Macro Comment 12/23

Consument te pessimistisch gestemd
In maart kwam de indicator voor het consumentenvertrouwen uit op –39. Het is onterecht dat
Nederlandse consumenten zo somber gestemd zijn over de ontwikkelingen van de economie.
Zij laten zich deels leiden door emoties in plaats van de economische werkelijkheid.
Consumenten waren in maart, evenals in de
voorafgaande maanden, zeer pessimistisch ge-
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Per saldo kwam de indicator van het consumentenvertrouwen in maart 2012 uit op -39. Dit is
geen goed nieuws, aangezien het consumentenvertrouwen een voorlopende indicator van de
consumptie vormt en sombere consumenten de
portemonnee niet verder open gaan trekken.
Economische ontwikkelingen vormen het funda-

ment van het consumentenvertrouwen. De situatie op de financiële markten, gemeten aan de hand van
de ontwikkeling van aandelenkoersen en renteontwikkelingen, is daarbij van belang evenals veranderingen in inkomens- en de vermogenspositie van consumenten. Indicatoren voor de algemene economische
vooruitzichten, zoals ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en inflatieontwikkelingen, hebben ook hun
weerslag op het vertrouwen. 1 De verslechtering van het sentiment onder consumenten in de afgelopen
periode is te verklaren aan de hand van de bovenstaande economische fundamenten. Immers, ten opzichte van een jaar geleden zijn de aandelenkoersen gedaald en is het huizenvermogen van consumenten afgenomen. Daarnaast zijn de algemene economische vooruitzichten verslechterd: de werkloosheid
is opgelopen en de inflatie gestegen. Op dit moment lijkt de economische situatie zich te stabiliseren,
waardoor het neerwaartse effect van de economische ontwikkelingen op het consumentenvertrouwen
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beperkt is.
Ten opzichte van februari zijn consumenten pessimistischer geworden over het economische klimaat in
de komende 12 maanden. Zij waren ook negatiever over de economische situatie in de afgelopen 12
maanden, maar in mindere mate. De deelindicator voor het economisch klimaat kwam in maart uit op 65. Consumenten beoordeelden hun eigen financiële situatie ook negatiever dan een maand geleden. De
deelindicator voor de koopbereidheid daalde naar -22. Uit deze cijfers kan worden geconcludeerd dat
consumenten veel negatiever gestemd zijn over het economische klimaat dan over de koopbereidheid.
Zij verwachten dus dat de huidige economische situatie, slechts in beperkte mate gevolgen heeft voor de
eigen financiële situatie. Met andere woorden, consumenten nemen aan dat de pijn van de recessie bij
anderen komt te liggen dan henzelf.
1

Zie ook: van de Belt, R. (2012). Consument laat zich put in praten. Themabericht 2012/02, Rabobank Nederland.

Kennis en Economisch Onderzoek
www.rabobank.com/economie

20 maart 2012

Ruth van de Belt

Macro Comment 12/23

Consument te pessimistisch gestemd
Consumenten zijn op dit moment negatiever dan de bovenstaande economische factoren rechtvaardigen
(het basisvertrouwen in figuur 1). Dit wordt veroorzaakt door ‘in het heetst van de strijd’-effecten. Onzekerheid en de onophoudelijke stroom aan slecht nieuws in de afgelopen maanden (Europese schuldencrisis, mogelijke korting van pensioenen, extra bezuinigingen etc.) hebben hun stempel gedrukt op het
sentiment. De Nederlandse consument heeft zich dan ook in belangrijke mate de put in laten praten. Het
verschil tussen het consumentenvertrouwen en basisvertrouwen neemt echter wel af. De consument lijkt
op dit moment dan ook minder losgezongen van de (minder) harde werkelijkheid dan een paar maanden
geleden. In augustus 2011 bedroeg het verschil tussen het consumentenvertrouwen en het basisvertrouwen ruim veertien punten, het verschil is inmiddels is teruggelopen tot ruim drie punten.
De economische omstandigheden zorgen er voor dat de Nederlandse consument vermoedelijk pessimistisch gestemd blijft. Met een wegvallende handelsmotor en een overheid die op de rem trapt, is het echter van groot belang dat de consument zich niet laat leiden door zijn emoties. Angst en onzekerheid leiden tot uitstelgedrag, terwijl we juist nu koopgrage consumenten nodig hebben. Hopelijk krijgen consumenten (nog meer) oog voor de economische fundamenten in plaats van sentimenten, waardoor de consumentenuitgaven dit jaar hoger uit kunnen komen.
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