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Visie vooraf
Risico’s aan de onderkant
Wij verwachten dat de wereldeconomie zich dit jaar goed ontwikkelt. Ons basisscenario gaat uit
van een milde groeivertraging in de Verenigde Staten en de eurozone. In Azië voorzien wij een gezonde groei in Japan en China. Daarmee kan 2007 wederom een economisch gunstig jaar worden.
Daar profiteert ook ons land van, want door een tamelijk gunstig internationaal klimaat en krachtige binnenlandse bestedingen zal de economische groei bij ons dit jaar boven de 3% uitkomen.
De recente beurscorrectie heeft ons er echter met nadruk op gewezen dat dit basisscenario is
omgeven met enkele niet onaanzienlijke risico’s. Zo komen er economische risico’s vanuit de
Verenigde Staten. Hoewel wij er vanuit gaan dat de correctie op de huizenmarkt aldaar niet zal
doorzetten, is de kans op doorschieten wel degelijk aanwezig. Ook is het nog onduidelijk in
hoeverre de reeds opgetreden correctie het gedrag van consumenten gaat beïnvloeden.
Vooralsnog denken wij dat de positieve ontwikkeling van de koopkracht voldoende tegenwicht
biedt voor de wegvallende vermogenseffecten, maar ook hier ligt het risico aan de onderkant.
De valutamarkten vormen eveneens een bron van risico’s. Hoewel de mondiale
betalingsbalansonevenwichtigheden op termijn een lagere dollar rechtvaardigen, zijn er tal van
redenen om te verwachten dat deze daling zich geleidelijk zal voltrekken en dat de dollar niet
acuut zal instorten. Een acute koersval van de dollar zou mogelijk wereldwijd tot een recessie
kunnen leiden (zie ons Kwartaalbericht van maart 2006). Niemand heeft dan ook belang bij een
dollarcrisis. Daarom verwachten wij dat, mochten marktpartijen zich uit de dollar willen
terugtrekken, centrale banken zullen inspringen om een ordelijk koersverloop te bewerkstelligen.
Daar komt bij dat de Amerikaanse financiële positie degelijker is dan men op grond van de
handelstekorten zou verwachten (zie Themabericht De taaie dollar, maart 2007). Toch zullen de
valutaverhoudingen veranderen. Valutaspeculanten konden tot voor kort min of meer slapend rijk
worden door te lenen in laagrentende Japanse yen en te beleggen in hoger renderende valuta’s.
Nu worden zij door de stijging van de yen gedwongen hun posities af te bouwen. Hoewel dit op
korte termijn tot onrust leidt, is het op zichzelf geen verkeerde zaak. Zo ervaart men weer eens dat
speculatie nog steeds ook het risico van verlies in zich draagt. Een appreciatie van de yen draagt
daarnaast bij aan de correctie van de eerder gememoreerde betalingsbalansonevenwichtigheden.
Tenslotte zijn er ook de bekende geopolitieke risico’s. Spanningen in het Midden Oosten vormen
een voortdurende bron van onrust. Olieprijzen bewegen zich weer opwaarts. Tegen de
achtergrond van het feit dat vrijwel alle oliereserves zich in politiek minder stabiele landen
bevinden, zal de geopolitieke factor alleen maar sterker gaan doorwegen.
Alle onrust ten spijt zijn centrale banken wereldwijd nog steeds onverstoorbaar. In Japan lijkt
verdere monetaire verkrapping een kwestie van tijd, de ECB heeft haar tarief zojuist verhoogd,
terwijl de Fed vooralsnog niet van zins lijkt om de rente omlaag te brengen. Wellicht was het beter
geweest als de ECB een pas op de plaats had gemaakt de Fed haar beleidsrente een stapje had
verlaagd. Want zeker als de beurscorrectie nog even aanhoudt kan deze een zelfstandige invloed
op de reële economie gaan krijgen.
Ook ons land wordt geconfronteerd met enkele risico’s. De arbeidsmarkt verkrapt in hoog tempo
waardoor de lonen onder opwaartse druk staan. Niet alleen de CAO-lonen, maar ook de incidentele loonstijging loopt snel op. Een heuse loongolf ligt op de loer en terughoudendheid met de
CAO-stijgingen is zeker op zijn plaats. De begroting vertoont dit jaar naar onze verwachting een
klein overschot. Het valt te hopen dat het nieuwe kabinet daar prudent mee omgaat. Een appeltje
voor de dorst is immers nooit weg. Want mocht de wereldeconomie onverhoopt toch een
scherpere groeivertraging doormaken dan nu wordt verwacht, dan zal dit zeker niet aan onze
open economie voorbij gaan. De ervaring leert, dat onze overheidsbegroting dan in rap tempo kan
verslechteren. Dan zitten we voor we er erg in hebben alweer in de budgettaire gevarenzone.
Wim Boonstra
W.W.Boonstra@rn.rabobank.nl
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De Randstad
‘Arbitrair en achterhaald’
Het in januari gepresenteerde advies van Commissie Versterking Randstad —beter bekend als
Commissie Kok— heeft veel stof doen opwaaien. De commissie is van mening dat de vorming van één
Randstadprovincie noodzakelijk is om de internationale concurrentiepositie van de Randstad te
versterken.1 De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland scharen zich achter het advies,
terwijl vanuit de beleidswereld zeer terughoudend wordt gereageerd. Vanuit de onderzoekswereld
worden veel argumenten van de Commissie bekritiseerd. Is het nu echt nodig om een Randstadbestuur
te vormen om de concurrentiekracht van het gebied te vergroten?
Afgelopen zomer laaide de discussie over de toekomst van het middenbestuur en de eventuele
vorming van een Randstadprovincie in alle hevigheid los. De Raad van openbaar bestuur (Rob) gaf
toenmalig minister Remkes het advies te komen tot twee aparte provincies voor de Noord- en
Zuidvleugel van de Randstad. “De deels eigensoortige opgaven in de Noord- en Zuidvleugel vragen
om een eigen provinciaal bestuur. Met twee aparte provincies voor de Noord- en Zuidvleugel van de
Randstad is bovendien geen sprake van een te dominante positie in het binnenlands bestuur, zoals wel
het geval zal zijn bij één grote Randstadprovincie”, aldus het Rob.2 Oud-minister Remkes besloot
hierop de Adviescommissie Versterking Randstad te installeren. De commissie stond onder
voorzitterschap van oud-premier Wim Kok en bestond verder uit zwaargewichten uit bedrijfsleven,
onderzoeks- en beleidswereld. Hen werd gevraagd een oordeel te vellen over de wijze waarop vier
bestuurlijke scenario’s konden bijdragen aan het versterken van de internationale
concurrentiepositie van de Randstad.

Slechte internationale concurrentiepositie?
Want uit de Randstadmonitor zou blijken dat de internationale concurrentiepositie van de
Randstad onder druk stond.3 Laten we echter bij de resultaten van de monitor stilstaan (zie tabel).
Voor het demografische aspect geldt dat de Randstad niet zo groot is als Londen, maar wel groot.
En dat de Randstad niet zo hard groeit als bijvoorbeeld Dublin, maar wel groeit. In economisch
opzicht bevindt de Randstad zich qua arbeidsparticipatie in de top van de beschouwde regio’s en
is de werkloosheid zeer laag. Aan de andere kant is de groei van het Bruto Regionaal Product (BRP)
gemiddeld, houden de investeringen in Research & Development (R&D) niet over en dreigt de
Randstad haar voorsprong op het gebied van het (hoge) opleidingsniveau van de
beroepsbevolking kwijt te raken. Op het vlak van infrastructuur behoort de Randstad qua
potentiële bereikbaarheid over weg, spoor en lucht tot de subtop en voert het qua bereikbaarheid
via internet de ranglijst aan.

De ‘Randstad’
In de jaren ’30 is de naam ‘Randstad’ bedacht door de
oprichter van KLM, Albert Plesman. Op het moment dat hij
zocht naar een locatie voor een nationale luchthaven zag hij
vanuit de lucht ‘een ring van steden aan de rand van een
groene open ruimte’.

Met de nota ‘De ontwikkeling van het Westen des Lands’
(1958) drong de Randstad als planningsconcept door tot de
nationale ruimtelijke ordening. De Britse planoloog Peter Hall
zorgde met zijn boek ‘Zeven Wereldsteden’ (1966) ervoor dat
de Randstad ook internationale bekendheid verwierf.

1

Commissie Versterking Randstad (2007), Advies Commissie Versterking Randstad
Raad voor Openbaar Bestuur (2006), Bestuur op Maat; advies over middenbestuur
3
TNO (2006), De Top 20 van Europese stedelijke regio’s 1995-2005; Randstad Holland in internationaal
perspectief. In deze studie wordt de Randstad op economische indicatoren vergeleken met Londen, Parijs, het
Ruhrgebied, Milaan, Frankfurt am Main, Manchester, de Vlaamse Ruit, Madrid, Berlijn, Rome, Hamburg,
Barcelona, München, Stockholm, Wenen, Kopenhagen, Dublin, Lissabon en Lyon.
2
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De Randstad
Tot slot vertoont de Randstad op het aspect van bedrijfshuisvesting een lage gemiddelde huurprijs
voor kantoorruimte, maar staat de aantrekkelijkheid van Amsterdam als vestigingsplaats onder
druk.
Uit de cijfers komt dus niet zo zeer een negatief, maar een genuanceerd beeld van de Randstad
naar voren. Er zijn weliswaar aspecten waarop de Randstad minder goed scoort dan de
concurrenten, maar in minstens zoveel gevallen valt de score van de Randstad gunstiger uit. De
Randstadmonitor onderbouwt dus maar voor een deel het door de Commissie gepresenteerde
negatieve beeld.

Dé Randstad bestaat niet
Bovendien kan bij de statistische informatie een aantal kanttekeningen worden geplaatst. We
zullen hier vooral ingaan op die met betrekking tot de regionale afbakening. Met de studie ‘Vele
steden maken nog geen Randstad’ heeft het Ruimtelijk Planbureau (RPB) aangetoond dat dé
Randstad eigenlijk niet bestaat. Zo bleken de afzonderlijke steden op het gebied van
bedrijfsrelaties, woon-werkrelaties en winkelgedrag nauwelijks met elkaar verweven te zijn of
elkaar aan te vullen. Deze sociaal-economische relaties bleken zich juist in sterke mate op het
niveau van stadsgewesten voor te doen. De centrale steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht vervullen binnen deze stadsgewesten een magneetfunctie.
Vaak realiseren onderzoekers en beleidsmakers dat de Randstad op basis van ruimtelijkeconomische samenhang inderdaad niet kan worden vergeleken met stedelijke centra als Londen,
Parijs en Berlijn. Dit wordt dan echter als zwakte getypeerd, omdat in de Randstad evenals in de
genoemde steden sprake is van aaneengesloten bebouwing. Los van het feit of een gebrek aan
samenhang inderdaad een zwakte is, moet de afbakening van de Randstad zich op basis van het

Tabel: De Randstad met andere Europese stedelijke centra vergeleken

Bevolkingsomvang, 2005
Bevolkingsgroei, 2005
Gem. jaarlijkse bevolkingsgroei, '95-'05
Bruto Regionaal Product (BRP), 2005
BRP per inwoner, 2005
Groei BRP, 2005
Gem. jaarlijkse groei BRP, '95-'05
Bruto arbeidsparticipatie, 2005
Werkloosheid, 2005
% hoogopgeleiden in de beroepsbevolking, 2005
Investeringen in R&D als % van BRP, 2004
Potentiële bereikbaarheid weg, 2001
Potentiële bereikbaarheid spoor, 2001
Potentiële bereikbaarheid lucht, 2001
Internetverkeer (A'dam; Gb/sec; daggem.), 2006
Gemiddelde huurprijs kantoorruimte (A'dam), 2006
Aantrekkelijkheid als vestigingsplaats (A'dam), 2006

Randstad
6.660.000
0,4%
0,6%
€ 235 mln.
€ 35.200
1,9%
3,0%
77,1%
3,9%
33,8%
1,7%
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
130,5
€ 325
n.v.t.

Gem. stedelijke regio's
5.125.000
0,6%
0,5%
€ 173 mln.
€ 33.700
1,7%
2,5%
71,0%
7,4%
30,3%
2,3%
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
?
€ 413
n.v.t.

Positie op ranglijst
5
13
9
5
11
9
7
4
19
7
13
4
4
5
1
10
6

Bron: TNO (2006), o.b.v. OECD, Eurostat, CBS, Spiekermann & Wegener, Cushman & Wakefield en Jones, Lang, La Salle
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De Randstad
criterium ‘aaneengesloten bebouwing’ niet beperken tot Amersfoort in het noorden en Dordrecht
in het zuiden. De bebouwing loopt immers in het noorden via Ede/Wageningen door tot
Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) en in het zuiden via Breda/Tilburg door tot Eindhoven (zie
kaart). Met bebouwing als criterium kan daarom beter worden gesproken van een ‘Centrale
Stedenring’.
Als deze Centrale Stedenring in Europees perspectief wordt geplaatst, dan verandert uiteraard de
‘score’. Zo ontstaat er dankzij de bijdrage van Noord-Brabant een veel gunstiger beeld als het gaat
om investeringen in R&D. Ook worden op deze wijze gebieden met een sterke bevolkingsgroei in
het beeld betrokken. Anderzijds zou de score voor arbeidsparticipatie lager uitvallen.

Randstadprovincie de oplossing?
Wat betekent dit alles nu voor de bestuurlijke discussie? In de eerste plaats is het vreemd dat een
concept (netwerkstad Randstad) centraal moet worden bestuurd. Het zou anders zijn als zo’n
netwerkstad zou ontstaan, maar in werkelijkheid blijkt de samenhang dankzij de toenemende
samenhang binnen de stadsgewesten —en de steeds sterkere verzorgingsfunctie die de vier
steden binnen deze stadsgewesten vervullen— juist verder af te nemen.4 En is dit een probleem?
Ondanks de gebrekkige samenhang is de Randstad een welvarend gebied. De onderlinge
concurrentie tussen de vier steden heeft in het verleden blijkbaar tot economisch succes geleid.

Kaart 1: Bebouwing als percentage van het totale oppervlak, per postcodegebied

meer dan 40%
25 tot 40%
15 tot 25%
7,5 tot 15%
minder dan 7,5%

Bron: CBS Bodemgebruik, bewerking Rabobank
4

RPB (2006), Vele steden maken nog geen Randstad
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De Randstad
Dit betekent overigens niet dat de steden elkaar moeten ‘doodconcurreren’. Op het gebied van
strategische thema’s als infrastructuur en de ontwikkeling van mainports kan meer samenwerking
en afstemming tussen steden een positieve bijdrage leveren aan de internationale
concurrentiepositie van het geheel. Gezien de aaneengesloten bebouwing zijn dit echter thema’s
die op het niveau ‘centrale stedenring’ moeten worden opgepakt. Het creëren van (nog) een
middenbestuurslaag voor dit gebied zou de verhoudingen in het binnenlandse bestuur compleet
scheef trekken. Het gaat hier immers om een gebied waarin ruim tweederde van de Nederlandse
bevolking woont en een nog groter deel van het nationale BBP wordt gerealiseerd. We moeten
dan ook concluderen dat het feitelijke gemeentehuis van de centrale stedenring in Den Haag
staat. Meer rijksvisie en -daadkracht op het gebied van infrastructuur en de ontwikkeling van
mainports is gewenst.

Het versterken van de internationale concurrentiepositie
Bovendien is het advies van Commissie Kok gefundeerd op de veronderstelling dat bestuurlijke
herstructurering en opschaling leidt tot de versterking van de economische concurrentiepositie. Dit
terwijl de Randstad op het gebied van BRP-groei al jaren sterk centraal bestuurde grootstedelijke
regio’s als Parijs, Berlijn en Lissabon achter zich laat. Anderzijds moet de Randstad regio’s als
Londen, Stockholm en Dublin in de Top 20 voor zich dulden. De vraag is dus of de bestuurlijke
indeling in een land überhaupt van invloed is op het economisch presteren van een
grootstedelijke regio.
Om daadwerkelijk de internationale concurrentiepositie te versterken en tegelijkertijd de
bestuurlijke drukte te verminderen, zou de bestuurlijke indeling de ruimtelijk-economische
structuur moeten volgen. Het beleid kan op die manier worden afgestemd op de situatie in de
regio’s, zodat eventuele tekortkomingen in het regionale vestigingsklimaat daadkrachtig kunnen
worden aangepakt. Daarbij moet worden uitgegaan van de huidige bestuurlijke structuur (rijk,
provincie, gemeente) en tussenliggende bestuurslagen zo veel mogelijk worden beperkt. Gezien
de relatief sterke ruimtelijk-economische samenhang binnen stadsgewesten (en de toename
ervan) ligt het voor de hand om de hierin gelegen gemeenten verder op te schalen. Hierbij moet
niet alleen gedacht worden aan de ‘Grote Vier’, maar ook aan stadsgewesten als Breda, Tilburg,
Eindhoven en het KAN. Regio’s waarin eveneens de samenhang relatief sterk is.

Tot slot
Na het lezen van het advies van de Commissie Versterking Randstad bleef vooral de vraag hangen
of het nu écht nodig was om de structuurdiscussie nieuw leven in te blazen. Hoewel enkele
beleidsthema’s (infrastructuur en ontwikkeling mainports) inderdaad vragen om een aanpak
vanuit een hoger ‘schaalniveau’ dan de huidige provincies, is de vorming van een
Randstadprovincie niet gewenst. De vorming van een Randstadprovincie zou in de eerste plaats
niet recht doen aan de ruimtelijk-economische situatie in ons land en in de tweede plaats de
bestuurlijke verhoudingen in Nederland compleet scheef trekken. Toekomstige bestuurlijke
herstructurering moet de Nederlandse ruimtelijk-economische structuur volgen om het
(regionale) vestigingsklimaat te versterken en daarmee de internationale concurrentiekracht van
de Randstad te vergroten. Gezien de toenemende ruimtelijk-economische samenhang binnen
stadsgewesten ligt verdere opschaling van de hierin gelegen gemeenten voor de hand.

Gilbert Bal
G.J.Bal@rn.rabobank.nl
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Internationaal
Wereld kan groeidip VS goed opvangen
De Amerikaanse BBP-groei zal dit jaar waarschijnlijk terugvallen vanwege de omslag in de
huizenmarkt. De rest van de wereld zal echter in staat blijken om dit op te vangen. China en Japan
kunnen steeds beter hun eigen groei dragen en hebben sterke concurrentieposities. Europa heeft
weliswaar last van de dure euro, maar kan dankzij sterkere consumptie toch een stootje hebben.
De Amerikaanse economie blijft weerbarstig. Meer dan twee derde van de Amerikanen heeft een
eigen huis, maar toch weet de correctie in de huizenmarkt de kooplust vooralsnog niet te
bederven. Het consumptievolume steeg in 2006 met 3,2%. Dit is opmerkelijk omdat de
onveranderde huizenprijs de mogelijkheid ontneemt om consumptie te financieren met een extra
hypotheek, zoals men de afgelopen jaren waren gewend was.
De Amerikaanse consument wordt evenwel ondersteund door gunstige ontwikkelingen op
andere fronten. De lage werkloosheid van gemiddeld 4,6% in 2006, en een aantrekkende
loonstijging vormen een gezonde basis voor de consumptiegroei. Daarnaast zijn de
aandelenprijzen in 2006 met 12% gestegen, wat de negatieve vermogenseffecten vanuit de
huizenmarkt mitigeert. Verder is de benzineprijs in de tweede helft van vorig jaar gedaald, wat er
voor zorgt dat Amerikanen meer geld over hebben voor andere producten.
Dat wil niet zeggen dat het gevaar is geweken. In tegenstelling tot aandelen is de waarde van het
eigen huis niet altijd direct inzichtelijk, waardoor een eventueel vermogensverlies pas na verloop
van tijd duidelijk wordt. Daarbij is het vermogenseffect bij huizen groter dan bij aandelen. Dit komt
doordat, in vergelijking met aandelen, meer mensen een huis bezitten en dit een groter deel van
het vermogen is. Daarnaast beschouwen mensen veranderingen in de huizenprijs als meer duurzaam. Het is dan ook waarschijnlijk dat dit jaar de consumptiegroei terugvalt met als gevolg dat de
BBP-groei matigt tot 2,4%. Omdat de gemiddelde huizenprijs alweer is gestabiliseerd is het gevaar
van een langdurige vertraging beperkt. Wij denken dat al in 2008 de economie weer opveert.
De groeidip kan de inflatievrees van de Amerikaanse centrale bank (de Fed) temperen. De Fed
beschouwt de inflatie als te hoog en is bang dat de krappe arbeidsmarkt een inflatiematiging in de
weg staat. Een lichte stijging van de werkloosheid door de groeidip kan de Fed de ruimte bieden
om de rente in twee stappen van 25 basispunten (bp) te verlagen. Dit zal ook zijn uitwerking
hebben op de kapitaalmarktrente. Wat ons betreft is er pas rond het einde van het jaar weer ruimte
voor een stijging van de kapitaalmarktrente in anticipatie op een groeiherstel in 2008.

Tabel 1: Kerngegevens
BBP-volumegroei in %
Verenigde Staten
Eurozone
Japan

Grafiek 1: Vermogenseffecten huizenmarkt nog niet zichtbaar
2006
3.4
2.7
2.2

2007
2.4
2.2
2.4

2008
2.8
2.2
1.8

rente in %
3-maands Verenigde Staten
3-maands eurozone
10-jaars swap Verenigde Staten
10-jaars swap eurozone

8 maart
5.34
3.87
5.05
4.17

+ 3M *
5.40
4.15
5.05
4.15

+ 12M *
4.70
4.15
5.25
4.40

wisselkoers t.o.v. euro
Amerikaanse dollar
Japanse yen

8 maart
1.32
154

+ 3M *
1.30
150

+ 12M *
1.30
140

* prognoses over 3 en 12 maanden
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Bron: Financial Markets Research, Rabobank International
Bron: EcoWin
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Internationaal
De groeidip in de VS zal de export van andere landen onder druk zetten. Toch lijkt het erop dat
zowel Azië als Europa deze tegenvaller goed kan opvangen.
De Chinese economie blijft sterk groeien, en niet alleen vanwege de export. In de grote steden
aan de oostkust begint een consumptiemaatschappij te ontstaan met de koopkracht om in de
komende jaren een steeds groter deel van de BBP-groei te gaan dragen.
Voorlopig blijft echter de investeringsgroei de voornaamste pijler onder de binnenlandse vraag.
Pogingen van de regering om de investeringsgroei in te perken door restricties op bankleningen
hebben weinig effect gehad. Ook de renteverhogingen van de afgelopen jaren lijken de
investeringsgroei niet te temperen. Wellicht zal ooit blijken, zoals de Chinese regering vreest, dat
een deel van deze investeringen onrendabel is. Maar vooralsnog blijven deze een krachtige
aanjager van de groei. Bovendien helpt de flinke uitbreiding van de productiecapaciteit om de
inflatie in toom te houden. Zo wist China in 2006 een BBP-groei te realiseren van bijna 11% met
een inflatie van slechts 1,4%.
Toch blijft de export van groot belang voor China. Met de goedkope yuan hebben de Chinezen
echter een middel om de export op gang te houden. Volgens de meeste schattingen is de yuan
nog steeds flink ondergewaardeerd. Amerikaanse politici zien het Chinese valutabeleid dan ook als
een oneigenlijke manier om producten goedkoop te houden. Onder druk van de Amerikanen is de
Chinese yuan inmiddels officieel niet meer alleen aan de dollar gekoppeld maar aan een
valutamandje. In de praktijk blijkt echter dat China de wisselkoers met de dollar scherp in de gaten
houdt. De Chinezen laten de yuan slechts langzaam in waarde toenemen tegenover de dollar, net
voldoende om Amerikaanse sancties te voorkomen. Vorig jaar apprecieerde de yuan 3,4%
tegenover de dollar en dit jaar verwachten wij een vergelijkbare beweging.
Het Chinese valutabeleid heeft gevolgen voor de wereldkapitaalmarkt. Om de yuan goedkoop te
houden ten opzichte van de dollar moet China haar eigen munt bijdrukken om hiermee dollars te
kopen. Deze dollars worden vervolgens belegd, vooral in Amerikaanse staatsobligaties. Hiermee
drukt China de mondiale kapitaalmarktrente. Het langzaam laten oplopen van de yuan betekent
dat dit effect echter langzaam kleiner wordt, met stijgende rentes als gevolg.
De yuan blijft voorlopig ondergewaardeerd, waardoor China, via haar aankopen om de munt
goedkoop te houden, enorme valutareserves opbouwt. Men lijkt een herschikking van de één
biljoen dollar aan reserves te overwegen. Waarschijnlijk betekent dit meer beleggen in dollaractiva met een hoger rendement dan Amerikaanse staatsobligaties. Dit kan de waardering van
Amerikaanse staatsobligaties ten opzichte van andere soorten dollar-obligaties, benadelen.
Grafiek 2: China combineert sterke groei met lage inflatie
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Grafiek 3: Sterkere yuan maakt weinig uit voor valuta-aankoop
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Ook Japan kan de groeivertraging in de VS goed opvangen. De jaren van economische malaise
zijn grotendeels achter de rug. De tijd van onrendabele bedrijven die alleen door een infuus van
bankleningen in leven worden gehouden is voorbij. Ook het bankwezen is derhalve grotendeels
verlost van de verstikkende werking van slechte leningen.
De verbeterde economische structuur heeft zich vooral geuit in een sterke exportpositie. De
investerings- en consumptiegroei was de afgelopen jaren grillig. De recente opleving van de
consumptiegroei was dan ook een prettige verrassing die heeft bijgedragen aan een gezonde
BBP-groei van 2,4% in de tweede helft van vorig jaar. De dalende werkloosheid betekent dat meer
Japanners ruimte hebben voor extra bestedingen. Daarnaast biedt dit baanzekerheid voor de
werkenden. Hierdoor was in 2006 het consumentenvertrouwen eindelijk weer terug op de niveaus
van begin jaren negentig.
Japan kan bovendien rekenen op enige steun van de exportgroei. Ondanks het recente herstel is
de yen tegenover de euro nog altijd bijna 10% goedkoper dan een jaar geleden. Samen met de
gezonde productiviteitsgroei en de trage loonstijging, betekent dit dat de Japanse
concurrentiepositie niet sinds 1985 niet meer zo sterk is geweest. Wij verwachten dan ook dat de
export de groeidip in de VS goed kan verdragen. Samen met een gematigde ontwikkeling van de
binnenlandse vraag betekent dit dat het BBP dit jaar 2,4% kan toenemen.
Dit herstel kan gepaard gaan met een verder oplopende inflatie. In Japan is dit, na jaren van
deflatie, goed nieuws. Toch is de Japanse centrale bank bezorgd dat het geld dat zij de afgelopen
jaren heeft bijgedrukt zich te snel zal vertalen in prijsstijgingen zodra de consumptie goed op
gang komt. De sterke consumptie aan het einde van vorig jaar was dan ook reden genoeg voor
een tweede renteverhoging van 25bp naar 0,5%. Wij gaan er vanuit dat de centrale bank een
voortzetting van de economische expansie zal aangrijpen om in het najaar de rente opnieuw te
verhogen met 25bp.
Een hogere korte rente zal de yen wat steun bieden. Het afgelopen jaar is veelvuldig gebruik
gemaakt van de lage rente in Japan om beleggingen wereldwijd te financieren. Deze zogeheten
‘yen carry trade’ ondermijnt de munt omdat eerst yens geleend worden om deze vervolgens in te
ruilen voor andere valuta waarmee buitenlandse activa worden gekocht. Hoe hoger de rente in
Japan, hoe minder interessant dit spel wordt. Daarnaast kan onzekereheid over de activa waarin
belegd wordt leiden tot het terugdraaien van ‘yen carry trade’. Zoals de recente opleving van de
yen laat zien, kan dit leiden tot scherpe koersveranderingen. Wij verwachten dat een hogere rente
in Japan uiteindelijk zal bijdragen tot een sterkere yen over het komende jaar.
Grafiek 4: Yen flink goedkoper

Grafiek 5: Japanse rente wordt langzaam op getrokken
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De goedkope yen kan Japan helpen om de Amerikaanse groeivertraging op te vangen. Het
omgekeerde is waar voor de Eurozone. De euro is duurder geworden ten opzichte van de yuan, de
dollar en de yen. Het is dan ook te verwachten dat de Europese exportgroei in 2008 terugvalt en
pas weer opveert als de Amerikaanse import op gang komt.
Toch zijn er binnen Europa grote verschillen in concurrentiepositie. De stijgende lonen in Italië
heeft dit land de afgelopen jaren minder concurrerend gemaakt, terwijl Frankrijk zijn positie
stabiel heeft kunnen houden. De concurrentiepositie van Duitsland is daarentegen flink verbeterd,
dankzij een matige loonontwikkeling en aanhoudende productiviteitsverbeteringen.
Duitsland heeft daarmee zijn positie als exportmotor van Europa heroverd. Helaas slaat dit nog
vooralsnog niet over op de consumptiegroei, ondanks de dalende werkloosheid, aantrekkende
loonsgroei en toegenomen consumentenvertrouwen. Zelfs de dreiging van een BTW-verhoging in
2007 kon de Duitsers nauwelijks aanmoedigen om eind 2006 aankopen naar voren te halen.
Gelukkig zijn de Italianen en Fransen kooplustiger. Hoewel de hogere loontoename niet gunstig is
geweest voor de concurrentiepositie, heeft zij wel bijgedragen aan een sterkere koopkracht. Het
Europees economisch herstel wordt dan ook gedragen door de Italiaanse en Franse consumptie
enerzijds en de Duitse exportgroei anderzijds.
Het is waarschijnlijker dat de Duitse consument zich aansluit bij andere Europese landen dan
andersom. Deze drie landen hebben elk te maken met een snel dalende werkloosheid en een
toereikende loonontwikkeling, wat een gezonde basis vormt voor de consumptiegroei. Wij
verwachten dat de consumptie-effecten van de Duitse BTW-verhoging kortstondig zullen zijn.
Dankzij een sterkere bijdrage van vooral de Duitse consument denken wij dan ook dat de
Eurozone zowel dit als volgend jaar alsnog een aardige groei kan vertonen van 2,2%.
Mede dankzij de sterke euro blijft de inflatie in de Eurozone relatief laag. Toch is de ECB al sinds
eind 2005 de rente aan het verhogen. De centrale bank is bang dat de sterke geldgroei van de
afgelopen jaren zich snel zal vertalen in een hogere inflatie als de economie verder aantrekt. Met
aanhoudende economische groei en een dalende werkloosheid in het vooruitzicht verwachten wij
dan ook dat de ECB de rente verder verhoogt tot 4%. De renteverhogingen en aantrekkende groei
kunnen bovendien bijdragen aan een wat hogere kapitaalmarktrente. Wij denken echter dat dit
weinig gevolgen heeft voor de de euro-dollar koers. De Amerikaanse netto-schuld positie is
minder ernstig dan de jaren van lopende-rekeningtekorten suggereren (zie het Themabericht
Taaie dollar ). Dit kan helpen te verklaren waarom beleggers nog vertrouwen hebben in de dollar.
Bovendien is de euro volgens de maatstaf van de koopkrachtpariteit overgewaardeerd.
Grafiek 6: Duitse concurrentiepositie flink verbeterd
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90

Grafiek 7: Duitse consument moet nog aansluiten bij buren
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De zomer van de Nederlandse economie
De sterke wereldeconomie heeft de afgelopen jaren de Nederlandse exportgroei op gang gekregen. In
2006 sloeg de vonk eindelijk over naar de particuliere consumptie. Mede hierdoor kwam de economische groei vorig jaar uit op 2,9%. Hoewel de investeringsgroei ook is aangesterkt, is deze in historisch
perspectief nog wat aan de magere kant. In dit opzicht zit er voor dit jaar nog iets in het vat. Een grotere
stijging van de investeringen kan bijdragen aan het verder aantrekken van de volumegroei van het
Bruto Binnenlands Product (BBP) tot 3¼% in 2007. Ook in 2008 kan de economie het goed blijven doen
met een expansie van 2¾%. Daarmee blijven de vooruitzichten voor de Nederlandse economie dus
uitermate zonnig. Dit brengt wel het risico met zich mee dat de economie oververhit raakt. In 2008 zal
de toenemende krapte op de arbeidsmarkt zich uiten in een hogere inflatie. Onder deze omstandigheden is het verstandig om een niet-stimulerend begrotingsbeleid te voeren. De kans om de staatsschuld
verder af te bouwen moet worden benut.

Export blijft steun voor Nederlandse economie
De groei van de wereldeconomie is de afgelopen jaren sterk geweest. Dit heeft zich vertaald in een
meer dan gemiddelde groei van de wereldhandel. Nederland heeft daar een aardig graantje van
mee kunnen pikken. Dankzij onze positie als Europese ‘mainport’ heeft de sterke groei van de
wereldhandel zich vertaald in een gemiddelde jaarlijkse volumestijging van de wederuitvoer van
ruim 12% sinds 2004. De wederuitvoer betreft de uitvoer van producten die, na te zijn ingevoerd,
nauwelijks enige bewerking ondergaan alvorens weer te worden geëxporteerd. De toegevoegde
waarde van Nederland wordt daarbij met name gegenereerd in het logistieke proces.
Ook de export van goederen die binnen de Nederlandse landsgrenzen zijn geproduceerd is dankzij de toegenomen wereldvraag aangesterkt. Het Nederlandse bedrijfsleven is daarbij enigszins geholpen door een verbetering van de concurrentiepositie in de afgelopen jaren. Deze verbetering is
voortgevloeid uit de loonmatiging die tot stand kwam gedurende de laagconjunctuur. Helaas is de
toename van de concurrentiekracht door een matige productiviteitsgroei en een duurdere euro
beperkt gebleven. Toch blijkt dat dankzij de flinke groei van de wereldeconomie de gemiddelde
jaarlijkse reële exportstijging sinds 2004 maar liefst 7% heeft bedragen. Daarmee is de uitvoer in
de jaren tot 2006 de enige echte motor van de Nederlandse economie geweest.
De groei van de wereldeconomie zal in 2007 waarschijnlijk enigszins terugvallen. De volumestijging van de uitvoer, met name naar de Verenigde Staten, kan hierdoor afzwakken. Alles overziende
blijven de vooruitzichten voor de uitvoer echter gunstig. Wij verwachten namelijk dat de groeivertraging in de VS beperkt zal blijven, terwijl de vraag vanuit Azië verder kan toenemen. De
Figuur 1: Binnenlandse bestedingen dragen economische groei
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Figuur 2: Vooral wederuitvoer sterk gestegen
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Nederlandse conjunctuur
verwachte terugval van de Nederlandse exportgroei blijft dan ook bescheiden, van 7,6% vorig jaar
tot 6¾% dit jaar. Bovendien denken wij dat de groei van de wereldeconomie in 2008 al weer zal
opveren. Hierdoor kan het Nederlandse exportvolume dan weer iets harder stijgen, namelijk met
7%. Hoewel de export dan niet meer de gehele economische expansie hoeft te dragen, blijft hij dus voorlopig
Figuur 3: Vertrouwen van consumenten flink opgelopen
een belangrijke pijler onder de economische groei.
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Verder stond de koopkracht onder druk door loonmatiging en versobering van de uitkeringen. Bovendien was
er nog veel onzekerheid over hoe hervormingen, zoals de invoering van het nieuwe zorgstelsel,
zouden gaan uitpakken.
In 2006 kreeg de consumptiegroei echter eindelijk enkele duwtjes in de goede richting. De extern
geleide economische opleving vertaalde zich in een daling van de werkloosheid en een omslag in
de loonontwikkeling. Ook de overheid droeg bij aan een stijging van de koopkracht. Met de naderende verkiezingen was er ruimte voor het beloofde ‘zoet’ na jaren van ‘zuur’. Ook de belangrijkste
hervormingen waren achter de rug. De consumptie steeg vorig jaar in reële termen dan ook met
een gezonde 2,4% (gecorrigeerd voor de administratieve effecten van het nieuwe zorgstelsel).
Deze gunstige omstandigheden voor de consumptieve uitgaven zullen waarschijnlijk dit en volgend jaar aanhouden. Dit kan leiden tot een positieve spiraal. De vraag die de consument uitoefent slaat vooral neer bij binnenlandse ondernemingen. Met name in de dienstensector zal zich
dat vertalen in een grotere vraag naar arbeid. Hierdoor daalt de werkloosheid en stijgen de lonen
waarmee de basis voor verdere consumptiegroei is gelegd. Een vergelijkbare spiraalwerking kan
zich — in een laagconjunctuur — ook in tegengestelde richting voordoen (zoals enkele jaren
geleden).
Verder lijkt er geen reden te zijn om aan te nemen dat het overheidsbeleid roet in het eten gaat
gooien. Het nieuwe kabinet wil zich juist onderscheiden van de vorige kabinetten door de sociale
partners te betrekken in het beleid en daarmee maatschappelijke onrust te voorkomen. De
beslissing om de hypotheekrenteaftrek en het huidige huurbeleid te handhaven voorkomt ook
veel onzekerheid. Een reële consumptiegroei van circa 2½% dit jaar gevolgd door 2¾% in 2008 lijkt
ons dan ook goed haalbaar.
20

10

Investeringsherstel nog niet volledig
Naast de consumptie trokken in 2006 ook de investeringen aan. Deze opleving is vooralsnog
echter vrij gematigd in vergelijking met vorige perioden van investeringsherstel. Dit verschijnsel is
niet beperkt tot Nederland maar doet zich ook in de Eurozone als geheel voor (zie figuur 4).
Het trage investeringsherstel is des te opmerkelijker omdat de winstgevendheid en de liquiditeitspositie van bedrijven zeer gunstig zijn. Normaliter zijn deze factoren goede voorspellers voor de
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investeringsgroei. De terughoudendheid van bedrijven vertraagt niet alleen de economische groei
maar drukt ook de kapitaalmarktrente. De relatief geringe investeringsbereidheid leidt ertoe dat
de vraag van bedrijven naar kapitaal achterblijft.
Een potentiële verklaring voor de trage investeringsgroei is gelegen in de hoge investeringsgroei
van eind jaren negentig. De aanschaf van nieuwe computers en andere ICT-kapitaalgoederen
vertaalde zich in een aanhoudende periode van sterke investeringsgroei. Deze ‘boom’ riep aan het
begin van dit decennium zijn eigen tegenreactie op. Toen daalden de investeringen zowel in het
buitenland als in Nederland fors. Wellicht is in de jaren negentig in een dusdanig grote mate
overgeïnvesteerd dat bedrijven nog steeds met een overschot aan kapitaalgoederen zitten. Deze
theorie wordt echter weersproken door de sterke winstgevendheid. Als bedrijven immers nog
altijd belast zouden zijn met de gevolgen van overmatige investeringen, dan zou men verwachten
dat dit de winstgevendheid onder druk zet.
Bedrijven investeren omdat zij verwachten dat de opbrengst die zij met de investeringsgoederen
kunnen realiseren hoger zal zijn dan de kosten die aan de investering zijn verbonden. Een alternatieve verklaring voor het trage investeringsherstel is dan ook dat bedrijven weinig verwachten van
het aanschaffen van nieuwe kapitaalgoederen. In de jaren negentig vond een flinke sprong voorwaarts plaats in technologie en productiviteit. De afgelopen jaren hebben een minder dramatische technologische verbetering laten zien en de prikkel om in kapitaalgoederen te investeren
kan dan ook zijn afgenomen. Wellicht dat bedrijven hierdoor, geheel rationeel, minder investeren.
De vraag naar investeringsgoederen is echter niet alleen afhankelijk van de productiviteit ervan
maar ook van de verwachte vraagontwikkeling. Wat dit betreft suggereert de aantrekkende
Nederlandse economie dat er nog wel enige rek in de investeringsgroei zit.
De investeringen bestaan voor maar liefst de helft uit woningen en andere gebouwen. 15% van
het totaal bestaat uit gebouwen. Hier is er reden om optimistisch te zijn. Deze vorm van investeringen piekt meestal later in de economische cyclus. Daarnaast is het aantal vergunningen voor
bedrijfsgebouwen de afgelopen tijd snel gestegen, met maar liefst 37% jaar-op-jaar in het derde
kwartaal. Voor de woningbouw, die meer dan een derde van de totale investeringen beslaat, de
vooruitzichten eveneens gunstiger geworden. De afgelopen jaren is het aantal verstrekte vergunningen flink opgelopen. Dat geldt echter vooralsnog niet voor de bouwactiviteit. Verder heeft het
nieuwe kabinet de intentie om de bouw van woningen verder uit te breiden.
Voor zowel de kantoor- als woningbouw geldt echter een nijpend probleem, te weten de tekortFiguur 4: Investeringsherstel ook internationaal vrij gematigd
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Figuur 5: Woningen en gebouwen groot deel van investeringen
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schietende capaciteit van de bouwsector. Nu al heeft de bouw te maken met een groot tekort aan
gekwalificeerd arbeid. Dit suggereert dat de daadwerkelijke productiestijging opnieuw achterblijft
bij alle plannen, ondanks de aanwezige vraag naar bedrijfspanden en woningen.
Samenvattend kan worden gesteld dat de investeringsgroei in Nederland dit jaar nog in enige
mate kan stijgen. De aanschaf van machines en installaties kan nog verder toenemen. Daarnaast
kunnen bedrijfsinvesteringen in gebouwen en woningen verder oplopen. Het opwaartse
potentieel is echter beperkt door het arbeidstekort in de bouwsector. De 7½% volumestijging van
de investeringen die wij voor dit jaar verwachten kan dan ook worden gevolgd door een
gematigder toename van 5% in 2008.

Inflatiestijging op de loer
Vorig jaar groeide de Nederlandse economie met 2,9%. De export, consumptie en investeringen
hebben daaraan allemaal bijgedragen. Een iets verder aantrekkende investeringsgroei kan er voor
zorgen dat de economische groei dit jaar nog hoger uitkomt op 3¼%. Het is echter goed mogelijk
dat de economie vanaf volgend jaar al haar grenzen begint te voelen, hetgeen zich kan uiten in
oplopende lonen en inflatie.
De werkloosheid is flink gedaald van 6,5% van de beroepsbevolking in 2005 tot 5,5% in 2006.
Dankzij het verdere aantrekken van de economie in 2007 achten wij het waarschijnlijk dat de
werkloosheid verder daalt tot een gemiddeld niveau van 4¾% van de beroepsbevolking. Op dergelijke niveaus ontstaan in sommige sectoren tekorten aan gekwalificeerd personeel.
In sommige sectoren kan dit resulteren in ruimhartiger CAO-afspraken. We gaan ervan uit dat de
gemiddelde contractloonstijging dit jaar zal uikomen op 2½%. Dit zal zich ook vertalen in een
hogere inflatie van 1¾% (tegen 1,1% in 2006). De inflatiestijging vloeit ook voort uit het wegvallen
van het inflatieverlagende effect dat vorig jaar uitging van het afschaffen van het gebruikersdeel
van de onroerendezaakbelasting (ozb).
Zoals eerder beschreven zijn de dalende werkloosheid en de grotere loonstijging gunstig voor de
consumptie. Dit kan er dan ook toe bijdragen dat ook in 2008 de economische groei nog relatief
sterk blijft. Hierdoor kan de werkloosheid nog wat verder teruglopen tot ongeveer 4¼% van de
beroepsbevolking. De stijging van de contractlonen kan dan nog wat grotere vormen aannemen
(circa 3¼%), terwijl de inflatie verder kan oplopen tot ongeveer 2½%. Overigens nemen ook de
Incidentele loonstijgingen in omvang toe. De bruto loonstijging, die gelijk is aan de CAO-loonFiguur 6: Werkloosheid aanzienlijk afgenomen
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Nederlandse conjunctuur
stijging plus de incidentele loontoename, zou dus in 2008 meer dan 4% kunnen bedragen.
Krapte op de arbeidsmarkt brengt niet alleen een hogere inflatie met zich mee, maar leidt ook tot
capaciteitsproblemen. Ondanks de gunstige omstandigheden voor de consumptiegroei zorgt de
krappe arbeidsmarkt voor minder ruimte om aan deze vraag te voldoen. Ook kan een grotere
loonstijging een negatieve invloed uitoefenen op de winsten van bedrijven en daarmee op de
investeringen. Tegelijkertijd kan het ook een prikkel vormen om arbeidsbesparende investeringen
te doen. Wij denken per saldo dat de economische groei in 2008 ondanks een gunstige
consumptie-ontwikkeling licht zal afnemen tot het nog altijd duidelijk boven-trendmatige niveau
van 2¾%. Dit kan een voorbode zijn voor een verdere matiging van de economische groei aan het
einde van dit decennium. In het kader van de krapte op de arbeidsmarkt blijven maatregelen om
het arbeidsaanbod te verhogen via het stimuleren van de arbeidsparticipatie hard nodig.

Hoogconjunctuur basis voor duidelijke begrotingsoverschotten
De hoogconjunctuur waarin ons land zich momenteel bevindt, zou een gunstige uitwerking
moeten hebben op de overheidsfinanciën. Wij gaan er dan ook van uit dat dit en volgend jaar
opnieuw begrotingsoverschotten kunnen worden genoteerd. Het CPB veronderstelt momenteel
echter juist een begrotingstekort in 2007. Indien de voorspelling van het Planbureau uitkomt, zou
al na één jaar hoogconjunctuur weer een verslechtering van de overheidsfinanciën optreden,
terwijl de economische groei nu waarschijnlijk nog niet terugloopt. In 2001 sloeg het begrotingsoverschot pas weer om in een tekort toen de economische groei terugliep van 3,9% naar 1,9%. Dat
zou wellicht toch wat vraagtekens rechtvaardigen bij het gevoerde beleid.
Bij onze verwachting voor het EMU-saldo gaan wij er overigens wel van uit dat het kabinet de door
ons verwachte, aan de hoogconjunctuur gerelateerde meevallers niet zal verjubelen. De nieuwe
begrotingsrichtlijnen zouden het voor het kabinet mogelijk maken deze meevallers, voorzover zij
aan de uitgavenkant van de begroting neerslaan, te vertalen in tijdelijke uitgavenvergroting.
Gezien de stand van de conjunctuur zou het verstandig zijn als het kabinet geen extra olie op het
vuur gooit. Sterker nog, het zou geen kwaad kunnen om het begrotingsbeleid nog wat
restrictiever te maken. Dit zou het risico van oververhitting verminderen en de ruimte voor de
werking van de automatische stabilisatoren in economisch mindere jaren vergroten. Het kabinet
zou het zich daarmee ook gemakkelijker maken om zijn doelstelling van een structureel
begrotingsoverschot van 1% in 2011 te realiseren. Al met al begint het nieuwe kabinet onder een
gunstig economisch gesternte. Het is zaak daar prudent mee om te gaan.
Figuur 8: EMU-saldo vorig jaar weer positief
3

Tabel 1: Kerngegevens Nederlandse economie

% BBP

% BBP

2
1
0
-1
-2

2006

2007

2008

1,5

2,9

3¼

2¾

0,7

2,4*

2½

2¾

Overheidsconsumptie

0,3

1,3*

1½

1½

40

Bruto investeringen

3,6

6,1

6¾

4¾

30

Goederen- en dienstenuitvoer

5,5

7,5

6¾

7

20

Goederen- en diensteninvoer

5,1

7,9

7½

7¼

80

jaar-op-jaar mutatie in %

70

Bruto Binnenlands Product

60

Particuliere consumptie

50

2005

-3

10

Consumentenprijsindex

1,7

1,1

1¾

2½

-4

0

Werkloosheid (% beroepsbevolking)

6,5

5,5

4¾

4¼

Begrotingssaldo overheid (% BBP)

-0,3

0,5

½

¾

Saldo lopende rekening (% BBP)

7,1

7,3

6¾

7

96

97

98

99

00

01

02

EMU-saldo (l)

03

04

05

06

EMU-schuld (r)

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Menno Middeldorp
M.H.Middeldorp@rn.rabobank.nl

Maart 2007

* gecorrigeerd voor de administratieve effecten van de invoering van het nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006

Martin van Oijen
M.A.J.A.Oijen@rn.rabobank.nl

Rabobank Kennis en Economisch Onderzoek

18

Woningmarkt
Huizenprijzen blijven stijgen
De Nederlandse koopwoningenmarkt maakt een robuuste ontwikkeling door. Zowel in 2005 als 2006
zijn de huizenprijzen met ruim 5% toegenomen. Ook het aantal woningtransacties is groot en bereikte
in 2006 een nieuw record. Wel is de rente sinds de laagste stand in het najaar van 2005 enigszins
opgelopen. De oplopende huizenprijzen en de toenemende
financieringskosten hebben een negatieve invloed op de
Figuur 1: Prijsontwikkeling bestaande woningen
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gestegen. De registraties van de NVM en het Kadaster
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kwartaal-op-kwartaal
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economie na enkele mindere jaren aantrok, wat positief
doorwerkte op de arbeidsmarkt. De vraag naar woningen
trok hierdoor aan. Aangezien het aanbod van woningen
beperkt flexibel is, liepen de prijzen van woningen sneller
op dan voorzien. Volgens de NVM bedroeg de gemiddelde prijs van een koopwoning eind 2006
241.000 euro. Vrijstaande woningen namen met 5,9% het meest in prijs toe, gevolgd door
appartementen (4,8%) en tussenwoningen (4,5%). Hoekwoningen en twee-onder-een-kapwoningen stegen het minst in prijs (3,6%).

Nieuw record aan verkooptransacties in 2006
Het aantal transacties is in 2006 op een nieuw record uitgekomen van 209.767 verkochte
woningen. Wel neemt het 12-maands-totaalcijfer vanaf de zomer weer wat af. Een belangrijke
oorzaak voor deze afname is de in de eerste helft van 2006 opgelopen kapitaalmarktrente. Een
hogere rentestand werkt immers met vertraging door in het aantal verkooptransacties. Zo
verstrijken er vaak enkele maanden tussen het afsluiten van een hypotheek en de
eigendomsoverdracht bij de notaris.
Figuur 2: Prijsontwikkeling woningen naar type
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Woningmarkt
Onvrijwillige woningverkopen in 2006 gestabiliseerd
In 2006 registreerde het Kadaster 1.968 gedwongen woningtransacties. Dit is slechts 3% meer dan
in 2005, wat een duidelijke afvlakking van de groei inhoudt ten opzichte van voorgaande jaren.
Voor 2007 verwachten we voor het eerst sinds de
economische teruggang een daling van het aantal
Figuur 4: Gedwongen verkopen
onvrijwillige verkopen. Deze verwachting wordt met
name gevoed door de aantrekkende conjunctuur en de
#
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starters plukken hier de wrange vruchten van. Naast het opvoeren van de nieuwbouwproductie is
ook het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt van groot belang. Hierdoor kan het
aantal aangeboden starterswoningen toenemen, wat de spanning tussen vraag en aanbod
verkleint. De structurele opwaartse druk op prijzen van starterswoningen kan dan afnemen.
Positieve ontwikkeling is dat het nieuwe kabinet van CDA, PvdA en Christen Unie wil investeren in
de nieuwbouw van huur- en koopwoningen. Zo is in het regeerakkoord opgenomen dat de
woningproductie wordt verhoogd naar een niveau van tussen de 80.000 en 100.000 woningen.
Ook voorgaande kabinetten hadden deze doelstelling, maar konden die uiteindelijk niet realiseren.
Daarnaast investeert het nieuwe kabinet in het generatiebestendig maken van wijken. Op wijkniveau worden servicepunten voor welzijn en zorg ingericht en daarnaast streeft men naar een
grotere variatie in het woningaanbod. Deze laatstgenoemde ontwikkelingen zijn er met name op
gericht om ouderen langer in hun eigen wijk te laten wonen.
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Woningmarkt
Hypotheekverstrekking daalt
In 2006 zijn 533.215 hypotheken verstrekt, wat een daling is met 4,9% ten opzichte van 2005. Door
de opgelopen kapitaalmarktrente is vooral het aantal oversluitingen gedurende de tweede helft
van het jaar afgenomen. Voor 2007 verwachten we een verdere daling van het aantal oversluitingen, waarmee de 12-maands-productie van nieuwe hypotheken voor het eerst sinds het
voorjaar van 2003 groter zal zijn dan het aantal oversluitingen. In tegenstelling tot het aantal
verstrekte hypotheken is de totale waarde van de hypotheekproductie in 2006 wel toegenomen;
met 4,8% tot € 118,9 miljard. Uit de meest recente cijfers van het kadaster blijkt dat bovenstaande
ontwikkelingen zich in januari 2007 hebben doorgezet.
De verhouding tussen hypotheek en executiewaarde, de zogenaamde loan-to-foreclosure-value, is
de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen van minder dan 45% in 2000 tot circa 65% in 2006.
Deze toename wordt deels verklaard doordat starters op de woningmarkt in beperkte mate over
eigen vermogen beschikken. Hierdoor zijn zij vaak genoodzaakt om een hypotheek af te sluiten
voor 100% van de executiewaarde of meer. Daarnaast wordt ook menig doorstromer op de
woningmarkt verleid tot een topfinanciering. Vaak liggen financiële prikkels in het fiscale regime
ten grondslag aan een beslissing tot een hoger hypotheekbedrag. Voorts is ook de stijging van de
huizenprijzen van invloed op de loan-to-foreclosure-value. Aangezien deze in het huidige
decennium tot nu toe minder stijgen dan gedurende de jaren ’90 het geval was, neemt de
overwaarde van woonconsumenten na 2000 minder snel toe.

Vooruitzichten 2007 gunstig
De vooruitzichten voor 2007 voor de Nederlandse woningmarkt zijn positief. Waken voor teveel
optimisme is echter op zijn plaats. De huizenprijzen zijn immers twee achtereenvolgende jaren
met ruim 5% toegenomen en ook de kapitaalmarktrente is gedurende deze periode gestegen.
Daar komt bij dat grote delen van de Nederlandse woningmarkt nog steeds worden gekenmerkt
door krapte, wat de prijs van koopwoningen verder opdrijft. Wel is er in 2007 ruimte voor
inkomensstijgingen. Deze ruimte ontstaat door het verder aantrekken van de economie en de
verkrapping van de arbeidsmarkt. De inkomenseffecten zullen naar verwachting de gestegen
kosten van een koopwoning niet geheel compenseren. De betaalbaarheid van koopwoningen zal
in 2007 dan ook verder afnemen. Al met al verwachten we voor 2007 een verdere stijging van de
huizenprijzen met circa 3½%.
Figuur 7: Volumeontwikkeling hypotheekproductie
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Bedrijfsleven
Nederlandse industrie presteert prima;
doemdenkers hebben ongelijk
De industrie in Nederland draait op volle toeren, getuige ook de stijging van productie en omzet in 2006.
En de groei zet door: Voor 2007 verwachten wij een omzetgroei van 5%. Vooral de export neemt toe,
maar ook op de binnenlandse markt is sprake van groei. De klinkende cijfers zullen velen verbazen.
Doemdenkers voorspellen namelijk al jaren dat er in Nederland geen toekomst meer is voor de
industrie. De werkelijkheid is echter dat de industrie tot de belangrijkste sectoren van ons bedrijfsleven
behoort. En die rol zal zij ook in de toekomst blijven spelen.

Beeldvorming rond industrie vaak negatief…
Over de industrie in Nederland bestaan veel misvattingen. Zij zou vies en vervuilend zijn, vooral
laagwaardige arbeid bieden en de concurrentie met lagelonenlanden niet aan kunnen. Op zichzelf
is deze negatieve beeldvorming niet vreemd. Als de sector in het nieuws is, dan gaat het zeker in
periodes van laagconjunctuur regelmatig over bijvoorbeeld dalende werkgelegenheid en
massaontslagen. Of er is aandacht voor bedrijven die (een deel van) de productie verplaatsten
naar het buitenland. Recent in het geheugen ligt bijvoorbeeld het verlies van meer dan 1.000
banen bij autofabrikant Nedcar. In het verleden trok Philips de aandacht door een deel van de
productie over te hevelen naar Oost-Europa. Van nog eerdere datum: het faillissement van Fokker,
de teloorgang van de traditionele textielindustrie in Oost-Nederland en het vertrek van de zware
scheepsbouw uit Nederland met als treurig dieptepunt het RSV-debacle.

... terwijl het economische belang van de industrie groot is…
Wie de feiten niet kent, zou dus kunnen denken dat het al lang gedaan is met de industrie in Nederland. Maar het tegendeel is waar. De industrie is nog steeds van groot economisch belang voor
ons land. De 46.000 industriële ondernemingen boeken jaarlijks een gezamenlijke omzet van ruim
250 miljard euro. Dat is bij benadering een kwart van de totale omzet van het Nederlandse
bedrijfsleven. In termen van bruto toegevoegde waarde is de bijdrage van de industrie circa 15%.
Qua export is zij zelfs toonaangevend: de industrie neemt circa tweederde van de Nederlandse
uitvoerwaarde voor haar rekening.
Verder biedt de sector direct werk aan ruim 920.000 mensen. Bovendien levert elke baan in de
industrie minimaal één baan op in andere sectoren. Het werkgelegenheidseffect van de industrie
op de rest van het bedrijfsleven neemt zelfs nog toe. Dit wordt in de hand gewerkt door meer
uitbesteding vanuit de industrie en doordat expertisevelden en sectoren als het ware in elkaar
schuiven, zoals in de elektrotechnische industrie waar toepassingen uit de IT- dienstverlening niet
meer zijn weg te denken.
Dat het goed gaat met de industrie blijkt ook uit de omzetcijfers. Zo groeide de industriële omzet
in 2006 met 9% en voor 2007 verwachten wij een omzetstijging van circa 5%. Het hoge cijfer in
2006 is deels terug te voeren op het doorberekenen in de afzetprijs van de fors hogere
grondstofprijzen. Niettemin nam ook de productie toe en was de omzettoename mede te danken
aan hogere verkoopvolumes.
De goede gang van zaken heeft inmiddels tot veel optimisme geleid bij de ondernemers in de
industrie. Zo rapporteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het
producentenvertrouwen het afgelopen jaar tot recordhoogte is gestegen. Ondernemers zijn
optimistisch over de toekomstige productie en over de orderportefeuille. Ook nieuwe
ondernemers voelen zich tot de industrie aangetrokken: de Kamer van Koophandel telde vorig jaar
ruim 3.000 startende industriële ondernemingen.
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Bedrijfsleven
Opvallende successen rekenen af met misvattingen
De industrie boekt dus successen en is aanmerkelijk sterker dan vaak wordt gedacht. Opvallend
hierbij is dat de export de laatste jaren harder groeit dan de binnenlandse afzet. De Nederlandse
producten zijn dus gewild in het buitenland. Dit toont aan dat onze concurrentiepositie goed is,
wat ook blijkt uit onze handelsrelatie met bijvoorbeeld Oost-Europa. Zo overtreft de groei van
onze uitvoer naar nieuwe lidstaten van de EU zoals Polen, Hongarije en Tsjechië de invoergroei uit
deze landen (zie figuur 1). De industrie heeft, kortom, vooral de kansen gepakt die ontstonden
door de uitbreiding van de EU en de opkomst van lage(re)lonenlanden.
Opvallend genoeg blijkt uit de cijfers niet dat Nederlandse bedrijven massaal banen overhevelen
naar lagelonenlanden. Weliswaar investeren zij jaarlijks behoorlijke bedragen in het buitenland,
maar op het totaal van de Nederlandse investeringen in het buitenland is het aandeel van lagelonenlanden zeer gering. Nog steeds richten Nederlandse investeerders het vizier op de traditionele
handelspartners in Europa (Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland) en de VS (zie figuur 2). Lagelonenlanden zijn wat dit betreft van ondergeschikt belang.
Verder zijn er steeds meer voorbeelden van bedrijven die de productie vanuit emerging markets
weer terughalen naar Nederland. Als reden geven deze ondernemingen aan dat ze geconfronteerd
worden met (te) hoge transportkosten, kwaliteitsproblemen en onvoorziene extra
managementkosten. Daarnaast stijgen ook de lonen in Oost-Europa en Azië in hoog tempo en is
het onderwijs in deze regio’s steeds minder in staat voldoende geschoold personeel af te leveren.

… dankzij de juiste strategische keuzes
Het huidige succes van de industrie is deels te danken aan de wereldwijde economische groei.
Maar de industrie speelt ook goed in op de kansen die internationalisering biedt en profiteert van
de toegang tot nieuwe afzetmarkten. Hierbij zijn juiste strategische keuzes gemaakt. Veel bedrijven
hebben zich teruggetrokken uit de zogenaamde volumemarkten en zijn meer hoogwaardige
producten gaan leveren aan veelal specifieke en welgekozen nichemarkten wereldwijd. Het
arbeidsintensieve werk wordt daarbij vaak uitbesteed, terwijl het hoogwaardige werk wordt
behouden. Deze strategie heeft de industrie minder kwetsbaar gemaakt voor (prijs)concurrentie
uit lagelonenlanden.
Juiste strategische keuzes worden ook gemaakt door bedrijven die zich richten op nieuwe
Figuur 1: Overschot handelsbalans met nieuwe toetreders.
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Bedrijfsleven
groeimarkten. Een aansprekend voorbeeld is het Friese bedrijf Paques. Het produceert zuiveringssystemen voor water, lucht en gas en maakt daarbij gebruik van biotechnologie. Paques biedt
aldus een duurzame oplossing voor diverse zuiveringsproblemen. Nu de aandacht voor milieu en
duurzaamheid snel toeneemt kiest het bedrijf dus voor
een
groeimarkt.
Figuur 3: Vooraanstaande bedrijven in de automotive industrie
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Navigatiesystemen (after market)
Digitale kaartgegevens
Digitale kaartgegevens
Daksystemen
Hydraulische systemen voor cabriodaken
CVT technologie
Bussen en touringcars
Automotive bevestigingsmiddelen
Coatings
Engineering plastics
Staal (HSS) en aluminium
Greasing systems (o.a. vetsmeersystemen)

Nr. 1 wereldwijd
Nr. 1 wereldwijd
Nr. 3 in Europa
Nr. 1 wereldwijd
Nr. 1 wereldwijd
Nr. 1 wereldwijd
Nr. 2 wereldwijd
Nr. 2 wereldwijd
Nr. 1 wereldwijd
Nr. 1 wereldwijd
Nr. 6 in Europa
Top 3 in Europa
Nr. 1 wereldwijd
Nr. 1 wereldwijd
Nr. 3 in Europa
Nr. 1 wereldwijd

Scheepsbouw- en automotive industrie zijn
eveneens uitermate succesvol
De scheepsbouw- en de automotive industrie zijn
industriële branches die aantonen dat de juiste keuzes
kunnen leiden tot succes. In de automotive industrie5
heeft een aantal bedrijven in specifieke markten zelfs
vooraanstaande marktposities opgebouwd (zie figuur 3).

Een mooi voorbeeld van het succes van de automotive
industrie komt van DAF, dat de komende jaren de
productie wil opvoeren van 180 tot 300 trucks per dag.
Bron: PPS—Automotive, FHA (2006)
Daarvoor heeft de truckbouwer zeker 1.000
personeelsleden extra nodig. Ook de automotive
branche als geheel heeft hoge ambities: zo moet de
omzet toenemen van 12 miljard euro nu naar 20 mld euro in 2016. Dit moet lukken door een
vergaande focus op innovatie en samenwerking.
Dat een dergelijke aanpak kan werken, illustreert ook de scheepsbouwindustrie6. In de jaren
zeventig en tachtig raakte Nederland de zware scheepsbouw kwijt aan toenmalige lagelonenlanden in het Verre Oosten (Japan en Korea). Als reactie legden de overgebleven werven zich toe op
de bouw van technisch meer geavanceerde schepen. Innovatie is daarbij het sleutelwoord.
Inmiddels is de scheepsbouwindustrie terug van weggeweest. De omzet heeft het afgelopen jaar
een recordhoogte bereikt, de productiviteit van de Nederlandse werven behoort tot de hoogste
ter wereld en Nederland is wereldwijd toonaangevend qua technische complexiteit van de
schepen.
Het succes van zowel de automotive- als de scheepsbouwindustrie wordt ook ingegeven door de
sterke kennisclusters: de aanwezigheid in ons land van vele kennisintensieve bedrijven en
instellingen (universiteiten, onderzoeksinstituten) die er voor zorgen dat de technische en
technologische voorsprong kan worden vastgehouden en uitgebouwd. Deze kennisclusters
binden de internationaal opererende bedrijven aan de locatie ‘Holland’ of ruimer ‘West-Europa’.
Het succes van de industrie blijft overigens niet beperkt tot de bovengenoemde branches. Zo is
ook de chemische industrie wereldwijd actief met innovatieve en hoogwaardige producten.
Bekende en aansprekende voorbeelden komen van DSM, AKZO en Shell. Ook de comeback van de
textielindustrie is het vermelden waard. De vervaardiging van standaard- of massaproducten is
nagenoeg geheel verdwenen uit het Nederlandse textielpakket. De fabrikanten bedienen nu
vooral nichemarkten. Door innovatie zijn textielproducten ontwikkeld met specifieke, nieuwe

5

Nederlandse automotive industrie toont ambitie, H.H.M. Cocu, Rabobank Themabericht 2006/31, december
2006
6
Scheepsbouw maakt sterke revival door, B. Sikken, Rabobank Themabericht 2006/28, december 2006
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Bedrijfsleven
eigenschappen. Denk aan brandwerende kleding of aan technisch textiel (voor toepassing in de
weg- en waterbouw en de luchtvaart). De successen zijn niet alleen te vinden bij de grote
(beursgenoteerde) bedrijven, maar ook bij een behoorlijk aantal kleinere bedrijven.

Seinen staan op groen, maar de industrie kent ook uitdagingen
Hoewel het lijkt alsof alle seinen voor de industrie op groen staan, zijn er ook volop uitdagingen.
Zo is er nog een groot aantal (vooral kleinere) bedrijven dat te weinig aandacht besteedt aan de
toekomststrategie en het spel in de keten. Neem de automotive industrie: de
eerstelijnstoeleveranciers spelen daar goed in op de wensen van de grote, mondiaal opererende
klanten. De toeleveranciers in de tweede en vooral de derde lijn moeten zich echter meer bewust
worden van hun kwaliteiten en strategische waarde in de keten. Zij zijn tenslotte de ‘enablers’ van
de ambities van de bedrijven in de eerste lijn.
Een van de grootste uitdagingen ligt echter op het personele vlak. Bedrijven hebben nu al grote
moeite met het vinden van goed opgeleide en gekwalificeerde werknemers. De sector spant zich
inmiddels in voor verbetering van het imago van de industrie om meer jongeren te interesseren
voor een baan in de sector. Meer aandacht dient er ook te komen voor techniek in het onderwijs
en voor een betere aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs. De noodzaak hiervoor is groot.
Mede door de vergrijzing dreigt het personeelstekort namelijk van structurele aard te worden.
Een andere uitdaging betreft het creëren van een ‘level playing field’. Ongelijke voorwaarden
maken internationaal concurreren lastig. Denk hierbij aan de scheepsbouw waar diverse landen
via subsidieregelingen nog steeds marktverstorend optreden.
Ook van belang is een verdere versterking van de innovatiekracht. Het Innovatieplatform heeft het
onderwerp weer op de beleidsagenda gezet, maar nu wordt het tijd om de voorstellen uit te
werken en de innovatiestructuur in Nederland daadwerkelijk verder te versterken; een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel bedrijfsleven (lees de industrie) als overheid.
Voorts vragen de toenemende logistieke problemen aandacht. De bereikbaarheid van de
bedrijven verslechtert door het dichtslibben van onze wegen. Ook het goederenvervoer per spoor
is (nog) verre van optimaal. Daarnaast is in de Rotterdamse haven sprake van toenemende
containercongestie. Dit alles doet ernstig afbreuk aan de reputatie van Nederland als ‘Gateway to
Europe’ en vraagt om actie.

Tot slot
Uiteraard heeft de industrie ook een eigen verantwoordelijkheid. Zo dienen de bedrijven continu
alert te zijn op hun concurrentiepositie. Dit betekent verder inzetten op innovatie, problemen
aankaarten en zelf bijdragen aan oplossingen. Ook is het van belang te kiezen voor een duidelijke
bedrijfsstrategie en daar de juiste afnemers bij te zoeken. Het laatste wordt nog wel eens vergeten
in een tijd dat de bedrijvigheid toeneemt en bezettingsgraden oplopen. Verder heeft het recente
verleden geleerd dat het zaak is niet te focussen op de gevaren van de mondialisering, maar juist
op de kansen. Positief hierbij is dat de Nederlandse industrie over het algemeen creativiteit, kennis
van de internationale omgeving en logistiek uitstekend weet te combineren, zoals de afgelopen
jaren is gebleken. Er is dan ook bepaald geen reden om te doemdenken over de prestaties van de
Nederlandse industrie.

Henri Cocu
H.H.M.Cocu@rn.rabobank.nl
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Snelle groeiers
Starten is 1, (snel) groeien is 2
Ondernemerschap is belangrijk voor de vitaliteit van onze economie, zorgt voor vernieuwing van
ons bedrijfsleven en biedt mensen ontplooiingsmogelijkheden. Het is dan ook logisch dat veel
aandacht uitgaat naar startende ondernemers.
Een ander aspect van dynamisch ondernemerschap betreft jonge bedrijven die aansluitend op
hun start snel groeien, de zogenoemde gazellen. Zij staan steeds meer in de spotlights, al was het
maar omdat succes tot de verbeelding spreekt. Ook de overheid heeft de doelgroep ontdekt7. Over
snelle groeiers zijn nog geen uitgebreide en actuele kennisdossiers opgebouwd. Er zijn
aanwijzingen dat ons land in internationaal perspectief slecht scoort. Het is dan ook de moeite
waard om het aandeel snelle groeiers te verhogen, maar in de praktijk is dit lastig doordat goede
verklaringen voor onze achterstand nog ontbreken. Een verkenning.

Kenmerken en belang van snelle groeiers
Snelle groeiers zijn bedrijven (met een zekere omvang, dat wil zeggen met een ondergrens van
circa 50 werknemers) waarvan de omzet en/of werkgelegenheid in de periode van circa 3 jaar met
ten minste 60% is toegenomen. In ons land voldoet minder dan 8% van de bedrijven aan dit
criterium. Gemiddeld bieden zij werk aan 175 werknemers met een omzetniveau van 122 miljoen
euro (2003)8. Periodiek onderzoek wijst uit dat het percentage bedrijven dat tot deze groep
behoort in de loop van de tijd is afgenomen. In de tweede helft van het vorige decennium lag het
percentage circa twee maal zo hoog. Het conjunctuurverloop in deze periode is hiervan
waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak. Snelle groeiers komen in tijden van economische
teruggang nu eenmaal minder voor. Hoewel ze in alle sectoren te vinden zijn, zien we ze vooral in
de meer technologisch gedreven hoek en op de zakelijke markt gerichte sectoren.
Snelle groeiers zijn belangrijk voor de economie. Zij investeren fors meer in innovatie en ontwikkeling dan andere bedrijven. Zij hebben een actievere innovatiestrategie, kiezen vaker voor het
ontwikkelen en introduceren van nieuwe producten en diensten en leggen nieuwe markten bloot.
33 procent van de betreffende bedrijven in ons land is zelf trendsetter bij nieuwe ontwikkelingen.
En 22 procent hoort bij de eerste toepassers. De bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan
creatie en productiviteitsgroei en maken relatief veel toegevoegde waarde. Ook zorgen zij voor
relatief veel nieuwe banen, vooral voor hoog opgeleide mensen. Ongeveer een derde van de
nieuwe banen wordt gecreëerd door snelle groeiers. De ondernemers van deze bedrijven zijn de
vernieuwers van de Nederlandse economie en dragen op die wijze bij aan de versterking van onze
concurrentiepositie. Niet in de laatste plaats doordat zij voorbeelden van geslaagd
ondernemerschap zijn en anderen inspireren om een eigen bedrijf te beginnen.

Internationaal perspectief
In internationaal perspectief scoort Nederland met het aandeel snelle groeiers laag. Per saldo is
ons land samen met Duitsland de hekkensluiter van Europa. België, Denemarken, Finland, Frankrijk,
Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk tellen percentueel aanzienlijk meer bedrijven in deze
doelgroep dan ons land. In alle beschouwde landen is vanaf 1998 een afname van het aantal snelle
groeiers te zien. In Duitsland en Ierland is echter weer een toename zichtbaar.
Onderzoek biedt geen sluitende verklaring voor het relatief laag aantal snel groeiende bedrijven in
ons land. Als we naar de ondernemersquote kijken (percentage ondernemers in de beroepsbevolking) dan scoort Nederland in Europees perspectief juist hoog met 11%. Van de Europese vergelijkingsgroep hebben alleen Italië, dat veel zeer kleine ondernemingen kent, en Ierland een hogere

7
8

Zie ondermeer www.snellegroeiers.ez.nl
O.a. Benchmark ondernemerschap, bedrijvendynamiek en snelle groeiers, EIM 2006
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Snelle groeiers
ondernemersquote. Ook het toetredingssaldo (het aantal oprichtingen verminderd met het aantal
opheffingen), is voor Nederland in de periode 1995-2001 flink positief. In deze jaren heeft van de
benchmarklanden alleen Ierland een hoger saldo. In 2002 en 2003 valt de saldogroei in Nederland
sterk terug. In 2004 is weer sprake van een toename.
Figuur 1: Aandeel snelle groeiers (% bedrijvenpopulatie)

Knelpunten

Uit diverse onderzoeken9 blijkt, dat snelle groeiers op
verschillende vlakken knelpunten ondervinden.
12
12
Snelle groeiers en potentieel snelle groeiers zullen in
10
10
sterke mate worden geconfronteerd met de voorspelde
8
8
krapte op de arbeidsmarkt. Het vinden van goed
6
6
gekwalificeerd personeel dat functioneert in een snel
4
4
veranderende omgeving met wisselende taakverdelin2
2
gen is niet eenvoudig. Bovendien moet gedurende
0
0
langere tijd relatief veel nieuw personeel worden
Nederland
Gemiddelde OESO Gemiddelde
Verenigde Staten
geworven om de groeiambities waar te kunnen maken.
EU
Personeelszaken leggen dus onevenredig veel beslag op
Bron: EIM, GEM, 2005
de leiding van de snel groeiende onderneming. De
voorspelde krapte op de arbeidsmarkt zal dan ook vooral
snelle groeiers parten spelen. Wellicht kan dit in de
praktijk enigszins worden gecompenseerd, indien de betreffende ondernemers er in slagen hun
bedrijf vanwege de groei (en de daaraan verbonden personele ontplooiingsmogelijkheden) ten
opzichte van de concurrentie te profileren.
Snelle groeiers ondervinden vooral knelpunten als hun systemen snel verouderen en niet meer
toereikend zijn. Ook de implementatie van nieuwe systemen blijkt tot veel problemen te leiden.
Daarnaast worden gewezen op een gebrekkig systeem voor kennismanagement en een gebrekkig
klanteninformatiesysteem. Bij kennismanagement is het probleem vaak de ongestructureerde
manier van kennisbeheer waarbij kennis gekoppeld is aan één of enkele experts in de organisatie.
Bij een gebrekkig systeem voor het beheer van klanteninformatie wordt gewezen op het ongestructureerde beheer van gegevens en op het ontbreken van goede onderliggende systemen. Ook
op dit gebied ondervinden snelle groeiers meer problemen dan andere bedrijven. Dit hangt
wederom samen met de snellere en grotere veranderingen die deze bedrijven in kort tijd doormaken. Processen en systemen moeten voortdurend worden aangepast aan de nieuwe situatie.
Snelle groei trekt ook een wissel op het management en de organisatie van het bedrijf.
Managementrollen en -verantwoordelijkheden veranderen immers als gevolg van groei, wat de
transparantie van het bedrijf niet altijd ten goede komt. Daarbij speelt ook mee dat er vooral in de
beginfase van sterke groei onvoldoende mogelijkheden zijn om taken te delegeren naar anderen
in de organisatie. Het gebrek aan een heldere strategie en aan aanpassingsvermogen en de
verslechtering van de bedrijfscultuur als gevolg van de aanname van nieuwe mensen hebben
eveneens invloed.
Ambitie, strategie en focus zijn nauw aan elkaar verbonden. De ambitie om te groeien is
vanzelfsprekend een belangrijke factor voor snelle groei. Een goed opleidingsniveau, eerdere
ervaringen en een dynamische werkomgeving kunnen ambitie versterken, maar zijn er zeker geen
garantie voor. Uit internationaal benchmarkonderzoek komen Nederlandse ondernemers als
relatief weinig ambitieus uit de bus. Groeiambitie blijkt in ons land een betrekkelijk bescheiden
kracht te zijn.
14

%

%

9
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EIM: High growth entrepreneurs, public policies and economic growth
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Snelle groeiers
Financiering
Het zal niet verbazen, dat naast organisatorische en personele aspecten ook (het gebrek aan)
financieringsmogelijkheden groei kan belemmeren. Dit zou vooral gelden voor relatief kapitaalintensieve sectoren, met een hoog innovatief karakter, bijvoorbeeld in de industrie en de bouw.
Tabel 1: Aandeel starters dat binnen 5 jaar 20 banen verwacht
Financieringsknelpunten hangen deels samen met ont1998/2001 1999/2002 2000/2003
wikkelingen op lange termijn. De financieringsstructuur
België
18,7
14,6
11,0
moet immers meegroeien met het bedrijf en vraagt een
Duitsland
14,4
16,1
11,0
proactieve financiële opstelling op het hoogste niveau.
Denemarken
18,6
16,4
11,7
Ondernemers laten financieringsvraagstukken vaak over
Finland
21,4
18,6
13,8
aan de financiële afdeling van het bedrijf, die gewoonlijk
Frankrijk
21,2
17,2
12,1
meer op controle dan op expansie is gericht. Een onderGroot-Brittanië
32,4
20,8
19,3
Ierland
29,1
21,4
27,3
scheidend vermogen van een succesvolle, snelle groeier
Italië
23,4
21,0
16,2
is dan ook het proces hebben waarbij kapitaalvoorzieJapan
14,8
2,6
2,2
ning meegroeit met het bedrijf. De overheid, maar ook
Nederland
18,1
14,2
7,5
de financiële sector en private initiatiefnemers (bijvoorVerenigde Staten
37,8
30,6
23,5
beeld de zogenoemde business-angels) bieden diverse
bronnen voor vreemd vermogen. Zo kent de overheid
sinds eind vorig jaar de zogenoemde ‘groeifaciliteit’, die
financiers van kleine en middelgrote ondernemingen
een overheidsgarantie biedt van 50% van nieuw geïnvesteerd risicokapitaal tot een limiet van 5
miljoen euro. De bekendheid van en toegankelijkheid tot de financieringsbronnen lijken echter
een tenminste even grote uitdaging te zijn als de financieringsbronnen zelf. We zien een toename
van het aantal loketten waar startende ondernemers terecht kunnen. Het is dan ook de vraag of
groeiende ondernemers door de regelingenbomen het financieringsbos nog kunnen overzien.
Conclusie
Snelle groeiers zijn belangrijk voor onze economie en maatschappij. Onderzoek toont aan, dat we
in internationaal opzicht structureel onderaan zouden bungelen. Er blijven echter nog veel vragen
onbeantwoord. Op de eerste plaats strookt de slechte score van ons land bij de snelle groeiers niet
met het algemeen economisch presteren van ons land, dat op de lange termijn zelfs
bovengemiddeld goed is. Ten tweede ontbreekt nog structureel inzicht in de werkelijke oorzaken
van onze achterstand. Daardoor dringen zich ongebruikelijke antwoorden op. Heeft het te maken
met onze ‘cultuur’ (doe maar gewoon, excelleren geeft scheve ogen), of voeren we ‘cultuur’ ten
tonele als factor als andere oorzaken zijn uitgeput? Verhindert de wens om ‘in control te zijn’ en —
in een modernere vorm wellicht — maatschappelijk verantwoord ondernemen snelle groei?
Hebben adviseurs en accountants in ons land een te risicomijdende opstelling, waardoor snelle
groeiers niet worden gesignaleerd en gestimuleerd?
Het zou tegen deze achtergrond verstandig zijn om eerst antwoord op deze vragen te hebben
alvorens nog meer specifiek beleid voor snelle groeiers te ontwikkelen. Op het beleidsmatig
doodknuffelen van deze ‘sexy‘ groep zit immers niemand te wachten. Of zou de beste strategie zijn
om deze bedrijven juist met zo weinig mogelijk regels op te zadelen onder het motto: wij geven u
de rust en de ruimte om binnen de bestaande kaders datgene te doen waarin u het beste bent:
snel groeien? Snelle groeiers hebben immers hun kwaliteiten al bewezen. Bovendien zitten veel
knelpunten in de interne bedrijfsprocessen, waarop algemeen overheidsbeleid weinig invloed
heeft. Als de overheid dan ook nog eens consequent opereert en de lokale ambtenaar de gegeven
ruimte niet frustreert, kunnen we nog veel plezier hebben van onze snelle groeiers.
Willem van der Velden
W.Velden@rn.rabobank.nl
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Latijns-Amerika verandert
Economische politiek nu ook voor lange termijn
Latijns-Amerika was in 2006 weer volop in het nieuws. Wervelwind Hugo Chávez vestigde de
aandacht op zich en zijn continent door volop de confrontatie met de VS op te zoeken. Aangezien
in 2006 tien presidenten zouden worden verkozen, zou het een spannend jaar worden. Hierdoor
bleven de economische prestaties in Latijns-Amerika onterecht onbelicht. In dit artikel wordt de
politieke situatie op het continent geanalyseerd en zullen de economische perspectieven in de
belangrijkste landen aan bod komen.

Verkiezingen 2006
Zowel de Venezolaanse president Chávez als de VS hebben getracht een rol te spelen in de
presidentsverkiezingen op het Latijns-Amerikaanse continent van 2006. Dit heeft in het westen
geleid tot de (paniek)gedachte dat het continent nog wel eens een ruk naar links zou kunnen
maken. Zelfs achteraf worden overtrokken analyses van de resultaten gemaakt en wordt LatijnsAmerika als een vrijwel ‘rood’ continent afgeschilderd. Deze rood-wit-benadering mist elke nuance;
verduidelijking is dus noodzakelijk.
Zowel in Brazilië als in Chili won een linkse kandidaat. President Lula mocht beginnen aan zijn
tweede termijn en de Chileense Bachelet aan haar eerste. Beide presidenten lijken in niets op
Chávez. Chili heeft al 15 jaar een traditie van solide economisch beleid en in Brazilië leidde de
verkiezing van Lula niet tot dezelfde paniek als vier jaar geleden. Hij heeft bewezen een geschikt
leider te zijn om het land politiek en economisch naar betere tijden te begeleiden. In deze
verkiezingen noch bij de verkiezingen in Guyana hebben Venezuela en de VS een rol gespeeld. In
Guyana is het politieke landschap eerder etnisch verdeeld.
De eerste verkiezingen waarbij de belangen van de VS en Venezuela een rol speelden waren die in
Costa Rica. De toetreding van Costa Rica tot een vrijhandelsverdrag met de VS (DR-CAFTA) was het
belangrijkste geschilpunt tussen de kandidaten. De pro-DR-CAFTA kandidaat won met slechts
18.000 stemmen. De volgende slag was ook voor de VS. In Colombia won de zittende president van
de door Chávez gesteunde kandidaat. In Peru en Mexico werd een (vermeende) hechte band
tussen linkse kandidaten en Chávez gebruikt door de tegenstanders. Deze hebben de
angstgevoelens in het electoraat aangesproken en daardoor gewonnen.

Figuur 1: Presidentsverkiezingen en winnaars.

Datum

Land

Uitslag

Datum

Land

Uitslag

Januari

Chili

Michelle Bachelet

Augustus

Guyana

Bhamat Jagdeo

Februari

Costa Rica

Oscar Arias

Oktober

Brazilië

Luiz Inacio Lula da Silva

Mei

Colombia

Álvaro Uribe

November

Nicaragua

Daniel Ortega

Juni

Peru

Alan García

November

Ecuador

Rafael Correa

Juli

Mexico

Felipe Calderón

December

Venezuela

Hugo Chávez

Bron: Rabobank Nederland
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Latijns-Amerika verandert
De laatste slagen waren voor Chávez. Ecuador heeft een president gekozen die met nadruk de
alliantie met Chávez en de confrontatie met de VS zoekt. En in Nicaragua werd medestander in de
strijd tegen de VS, Daniel Ortega, gekozen. Chávez en Ortega voeren beide een persoonlijke strijd
met de VS. Tenslotte won ook Chávez zijn eigen herverkiezing.
De gevoerde machtsstrijd bij de verkiezingen van 2006 tussen de VS en Venezuela lijkt onbeslist.
Enkele landen in Midden-Amerika zijn politiek en economisch afhankelijk van de koers van de VS,
terwijl Ecuador en Bolivia de Bolivariaanse revolutie van Chávez onderschrijven. In alle overige
landen bepalen de bevolking en het regering hun eigen koers.

De Bolivariaanse revolutielanden
Hoewel de staatsvorm die Chávez voorstaat weinig te maken heeft met de 19e eeuwse
bevrijdingsstrijder Simon Bolivar, is zijn naam toch aangegrepen om Chávez’ ideeën te propageren.
In de revolutiegedachte worden de landen van Latijns-Amerika onafhankelijk van het westerse
(Amerikaans) imperialisme en worden de rijkdommen van de landen eerlijk onder de eigen
bevolking verdeeld. Ook wordt de bevolking directer betrokken bij beslissingen van de overheden.
In drie landen (Bolivia, Ecuador en Venezuela) komt de Bolivariaanse revolutie tot uiting in de
politiek. De onafhankelijkheid van het westers imperialisme wordt in eerste instantie gehaald via
nationalisering van de natuurlijke hulpbronnen. In Venezuela zijn de grote oliemaatschappijen
nieuwe voorwaarden voor winning van olie opgedrongen. Ook in Bolivia volgt men deze lijn,
evenals Ecuador, maar daar wordt de anti-kapitalistische houding het meest duidelijk in de
houding ten opzichte van schuldaflossing. Hoewel Ecuador voldoende capaciteit heeft om aan zijn
schuldenlast te voldoen, heeft de regering al meermalen gedreigd betalingen op te schorten en
een schuldreductie te zullen afdwingen.
Ernstiger dan deze macro-economische gevolgen van het nieuwe beleid zijn de gevolgen op
microschaal. Door het populistische en nationalistische beleid zullen de mondige en
ondernemende burgers uit deze landen verdwijnen. Het verlies van de middenklasse en
ondernemerszin is door de armoedebestrijdingsprogramma’s op termijn niet op te vangen.

De landen van de Rabobank
De Rabobank is lokaal aanwezig in de vier belangrijkste economieën van het continent: Argentinië,
Brazilië, Chili en Mexico. Drie van deze landen hebben in het afgelopen jaar hun president gekozen,
Argeninië is in oktober van dit jaar aan de beurt.
Argentinië is ook het meest lastig te beoordelen van deze landen. In de jaren sinds de crisis van
2001 is het land er in termen van economische groei weer bovenop gekomen. Het beleid van
President Kirchner was daar ook puur op gericht. Schuldeisers werden door de regering in de kou
gezet, Argentinië dwong een schuldreductie van 75% op aan zijn schuldeisers. Gezien de
problemen die Argentinië kende — waaronder een werkloosheidspercentage van ruim 20% - was
het vanuit Argentijns perspectief geen vreemde keuze. Ook voor dit jaar zal het beleid in al zijn
facetten op groei zijn afgesteld in verband met de presidentsverkiezingen.
Door de schuldreductie en de sterke groei in de afgelopen vier jaar heeft Argentinië een stevige
basis voor de toekomst gelegd. Helaas vertellen groeicijfers niet het hele verhaal. Door de sterke
groei werd namelijk ook de inflatiedruk groter. Kirchner bestrijdt de inflatie op onorthodoxe wijze,
namelijk door het maken van prijsafspraken. De overheid dwingt bedrijven zich te houden aan de
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door haar opgelegde maximumprijzen. De officiële inflatie bleef hierdoor beperkt tot 10%. De
problemen met de inflatie en de prijsbeperkingen zijn tweeledig. Ten eerste maken bedrijven geen
lange termijninvesteringen zolang niet duidelijk is of ze in de vuurlinie liggen qua prijsafspraken.
Hierdoor groeit de productiecapaciteit in het land niet en
komt de inflatie verder onder druk. Ten tweede wordt de
Figuur 2: Argentinië; schuld, groei en inflatie.
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In Brazilië wordt het de komende vier jaar meer van hetzelfde. Dit heeft zowel positieve als negatieve kanten. De
relatieve sociale rust in het land zal blijven bestaan. Ook
zal de regering haar beleid, dat een middenweg zoekt
tussen beleid gericht op macro-economische resultaten
en bestrijding van armoede, kunnen voortzetten. Maar
deze weg van de geleidelijkheid is ook meteen de
zwakte van de regering.

De weg van de geleidelijkheid leidt tot onvoldoende progressie in zowel armoedebestrijding als
overheidsfinanciën. Doordat de overheid geen duidelijke keuze kan en wil maken, blijven een
aantal grote problemen in het land liggen. Zo dient fors te worden geïnvesteerd in infrastructuur,
moet het belastingstelsel op de schop, zullen de pensioenfondsen moeten worden
geherstructureerd en zal een inhaalslag gemaakt moeten worden in het onderwijs.
De stabiliteit van de overheid helpt Brazilië bij het creëren van een beter investeringsklimaat en
dus betere kansen op groei. Maar het land heeft vrij veel structurele problemen die investeringen
vergen waar het geld niet voor aanwezig is. De geleidelijke weg is de goede weg, maar de overheid
zou de structurele problemen ook stuk voor stuk doortastender kunnen aanpakken.
Chili heeft zijn natuurlijke hulpbronnen gebruikt om een economie op te bouwen die kwalitatief
op een structureel hoger niveau staat dan die van andere landen in de regio. De staatsschuld is
vrijwel afgelost en eigenlijk heeft de overheid een financieel netto positieve positie. Chili heeft een
wet die de overheid verplicht tot een anti-cyclisch beleid. Van dit degelijke begrotingsbeleid kan
ook de Nederlandse overheid wat leren.
Ook Chili heeft zijn zwakheden. Vooral in het onderwijs zijn hervormingen nodig. Ook zal het land
geld moeten steken in armoedebestrijding. Hoewel de inkomensverdeling in Chili zeker niet de
slechtste ter wereld is, leeft zo’n 18% onder de armoedegrens. Verder moet Chili op een macroeconomisch niveau blijven oppassen met haar afhankelijkheid van koper (45% van de export).
De verkiezingsstrijd in Mexico werd zeer zwaar bevochten. De populistische linkse kandidaat
López Obrador (AMLO) verloor met slechts iets meer dan 200.000 stemmen. De strijd werd
voortgezet in rechtszalen en op straat. AMLO heeft zelfs een schaduwregering gevormd, maar zijn
positie wordt steeds zwakker. De publieke steun voor zijn zaak is tanende en zijn partij zal AMLO
langzaam naar de zijlijn schuiven.
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President Calderón wordt geacht een bruggenbouwer te zijn. In een samenleving met voldoende
uitdagingen voor de overheid zou hij de juiste man kunnen zijn om met een verdeeld parlement
om te gaan. Op de internationale kapitaalmarkt is het vertrouwen in Mexico gegroeid. Afgelopen
oktober wist de overheid een 30-jarige obligatie gedenomineerd in pesos in de markt te zetten. Dit
is een ongekend succes voor een ontwikkelingsland.

Positieve uitschieters
Twee landen springen eruit voor wat betreft de kansen op middellange termijn. Ten eerste
Colombia, waar de economische structuur van het land blijft verbeteren ondanks de voordurende
strijd met rebellen. In het afgelopen jaar heeft de economisch liberale Uribe een dubbele
overwinning behaald. Hij is voor een tweede termijn verkozen en de aan hem gelieerde partijen
wonnen de parlementsverkiezingen. Dit biedt een platform om de economische hervormingen
door te zetten. Bovendien kent Colombia een gezonde groei, mede door de hoogte van de
grondstofprijzen, en de overheid heeft in de laatste jaren de schuldenlast verminderd.
Ook in Peru spelen grondstofprijzen een grote rol, met name de prijs van goud en koper. Met de
verkiezing van Alan García tot president in de tweede ronde verkoos de bevolking de minste van
twee kwaden. García heeft het land in de jaren 80 tot de rand van de afgrond gebracht, maar mag
nu laten zien geleerd te hebben van zijn fouten. De economische structuur in het land is sterk
verbeterd. Niet alleen zijn de exporten van de meer traditionele goederen gestegen, maar ook
nieuwe sectoren worden in Peru aangeboord. Aannemende dat het economisch beleid in de
komende jaren op dezelfde leest geschoeid zal zijn, biedt het voldoende perspectief voor de
verdere economische ontwikkeling.

Conclusie
De verkiezingen van het afgelopen jaar hebben in Latijns-Amerika niet gezorgd voor een massale
ruk naar links waar vooraf in het westen voor werd gevreesd. Hugo Chávez heeft volgelingen
gekregen in Ecuador, maar in bijvoorbeeld Peru speelt hij geen rol. Berichten in de media alsof het
hele Latijns-Amerikaanse continent roodgekleurd zou zijn dienen niet serieus te worden genomen. Bovendien krijgen steeds meer landen een daadwerkelijke democratische traditie, en
voeren steeds meer landen een economische politiek die daadwerkelijk tot lange-termijn
ontwikkeling kan leiden. Latijns-Amerika is bezig zichzelf een toekomst te bieden.
Figuur 3: Reserves in Latijns-Amerika.
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Figuur 4: Inflatie in Latijns-Amerika.
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Economische kerngegevens
Internationale kerngegevens*
BBP-volumemutatie in %

2006

2007

2008

Verenigde Staten

3,4

2,4

2,8

Eurozone

2,7

2,2

2,2

Japan

2,2

2,4

1,8

2006

2007

2008

Bruto Binnenlands Product

2,9

3¼

2¾

Particuliere consumptie

2,4***

2½

2¾

Overheidsconsumptie

1,3***

1½

1½

Bruto investeringen

6,1

6¾

4¾

Uitvoer van goederen en diensten

7,5

6¾

7

Invoer van goederen en diensten

7,9

7½

7¼

1,1

1¾

2½

Werkloosheid (% beroepsbevolking)

5,5

4¾

4¼

Begrotingssaldo overheid (% BBP)

0,5

½

¾

Saldo lopende rekening (% BBP)

7,3

6¾

7

8 maart 2007

+3m**

+12m**

Verenigde Staten

5,34

5,40

4,70

Eurozone

3,87

4,15

4,15

Japan

0,67

0,60

1,05

8 maart 2007

+3m**

+12m**

Verenigde Staten

5,05

5,05

5,25

Eurozone

4,17

4,15

4,40

Japan

1,77

1,70

1,95

8 maart 2007

+3m**

+12m**

Verenigde Staten

1,32

1,30

1,30

Japan

154

150

140

Kerngegevens Nederland
Jaar-op-jaar volumemutatie in %

Inflatie (%)

Geldmarktrente 3-maands (%)*

Swaprente 10-jaars (%)*

Wisselkoers ten opzichte van euro*

* Prognoses afkomstig van Financial Markets Research, Rabobank International
** Prognoses over 3 respectievelijk 12 maanden
*** Gecorrigeerd voor de administratieve effecten van de invoering van het nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006
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Colofon
Het Economisch Kwartaalbericht is een uitgave van het directoraat Kennis en
Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland.
De in deze publicatie gepresenteerde visie is gebaseerd op gegevens uit door
ons betrouwbaar geachte bronnen, waaronder Datastream. Deze bronnen zijn
op zorgvuldige wijze in onze analyses verwerkt.
Overname van de inhoud met bronvermelding is toegestaan. Het directoraat
aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het geval, dat de in deze
publicatie neergelegde gegevens of prognoses onjuistheden bevatten.
Deze uitgave is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door abonnees.
Deze publicatie kunt u ontvangen door een mail te sturen naar
‘fu_kira@rn.rabobank.nl’ onder vermelding ‘Kennismail’. Hierdoor wordt u op
de verzendlijst geplaatst voor de maandelijkse Kennismail, waarmee u de
digitale nieuwsbrief van Kennis en Economisch Onderzoek gratis ontvangt.
In de nieuwsbrief zijn links te vinden naar het Economisch Kwartaalbericht,
maar ook naar alle andere publicaties van onze medewerkers.
Voor overige informatie kunt u bellen met Christel Frentz (tel. 030 - 2160651)
of via het volgende e-mailadres: ‘C.R.Frentz@rn.rabobank.nl’.
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