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Wereldeconomie vertraagt, Nederlandse economie versnelt

Groei Westerse economieën zet door, terwijl groei van Chinese economie terugloopt. Uitvoer en binnenlandse bestedingen zorgen voor breed gedragen groei in Nederland.
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Ontwikkeling productie delfstoffenwinning ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder:

Werkloosheid neemt langzaam af, maar blijft hoog
Matige orderposities, kredietverlening en uitgangspositie
bedrijfsleven verhinderen forse investeringsgroei
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Het eind van de snelle
toename van de vraag in
China en het toegenomen
aanbod van grondstoffen
drukken de
grondstoffenprijzen

Groei in de bouw valt sterk terug

jan ‘06 8,7%

Groei in de industrie valt sterk terug

Lage inflatie steunt binnenlandse vraag

Groei in de dienstensector blijft redelijk op pijl

Goedkope euro t.o.v. het pond en de dollar steunt uitvoer
Waarde van het pond en de dollar ten opzichte van de euro:
1 jan ‘10 1 euro = 1,44 dollar
26 aug ‘15 1 euro = 1,14 dollar

jun ‘15 -33,9%

GRONDSTOFPRODUCENTEN

Lagere gaswinning

Lage grondstoffenprijzen raken grondstofproducenten
De werkloosheid daalt dit jaar licht ten opzichte van vorig jaar, maar blijft hoog
Ontwikkeling grondstoffenprijzen:

Goedkope euro en groei belangrijke handelspartners steunen uitvoer

1 jan ‘06 331,83 Thomson Reuters Core Commodity Index

Hoge aantal woningverkopen goed voor binnenlandse vraag
21 aug ‘15 192,74
Bouwactiviteit trekt aan
1 jan ‘10 1 euro = 0,89 pond

€ 5 miljard lastenverlichting in 2016

Door onrust op de
financiële markten
devalueren de munten
van opkomende
economieën

26 aug ‘15 1 euro = 0,73 pond

VS & VK

1 jan ‘06 171,15 Bloomberg Commodity Index

21 aug ‘15 88,11

Dure munt remt uitvoer

OVERIGE OPKOMENDE ECONOMIEËN

Sterke binnenlandse vraag

De opkomende economieën hebben last van lagere groei in China, turbulentie op
de financiële markten en gedeeltelijk van de lage olieprijzen. De meest kwetsbare
economieën zijn:
Beleidsrenteverhogingen in de VS
en het VK geven een
opwaartse druk op
hun munten

Rusland

Kazachstan

Turkije

FINANCIËLE MARKTEN

Venezuela

Er heerst onrust op de financiële markten door:
Dec ‘15 VS verhoogt
waarschijnlijk beleidsrente
Mei ‘16 VK verhoogt
waarschijnlijk beleidsrente

Tegenvallende Chinese economische cijfers
De Chinese beursval
De depreciatie van de Chinese munt

Indonesië
Brazilië
Argentinië

26 aug ‘15 108,96

Maleisië
Angola

Ontwikkeling index wereldwijde beurzen:
(2007=100)
1 jan ‘13 90,22

Thailand

Nigeria

Zuid-Afrika

