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Het economisch herstel blijft zwak maar verandert 
enigszins van karakter. De positieve invloed vanuit 
het buitenland neemt af terwijl de bedrijfsinvesterin-
gen wat op gang komen. De consument haakt voor-
alsnog niet aan bij het economisch herstel.  

Groei wereldeconomie vertraagt 
Wereldwijd dienen de tekenen van economische groeiver-
traging zich aan. Het geleidelijk uitgewerkt raken van eerder 
genomen stimuleringsmaatregelen in combinatie met geste-
gen prijzen voor grondstoffen en de uitval als gevolg van de 
zeebeving in Japan, beïnvloeden de wereldhandel negatief. 
Voor ons land niet onbelangrijk gezien de grote afhankelijk-
heid van het economisch herstel tot nu toe van de uitvoer.  
 
Neerwaartse risico’s van politieke aard 
Voor zover de vertraging van de wereldhandel kan worden 
toegeschreven aan de eerdere oploop van grondstoffenprij-
zen en de terugval van de Japanse economie, dan mag uit 
hoofde van een omkeer van deze factoren, voor later dit jaar 
weer van een positieve invloed worden uitgegaan. Een der-
gelijke groeiversnelling is echter allerminst zeker. De neer-
waartse risico’s zijn namelijk nog levensgroot aanwezig; de 
schuldencrisis in Europa, de onzekere begrotingssituatie in 
de VS en de aanhoudende maatschappelijke onrust in Noord 
Afrika en het Midden-Oosten. Dat deze risico’s een sterke 
politieke dimensie hebben vergroot de onvoorspelbaarheid 
ervan. 
 

Bijdrage aan economische groei  
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Belangrijkste conclusies 
 
De Nederlandse economie in 10 vragen (blz. 2 – 6) 
1. Het huidige economische herstel houdt in historisch op-

zicht relatief lang aan. Bij eerdere recessies werd het her-
stel al in een vroeger stadium afgebroken. 

2. De uitvoer is de belangrijkste factor achter het econo-
misch herstel. Deze factor lijkt echter flink aan kracht te 
zullen gaan inboeten. 

3. Grondstoffenprijzen zijn al weer aan het dalen. De con-
sument zal hiervan op korte termijn maar weinig merken. 

4. De consument haakt nog niet aan bij het economisch her-
stel. Pas in 2012 lijkt het koopklimaat wat te verbeteren. 

5. De opleving van de huizenmarkt eind 2010, is slechts van 
korte duur geweest. Een nieuwe opleving wordt voor-
alsnog niet verwacht. 

6. Het begrotingstekort daalt sneller dan verwacht. Voor 
vergrijzingsbestendige overheidsfinanciën zijn echter 
nog € 1½ à 6 miljard euro extra tekortbeperkende maat-
regelen nodig. 

7. Het directe effect van een eventueel volledig in gebreke 
blijven van alle Europese schuldenlanden op de Neder-
landse staatschuld bedraagt maximaal € 90 miljard. Het 
begrotingstekort zou hierdoor € 3 miljard hoger uitvallen. 

8. De turbulente economische omstandigheden hebben het 
ondernemerssentiment in alle sectoren negatief beïn-
vloed. 

9. Een vertraging van de economie zal vooral tot meer reor-
ganisaties in de transport en de detailhandel leiden. 

10. Een grote bedreiging voor de Nederlandse economie is 
een mogelijke terugval van de wereldhandel. Een be-
dreiging van binnenuit is het al jarenlang achterblijvende 
beleid van structurele hervormingen. 

 
Bedrijfsinvesteringen komen op gang (blz. 7 – 10) 
 Vervangingsinvesteringen worden niet langer uitgesteld. 

Dit geldt in de eerste plaats voor de kapitaalintensieve in-
dustrie en de groothandel. Ook in andere sectoren wordt 
de stijgende lijn ingezet. 

 Na computers en machines komen nu ook steeds meer 
vervoermiddelen voor vervanging in aanmerking. 

 
ING voorspellingen op blz. 11 
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DE NEDERLANDSE ECONOMIE IN 10 
VRAGEN EN ANTWOORDEN 
 

1. Moeten we bang zijn voor een ‘double dip’? 
 
Dubbele dip niet ongebruikelijk 
Na tegenvallende economische berichten uit de VS, Europa, 
China en Japan is er vrees ontstaan voor een ‘dubbele dip’; 
een nieuwe recessie of iets wat daar qua uitwerking dicht bij 
in de buurt komt. 
Het is niet ongebruikelijk dat het economische herstel, na een 
eerdere conjuncturele neergang (dip 1), weer even inzakt 
(dip 2). In de jaren-80 liet de economie na een eerste herstel 
zelfs twee keer een terugslag zien. In de jaren-80 was het 
vooral de aanscherping van het rentebeleid in de VS dat voor 
een terugslag van de internationale economie zorgde. De 2e 
dip van begin jaren-90 hing samen met een ‘verstoring’ van 
het internationale conjunctuurpatroon. De neergang van de 
Amerikaanse economie (die leidde tot de 1e dip) werd aan-
vankelijk gemitigeerd door een impuls vanwege de Duitse 
eenwording. Toen die impuls wegviel, kwam de Europese, 
en daarmee ook de Nederlandse economie alsnog in een 
recessie. De dubbele dip van begin deze eeuw – eigenlijk 
een langere periode van stagnatie – kwam tot stand o.i.v. in-
ternationale (oorlog in Afghanistan and Irak, uitbraak van 
Sars) en binnenlandse (omvangrijke bezuinigingen) factoren. 
 
Huidig economisch herstel houdt relatief lang aan 
Voor zover de huidige groeivertraging wordt veroorzaakt 
door gestegen grondstoffenprijzen en ‘Japan’, dan zou een 
omkeer van deze factoren, later dit jaar, weer een positieve 
invloed op de economie kunnen gaan uitoefenen. Bovendien 
wijzen de economische indicatoren ook niet op krimp maar 
op een lager tempo van groei. Uit figuur 1 blijkt overigens dat 
mocht de groei gaan vertragen, dit zich dan in historisch per-
spectief relatief laat voordoet. 
 
 

Figuur 1 Drie decennia dubbel dippen 
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2. Is de export nog steeds de motor van het econo-
misch herstel? 
 
Export trekt de kar 
De export is de drijvende kracht achter het economisch her-
stel. In 2010 groeide de economie met 1,6%, waarvan twee-
derde afkomstig was van de netto uitvoer (saldo export en 
import). Het Nederlandse exportvolume is vanaf het (diepe) 
dal in het tweede kwartaal van 2009 inmiddels met 30% toe-
genomen tot boven het niveau van vóór de crisis. Vooral half-
fabrikaten, waaraan in het buitenland veelal als eerste be-
hoefte is, zijn uitgevoerd. 
 
2011 moeizaam van start door tijdelijke factoren… 
Dit jaar is de export echter minder voortvarend van start ge-
gaan. In het eerste kwartaal zakte de Nederlandse export-
groei fors in door een tijdelijke blokkade op de Rijn. Een ge-
kantelde tanker blokkeerde gedurende enkele weken de 
doorgang voor schepen naar Duitsland. In het tweede kwar-
taal had de internationale handel last van de verstoring van 
de mondiale productieketens als gevolg van de ramp in Ja-
pan. De wereldhandel zakte in april plots 2,5% in. 
 
…maar ook onderliggend verliest export vaart 
De onderliggende trend in de handelscijfers is beter, maar 
nu het herstel van de wereldeconomie een tandje terugscha-
kelt, is het onvermijdelijk dat de wereldgroei ook vertraagt. 
De OESO leading indicators wijzen voor verschillende re-
gio’s op een vertraging van de economische bedrijvigheid. 
Nederlandse exporteurs lijken de gevolgen hiervan al te voe-
len. Inkoopmanagers in de industrie rapporteerden sinds de 
piek in februari een minder sterke toename van het aantal 
ontvangen orders. Vorig jaar groeide de export met 11%. 
Voor dit jaar gaan we uit van bijna een halvering naar 6%. 
 

Figuur 2 Vertraging wereldeconomie treft handel 
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3. Grondstofprijzen zijn de afgelopen tijd gedaald. Hoe 
snel merkt de consument daar iets van? 
 
Grondstofprijzen zijn fors gedaald 
Na de forse stijging van vorig jaar zijn de prijzen van grond-
stoffen recentelijk sterk gedaald. Op de wereldmarkt zijn 
graan en cacao sinds februari, in euro’s gemeten, 10 tot 15% 
in prijs gedaald; suiker zelfs met 30%. Katoen is 20% gedaald, 
koper en lood 13%, de olieprijs zo’n 15%.  
 
Effect op consumentenprijzen gedempt 
Lagere wereldmarktprijzen werken door in de portemonnee 
van consumenten, maar het effect wordt sterk gedempt. 
Goederen, waarvoor grondstoffen als katoen en metaal pro-
ductie-input zijn, maken ‘maar’ de helft uit van de consumen-
tenbestedingen. De rest is diensten, zoals huisvesting en ver-
zekeringen. Het directe effect op de consumentenprijzen 
wordt verder gedrukt, doordat grondstofkosten meestal een 
klein deel uitmaken van de eindprijs. Loon-, transport- en 
marketingkosten en accijnzen wegen veel zwaarder. Afhan-
kelijk van de mate van concurrentie tussen bedrijven kunnen 
de lagere grondstofkosten ook tot margeverbetering leiden. 
Dan gaat het voordeel naar de producent. 
 
Voorlopig merkt consument weinig van lagere prijzen  
Verder vertragen prijscontracten tussen afnemers en leve-
ranciers de doorwerking van de wereldmarkt naar consu-
mentenprijzen. Energietarieven worden overwegend twee 
keer per jaar – in januari en juli – aangepast. Ondanks de 
recente olieprijsdaling stijgen de tarieven per juli. Zo lag de 
gemiddelde olieprijs in de referentieperiode nov ‘10-apr ’11 
25% hoger dan in de vorige periode (mei ‘10-okt ‘10). Voed-
sel reageert met een vertraging van enkele kwartalen op de 
landbouwprijzen. De consument krijgt dus eerst nog een stij-
ging van de voedselprijzen voor zijn kiezen, voordat richting 
2012 een daling kan inzetten (tenzij de komende tijd de oog-
sten weer mislukken). Kortom, voorlopig merkt de consu-
ment nog weinig van de gedaalde grondstofprijzen. 

Figuur 3 Nog lang wachten op lagere voedselprijzen  
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Bron: EcoWin, bewerking ING 

4. Wanneer haakt de consument nu eens aan bij het 
economisch herstel? 
 
Betaaltegoeden schetsen somber beeld consument 
Bijna twee jaar nadat de Nederlandse economie de recessie 
achter zich liet, zijn er nog steeds geen overtuigende signa-
len dat het herstel zich uitbreidt naar de consument. In de 
detailhandel is het afzetvolume de afgelopen twee jaar amper 
toegenomen en het lijkt er ook niet op dat de consument op 
de korte termijn de bestedingen fors zal opvoeren. De te-
goeden op betaalrekeningen van huishoudens schetsten een 
somber beeld. In het verleden liep de ontwikkeling van deze 
tegoeden voor op de uitgaven van huishoudens. Het duurt 
namelijk even voordat huishoudens door hebben dat ze aan 
het einde van de maand structureel wat meer (of minder) 
overhouden. Het uitgavenpatroon wordt daardoor met een 
vertraging aangepast. Dat de tegoeden de afgelopen maan-
den verder zijn afgenomen, kan samenhangen met de stij-
ging van de voedsel- en energieprijzen. Hierdoor ligt de in-
flatie (2,3%) boven de gemiddelde CAO-loongroei (1,1%). 
Daarnaast is de werkgelegenheid begin 2011 gekrompen en 
zijn de lasten verhoogd. Dit beperkt de bestedingsruimte. 
 
Consumptiegroei in 2012 door meer banen en loon 
Als het herstel van de economie doorzet, zal uiteindelijk het 
aantal banen weer toenemen. Meer inkomen en een stijging 
van de (CAO)loongroei in 2012 tot boven de inflatie leiden tot 
een gunstiger koopklimaat. Daarnaast zet een grotere baan-
zekerheid consumenten er toe aan minder te sparen en wat 
meer geld in de winkels uit te geven. Een verdere stijging 
van de overheidslasten volgend jaar (zorgtoeslag, kinderop-
vang), waardoor de koopkracht voor het derde jaar op rij 
onder druk komt te staan, betekent echter dat niet van een 
heel sterk herstel van de consumptie moet worden uitge-
gaan. 
 
 
 

Figuur 4 Betaaltegoeden schetsen somber beeld 

85

90

95

100

105

110

115

120

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

70

80

90

100

110

120

Omzet detailhandel (links)

Tegoeden op betaalrekeningen, 4mnd vooruit (rechts)

index (2005 = 100)

 
Bron: DNB, EcoWin, bewerking ING 



Dutch Economic Outlook 30 juni 2011 4 
 

5. Zet de voorzichtige opleving van de huizenmarkt 
eind 2010 door? 
 
Herstel zet voor tweede keer niet door 
De opleving op de Nederlandse huizen- en hypotheekmarkt 
eind 2010 is slechts van korte duur geweest. Het aantal wo-
ningverkopen is in de eerste maanden van 2011 weer ge-
daald. Eind 2009 trok de markt ook even aan. Toen gooide de 
discussie over de hypotheekrenteaftrek roet in het eten. Nu 
lijkt de aanscherping van de inkomensnormen voor hypothe-
ken per 1 januari 2011, de oplopende hypotheekrente en de 
aangescherpte gedragscode een voorzichtig herstel van de 
huizenmarkt in de kiem te smoren. Door de verlaging van de 
woonlastenquote – het deel van het inkomen dat besteed kan 
worden aan hypotheeklasten – door het Nibud kan bij gelijke 
rente en inkomen minder worden geleend. 
 
Interesse in koopwoning lager dan begin jaren ’80 
Volgens een enquête van het CBS gaf in juni 90% van de con-
sumenten aan ‘zeker niet’ de komende 12 maanden een huis 
te kopen. Dat is een hoger aandeel dan tijdens de huizen-
marktcrisis van begin jaren ’80 en dan is de onzekerheid 
over de overdrachtsbelasting nog niet eens meegenomen. 
Uit zoekgedrag op internet blijkt dat de afgenomen interesse 
zich al heeft vertaald in minder (zoek)activiteit op de huizen-
markt. De ING Online Woningmarktindex wijst op een verde-
re afname van het aantal verkopen. Ondertussen blijft het 
aanbod stijgen. Dit zet druk op de huizenprijzen. Vanaf de 
piek in augustus 2008 zijn de prijzen gemiddeld al 8% ge-
daald. In de rest van 2011 en 2012 komt daar naar verwach-
ting nog een daling van 2 tot 3% bij. Lagere prijzen verbete-
ren de betaalbaarheid, maar gezien de mogelijkheid van een 
verdere daling van de koopkracht in 2012 (en daarmee 
nieuwe druk op de woonquotes van het Nibud) en de lage 
interesse in koopwoningen hoeft geen sterke opleving van 
het aantal verkopen te worden verwacht. 
 

Figuur 5 Interesse koopwoning zakt verder weg 
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Bron: NVM, Google, ING. * Gewogen gemiddelde index o.b.v. zoekop-
drachten: ‘huis kopen’, ‘nieuwbouw’, ‘makelaar’ en ‘hypotheek’. 

6. Het overheidstekort daalt snel. Moet een volgend 
kabinet nog wel verder bezuinigen? 
 
Overheidstekort daalt sneller dan verwacht 
Dankzij meevallende economische groei en lagere dan ver-
wachte rentelasten daalt het begrotingstekort sneller dan bij 
aanvang van deze kabinetsperiode werd verwacht. Ook de 
hoger dan veronderstelde olieprijs heeft dankzij hogere gas-
baten tot een meevaller voor de schatkist geleid. Als de 
overheidsfinanciën verder geen onverwachte economische 
tegenslag te verwerken krijgt, ziet het er naar uit dat het be-
grotingstekort in 2013 circa 1¼% BBP zal bedragen. Bij aan-
treden van dit kabinet werd voor 2013 nog uitgegaan van een 
overheidstekort van 1,8% BBP. Nu het overheidstekort zo snel 
en gestaag daalt, dringt de vraag zich op of er door een vol-
gend kabinet nog wel verder moet worden bezuinigd. 
 
Nog meer bezuinigingen nodig 
Ervan uitgaande dat de economie zich verder gematigd posi-
tief blijft ontwikkelen en het kabinet alle voorgenomen begro-
tingsmaatregelen volledig weet te effectueren dan lijkt de 
bezuinigingsopgave na deze kabinetsperiode relatief be-
perkt tot circa 0,2% BBP, ofwel € 1½ miljard. Met deze additi-
onele bezuinigingsinspanning zou er een situatie van vergrij-
zingbestendige overheidsfinanciën kunnen ontstaan. Hierbij 
zijn we er overigens vanuit gegaan dat het recente voorstel 
voor een sociaal akkoord over de aow en de aanvullende 
pensioenen volledig wordt ingevoerd. Indien dit niet het ge-
val zal zijn, komt de vereiste extra bezuinigingsinspanning uit 
op naar schatting € 6 miljard; iets minder dan bij de start van 
dit kabinet (toen was dit nog € 7 miljard). Vanzelfsprekend is 
het zo, dat naarmate het huidige kabinet er niet in slaagt om 
de voorgenomen tekortbeperkende maatregelen door te 
voeren, de bezuinigingsopgave voor het volgende kabinet 
groter wordt. Vooral de aanhoudende overschrijdingen in de 
zorguitgaven zijn hierbij een aandachtspunt. 
 

Figuur 6 Zicht op houdbare overheidsfinanciën 
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7. Hoe groot is het risico voor het overheidsbudget als 
de Europese schuldenlanden niet terugbetalen? 
 
Directe effecten op staatsschuld en begrotingstekort 
De schatkist zal op verschillende manieren worden geraakt 
als de Europese schuldenlanden (een deel van) hun leningen 
niet terugbetalen. Als de bilaterale lening aan Griekenland 
en/of de leningen die via het EFSF steunfonds zijn verstrekt 
niet worden afgelost zal dit leiden tot een hogere overheids-
schuld. Nederland staat echter ook garant voor leningen die 
zijn verstrekt door het IMF, de Europese Commissie en kan 
worden aangesproken op verliezen die de ECB lijdt op de in 
haar bezit zijnde staatsobligaties van de desbetreffende lan-
den. Potentieel, in het zeer onwaarschijnlijke geval dat Ne-
derland voor alle toegezegde hulp zal worden aangesproken 
en de schuldenlanden in kwestie volledig in gebreke blijven, 
zou de staatsschuld met circa € 85-90 miljard stijgen1. De 
staatsschuldquote, die nu zo rond de 64% BBP ligt, zou daar-
mee stijgen tot 77% BBP. Via hogere rentelasten zou de over-
heidsbegroting hierdoor met circa € 3 miljard (een ½% BBP) 
worden belast. Deze bedragen gaan echter uit van een ui-
terst pessimistisch scenario. Namelijk dat niets van alle toe-
gezegde steun wordt terugbetaald. Als ‘slechts’ één land een 
deel van de hulp niet zou terug betalen, dan komen de cijfers 
vanzelfsprekend (veel) lager uit. 
 
Indirecte effecten niet in geld uit te drukken 
De overheidsfinanciën zullen echter ook nog indirect nadelig 
worden beïnvloedt. Verliezen geleden op leningen uitgege-
ven door de schuldenlanden en in handen van financiële in-
stellingen en beleggers kunnen negatief doorwerken op de 
economie en daarmee op de belastingontvangsten. Ook is 
het mogelijk dat de overheid moet bijspringen om het ver-
trouwen in de financiële sector te handhaven. En ook zullen 
negatieve vertrouwenseffecten negatief uitwerken op de 
economische groei. Deze effecten kunnen zeer omvangrijk 
zijn maar niet of nauwelijks te kwantificeren. 
 

Figuur 7 Blootstelling schatkist euroschuldencrisis 
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Bron: ING 

                                                             
1 Exclusief een eventueel extra reddingsplan voor Griekenland. 

8. Merken ondernemers al iets van de turbulentie in de 
wereldeconomie? 
 
Vertrouwen bedrijven over brede linie afgenomen… 
De mondiale groeivertraging is voor Nederland tot op heden 
vooral tot uiting gekomen in ‘zachte’ macrocijfers, zoals de 
stemmingsindicatoren. Zo blijkt uit enquêtes dat in het twee-
de kwartaal het sentiment onder ondernemers over een bre-
de linie is verslechterd. Niet alleen in de industrie, die naar 
verhouding afhankelijker is van het buitenland, oordelen 
producenten nu minder positief over het ondernemerskli-
maat, ook in de zakelijke dienstverlening, de detailhandel en 
de bouw is het vertrouwen gedaald. Ondanks de daling ligt 
het vertrouwen in de industrie en de zakelijke dienstverle-
ning nog wel boven het historisch gemiddelde. In de bouw 
en de detailhandel was het vertrouwen de afgelopen kwarta-
len nog niet boven dat niveau uitgekomen. 
 
…signaal van tragere groei bedrijvigheid 
De ‘zachte’ indicatoren lopen voor op de harde cijfers over 
de bedrijvigheid in de economie. Een negatiever oordeel 
over de orderpositie verklaart meer sombere productiever-
wachtingen in de industrie. Tegelijkertijd is het oordeel over 
de voorraadniveaus verslechterd, wat duidt op ongewenste 
voorraadopbouw. Dit betekent dat de industriële productie 
zich de komende maanden minder voortvarend zal ontwikke-
len. Een pluspuntje voor de industrie zijn weer dalende 
grondstofprijzen. Ook in de zakelijke dienstverlening zijn de 
omzet- en productieverwachtingen neerwaarts bijgesteld. Nu 
doen zakelijke dienstverleners dat elk jaar in het voorjaar, 
maar ook gecorrigeerd voor seizoenseffecten zijn ze minder 
optimistisch over de omzetontwikkeling in de komende 
maanden. Vooral in de uitzendbranche is het optimisme ge-
temperd. Na enkele kwartalen van groei zal het personeels-
bestand in de zakelijke dienstverlening naar verwachting 
weer iets krimpen; een teken dat de werkgelegenheid zich 
maar matig ontwikkeld.  
 

Figuur 8 Ondernemersvertrouwen licht gedaald 
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9. Hoe zal een vertraging van de economische groei 
uitwerken op het aantal reorganisaties? 
 
Relatief weinig reorganisaties in industrie en zdv 
De plek in de conjunctuurcyclus lijkt bepalend voor het aantal 
te verwachten reorganisaties in een sector. Voor sectoren die 
verder gevorderd zijn in het economisch herstel, zoals de 
industrie en de zakelijke dienstverlening (zdv), worden rela-
tief weinig bedrijfsreorganisaties verwacht. Veel bedrijven in 
deze sectoren hebben al flinke reorganisaties achter de rug. 
 
Relatief veel reorganisaties transport en detailhandel 
Een uitzondering op deze ‘regel’ is de transportsector welke 
traditioneel voorloopt op de algemene conjunctuur. Die sec-
tor is financieel erg verzwakt. Bovendien moet het wegtrans-
port overschakelen naar het leveren van aanverwante dien-
sten en moet de binnenvaart de investeringspiek van net voor 
de crisis nog verwerken. Ook de detailhandel blijft onder 
druk staan. Er is een geringe omzetgroei en ondernemers in 
deze sector werken in een spanningsveld tussen hogere in-
koopprijzen en een afnemende koopkracht van consumen-
ten. Tevens is in deze sector sprake van een aanhoudende 
verschuiving van (offline) winkels naar online activiteiten. 
 
Middenpositie voor bouw en groothandel 
Ondernemers werkzaam in de groothandel en afhankelijk 
van afzet van consumentenproducten in Nederland lijken, net 
als de detailhandel, nog langere tijd onder druk te blijven 
staan. Veel ondernemingen uit deze sector zijn echter gericht 
op andere segmenten en de internationale handel. Deze be-
drijven hebben meer geprofiteerd van het herstel van de 
wereldeconomie. 
De bouw neemt net als de groothandel een tussenpositie in. 
Weliswaar heeft een groot aantal bouwbedrijven al gereor-
ganiseerd maar er is desondanks toch nog veel overcapaci-
teit in de sector. 

Figuur 9 Reorganisaties afhankelijk van sector 
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Bron: ING 
 

10. Wat is de grootste bedreiging voor de Nederlandse 
economie? 
 
Buitenlands – van invloed op de conjunctuur 
Het herstel van de Nederlandse economie is tot nu toe voor 
het grootste deel gedreven door de uitvoer. De particuliere 
consumptie is nog niet goed van de grond gekomen en zal 
naar verwachting de komende tijd ook niet echt aantrekken. 
Een flinke terugval van de wereldhandel, waarmee onze uit-
voer in sterke mate samenhangt, zou dan ook een ernstige 
bedreiging zijn voor het verdere economische herstel. Een 
dergelijke terugval van de wereldhandel zou zich bijvoor-
beeld kunnen voordoen onder invloed van sterk stijgende 
prijzen voor grondstoffen, toenemende afscherming van af-
zetmarkten (protectionisme) of een toenemend gevoel van 
onzekerheid – over bijvoorbeeld het verdere verloop van de 
Europese schuldencrisis – waardoor de risicobereidheid 
onder ondernemers afneemt. 
 
Binnenlands – van invloed op de structuur 
Een bedreiging van structurele aard komt uit eigen land. Nu 
behoort Nederland nog steeds tot een van de sterkste eco-
nomieën ter wereld. Maar de mate en het tempo waarin de 
economische structuur wordt vernieuwd is in de loop der 
jaren flink afgenomen. De laatste grote structurele hervor-
mingen zijn doorgevoerd ten tijde van het kabinet Balkenen-
de II (2003-2006). Sindsdien is er op dit punt echter weinig 
meer gedaan. Verhoging van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen, verhoging van de pensioenleeftijd en versoepeling 
van het ontslagrecht zouden bijvoorbeeld meer voortvarend 
kunnen worden aangepakt. De congestiekosten zijn in ons 
land internationaal gezien erg hoog. Ook innovatie had hoger 
op de agenda kunnen staan. Stilstand betekent achteruitgang 
en aldus dreigt ons land geleidelijk aan zijn economische 
vitaliteit te verliezen. 
 

Figuur 10 Hoe lang nog bij de top-3? 
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Bedrijfsinvesteringen niet langer  
uitgesteld 
 
Na twee jaar van achteruitgang schroeven bedrijven 
hun investeringen dit jaar weer op. Vooral vervan-
gingsinvesteringen worden niet langer uitgesteld. Dit 
geldt in de eerste plaats voor de kapitaalintensieve 
industrie en de groothandel. Ook in andere sectoren 
wordt de stijgende lijn weer ingezet. Na computers en 
machines komen nu ook steeds meer vervoermiddelen 
voor vervanging in aanmerking. Voor bedrijfsruimte 
geldt dit echter nog niet. Al met al ligt het investe-
ringsniveau begin 2011 gemiddeld ruim 20% lager dan 
in 2008. De opleving is daarmee minder rooskleurig 
dan het lijkt.  

Teruggang bedrijfsinvesteringen eindelijk tot staan 
gebracht 
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft het investeringsniveau in 
twee jaar tijd van € 87 mld. naar € 69 mld. teruggebracht. Per 
saldo liet daarbij ook het ‘hersteljaar’ 2010 nog een krimp van 
5,1% zien. Dit jaar komt hier naar verwachting eindelijk een 
einde aan. Gemiddeld wordt voor het gehele bedrijfsleven in 
2011 een investeringsgroei van 6,8% verwacht. Deels is dit te 
danken aan het incidentele effect van een gunstig bouwkli-
maat in het eerste kwartaal, maar ook onderliggend treedt 
verbetering op. In 2012 laten de bedrijfsinvesteringen met 
2,3% een gematigder vooruitgang zien, waarmee de totale 
groei voor 2011-2012 op ruim 9% uitkomt (figuur 12). Gezien 
het goed te maken verlies van 20% is over de hele linie al 
met al sprake van een langzaam herstel.  
 

Figuur 11 Aandeel commerciële sectoren in de tota-
le bedrijfsinvesteringen (2010)* 
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Bron: CBS, ING*excl. verhuur van residentieel O.G. 
 
Vervangingsinvesteringen keren het tij 
Als gevolg van het verslechterde investeringsklimaat hebben 
bedrijven de afgelopen twee jaar niet alleen uitbreidingsin-
vesteringen opgeschort, maar deels ook vervangingsinveste-
ringen uitgesteld. Begin dit jaar bevindt het investeringsni-
veau zich afhankelijk van de sector op 69% tot 87% van het 

niveau van voor de recessie in 2008 (figuur 12). Nu het ver-
trouwen bij ondernemers weer is toegenomen, is de aan-
dacht van investeringsbeslissingen als eerste op de uitge-
stelde vervanging gericht. Dit krijgt vooral in 2011 zijn be-
slag. Vervolgens is er in 2012 weer mondjesmaat ruimte voor 
uitbreiding. Alle sectoren laten dan ook weer groei zien.  
 

Figuur 12 Bedrijfsinvesteringen naar sector in j.o.j, 
cijfer; totale groei in 2011 en 2012  
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Samenstelling investeringen heeft zijn invloed  
De ontwikkeling van het investeringsniveau van de verschil-
lende sectoren is gerelateerd aan de samenstelling van de 
aangeschafte bedrijfsmiddelen. De verschillen in investe-
ringsprofiel tussen branches blijken groot (figuur 13). Zo in-
vesteert de industrie het meest in machines en installaties, 
transport het meest in vervoermiddelen en vormen bedrijfs-
ruimten (en grond) in horeca en detailhandel het grootste 
bestanddeel. Voor de agrarische sector geldt dit laatste dui-
delijk ook.  
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Figuur 13 Samenstelling investeringen verschillen-
de sectoren  
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Figuur 14 Ontwikkeling verschillende investe-
ringsgoederen per kwartaal j.o.j.   
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Investeringen in computers en software veren als eer-
ste op, gevolgd door vervoermiddelen 
Bedrijfsmiddelen met een korte economische levensduur, 
zoals computers, software, machines en installaties, komen 
als eerst voor vervanging in aanmerking. Concurrentietech-
nisch vervullen deze bedrijfsmiddelen vaak een belangrijke 
rol. Zo maken snelle technologische ontwikkelingen nieuwe 
ICT-toepassingen bijvoorbeeld tijdkritisch. Vroegtijdig inves-
teren levert bij economisch herstel vaak een competitief 
voordeel op. In navolging van vorig jaar zullen de bedrijfsin-
vesteringen ook dit jaar voor een groot deel gedragen wor-

den door de aanschaf van deze bedrijfsmiddelen, de sinds 
het tweede kwartaal van 2010 ingezette verbetering zet 
daarbij door (figuur 14). Dit jaar komen daar investeringen in 
vervoermiddelen zoals bestelauto’s bij. Ook maken bedrij-
ven langzaam weer langzaam meer geld vrij voor de aan-
schaf van inventaris zoals kantoor- of winkelinrichting.  
 
Achterblijvende investeringen in vastgoed trekken 
totale niveau omlaag 
Een categorie die nog achterblijft, is het vastgoed. Gemid-
deld wordt ca. 30% van de investeringen gedaan in bedrijfs-
gebouwen, grond en terreinen. Deze investeringen worden 
gezien de omvang en horizon minder snel genomen en trek-
ken het investeringsniveau (afgezien van het eerste kwartaal 
van dit jaar, zie box 1) in alle sectoren nog omlaag.  
 
 

Box 1 Het weer heeft invloed op investeringen 
De investeringscijfers vertonen in het eerste kwartaal van 
2011 een flinke opleving, waarbij vooral de categorie be-
drijfsgebouwen en terreinen opvalt (figuur 14). Dit is naar 
verwachting echter een uitschieter, die toe te schrijven is aan 
het gunstige bouwklimaat. In het tweede kwartaal valt dit 
weer weg, wat de ontwikkeling positiever doet lijken dan 
deze onderliggend is. 
 
 

Tabel 1 Drivers van investeringen per sector (2011-
2012) 

Productiegroei Actuele bezettingsgraad/Mate van innovatie Overheidsbeleid
huidige staat

Agrarische sector + +/- + ++
Industrie + + + +
Bouw - - - +
Groothandel + + + +/-
Detailhandel +/- +/- + +/-
Horeca +/- - +/- +/-
Transport + +/- + ++
Zakelijke dv + +/- + +/-  
Bron: ING EB, positief effect (+), negatief effect (-), niet of nauwelijks ef-
fect (+/-) 
 
Naast de noodzakelijke financieringcapaciteit zijn belangrijke 
‘drivers’ van investeringen het productievolume, de bezet-
tingsgraad en de huidige staat, de mate van innovatie en effi-
ciëntieverbetering en ten slotte het overheidsbeleid. Voor 
een uitgebreide toelichting op de drivers: zie box 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nog geen structurele 
verbetering 
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Figuur 15 Timing verschillende sectoren in de in-
vesteringscyclus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: ING EB 
 
Exportgedreven sectoren lopen voorop in de investe-
ringscyclus  
Nadat industriële bedrijven en groothandels vorig jaar als 
eerste weer meer investeerden, sluiten zich dit jaar ook an-
dere sectoren aan bij het investeringsherstel. Waar de ex-
portgedreven sectoren voorop lopen, volgen de consumen-
tengerichte sectoren en de bouw op afstand (figuur 15). Voor 
de periode 2011-2012 is de grootste investeringsgroei voor-
zien voor transport, groothandel en zakelijke dienstverlening 
(figuur 12). In de laatste twee sectoren ligt de investerings-
groei ook op lange termijn hoger. 
 
Verbeterde bezetting brengt investeringsherstel indu-
strie op gang  
De industrie is één van de sectoren die sterk heeft geprofi-
teerd van de exportgedreven groei. Als vroegcyclische sec-
tor hebben industriële bedrijven vorig jaar alweer een lichte 
stijging van het investeringsniveau laten zien. Dit blijkt vooral 
uit de gestegen aanschaf van (op maat gemaakte) machines 
en installaties, die goed zijn voor tweederde van het totale 
plaatje. Ook voor dit jaar zijn ondernemers per saldo positief 
gestemd, waarbij meer uitgestelde vervangingsinvesteringen 
zullen worden verricht. Deels hangt de hogere investerings-
bereidheid ook samen met de opgelopen bezettingsgraad, 
hoewel hier nog wel ruimte in zit (figuur 16). Vooral de che-
mische industrie is qua investeringsbereidheid een positieve 
uitschieter, net als bijvoorbeeld de transportmiddelenindu-
strie. Anderzijds kampt de grafische industrie nog altijd met 
een duidelijke overcapaciteit. Nadat de belangrijkste ver-
vangingsinvesteringen zijn verricht, zal de groei in 2012 in 
lijn met het landelijke cijfer afzwakken.  
 
 
 
 
 

Figuur 16 Bezettingsgraad industrie gestegen 
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Bron: Ecowin 

 
Innovatie investeringstimulator transporteurs en an-
dere dienstverleners 
Waar de bezettingsgraad in de industrie alweer redelijk is 
opgelopen, kampt de transport- en logistieksector hier en 
daar nog met flinke overcapaciteit, wat de investeringen on-
der druk houdt. Wat hier nadrukkelijk wel een vervangings-
stimulans geeft is de innovatie op motorgebied, die door de 
duurzaamheidstrend in een stroomversnelling is gekomen. 
Dat het ‘emissieprofiel’ voor bedrijven een onderscheidend 
middel wordt, leidt ertoe dat het materieel economisch snel-
ler verouderd. Hier komt nog bij dat de nieuwe motoren 
veelal efficiënter zijn geworden. Een toenemend aantal be-
drijven zal er daarom naar verwachting dit jaar, maar ook 
volgend jaar voor vervanging kiezen.  
Iets anders wat in de transportsector, maar ook bijvoorbeeld 
in de groothandel speelt, is het realiseren van een efficiën-
tere en professionelere bedrijfvoering met behulp van ICT. 
Zo staat de aanschaf van management informatiesystemen en 
automatisering van interne logistiek nu ook bij veel middel-
grote bedrijven hoog op de investeringsagenda.  
Ook in de zakelijke dienstverlening zorgt vernieuwing in 
ICT voor investeringen zoals bijvoorbeeld in smartphones, 
laptops. Nu het aantal werknemers bij veel bedrijven weer 
toeneemt, is dit vanaf dit jaar bovendien eerder aan de orde.  
    
Emissie-eisen stallen overheidsgedreven stimulans 
voor investeringen agrarische sector 
Net als in de transportsector, waar de invoering van de Euro-
pese emissienormen de investeringen stimuleert, heeft over-
heidsbeleid ook in de agrarische sector een grote invloed. 
In de agrarische sector wordt de helft van de investeringen 
gevormd door bedrijfsruimten. Juist daar zal de komende tijd 
enige beweging te zien zijn. Waar veel agrarische machines 
nog wel even meekunnen, zal aanscherping van de emissie- 
eisen in de intensieve veehouderij in 2013 vooruitlopend 
daarop voor een stimulans zorgen.  

bezettingsgraad in hoogconjunctuur 

Gemiddelde bezettingsgraad 2000-2010 

Industrie

TransportHoreca

Detailhandel

Bouw
Agrarische 
sector

Groothandel

Zakelijke dienstverlening
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Sterke productie- en omzetdaling houdt bouw en hore-
ca op achterstand 
Met de verbeterde omzet- en productievooruitzichten laten 
de bouw en de horeca als laatste de teruggang op investe-
ringsgebied achter zich. Voor de horeca is dat dit jaar, de 
bouw volgt pas volgend jaar. Waar veel bouwbedrijven nog 
ruimte hebben om langer met gereedschap of vervoermid-
delen te doen, komen bij horecabedrijven en hotels de aan-
schaf van inventaris als (mobiele) kassasystemen en espres-
somachines al eerder in beeld.  
De matige financiële weerbaarheid van de vele kleine be-
drijven zorgt in beide sectoren nog wel voor flinke tegen-
druk. Net als in de horeca heeft de terughoudende consu-
ment ook nog invloed op de investeringsbereidheid in de 
detailhandel. Hier zijn echter minder investeringen uitge-
steld.  
 
 

Box 2 Drivers van investeringen 
 
I. Productievolume 
Investeringen volgen het verloop van economie. De timing 
(vroeg of laatcyclisch) en de mate waarin dit gebeurt, is per 
sector verschillend. Zo veren de investeringen in de industrie 
normaliter sneller op dan in andere sectoren en is de investe-
ringsgroei in de agrarische sector door lagere volumegroei, 
over langere tijd minder sterk dan gemiddeld. De investe-
ringsbereidheid wordt dus in hoge mate beïnvloed door de 
ontwikkeling van het productievolume (tabel 1). Concreet 
gaat het dan om de waarde van orders of opdrachten die zich 
vertalen in omzet en extra winst.  
 
II. Bezettingsgraad/staat van de huidige bedrijfsmid-
delen 
Een andere factor van belang is de bezettingsgraad. Bedrij-
ven gaan pas investeren in uitbreiding als de maximale ca-
paciteit in zicht komt, tenzij het een nieuw product betreft. De 
scherpe vraagterugval van 2009 heeft vooral in de kapitaalin-
tensieve transportsector en industrie voor overcapaciteit ge-
zorgd. Zolang de grenzen niet in zicht komen, blijven de in-
vesteringen op een laag niveau. Het aantrekken van de be-
drijvigheid alleen is dus geen garantie voor investerings-
groei.  
Als gevolg van uitstel van investeringsprogramma’s in de 
afgelopen twee jaar is de ouderdom/staat van het bestaande 
bedrijfsmiddel daarnaast ook een relevante factor voor het 
investeringsniveau.  
 
Aantal werknemers en werkplekken in zakelijke 
dienstverlening bepalend voor investeringen 
Hoewel dienstverlenende bedrijven arbeidsintensief zijn, is 
ook hier de bezetting van belang. Zo geldt de bezettings-
graad van kamers in de hotellerie als een belangrijke baro-
meter. In de zakelijke dienstverlening zijn de medewerkers 
het belangrijkste ‘kapitaal’ en vormen de inrichting van 

werkplekken en kantoorruimte de grootste investeringspost. 
Het investeringsvolume volgt daarmee in hoge mate de om-
vang van het werknemersbestand. Wel speelt mee dat er nog 
veel leegstand is en dat flexibel werken de behoefte aan kan-
toorruimte in vooral de zakelijke dienstverlening verminderd.  
 
III. Innovatie 
Innovatie en efficiëntieverbetering vormen vaak een aanlei-
ding om te gaan investeren. Het gaat dan niet om uitbreiding 
maar om kwalitatieve verbetering van de bedrijfsmiddelen. 
Dit speelt bij uitstek in kapitaalintensieve sectoren. Zo is een 
‘duurzame bedrijfsvoering’ voor veel bedrijven aanleiding 
om te investeren. Ook zorgt de toegenomen aandacht voor 
veiligheid bijvoorbeeld voor investeringsstimulansen. Nieu-
we softwaresystemen genereren in het algemeen vaak meer 
efficiëntie en daarmee een hogere winst. 
 
IV. Overheidsbeleid 
Ten slotte speelt ook stimulerend of afremmend overheidsbe-
leid in bepaalde sectoren een belangrijke rol. Zo heeft de 
milieu-investeringsaftrek een sturende werking en vormt de 
variabele fiscale afschrijvingsmogelijkheid een prikkel. Ook 
kan de implementatie van Europese richtlijnen zijn impact 
hebben. Actueel is bijvoorbeeld dat aanscherping van mili-
eueisen tot meer investeringen aanzet.  
  
 

Financierbaarheid belangrijke randvoorwaarde  
Voor het doen van investeringen is in veel gevallen externe 
financiering vereist. Veel investeringen worden immers ge-
daan met het oog op een toekomstig te genereren kasstroom. 
In de praktijk blijken MKB-bedrijven moeilijker in staat om 
financiering aan te trekken dan grote bedrijven. In lijn hier-
mee zijn MKB bedrijven over het algemeen terughoudender 
met investeren2. Het door de rijksoverheid in te richten MKB-
investeringsfonds voor snelgroeiende innovatieve bedrijven 
kan er als opvolger van de MKB-borgstellingsregeling voor 
zorgen dat de investeringen nog enigszins op peil blijven.  

 

                                                             
2 Zie bijv. Motivaction mei 2011 en EIM 2011 
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ING Voorspellingen

NEDERLANDSE ECONOMIE K1 K2 K3 K4 Jaar K1 K2 K3 K4 Jaar K1 K2 K3 K4 Jaar K1 K2 K3 K4 Jaar

BBP In % kok -2.2 -1.1 0.7 0.4 0.5 0.7 0.0 0.7 0.9 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.5
Particuliere consumptie -1.4 -1.2 -0.1 -0.3 1.3 -0.6 0.2 0.4 -0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
Overheidsconsumptie 1.4 1.7 1.2 0.3 -1.1 0.9 0.3 0.0 0.2 0.1 0.0 -0.1 0.2 0.3 0.3 0.2
Bedrijfsinvesteringen -4.6 -5.0 -3.5 -2.6 -1.3 2.3 -1.4 0.5 8.4 -2.0 -1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Uitvoer -5.9 -0.4 3.0 2.3 4.2 2.3 1.7 2.1 0.7 1.5 1.5 1.4 1.2 1.2 1.2 1.0
Invoer -5.5 -2.2 2.7 2.1 5.0 3.5 -0.4 1.6 2.4 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0
Voorraadvorming (% bijdrage BBP) -0.8 -0.6 0.1 0.7 0.6 1.6 -2.0 0.1 0.5 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.1

BBP In % joj -4.1 -4.8 -3.3 -2.0 -3.5 0.5 2.1 1.8 2.3 1.6 2.8 1.5 1.5 1.1 1.7 0.8 1.3 1.8 2.0 1.5
Particuliere consumptie -1.7 -3.5 -2.5 -2.6 -2.6 -0.8 0.2 0.8 1.4 0.4 -0.1 0.3 0.3 0.0 0.1 0.5 0.5 0.6 0.8 0.6
Overheidsconsumptie 4.2 5.1 5.8 4.2 4.8 1.7 1.2 0.8 0.3 1.0 1.3 0.6 0.3 0.2 0.6 0.2 0.4 0.7 1.0 0.6
Bedrijfsinvesteringen -6.6 -12.6 -17.5 -16.2 -13.2 -12.4 -5.1 -2.9 0.7 -5.1 9.9 5.3 5.7 6.2 6.8 -1.0 2.0 4.1 4.1 2.3
Uitvoer -11.7 -11.6 -7.6 -1.1 -8.1 9.1 12.0 11.0 11.1 10.8 7.0 6.1 5.9 5.2 6.0 5.7 5.4 5.1 4.7 5.2
Invoer -9.2 -10.9 -8.4 -3.4 -8.0 7.2 14.0 10.9 10.2 10.6 7.2 4.7 6.4 6.0 6.1 4.7 4.7 4.6 4.4 4.6
Voorraadvorming (% bijdrage BBP) -0.4 -1.0 -1.2 -0.6 -0.8 0.8 2.9 0.9 0.3 1.2 0.2 -1.6 0.3 0.0 -0.3 -0.5 -0.3 -0.1 0.1 -0.2

Industriële productie (verwrk. indus.) -12.7 -12.4 -7.8 -2.1 -8.9 5.4 9.1 5.6 5.4 6.4 6.2 2.0 4.1 3.8 4.0 1.8 2.7 1.7 1.8 2.0

Nationale CPI 1.9 1.6 0.3 0.9 1.2 0.9 1.0 1.6 1.7 1.3 2.0 2.2 3.0 2.8 2.5 2.5 1.9 1.6 1.9 2.0
Geharmoniseerde CPI 1.8 1.6 -0.1 0.6 1.0 0.5 0.4 1.3 1.5 0.9 2.0 2.4 3.1 2.8 2.6 2.6 1.9 1.6 1.9 2.0
Uurlonen (particuliere sector) 3.5 2.9 2.2 2.2 2.7 1.4 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.4 1.5 1.3 1.7 2.1 2.1 2.3 2.0
Werkloosheid (in % beroepsbev.) 4.1 4.7 5.1 5.4 4.8 5.7 5.6 5.3 5.2 5.5 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 5.1 5.0

Huizenprijs (Kadaster, WWI) -0.3 -2.8 -5.1 -5.0 -3.3 -4.3 -2.0 -0.6 -1.0 -2.0 -1.2 -2.0 -2.5 -2.3 -2.0 -2.2 -1.7 -1.4 -1.1 -1.6

Overheidssaldo In % BBP -5.4 -5.4 -3.7 -2.4

FINANCIËLE MARKTEN Periode ultimo

Driemaandsrente (Euribor, %) 1.51 1.10 0.75 0.65 0.63 0.77 0.89 1.01 1.24 1.54* 1.80 2.10 2.10 2.30 2.60 2.70
Tienjaarsrente (NL staatsobligatie,%) 3.73 3.79 3.51 3.56 3.33 2.81 2.50 3.14 3.64 3.31* 3.45 3.60 3.75 3.80 3.85 3.90
EUR/USD 1.33 1.40 1.46 1.43 1.35 1.22 1.36 1.34 1.42 1.44* 1.48 1.48 1.45 1.42 1.40 1.35
EUR/GBP 0.92 0.85 0.91 0.89 0.89 0.82 0.87 0.86 0.88 0.90* 0.92 0.90 0.88 0.85 0.83 0.80

Periode ultimo, in % joj

Particuliere betaaltegoeden -5.1 -3.9 -3.3 0.8 -2.4 2.3 ** ** ** 0.6*** 1.0 2.0
Particuliere spaartegoeden 10.2 9.8 10.5 7.0 9.3 4.6 ** ** ** 3.7*** 3.5 3.5
Bedrijfs betaal- en spaartegoeden -3.5 -4.1 1.4 3.9 -0.9 9.9 ** ** ** 4.6*** 6.0 2.5

Consumptief krediet 2.5 1.7 1.4 -0.6 1.7 -1.8 -2.3 -3.1 -2.4 -2.5 -1.5 -1.0
Hypothecair krediet 7.0 6.5 4.6 4.5 5.2 4.2 1.4 2.2 2.5 2.4 2.0 2.5
Bedrijfskredieten 9.3 6.5 5.0 3.2 6.9 2.9 2.0 1.9 3.1 2.3 6.0 3.5

INTERNATIONALE OMGEVING
BBP In % joj

VS -3.8 -4.1 -2.7 0.2 -2.6 2.4 3.0 3.2 2.8 2.9 2.3 2.2 2.1 2.0 2.2 2.0 2.3 2.4 2.4 2.3
Eurozone -5.2 -5.0 -4.1 -2.1 -4.1 0.8 2.0 2.0 1.9 1.7 2.5 1.9 1.7 1.7 1.9 1.2 1.3 1.5 1.7 1.5

Duitsland -6.6 -5.5 -4.4 -2.0 -4.7 2.3 3.9 3.9 3.8 3.5 4.8 3.3 3.2 3.3 3.7 2.2 2.1 1.8 1.9 2.0
Frankrijk -3.9 -3.2 -2.7 -0.7 -2.6 1.0 1.5 1.7 1.4 1.4 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 1.5 1.6 1.8 2.1 1.8
Italië -6.7 -6.3 -4.9 -3.0 -5.2 0.6 1.5 1.4 1.5 1.2 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.3 1.1
Spanje -3.5 -4.4 -3.9 -3.0 -3.7 -1.4 0.0 0.2 0.6 -0.1 0.8 0.6 0.8 0.8 0.7 0.7 0.9 1.1 1.2 1.3
België -3.7 -4.1 -2.7 -0.1 -2.7 1.7 2.7 2.0 2.1 2.1 3.0 2.1 2.2 2.1 2.3 1.4 1.7 1.8 1.8 1.7

VK -5.4 -5.9 -5.3 -2.8 -4.9 -0.3 1.6 2.5 1.5 1.4 1.6 1.2 0.8 1.8 1.4 1.9 1.7 2.1 2.3 2.0

Consumentenprijsinflatie In % joj

VS -0.1 -1.2 -1.3 1.5 -0.3 2.4 1.8 1.1 1.3 1.6 2.1 3.9 4.0 3.6 3.4 2.3 1.7 1.5 1.6 1.8
Eurozone 1.0 0.2 -0.4 0.5 0.3 1.1 1.5 1.7 2.0 1.6 2.5 2.7 2.9 2.4 2.6 1.7 1.5 1.5 1.8 1.6

Duitsland 0.8 0.2 -0.4 0.3 0.2 0.8 1.0 1.2 1.5 1.1 2.2 2.5 2.5 2.2 2.3 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8
Frankrijk 0.7 -0.2 -0.5 0.4 0.1 1.5 1.8 1.8 1.9 1.7 2.1 2.5 2.4 2.1 2.3 1.6 1.6 1.7 1.8 1.7
Italië 1.4 0.9 0.1 0.7 0.8 1.3 1.6 1.7 2.0 1.6 2.3 2.9 2.9 2.6 2.7 2.1 1.5 1.4 1.5 1.7
Spanje 0.5 -0.7 -1.0 0.2 -0.2 1.3 2.3 2.1 2.6 2.1 3.2 3.4 2.9 2.3 3.0 1.3 0.8 0.9 0.9 1.0
België 1.6 -0.3 -1.2 -0.3 -0.1 1.0 2.2 2.6 3.0 2.2 3.4 3.4 3.2 2.7 3.3 2.3 1.9 1.9 2.0 2.1

VK 3.0 2.1 1.5 2.1 2.2 3.4 3.5 3.1 3.4 3.3 4.1 4.6 5.1 4.7 4.6 3.3 2.0 1.4 1.4 2.0

Bron: ING. Voorspellingen cursief
* stand per 29 juni 2011 ** niet beschikbaar a.g.v. reeksbreuk in DNB-statistieken per juni 2010 *** gecorrigeerd voor reeksbreuk

2009 2010 2011 2012
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Disclaimer 
De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening 
weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning 
van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd 
zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of me-
ningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie 
hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals 
gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uitoefe-
ning van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING 
Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter 
informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van 
ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeve-
ling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop 
van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar 
informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle 
mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van 
de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport 
heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. 
geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie 
accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan ge-
wijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING 
Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werkne-
mers aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of 
indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik van 
(de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zet-
fouten in deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter be-
scherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op 
deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publica-
tie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. In Nederland 
is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van 
De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. 
 
De tekst is afgesloten op 29 juni 2011   

 


