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Nederland:

recessie ligt op de loer

Het herstel van de Nederlandse economie zet in 2011 en 2012 door,
maar in een aanzienlijk trager tempo dan in 2010. Ons land heeft sinds de
tweede helft van 2011 niet alleen te kampen met een afvlakkende
wereldhandelsgroei, maar de overheid gaat vanaf 2012 ook fors bezuinigen.
De reële economische groei bedraagt dit jaar naar verwachting 1½% ten
opzichte van 2010. In 2012 is de groei ten opzichte van een jaar eerder
vermoedelijk nog lager: ½%. De groei wordt vooral gedreven door de handel
met het buitenland. Ook de investeringen dragen enigszins bij, maar de
consument laat het nog steeds volledig afweten. In de periode 2013-2017
komt de reële BBP-groei naar verwachting gemiddeld uit op 1%.
Dat is veel lager dan in de jaren voor de crisis. Dit komt onder meer doordat
het nog jaren kan duren voordat het Europese schuldenprobleem tot het
verleden behoort. Daardoor blijft het vertrouwen onder consumenten broos
en blijven bedrijven minder geneigd te investeren.
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Figuur 38: Economische activiteit neemt af
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Figuur 39: Wereldhandel zwakt af
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Recessie of niet?
De grote vraag is waar de economische groei de
komende tijd vandaan moet komen. Het vlakke verloop
van de wereldhandel, consumenten die de hand op de
knip houden en een overheid die gaat bezuinigen
werken allemaal een groeivertraging in de hand. De
0,3% kwartaal-op-kwartaalkrimp in het derde kwartaal
van 2011 kwam dan ook niet als een verrassing
(figuur 38). Ons land staat daarmee al met één been in
een nieuwe recessie, door economen gedefinieerd als
twee opeenvolgende kwartalen van negatieve kwartaalop-kwartaalgroei. De vooruitzichten voor het laatste
kwartaal van 2011 zijn evenmin rooskleurig en we
vermoeden dan ook dat de Nederlandse economie
opnieuw gaat krimpen ten opzichte van een kwartaal
eerder. Daarmee is de recessie dan een feit. Maar die
recessie is vermoedelijk veel minder diep dan die van
2009, toen de economie in de eerste twee kwartalen
met gemiddeld 1,7% kromp ten opzichte van een
kwartaal eerder. Naar verwachting komt de reële
BBP-groei in 2011 desondanks nog uit op 1½%. Deze
groei is echter grotendeels gerealiseerd in het eerste
kwartaal van 2011, toen de gunstige weersomstandigheden voor een investeringsspurt in de bouw zorgden.
In 2012 valt de groei naar verwachting terug tot ½% ten
opzichte van 2011 als gevolg van een lagere wereldhandelsgroei, een beperkte binnenlandse dynamiek en een
negatieve overloop.1 De neerwaartse risico’s zijn echter
groot. Of deze neerwaartse risico’s zich materialiseren, is
onder meer afhankelijk van de voortvarendheid
waarmee regeringsleiders de Europese schuldencrisis
aanpakken en de financiële markten tot bedaren weten
te brengen. Maar zelfs wanneer de acute problemen
binnen de eurozone worden opgelost, gaat een échte

oplossing van de onderliggende problemen - de hoge
(overheids-)schuld in een aantal Zuid-Europese landen
- nog jaren duren. Dat betekent fors bezuinigen, zie ook
het speciale onderwerp ‘EMU na 2012’ elders in deze
brochure. Maar ook in de overige Europese landen haalt
met name de overheid de broekriem aan. Nederlandse
bedrijven en consumenten hebben dus te maken met
bezuinigingen in binnen- en buitenland, waardoor de
groei van de bestedingen in de komende jaren onder
druk staat. Bovendien is er tijdens de crisis veel minder
geïnvesteerd waardoor productiviteitswinsten minder
gemakkelijk te behalen zijn. Ook wordt het effect van de
vergrijzing op het arbeidsaanbod in de komende jaren
merkbaar. Daardoor is de potentiële productie in de
komende jaren vermoedelijk lager dan voor de crisis. In
de periode 2013-2017 groeit de omvang van de
economie naar verwachting met gemiddeld 1% per jaar.
Lagere uitvoergroei
Na een sterke opleving, die in 2009 begon, is het
wereldhandelsvolume sinds eind 2010 nauwelijks
toegenomen (figuur 39). Terwijl de wereldhandel in
2010 nog met gemiddeld 15% groeide, lag de index van
het wereldhandelsvolume in september 2011 slechts
0,6% hoger dan aan het begin van dit jaar. Deze groeivertraging is onder andere te wijten aan natuurgeweld,
zoals de aardbeving en tsunami in Japan in maart 2011.
Ook de lagere economische groei in de opkomende
economieën (waaronder China), zie ook de paragraaf
‘Azië’ in het internationale deel van deze Visie, heeft
hierbij een rol gespeeld.
Doordat de wereldhandelsgroei nagenoeg is stilgevallen, valt de groei van het Nederlandse uitvoervolume
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Figuur 40: Bezettingsgraad nog niet terug op 
pre-crisis niveau
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in 2011 lager uit. In 2010 bedroeg de jaar-op-jaartoename in de reële export nog bijna 11%, terwijl we voor
dit en komend jaar respectievelijk uitgaan van een reële
exportgroei van 4¾% en 3½%. Ook na 2012 blijft de
groei van de buitenlandse handel onder druk staan,
omdat het afbouwen van schuldposities bij overheden
en consumenten wereldwijd nog jaren in beslag neemt.
De geschatte groei van het uitvoervolume van gemiddeld 4% per jaar in de periode 2013-2017 is dan ook
lager dan we voor de crisis gewend waren.
Een groot gedeelte van het Nederlandse uitvoervolume
betreft wederuitvoer. Door de gematigde groei van de
wederuitvoer in combinatie met het toegenomen
investeringsvolume, is ook het invoervolume toegenomen. In 2011 bedraagt de invoerstijging naar
verwachting gemiddeld 4½%. In 2012 is de volumestijging van de invoer naar verwachting een stuk lager:
2½%. In de periode 2013-2017 is de gemiddelde groei
van het invoervolume met 3½% weliswaar weer iets
hoger, maar de toename is veel lager dan we gewend
waren in de jaren voorafgaand aan een de Grote
Recessie. Dat komt doordat de wederuitvoer naar
verwachting minder hard groeit, net als de binnenlandse bestedingen door bedrijven en consumenten.
Het overschot op de handelsbalans bedraagt in de
periode 2012-2017 gemiddeld 6½% BBP.
Producenten terughoudend
Door de beperkte vraag naar eindproducten, onderbenutting van de productiecapaciteit en matige groeiverwachtingen lijkt de tijd nog niet rijp voor uitbreidingsinvesteringen (figuur 40). Wel worden er in toenemende mate vervangingsinvesteringen gepleegd.
Ondernemers hebben deze vervangingsinvesteringen

tijdens de crisis vaak nog even voor zich uit geschoven,
maar kunnen hier niet eeuwig mee doorgaan. In 2011
neemt het investeringsvolume van de private sector
naar verwachting met 6¼% toe ten opzichte van 2010.
Doordat ondernemers geen reden hebben om uit te
breiden komt de volumegroei van de investeringen in
2012 naar schatting alweer een stuk lager uit, op gemiddeld 2¾%. Ondanks de groei van het investeringsvolume is het niveau van de investeringen nog altijd veel
lager dan voor de crisis. Van inhaalgroei is helaas geen
sprake. Met een gemiddelde jaarlijkse groei van 3¼% in
de periode 2013-2017 duurt het nog tot eind 2016 voor
het investeringsvolume weer terug is op het niveau van
voor de Grote Recessie.
Dit is niet alleen het gevolg van een geringe vraag.
Bedrijven kunnen ook in toenemende mate problemen
ondervinden bij de financiering van investeringsprojecten. De economische vooruitzichten zijn er
immers niet beter op geworden. Bovendien blijkt uit
onderzoek van de ECB onder banken dat deze hun
kredietvoorwaarden in het derde kwartaal fors hebben
aangescherpt. In het vierde kwartaal verwachten de
banken nog strenger te worden. Dat komt vooral door
de opgelopen spanningen op de financiële markten als
gevolg van de eurocrisis. Daardoor is het voor veel
banken lastiger (kostbaarder) om in de financieringsbehoefte te voorzien. Ook de hogere kapitaaleisen
vormen voor veel banken een reden om leningverzoeken strenger te beoordelen. Kredietschaarste dreigt
de komende jaren een serieus probleem te worden en
kan een eventuele belemmering voor economische
groei vormen.
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Figuur 41: Consumentenvertrouwen naar 
dieptepunt
gemiddelde saldo positieve en negatieve antwoorden
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Consument sombert door
Het consumentenvertrouwen ging in de afgelopen
maanden hard onderuit: van -12 in juli tot -32 in
november (figuur 41). Zo’n snelle daling van het consumentenvertrouwen deed zich nog niet eerder voor,
zelfs niet op het dieptepunt van de bankencrisis in 2008.
Behalve over de situatie in de eurozone zijn consumenten onzeker over de toekomstige pensioenuitkeringen. Tot nu toe vingen pensioenfondsen vermogensdalingen en de door de rentedaling toegenomen reële
verplichtingen vooral op door indexatie achterwege te
laten. Inmiddels lijkt een aantal pensioenfondsen niet
langer aan het nominaal verlagen (‘afstempelen’) van
pensioenuitkeringen te ontkomen. Bovendien is ook het
leed op de huizenmarkt nog niet geleden, wat een
verdere domper op het vertrouwen zet.

Bron: CBS

Figuur 42: Consumenten consumeren wederom 
minder
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Consumenten geven, mede door een gebrek aan
vertrouwen, lastenverzwaringen en een daling van de
reële lonen, niet graag hun geld uit. Het consumptievolume daalde in het derde kwartaal van 2011 dan ook
met 0,3% ten opzichte van een kwartaal eerder (figuur 42).
Vooral aan duurzame consumptiegoederen (auto’s)
werd aanzienlijk minder uitgegeven. Naar verwachting
gaan consumenten in 2011 en 2012 per saldo minder
uitgeven ten opzichte van 2010. In de periode
2013-2017 blijven de gemiddelde jaarlijkse consumentenbestedingen vermoedelijk gelijk, vanwege de eerder
genoemde onzekerheden, de overheidsbezuinigingen
en het feit dat de loonstijging nauwelijks boven de
inflatie uitkomt. Bovendien groeit de werkgelegenheid
in die periode gemiddeld genomen niet, waardoor het
reëel beschikbaar inkomen nagenoeg gelijk blijft.

Zwakke arbeidsmarkt
Uit het sombere economische plaatje volgt een zwakke
arbeidsmarkt. De werkloosheid zit weer in de lift, na
ruim een jaar bijna onafgebroken te zijn gedaald (box 6).
In 2011 komt het werkloosheidspercentage naar
verwachting uit op 5¼% om in 2012 nog iets verder op
te lopen, tot naar schatting gemiddeld 5¾%. De
werkgelegenheid daalt iets, vooral door een daling van
het aantal arbeidsplaatsen bij de overheid. Een groot
deel van de voorgenomen bezuinigingen moet komen
van een kleinere overheid. Alleen in de zorg zet de
stijging van de werkgelegenheid onverminderd door,
voornamelijk als gevolg van de vergrijzing. Het herstel
van de werkgelegenheid gaat langzaam, gegeven de
matige groeivooruitzichten. Per saldo verandert het
arbeidsaanbod nauwelijks. De structurele stijging van
het arbeidsaanbod door de stijgende arbeidsdeelname
van vooral vrouwen zwakt af. De vergrijzing zorgt voor
een negatieve bijdrage aan de groei van het arbeidsaanbod, al is het effect in de ramingsperiode nog klein.
De werkloosheid blijft daarom in de periode 2013-2017
schommelen rond de 5½%
Inflatie loopt op
Het inflatietempo ligt in 2011 duidelijk hoger dan in
2010. Toen bedroeg de inflatie gemiddeld 1,3%. In de
periode juli-oktober 2011 waren de consumentenprijzen zo’n 2,6% hoger dan een jaar eerder (figuur 44).
Dit was het hoogste inflatieniveau sinds oktober 2008,
toen de inflatie door energie-, voedsel- en grondstofprijsstijgingen werd opgestuwd. In heel 2011 stijgt het
gemiddelde prijspeil naar verwachting met 2¼%. De
prijsstijging in 2011 is wederom vooral een gevolg van
hogere energie- en voedselprijzen. De kerninflatie
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Box 6: De arbeidsmarktpuzzel

Figuur 43: Werkloosheid loopt weer op
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Figuur 44: Inflatie loopt op

De arbeidsmarkt blijft verbazen. Tijdens de economische crisis

Ten tweede gaat de stijging van de werkloosheid gepaard met

liep het werkloosheidspercentage weliswaar op, maar de stijging

een toename van de werkgelegenheid: in het derde kwartaal

was veel minder groot dan van tevoren werd gevreesd. Het

van 2011 waren er 18.000 mensen meer aan het werk dan een

werkloosheidspercentage steeg van 3,7% aan het eind van 2008

kwartaal eerder. Dat is opmerkelijk gezien de economische

tot 5,8% aan het begin van 2010. Daarna daalde de werkloosheid

vooruitzichten. Dat de werkloosheid toch opliep (in het derde

tot 5% in de zomer van 2011. Sinds juli loopt de werkloosheid

kwartaal kwamen er 46.000 werklozen bij), kwam omdat het

echter weer op. In oktober was het werkloosheidspercentage

arbeidsaanbod in die periode toenam met 63.000 personen.

weer terug op het niveau van begin 2010 (5,8%). Hoewel de

Een deel van die toename kan worden toegeschreven aan

stijging past bij de verslechterde economische vooruitzichten,

schoolverlaters die in de zomermaanden de arbeidsmarkt

kent deze toch een aantal opmerkelijke aspecten.

betreden. Tijdens de crisis studeerden zij vaak nog even door,
omdat de kans op een baan gering was. Nu ze zijn uitgestu-

Ten eerste loopt de ontwikkeling van het werkloosheidspercen-

deerd, is de gang naar de arbeidsmarkt onvermijdelijk. Maar

tage doorgaans behoorlijk achter bij de economische ontwik-

ook onder de groep 45-tot 65-jarigen nam het arbeidsaanbod

keling. Maar al vrij snel na de recessie van 2009 daalde de

fors toe. Dat is al langer zo, onder meer door het afschaffen van

werkloosheid weer. Bedrijven lijken nu met hun arbeidsmarkt-

de vroegpensioenregelingen. Een groot deel van hen kan ook

beleid vooruit te lopen op een nieuwe groeivertraging en dat is

daadwerkelijk aan de slag: het aantal werkzame personen in

ongebruikelijk. Veel bedrijven zijn tijdens de crisis terughou-

deze twee leeftijdscategorieën nam fors toe in het derde

dend geweest met het ontslaan van werknemers die zij voor de

kwartaal van 2011 (figuur 43). De klappen vallen vooral in de

crisis met veel moeite hadden weten te werven op de krappe

groep 25- tot 45-jarigen, en dan vooral bij de mannen. Dat

arbeidsmarkt (labour hoarding). Nu het herstel van korte duur

komt doordat zij relatief zijn oververtegenwoordigd in conjunc-

lijkt en de vooruitzichten minder gunstig zijn, is dit geen

tuurgevoelige sectoren zoals de bouw en de industrie.
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(zonder voedsel en energie) bedraagt iets meer dan 1%.
Naar verwachting neemt de bijdrage van voedsel en
energie aan de inflatie in het slot van 2011 en
gedurende 2012 af. Ook van de vraagkant gaat nauwelijks een prijsopdrijvend effect uit: de binnenlandse
bestedingen groeien maar mondjesmaat. In 2012 daalt
de inflatie naar verwachting dan ook tot 2%. De bestedingsinflatie is ook in de periode 2013-2017 relatief laag.
De prijzen stijgen dan naar schatting met gemiddeld
1¾% per jaar.

Huizenmarkt in het slop
Het sentiment op de woningmarkt is al geruime tijd
buitengewoon slecht. Oorzaak daarvan ligt primair in de
broze economische ontwikkelingen. Het slechte sentiment wordt mede in stand gehouden door de onzekerheid over het overheidsbeleid. Het is niet ondenkbaar
dat er de komende jaren zal worden getornd aan de
hypotheekrenteaftrek. Bovendien krijgt de overheid te
maken met zes wetsvoorstellen (het zogeheten
‘sixpack’) die het financieel en economisch toezicht in
de Europese Unie versterken. Dit kan gevolgen hebben
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voor het overheidsbeleid met betrekking tot de
woningmarkt, omdat de bruto huishoudschuld in
Nederland volgens de Europese wetsvoorstellen te
hoog is. De belangrijkste reden hiervan is de fiscaal
gedreven hoge bruto hypotheekschuld.
Het 12-maands gemiddelde van het aantal verkochte
woningen schommelt al sinds het begin van het derde
kwartaal van 2011 rond de 123.000 en dat is een
slordige 40% lager dan in de jaren direct voorafgaand
aan de financieel-economische crises (figuur 45). De
trend van het aantal transacties is daarmee in negatieve
zin doorbroken: tussen het vierde kwartaal van 2009 en
het eerste kwartaal van 2011 schommelde het aantal
transacties tussen 126.000 en 130.000. We kunnen dus
met toenemende zekerheid constateren dat de verlaging van de overdrachtsbelasting niet heeft geleid tot
de door de politici gehoopte toename van het aantal
transacties.

Figuur 45: Transactieaantallen zakken 
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De afname van het aantal transacties gaat gepaard met
een toename van het aantal te koop staande woningen
en een daling van de gemiddelde huizenprijs. Zo
stonden er in de maand oktober van 2011 221.000
woningen te koop, wat bij de huidige transactieaantallen een voorraad van 21 verkoopmaanden impliceert.2 Een woning staat inmiddels gemiddeld 268
dagen te koop, ofwel iets meer dan negen maanden.
Van de huizen die te koop staan, staat 6% drie jaar of
langer te koop, een verdubbeling ten opzichte van een
jaar eerder. Bijgevolg zijn de prijzen voor bestaande
koopwoningen in het derde kwartaal van 2011 voor het
vierde achtereenvolgende kwartaal gedaald ten
opzichte van het kwartaal ervoor. Over heel 2011

voorzien we een daling van de gemiddelde huizenprijs
met ruim 2%. Gezien de onzekere situatie in Europa, de
verminderde economische vooruitzichten, de bezuinigingsplannen van de overheid, de dalende koopkracht
en de discussie over de pensioenen en de hypotheekrenteaftrek is er weinig aanleiding om een sterke
toename van het aantal transacties te verwachten in
2012. Dit heeft zijn weerslag op de gemiddelde huizenprijzen die vermoedelijk met 3% afnemen. Het is
waarschijnlijk dat de onzekerheid over het overheidsbeleid ook na 2012 aanhoudt, waardoor de vooruitzichten
voor de middellange termijn ook niet rooskleurig zijn.
Overheidsfinanciën
De bezuinigingen van dit kabinet gaan vanaf 2012 pas
echt pijn doen. Dat merken we niet alleen in de portemonnee, maar ook in de schatkist: het overheidstekort is
dan veel lager dan in 2010. Toen bedroeg het gat op de
begroting nog 5,4% van het BBP. In 2011 bedraagt het
begrotingstekort vermoedelijk 4½% van het BBP om in
2012 uit te komen op 3½% van het BBP. Hiermee komt
het begrotingstekort gevaarlijk dichtbij de grens waarbij
dit kabinet zichzelf heeft voorgenomen om extra te
bezuinigingen. Het kabinet sprak aan het begin van de
regeerperiode af om extra te bezuinigen als het begrotingstekort meer dan 1%-punt neerwaarts afwijkt van
het geraamde tekort aan het begin van de kabinetsperiode. Toen ging het kabinet uit van een tekort van 2,7%
BBP in 2012. Extra bezuinigen (of lasten verzwaren)
betekent dat op korte termijn de economische groei
verder onder druk komt te staan. Per saldo zal daardoor
ook het effect van de maatregelen op de overheidsfinanciën tegenvallen, omdat de belastinginkomsten
(verder) dalen en de uitgaven aan werkloosheidsuitke-

34

ı Visie op 2012 ı Hoe rekbaar is de economie? ı

ı Nederland ı

Naar inhoud

ringen bijvoorbeeld toenemen. Het kabinet doet er
daarom verstandig aan om in deze onzekere tijden niet
extra te bezuinigen. Wat het kabinet in dat geval beter
kan doen, is een geloofwaardig uitzicht bieden op structurele hervormingen die op termijn zullen leiden tot
een sterkere economie en gezondere overheidsfinanciën (bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van
pensioenen, de zorg, de woningmarkt en de arbeidsmarkt), maar die op korte termijn de groei niet onnodig
belemmeren.3 In de periode 2013-2017 komt het
overheidssaldo gemiddeld uit op iets minder dan -2%
BBP. Het overheidssaldo verbetert over deze periode als
gevolg van de ombuigingsmaatregelen en de (matige)
economische groei. De overheidsschuld bereikt
vermoedelijk een piek van ruim 66% in 2016 om daarna
te dalen. De schuld zal bovendien verder afnemen
zodra de genationaliseerde bank ABN Amro wordt
verkocht.
Dankzij een gunstige uitgangssituatie lijken de financiering en betaalbaarheid van de Nederlandse overheid
voorlopig niet in gevaar te komen.4 Toch zijn de
overheidsfinanciën kwetsbaarder dan het lijkt, omdat
economische onzekerheden groot zijn en effecten
elkaar kunnen versterken. Daardoor is een grotere
verslechtering van de overheidsfinanciën mogelijk dan
op basis van de bestaande verplichtingen mag worden
aangenomen. Bovendien zijn de overheidsfinanciën
kwetsbaar voor nieuwe schokken. Tijdens de crisis heeft
de overheid garanties gegeven aan de Nederlandse
financiële sector. Ook staat de overheid via het EFSF
garant voor leningen die aan andere Europese landen
zijn verstrekt. Bij een sterke verslechtering van de
economische situatie kunnen de garanties worden

ingeroepen, wat kan resulteren in een hogere staatsschuld. Daarnaast heeft de Nederlandse staat nog een
aantal achterborgstellingen5 verleend, bijvoorbeeld
voor het Depositogarantiestelsel en de Nationale
Hypotheekgarantie, wat in het licht van het huidige
onzekere economische klimaat een negatieve invloed
kan hebben op de overheidsfinanciën.
Op lange termijn is er echter wel een probleem. De
rekening van de toekomst is niet gedekt. Zo nemen de
kosten van de AOW en de zorg fors toe als gevolg van
de vergrijzing. De bezuinigingsmaatregelen die het
kabinet neemt, zorgen weliswaar voor een dalend
begrotingstekort tijdens de huidige kabinetsperiode,
maar ze zijn onvoldoende structureel van aard om op
langere termijn de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te garanderen.6 Het kabinet moet dan ook niet
extra gaan bezuinigen indien het begrotingstekort in
2012 meer dan 1%-punt neerwaarts afwijkt van het
geraamde tekort aan het begin van de kabinetsperiode,
maar in plaats daarvan structurele maatregelen nemen.
Tot besluit
Na het vlotte exportgeleide herstel van de Nederlandse
economie in 2010 gooit de afkoeling van de wereldeconomie in 2011 al roet in het eten. Toch was al een tijd
lang duidelijk dat deze groeivertraging er aan zat te
komen. De echte spelbreker is de toenemende onrust
over de staatsschuld in een aantal Europese landen en
de daaruit voortvloeiende groeiende twijfel over de
houdbaarheid van de eurozone in zijn huidige vorm.
De schuldencrisis wakkert de onzekerheid onder consumenten aan, wat een rem zet op de consumptie. Maar
op de lange termijn vormt deze crisis ook een directe
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van voor de crisis - wat het groeipotentieel ondermijnten het oplossen van het schuldenprobleem in andere
Europese landen neemt nog jaren in beslag.

bedreiging voor de overheidsfinanciën, die door de
vergrijzing toch al onder druk komen te staan. Ook gaat
de Nederlandse overheid vanaf 2012 fors bezuinigen. In
internationaal verband staat de Nederlandse economie
er ondanks alles relatief goed voor. Het overheidstekort
is lager dan in veel andere Europese landen, het
werkloosheidspercentage is een van de laagste in de
eurozone en we zijn wereldwijd een van de rijkste
landen als we kijken naar het inkomen per hoofd van de
bevolking. Vooruitkijkend zal Nederland de komende
jaren echter rekening moeten houden met een matige
economische groei. De krimp van de beroepsbevolking
als gevolg van de vergrijzing zorgt voor een lager groeipotentieel van de Nederlandse economie. De investeringen zijn bovendien nog lang niet terug op het niveau

2011 kende een sterk eerste kwartaal. Daardoor is de gemiddelde groei in
2011 veel hoger dan die in het laatste kwartaal van 2011. Het groeicijfer in
2012 komt daardoor lager uit dan wanneer de groei gelijkmatiger zou zijn
verdeeld in 2011. Dit wordt het ‘overloopeffect’ genoemd.
2)
In 2007 bedroeg dit aantal ongeveer zeven verkoopmaanden.
3)
Zie ook het Themabericht 2011/25: Miljoenennota 2012: Kiezen of delen.
4)
Zie het Themabericht 2011/28: Risico’s voor de schatkist voor een
overzicht van deze risico’s voor de schatkist en de schokbestendigheid
van de overheidsfinanciën.
5)
	De verplichtingen worden in eerste instantie gefinancierd door een
stichting of andere instellingen, maar als zij in gebreke blijven fungeert de
overheid als ‘lender of last resort’.
6)
Zie ook het Themabericht 2011/33: Zorgen voor toekomstbestendige zorg.
1)

Tabel 5: Kerngegevens Nederland
2010

2011

2012

2013-2017

Bruto Binnenlands Product

1,8

1½

½

1

Particuliere consumptie

0,4

-¾

-¾

0

Overheidsbestedingen

1,5

½

-½

-½

Private investeringen

-4,7

6¼

2¾

3¼

Goederen- en dienstenuitvoer

10,9

4¾

3½

4

Goederen- en diensteninvoer

10,5

4½

2½

3½

jaar-op-jaar mutatie in %

				
Consumentenprijsindex

1,3

2¼

2

1¾

Werkloosheid (% beroepsbevolking)

5,5

5¼

5¾

5½

Begrotingssaldo overheid (% BBP)

-5,4

-4½

-3½

-2%

Overheidsschuld (% BBP)

62,8

65

65¼

66¼

5,5

6

6½

6½

Saldo lopende rekening (% BBP)
Bron: Rabobank, Reuters EcoWin

36

ı Visie op 2012 ı Hoe rekbaar is de economie? ı

ı Nederland ı

