 88½ 89¼
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a Bijlage D1 Volume-ontwikkeling van de bruto toegevoegde warde (factorkosten), 1996-1999

1997 1996 1997 1998 1999

 mln gld mutaties per jaar in %
 1. Landbouw en visserij 22160 0,4 3,7 S 1¼ 2½

w.o. Tuinbouw 9660 0,5 4,8 3   2   
Veehouderij 8020 S 0,4 4,6 S 2   1   
Akkerbouw 1740 2,0 S 1,0 S 18   13   

 2. Voedings- en genotmiddelenindustrie 20570 3,5 6,8 1   1½
w.v. Veehouderijproducten 4860 9,2 15,9 2½ 1¾

Overige voedingsproducten 9600 0,9 5,7 1¾ 1½
Dranken en tabaksproducten 6120 4,1 1,9 S 1¼ 2¼

 3. Overige industrie 26300 1,5 4,0 3¼ S ¼
w.v. Textiel-, kleding-, leder en schoenindustrie 2620 S 0,7 5,2 4¼ S 1½

Hout- en bouwmaterialenindustrie 9520 1,9 4,2 2¼ S 1   
Papierindustrie 3260 S 0,9 6,9 3¼ S 1½
Grafische industrie 10910 2,4  2,6 4   1¼

 4. Chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie 20970 0,3 5,1 1¾ S 1   
w.v. Basischemie 11480 S 1,3 4,9 ½ S 2   

Eindproducten 5670 3,8 4,5 3   S ¼
Rubber- en kunstofverwerkende industrie 3820 0,8 6,7 3½ 0   

 5. Metaalindustrie 39700 4,1 5,5 3¼ S ½
w.o. Basismetaalindustrie 3910 S 1,4 6,2 S ¼ S 1¼

Metaalproducten industrie 8610 1,7 4,0 3¼ ¾
Machine-industrie 9190 7,0 4,1 2¾ S 1   
Elektrotechnische industrie 10250 5,0 7,1 2¼ ½
Auto-industrie 2970 11,3 12,8 13¾ S 3½
Overige transportmiddelen 2460 3,5 S 1,3 2   S ¾

12. Transport-, opslag- en communicatiebedrijven 51410 2,4 4,7 5½ 3½
w.v. Transport en opslag 35200 0,5 2,3 3¼ 2   

Communicatiebedrijven 16210 6,5 9,7 10   6½

13. Bank- en verzekeringswezen 34030 3,9 7,3 2¾ 2¾
w.v. Bankwezen 26080 3,2 5,4 1½ 2¼

Verzekeringswezen 2980 1,2 15,7 15   6¼
Overige financiële diensten 4970 11,2 10,2 1½ 2¾

14. Rest tertiaire diensten 105670 5,2 6,9 6¼ 2½
w.v. Horeca 13390 0,4 5,4 3¾ 2¾

Uitzendwezena 11340 17,6 16,0 7   S 2¼
Overige zakelijke dienstverlening 60220 17,5 7,5 7½ 3½

a Exclusief particuliere huishoudens met personeel in loondienst.
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Bijlage D2 Volume-ontwikkeling van de werkgelegenheid, 1996-1999

1997 1996 1997 1998 1999

in dzd mutaties per jaar in %
arb.jaren

 1. Landbouw en visserij 250 S 1,6 1,7 ½ S ½
w.o. Tuinbouw 94 1,5 2,0 1½ ¼

Veehouderij 104 S 3,3 1,8 ½ S 1¼
Akkerbouw 20 0,0 0,0 S 1   S 4   

 2. Voedings- en genotmiddelenindustrie 149 S 1,1 S 0,5 0   0   
w.v. Veehouderijproducten 39 S 1,7 S 1,8 S 2½ S ½

Overige voedingsproducten 92 S 0,8 S 0,1 1   ¼
Dranken en tabaksproducten 18 S 1,7 0,6 0   0   

 3. Overige industrie 248 S 1,0 0,9 1   ¼
w.v. Textiel-, kleding-, leder en schoenindustrie 41 S 4,1 S 0,7 0   S ¾

Hout- en bouwmaterialenindustrie 94 S 1,6 1,2 ¾ 0   
Papierindustrie 22 S 3,4 S 1,8 0   0   
Grafische industrie 91 1,8 1,9 1¾ ¾

 4. Chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie 101 S 2,9 S 1,0 0   0   
w.v. Basischemie 44 S 3,5 S 1,8 0   0   

Eindproducten 25 S 3,7 S 2,3 0   0   
Rubber- en kunstofverwerkende industrie 32 S 1,3 1,3 0   0   

 5. Metaalindustrie 347 0,3 2,1 1¼ 0   
w.o. Basismetaalindustrie 27 S 3,3 3,0 S½ S2   

Metaalproducten industrie 89 S 0,5 2,4 2¾ ½
Machine-industrie 81 0,6 1,6 3¼ ½
Elektrotechnische industrie 72 S 1,6 S 0,3 1¼ S ¼
Auto-industrie 28 11,8 2,9 4½ 0   
Overige transportmiddelen 29 S 1,1 5,4 S 14   S ½

12. Transport-, opslag- en communicatiebedrijven 371 2,1 1,4 2¼ 2   
w.v. Transport en opslag 292 2,7 1,3 2   1¾

Communicatiebedrijven 79 S 0,4 1,9 3   3¼

13. Bank- en verzekeringswezen 199 1,4 4,7 4¾ 2¾
w.v. Bankwezen 116 1,7 4,4 4¾ 2¾

Verzekeringswezen 52 S 0,2 3,8 5¾ 2   
Overige financiële diensten 31 3,2 7,3 3¼ 4¾

14. Rest tertiaire diensten 1210 6,5 5,8 6¼ 2¼
w.o. Horeca 152 0,0 2,0 3¼ 2¾

Uitzendwezena 256 18,9 15,7 11½ S 2   
Overige zakelijke dienstverlening 535 4,8 5,1 6½ 4¾

a Exclusief particuliere huishoudens met personeel in loondienst.
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Bijlage D3 Prijsontwikkeling van de bruto productie, 1996-1999

1997  1996   1997  1998 1999

mln gld  mutaties per jaar in %
 1. Landbouw en visserij 41690 1,7 4,9 S 2   S 1   

w.o. Tuinbouw 14510 6,0 0,8 1   S 1   
Veehouderij 19140 2,2 1,5 S 9   1   
Akkerbouw 3590 S 17,5 10,0 20   S 15   

 2. Voedings- en genotmiddelenindustrie 92780 0,7 3,1 ¼ S 1½
w.v. Veehouderijproducten 32020 0,9 3,6 S 1½ S ¾

Overige voedingsproducten 43730 0,3 2,6 1½ S 2½
Dranken en tabaksproducten 17030 1,3 3,4 1¼ ¼

 3. Overige industrie 68590 0,0 0,8 2   S 1¼
w.v. Textiel-, kleding-, leder en schoenindustrie 9230 0,4 1,4 2¾ S 2   

Hout- en bouwmaterialenindustrie 24790 0,7 1,4 2¾ S ¼
Papierindustrie 9830 S 5,9 S 1,4 1¾ S2½
Grafische industrie 24740 1,8 0,8 ¾ S 1½

 4. Chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie 67410 S 1,1 4,4 S 2¾ S 3¾
w.v. Basischemie 38910 S 2,1 7,1 S 5¾ S 4¼

Eindproducten 17820 1,1 1,3 1¼ S 2½
Rubber- en kunstofverwerkende industrie 10690 S1,5 0,2 ¾ S 4   

 5. Metaalindustrie 110080 0,2 1,5 ¼ S 1½
w.o. Basismetaalindustrie 11490 S 2,9 3,6 1½ S 5¼

Metaalproducten industrie 23110 0,7 1,4 1¼ S ½
Machine-industrie 24640 0,9 1,5 1¼ S ½
Elektrotechnische industrie 23570 S 0,3 0,7 S 2¼ S 2¾
Auto-industrie 13910 1,0 1,7 ¾ S 1¼
Overige transportmiddelen 8050 0,9 1,8 ½ 0   

12. Transport-, opslag- en communicatiebedrijven 85890 0,9 3,4 ¾ ¾
w.v. Transport en opslag 63760 2,2 5,1 1½ 1¼

Communicatiebedrijven 22120 S 2,7 S 1,1 S 1   S ¾

13. Bank- en verzekeringswezen 59320 S 1,6 0,1 5½ 3½
w.v. Bankwezen 36720 0,6 3,7 7½ 3¾

Verzekeringswezen 16560 S 6,6 S 8,0 2   3   
Overige financiële diensten 6040 1,3 3,7 2   3½

14. Rest tertiaire diensten 168970 2,0 1,9 2¼ 1¼
w.o. Horeca 25720 1,9 1,9 1¾ 1½

Uitzendwezena 12860 1,9 2,0 3   3¾
Overige zakelijke dienstverlening 95530 1,7 1,6 1¾ ½

a Exclusief particuliere huishoudens met personeel in loondienst.
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Bijlage D4 Kerngegevens bouwnijverheid en exploitatie onroerend goed, 1996-2000

1997    1996    1997   1998   1999   2000

mln gld    mutaties per jaar in %

Bouwnijverheid en installatiebedrijven

Volume binnenlandse afzet 101290 3,6 5,9 2,3 2   ½
wo. Investeringen ina 55810 3,0 6,1 2,0 1¾ ¼

Woningena 26420 1,6 6,2 0,0 S 1   ½
wv. Nieuwbouw 18170 1,5 7,1 S 1,6 S 2¾ S ½

Herstel en verbouw 8250 1,9 4,2 3,5 3   2½
Gebouwen voor bedrijven 12830 5,0 7,0 6,5 3¾ S 1¼
GWWb bedrijven 6100 4,7 16,8 1,5 11½ 3½
Bouwwerken overheid 10460 3,2 S 0,4 2,0 ¾ S ¼
wv. Gebouwen 3990 S 10,7 3,4 2,7 S 3½ ½

GWWb 6470 13,2 S 2,7 1,5 3½ 2   
Onderhoudc 20910 2,8 3,4 3,3 2½ 1¼

Volume buitenlandse afzet 3540 13,4 11,8 1,1 S ½ 1¾
Volume bruto toegevoegde waarde 35430 S 0,5 4,6 1,8 1½ ½
Prijsindex binnenlandse afzet excl. btw 2,6 1,9 2,5 1   ¼
Loonsom per werknemer 0,3 2,0 3,6 4¼ 2¾
Totale kosten per eenheid product 2,7 1,3 2,1 ½ ¼
Prijsindex nieuwbouw excl. btw 3,4 2,0 2,5 1   ¼

niveau's ultimo periode

Arbeidsvolume (dzd arbeidsjaren)d 414 426 431 430   424   
Arbeidsinkomenquote (in %) 89,9 88,0 87,1 86½ 86¼

Exploitatie van onroerend goed mutaties per jaar in %

Volume consumptie woondiensten 2,5 2,7 2,8 2½ 2¼
Gemiddelde huur 4,3 4,0 3,6 3   2¾

niveau's
Woningvoorraad ultimo jaar (dzd) 6359 6441 6524 6600   6670   
a Betreft investeringen in woningen voorzover geleverd door de bouwnijverheid. 
b Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken. 
c Exclusief interne leveringen (onderaanneming).
d Loontrekkers en zelfstandigen.
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Bijlage D5 Kerngegevens Energie, 1997-2000

1997 1997 1998 1999   2000

niveaus mutaties per jaar in %

Energieprijzen (nominaal) dollars/vat
Ruwe olie (Brent), wereldmarkt 19,2 S 7,1 S 32,8 S 10,8 13,0

ct/m3

Aardgas grootverbruika 22,7 7,9 S 5,4 S 20,2 1,9
Aardgas kleinverbruika 65,4 16,4 3,8 S 0,7 8,2

ct/liter
Benzinea 215,2 6,4 S 0,5 S 2,4 3,3
Diesela 150,1 4,4 S 4,6 S2,5 3,6
LPG 73,4 15,0 S 4,1 S 11,8 4,6

ct/Kwh
Elektriciteit grootverbruika 12,4 0,0 0,5 S 4,7 S 0,7
Elektriciteit kleinverbruika 26,0 1,9 0,1 5,6 9,0

PJ
Energieverbruikb 2984,2 S 3,3 1,3 0,0 1,0
w.v. Gezinnen 441,3 S 13,4 S 0,7 1,4 S 1,0

Industrie 1021,2 1,1 1,3 S 1,2 1,9
Overige afnemers 484,2 S 8,2 S 1,0 1,5 0,9 
Transport 450,5 1,6 4,1 2,2 2,1 
Energiesector 587,0 S 2,0 2,3 S 2,6 0,5

mld gld per jaar

Aardgasbaten kasbasis 10,2 7,9 5,3 4,5

w.v. Toevoeging FES 1,0 0,8 1,5 1,2

mutaties per jaar in %

Volume-ontwikkeling BBP 3,6 3,7 2,1 2,1

Energieverbruikc 1,4 2,1 0,0 1,0

Energie-intensiteitc
S 2,2 S 1,6 S 2,1 S 1,1

Mton mutaties per jaar in %
CO2- emissiesc 185,7 2,9 2,1 0,0 0,9

a Prijs voor eindverbruikers, inclusief heffingen.
b Bij normaal temperatuursverloop in 1998 en 1999.
c Bij normaal temperatuursverloop. 
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Verklaring van afkortingen

AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
ab aanmerkelijk belang
ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ABW Algemene Bijstandswet
ANIE Asian New Industrialized Economies
ANW Algemene Nabestaandenwet
AOW Algemene Ouderdomswet
ASEAN Association of South-East Asian Nations; Associatie van 

Zuidoost-Aziatische landen
AVO Arbeidsvoorwaardenonderzoek
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWF Algemeen Werkloosheidsfonds
AWW Algemene Weduwen- en Wezenwet
BBP Bruto Binnenlands Product
BKZ Budgettair Kader Zorg
BLEU Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
BNP Bruto Nationaal Product
BSE Bovine Spongiforme Encefalomyelitis (gekke koeienziekte)
BTW Belasting op de Toegevoegde Waarde
BZB Bemiddelingsbestand zonder baan
CAA Controle aan het Adres na Aanzegging
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CAP Common Agricultural Policy
CAPMAT Model waarmee ontwikkelingen in de landbouw van de EU 15 

kunnen worden gesimuleerd
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CEP Centraal Economisch Plan 
COA Centrum voor Opvang van Asielzoekers
CPB Centraal Planbureau
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DIW-instituut Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin

DNB De Nederlandsche Bank
EC Europese Commissie
ECN Energie Centrum Nederland
EMS Europees Monetair Stelsel
EMU Economische en Monetaire Unie
ESRI Economic and Social Research Institute, Dublin
EU Europese Unie
Euro Valuta EMU
Eurostat Statistisch bureau van de EG
Fed Federal Reserve System; stelsel van centrale banken VS
FES Fonds Economische Structuurversterking
FKSEC Kwartaalmodel van het CPB
GATT General Agreement on Tariffs and Trade; Algemene Overeenkomst

inzake Tarieven en Handel
GDP Gross Domestic Product (BBP)
GLB Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
GOS Gemenebest van Onafhankelijke Staten 
GWL Geregistreerde Werkloosheid
GWW Investeringen in Grond-, Weg- en Waterbouw
HSL Hoge Snelheids Lijn
HWWA Hamburgisches Weltwirtschaftliches Archiv - Institut für 

Wirtschaftsforschung, Hamburg
I/A Inactieven/Actieven
IB Inkomstenbelasting
IEA International Energy Agency
IFO Institut für Wirtschaftsforschung, München
IHS Individuele Huur Subsidie
IMF Internationaal Monetair Fonds
IND Immigratie- en Naturalisatiedienst
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economique,

Malakoff 
IOAW Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte

werkloze Werknemers
IOAZ Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte

werkloze Zelfstandigen
ISAE Instituto di Studi e Analisi Economica, Rome
IT Informatie Technologie
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JOZ Jaaroverzicht Zorg
JWG Jeugd Werk Garantieplan
KIQ Kapitaalinkomensquote
KPN Koninklijke PTT Nederland
KST Kleinschaligheidstoeslag
LEI-DLO Landbouw Economisch Instituut Dienst Landbouwkundig onderzoek
LISV Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen
MEV Macro Economische Verkenning
MOE Midden- en Oost-Europa
NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij
NAWRU Non-Accelerating Wage Rate of Unemployment; 

Werkloosheidsniveau waarbij de loonvoet niet hoeft op te lopen
NIER National Institute of Economic Research, Stockholm
NIESR The National Institute of Economic and Social Research, Londen
NMP3 Derde Milieubeleidsplan
NNI Netto Nationaal Inkomen
NR Nationale Rekeningen
NS Nederlandse Spoorwegen
NV Naamloze Vennootschap
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OPEC Organisation of Petroleum Exporting Countries; Organisatie van

olieëxporterende landen
OPL Overige Publiekrechtelijke Lichamen
OT Overhevelingstoeslag
P/A Personen/Arbeidsjaren
PEMBA Premiedifferentiatie en Marktwerking bij Arbeidsongeschiktheids-

regelingen
PION Promotie van Integratie door Omscholing in Nederland
R&D Research and Development; Onderzoek en Ontwikkeling
REA Reïntegratie Arbeidsgehandicapten
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ROA Regeling Opvang Asielzoekers
RWW Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers
SBI Standaard Bedrijfs Indeling
SOW-VU Stichting Organisatie Wereldvoedselvoorziening Vrije Universiteit
SV Sociale Verzekering
SVB Sociale verzekeringsbank
 SZ Sociale Zekerheid
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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TBA Wet Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktsheidsregelingen
TFP Total Factor Productivity
VAW Vervroegde Aflossing Woningwetleningen
VB Vermogensbelasting
VINEX Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra
VK Verenigd Koninkrijk
VN Verenigde Naties
VOT Vertrek onder Toezicht
VpB Vennootschapsbelasting
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VS Verenigde Staten
VTV Vergunning tot Verblijf
VUT Vervroegde Uittreding
VVTV Voorwaardelijke Vergunning tot Verblijf
WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WGF de (decentrale) wachtgeldfondsen
WIFO Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, Wenen
WIR Wet Investeringsrekening
WIW Wet Inschakeling Werkzoekenden
WKA Wet Koppeling met Afwijkingsmogelijkheid
WML Wettelijk Minimumloon voor volwassenen
WNVZ Werknemersverzekeringen
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WTO World Trade Organisation (voorheen GATT)
WTZ Wet op de Toegang tot Ziektekostenverzekeringen
WW Werkloosheidswet
ZFW Ziekenfondswet
ZN Zorgverzekeraars Nederland
ZW Ziektewet
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Enige eerdere publicaties van het CPB die bij de Sdu zijn verschenen:

S Scanning the future S A long-term scenario study of the world economy 1990-2015 (1992),
ISBN 90-399-0204-6.

S Nederland in drievoud S Een scenariostudie van de Nederlandse economie 1990-2015 (1992),
ISBN 90-399-0292-5.

S Economie en milieu: op zoek naar duurzaamheid (1996), ISBN 90-399-1003-0.

S Bevolking en arbeidsaanbod S drie scenario’s tot 2020 (1997), gezamenlijk met CBS, ISBN
90-399-1273-4.

S Economie en fysieke omgeving S Beleidsopgaven en oplossingsrichtingen 1995-2020 (1997),
ISBN 90-399-1361-7.

S Bedrijfslocatiemonitor S terreinverkenning (1997), ISBN 90-399-1370-6.

S Economische verkenning voor de volgende kabinetsperiode (1997), 
ISBN 90-399-1443-5.

S Competition in Communication and Information Services S opportunities and obstacles (1997),
ISBN 90-399-1444-3.

S Grenzen aan Schiphol? (1997), ISBN 90-399-1445-1.

S Keuzes in kaart S Economische effecten van vijf verkiezingsprogramma’s (1998), ISBN 90-
399-1485-0.

S Bedrijfslocatiemonitor S regionale verkenningen 2010 (1998), 
ISBN 90-399-1517-2.

S Woningbouw S Tussen markt en overheid (1999), ISBN 90-399-1604-7.

S De grondmarkt S Een gebrekkige markt en een onvolmaakte overheid (1999), 
ISBN 90-399-1605-5.

S Concurrentiestudie Duitsland S Onderzoek naar de concurrentiekracht van de havens van
Rotterdam, Antwerpen, Hamburg en Bremen op de Duitse markt (1999), gezamenlijk met het
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, ISBN 90-399-1710-8.
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Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de Sdu of bij de boekhandel.


