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Nederlandhoudt
groei vast, ondanks
onzekerheden
DeNederlandse economie trekt
zichweinig aan vanalle inter-
nationale onzekerhedenende
stikstofcrisis. Innovember zijn
zowel debedrijfsinvesteringen
als de consumptieveuitgaven
vandeburgers verder toegeno-
men, zomelddehetCBSgisteren.
Veelwijst eropdat de groei van
de economie in eengezond tem-
po voortgaat.Het bedrijfsleven
heeft innovember 3,7%meer
geïnvesteerddan indezelfde
maandeen jaar eerder.
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Nederlandhoudt
groei vast, ondanks
onzekerheden

Van onze redacteur
Amsterdam

DeNederlandse economie trekt zich weinig
aan van alle internationale onzekerheden en
de stikstofcrisis. In november zijn zowel de
bedrijfsinvesteringen als de consumptieve
uitgaven verder toegenomen, zomeldde het
Centraal Bureau voorde Statistiek gisteren.

‘Alsde trendvanoktoberennovemberook
indecember isdoorgezet, rolteroverhetvier-
de kwartaal weer een redelijk groeicijfer uit’,
zegt hoofdeconoomPeterHein vanMulligen
vanhetCBS.Hij zegtdatdegangvanzaken in
hetvierdekwartaalerg lijktopdie inhetderde
kwartaal. ‘Het is inzekerezinbusinessasusu-
al. Er isweinig veranderd.’ Inhet derdekwar-
taal bedroegdegroei 0,4%.
Veel wijst erop dat de groei van deNeder-

landseeconomie ineengezond tempovoort-
gaat.Hetbedrijfslevenheeft innovember3,7%
meergeïnvesteerddanindezelfdemaandeen
jaareerder.Overoktoberwasdatmet5,3%nog
ietsmeer.TochspreektVanMulligenvaneen
mooi resultaat, temeer omdat november in
2019 eenwerkdagminder telde dan in 2018.
Zou voor dat effect een correctie op de cijfers
plaatsvinden, dan valt het resultaat over no-
vembernoggunstiger uit.

De onzekerheden over het verloop van de
handelsoorlogendeafwikkelingvandebrexit
duweninveel landendeinvesteringenomlaag.
InNederlandiserweinigvanterugtezieninde
cijfers.Deinvesteringsgroei lijkt in2019uit te
komenopbijnahetdrievoudigevandegemid-
deldeeconomischegroeienfungeertdaarmee
als trekpaard vande economie.

VolgensVanMulligenwarendie investerin-
genookindemaandnovembervanvorig jaar
weer breed gespreid,met—ondanks depro-
blemenmet stikstof- en pfas-regels—flinke
plussen voor de bouw. De bedrijfsinvesterin-
gen,ondermeer innieuwemachines,vertoon-
deneveneensheelstevigestijgingen.Vanjuni
tot enmet augustus vorig jaar leek het erop
datde investeringsgroei vaart verloor;overde
maanden september tot en met november
blijkt dat niet langerhet geval.

AnalistMarcelKlokvanINGzegtenigevrees
te hebben gehad dat de stikstof- en pfas-nor-
mendiebouwbedrijvensindsdezomerparten
spelendeinvesteringeninhetvierdekwartaal
zouden schaden. ‘In dat licht vallen de cijfers
ergmee.Voordecember verwacht ikweereen
goedcijfer.Vooruitlopendopdestijgendeaan-
schafprijzenvanauto’sdoordenieuwe regels
denk ik dat er extra in auto’s zal zijn geïnves-
teerd,bijvoorbeelddoorleasemaatschappijen.’
De consumptieve bestedingen zijn in no-

vembermet1,3%toegenomenvergelekenmet
dezelfdemaandeenjaareerder.Datis ietsmin-
der dan in oktober,maar komt overeenmet
hetgemiddeldeoverdeeerderemaandenvan
2019. De consument gaf in november vooral
meer geld uit aan duurzame goederen zoals
auto’s, woninginrichting en huishoudelijke
apparaten,met eenplus van2,0%.Voeding is
begin2019duurdergewordendoordeverho-
gingvanhet lagebtw-tarief.Tochheeftdecon-
sument in november 1,0%meer uitgegeven
aan voedings- engenotmiddelen.

Klokspreektvan‘solideconsumptiecijfers’
en denkt dat er in 2020 nog een schepje bo-
venop komt door de naar verwachting flink
stijgendekoopkracht.
Het vertrouwen van consumenten in het

economisch klimaat blijkt al even stabiel en
onveranderlijk. De stemming onder consu-
menten verandert nauwelijks, aldus het CBS
gisterenoverhetvertrouwenscijferoverdeeer-
stemaandvanhetnieuwejaar.Hetconsumen-
tenvertrouwenisuitgekomenop-3. Indecem-
berwasdat -2.

Over heel 2019 fluctueerde dit cijfer in een
nauwe bandbreedte van -4 tot +2. In de afge-
lopen twintig jaar kwamhet gemiddelde uit
op -4.

$ Deconsumptieve uitgaven
zijn in november gestegen

$ Daarnaast namenookde
bedrijfsinvesteringen toe

$ Veelwijst eropdat economie in
gezond tempo zal blijven groeien

M A C R O - E C O N O M I E

Economie lijkt zich
weinig aan te trekken
van onzekerheden
rond de stikstof- en
pfas-crisis

Als de trend ook in
december doorzet,
rolt er voor het vierde
kwartaal een ‘redelijk
groeicijfer’ uit
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