Macro Comment 12/44

Een voortdurende binnenlandse recessie
De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2012 opnieuw gegroeid. Toch geeft dit
geen reden tot juichen. De groei is volledig afkomstig van de internationale handel, terwijl de
binnenlandse bestedingen blijvend onder druk staan. Naar verwachting zet het herstel niet door.

In het eerste kwartaal van 2012 werd onverwacht een economische groei van 0,2% genoteerd ten opzichte
van een kwartaal eerder. Ook in het tweede kwartaal nam het volume van de Nederlandse economie met
0,2% (k-o-k) toe (figuur 1). Toch is dit geen reden om de vlag uit te steken. Het is wat ons betreft nog te vroeg
om te concluderen dat Nederland de economische malaise definitief achter zich heeft gelaten. Er zijn op korte
termijn weinig bronnen voor economische groei.
In het tweede kwartaal moest de Nederlandse economie het wederom vooral van het buitenland hebben. De
groeibijdrage van de internationale netto-handel bedroeg 0,4%. Het toekomstbeeld ziet er wat de internationale omgeving betreft echter minder rooskleurig uit. In de voor Nederland belangrijke economieën, zoals
Duitsland, neemt het groeitempo af. Hoewel de impact van de afzwakking van de wereldeconomie op de Nederlandse economie tot nu toe beperkt is gebleven, zal dit naar verwachting niet zo blijven (figuur 2). De omvang van de buitenlandse orders daalt al een groot aantal maanden op rij en dit zal zich uiteindelijk vertalen in
een lagere afzet.
De binnenlandse vraag stelde in het tweede kwartaal opnieuw teleur. De groeibijdrage van de particuliere
consumptie was negatief (-0,1%) en de groeibijdrage van de particuliere investeringen (exclusief woningbouw)
was nihil. Het is onwaarschijnlijk dat de binnenlandse vraag op korte termijn gaat aantrekken. Consumenten
blijven bijvoorbeeld last houden van de lastenverzwaringen (de BTW-verhoging, een stijging van de zorgkosten
en de veranderende regelgeving op het gebied van kinderopvang) en de zwakke huizenmarkt. Daarbij zorgen
de aankomende verkiezingen mogelijk voor onzekerheid. Consumenten zijn dan ook zeer negatief gestemd.
Ondernemers verwachten dat de bedrijvigheid in de komende maanden gaat verslechteren. In combinatie met
een dalende vacaturegraad en werkgelegenheid, biedt dit ook weinig hoop op een voortdurend economisch
herstel. Ook de groeibijdrage van de overheid was met -0,1% negatief. Gezien de bezuinigingsopgave waar de
overheid nog steeds voor staat, zal hier op korte termijn naar verwachting geen verandering in optreden.
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Figuur 1: Binnenlandse recessie duurt voort
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Een voortdurende binnenlandse recessie
Hoewel de omvang van de Nederlandse economie in het tweede kwartaal is toegenomen, zijn de krachten
achter de economische groei verre van solide. Wij verwachten dan ook dat de economische groei de
komende kwartalen niet doorzet. Aan het onderliggende beeld is, ondanks de positieve cijfers, weinig
veranderd. De binnenlandse recessie blijft ons inziens voorlopig voortduren.
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