
Econometer 2e kwartaal 2020

Econometer Covid-19

Over het 4e kwartaal 2019 en het 1e kwartaal 2020 zijn er geen Econometers  
verschenen omdat deze niet zouden stroken met het beeld van de economie op  
dat moment. Dit had natuurlijk alles te maken met de Covid-19 crisis en de abrupte 
omslag in de economische ontwikkeling die dit met zich meebracht. Omdat in  
de Econometer gehanteerde statistische gegevens altijd circa 2 tot 3 maanden na  
afloop van het kwartaal verschijnen zouden wij, terwijl er dagelijks berichten waren 
over bedrijven die in moeilijkheden kwamen en mensen die hun banen verloren, 
gegevens publiceren die een positieve trend lieten zien. Doordat de maatregelen  
pas aan het einde van het 1e kwartaal (maart 2020) werden ingevoerd waren de 
gemiddelde cijfers, door de positieve ontwikkelingen van de maanden januari en 
februari, voor het 1e kwartaal gematigd positief. Omdat dit waarschijnlijk veel 
verwarring en meer vragen dan antwoorden zou opleveren ervoor gekozen om voor  
deze twee kwartalen geen Econometer uit te brengen. 

Nu we de eerste negatieve gevolgen van de Covid-19 crisis in de cijfers voor 2020  
in beeld kunnen brengen is het ook tijd voor een update van de Econometer. 
In deze Econometer zal er naast een duiding van de ontwikkelingen in het 2e kwartaal 
2020 eveneens kort gekeken worden naar de ontwikkelingen in het 4e kwartaal 2019  
en het 1e kwartaal 2020.  

Covid-19 zorgt voor enorme economische krimp

In het 2e kwartaal van 2020 kromp de economie in Nederland met maar liefst 8,5%  
ten opzichte van het 1e kwartaal 2020. Een dergelijke krimp was nog nooit gemeten. 
De grootste kwartaal-op-kwartaaldaling hiervoor was 3,6% in het 1e kwartaal van 2009 
ten tijde van de financiële crisis. Deze krimp is met name veroorzaakt door een daling 
van de consumptie door huishoudens, maar ook door een daling van de investeringen 
door bedrijven en het handelssaldo. In het 1e kwartaal van 2020 was de kwartaal-op-
kwartaaldaling met 1,5% nog zeer beperkt doordat er in de maanden januari en 
februari nog sprake was van groei die in maart abrupt ten einde kwam door  
de beperkende Covid-19 maatregelen die werden ingevoerd. Hiermee kwam er  
een einde aan een onafgebroken groei sinds het 3e kwartaal van 2013. 

De zwaarste klappen vielen in de sectoren Handel, Vervoer en Horeca (-16,6%) en 
Cultuur, Recreatie en overige diensten (-37,4%). Dit had natuurlijk alles te maken  
met het sluiten van de horeca en het vrijwel wegvallen van internationaal verkeer. 
Hierdoor kreeg de Zakelijke dienstverlening eveneens een zware klap kreeg (-12,4%). 
Binnen deze sector werden vooral de uitzend- en reisbranche zwaar getroffen.  
Ook de productie in de Zorg daalde enorm (-21%). Dit kwam doordat veel afspraken  
en operaties in ziekenhuizen, bij huisartsen en in de mondzorg werden uitgesteld.  
Als gevolg van de Covid-19 crisis zijn heel veel kosten gemaakt voor de intensive care. 
Daar waren geen afspraken over gemaakt en die kosten moeten nog gedekt worden 
waardoor die omzet ook nog niet kan worden meegerekend. Verwacht wordt dat  
de productie van de zorg zich spoedig herstelt en uiteindelijk zelf hoger uitkomt  
dan eerder voorzien. 
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Economische groei
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Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Bij de werkloosheid zien we de gevolgen van de Covid-19 crisis steeds duidelijker 
naar voren komen. Waar het werkloosheidspercentage in het 1e kwartaal in 
Nederland nog gelijk was aan het 4e kwartaal van 2020 zien we in het 2e kwartaal 
een stijging van 0,5%punt van 3,3% naar 3,8%. De werkloosheid in Gelderland  
ligt nog altijd onder het landelijk gemiddelde, maar steeg de afgelopen periode  
wel harder dan het landelijk gemiddelde. Zo steeg hier de werkloosheid in  
het 1e kwartaal van 2020 al met 0,3%punt naar 3,2% en liep dit in het 2e kwartaal 
met nog eens 0,4%punt op naar 3,6%. 1 De beperkte stijging van de werkloosheid  
ten opzichte van de enorme daling van het BBP is grotendeels te verklaren door  
de overheids maatregelen. De verwachting is dat de werkloosheid nog verder op  
zal lopen zodra de overheid de steunmaatregelen (waaronder NOW), waarbij zij  
het grootste deel van de lonen betalen voor bedrijven die getroffen zijn door  
de Covid-19 crisis, gaat afbouwen. 

Bij de werkgelegenheidsgraad, het aantal banen als percentage van de beroeps-
bevolking, zagen we dat deze in Nederland vanaf halverwege 2019 tot en met  
het 1e kwartaal van 2020 nagenoeg gelijk bleef. In Gelderland zagen we in het  
1e kwartaal van 2020 zelfs een stijging waardoor de werkgelegenheidsgraad op 
69,5% kwam. In het 2e kwartaal van 2020 zien we de impact van Covid-19 duidelijk 
naar voren komen. Voor Nederland daalde de werkgelegenheidsgraad van 68,9% 
naar 67,9% en in Gelderland was er een daling van 69,5% naar 68,6%. Het aantal 
nieuwe vacatures daalt sinds het 4e kwartaal van 2019. In Gelderland is het aantal 
nieuwe vacatures ongeveer gelijk aan het niveau van 2012 terwijl Nederland nog  
iets boven het niveau van 2012 zit. Maar de grafiek maakt ook duidelijk dat er bij  
het aantal vacatures sprake is van een vertragingseffect. De laagste scores werden 
niet tijdens de economische crisis gehaald, maar in de jaren direct erna. Er bestaat 
daarom een reële kans dat het aantal nieuwe vacatures nog verder zal dalen.  

Bij de bevolkingsgroei zien we dat deze nog langzamer gaat dan in de afgelopen 
jaren, maar de verschillen zijn door de toch al beperkte groei heel gering. Hiervoor 
zijn 2 oorzaken, met name is april daalde de bevolking sterk doordat toen sprake was 
van een piek in de covid-19sterfte. Daarnaast zorgden de beperkende maatregelen 
ervoor dat de migratie flink daalden. Met name in april en mei kwamen er per saldo 
nauwelijks migranten bij. 2

1 De stijging zet ook flink door, aan het einde van  

het 2e kwartaal (juni 2020) lag het maandcijfer van  

de werkloosheid in Nederland echter al op 4,3%.  

Hiervoor is nog geen provinciaal cijfer beschikbaar. 
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Ontwikkelingen in het bedrijfsleven

De COVID-19-crisis lijkt vooralsnog weinig invloed te hebben op het aantal 
faillissementen. Uit de historische context zien we echter dat faillissementen  
vaak pas een tijdje na het begin van de crisis beginnen te stijgen. Dit zogenoemde 
vertragingseffect komt onder andere doordat bedrijven het nog een tijdje kunnen 
volhouden met buffers die zij hebben opgebouwd. Ook is er deze keer sprake van 
overheidssteun die bedrijven helpt het hoofd boven water te houden waardoor  
het aantal faillissementen kunstmatig laag wordt gehouden. Zodra deze steun 
afneemt kan het zijn dat er alsnog een flinke piek in het aantal faillissementen 
komt. Voor bedrijven in bijvoorbeeld de industrie en bouw geldt ook dat zij vaak  
een orderportefeuille hebben waardoor zij nog enkele maanden vooruit kunnen.

De tweede grafiek laat echter zien dat het percentage bedrijven in de industrie  
met omzetgroei snel afneemt. Er komen door de stilgevallen handel weinig  
nieuwe orders meer binnen en de industriebranche verwacht dan ook dat veel 
bedrijven in de moeilijkheden komen in de 2e helft van 2020. Naast het verminderde 
aantal orders speelt ook de ontwrichting van de wereldwijde materialenketens 
daarin een belangrijke rol. Door de wereldwijde pandemie worden onderdelen vaak 
met veel vertraging geleverd waardoor hele supply chains in de problemen komen.

Zoals eerder in deze Econometer is aangegeven heeft de Cultuur & Recreatie sector 
een zware klap gekregen door de Covid-19 maatregelen. Dit is heel goed terug te  
zien in het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties. Door de maatregelen  
is het aantal bezoekers teruggevallen naar het niveau van meer dan 10 jaar geleden. 
Vooral het internationale toerisme kwam volledig stil te liggen door de sluiting  
van vele grenzen, de negatieve reisadviezen en de angst van de bevolking om op  
reis te gaan. Veel mensen kozen tijdens de zomervakantie om thuis te blijven of in 
het eigen land op vakantie te gaan. Gelderland is al sinds vele jaren binnenlandse 
vakantieprovincie nr. 1 Een stuk bescheidener is de positie als we kijken naar  
het aandeel internationale gasten. Dit bedraagt 3,7% van het landelijke totaal.  
De forse terugloop van het aantal internationale verblijfsgasten liet zich ook in 
Gelderland voelen. Maar door het geringere marktaandeel op de internationale 
markt en de sterke positie op de binnenlandse markt was in totaliteit de daling  
in Gelderland minder sterk dan in Nederland.

Bij deze getallen en percentages wordt er gebruik 

gemaakt van een voortschrijdend 12maandsgemiddelde.

Gebruikte bronnen: zie grafiekjes, trendstilering  

Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland
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De impact op de woning- en bedrijfsgebouwenmarkt

Op de woningmarkt is het effect van Covid-19 nog totaal niet terug te zien. 
Woningprijzen blijven stijgen en ook het aantal verkochte woningen gaat nog  
altijd omhoog. De reden voor het blijvende stijgen van de woningprijzen kan  
onder meer verklaard worden door het slepende woningtekort in heel Nederland. 
Ook zien we dat het aantal verkochte woningen nog steeds stijgt. Dit kan onder 
meer verklaard worden doordat het kopen van een woning vaak een langer traject  
is, waar men al mee bezig was voor de Covid-19 crisis toesloeg. Ook zagen we  
eerder in deze Econometer al dat de werkloosheid nog niet veel was gestegen  
wat mogelijk ook kan bijdragen aan de bereidheid van de mensen om huizen  
te blijven kopen. 
Als we het 2e kwartaal 2020 vergelijken met het 2e kwartaal 2019 zien we  
wel een lichte daling van het aantal verkochte woningen, maar of die trend  
zich sterk genoeg doorzet om de stijgende lijn af te buigen valt nog te bezien.  
Het aantal bouwvergunningen daalde al ruim voor Covid-19 crisis zijn intrede  
deed en deze trend heeft zich doorgezet. Hier spelen andere zaken zoals de 
stikstofproblematiek een belangrijke rol. 

Bij deze getallen en percentages wordt er gebruik 
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Het vertrouwen

Om de economie weer op gang te helpen wordt vaak gezegd dat geld moet rollen. 
Daarmee wordt bedoeld dat consumenten en bedrijven geld moeten uitgeven.  
De bereidheid daartoe wordt in een belangrijke mate bepaald door het vertrouwen. 
Bij het consumentenvertrouwen gaat het om vertrouwen in de economische  
situatie, werkloosheid en de koopbereidheid van consumenten. Bij het producenten - 
vertrouwen gaat het om 9 indicatoren, waaronder het economisch klimaat en 
verwachtingen over de omzet. Niet geheel verrassend heeft de Covid-19 crisis een 
enorme impact op het vertrouwen van zowel consumenten als ondernemers. 

Gelderland

Nederland

Consumentenvertrouwen
Saldo van positieve en negatieve antwoorden (uitgedrukt in %), kwartaalcijfers

Bron: CBS
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Zoals in de grafieken is te zien nam zowel het producentenvertrouwen als  
het consumentenvertrouwen al af sinds het 3e kwartaal van 2018, ruim voordat 
Covid-19 zijn entree maakte. Door de moeilijke gang van zaken rondom de Brexit  
en de spanningen tussen de Verenigde Staten en China waren er al twijfels over  
de richting waarin de economie zich zou gaan bewegen. Bij het consumenten-
vertrouwen zagen we in het eerste kwartaal van 2020 dat deze daling zich  
langzaam doorzette. In het 2e kwartaal van 2020 zien we echter een enorme daling 
van het vertrouwen. Deze daling is vergelijkbaar met de dalingen na de economische 
crisis in 2008 en de 2e klap van die crisis in 2011. De ondernemers maakten zich al 
eerder zorgen over de impact van Covid-19, in het 1e kwartaal daalde het ondernemers-  
vertrouwen enorm. In het 2e kwartaal was het ondernemersvertrouwen nog iets 
lager, maar deze daling was veel kleiner dan in het 1e kwartaal. 

Uit de Conjunctuur Enquête Nederland bleek zelfs dat de stemming onder 
ondernemers in alle provincies langzaam verbetert. Dit heeft te maken met de 
versoepelingen die werden aangekondigd. De Gelderse ondernemers zijn behalve  
over de verwachtingen over de omzet positiever gestemd dan het Nederlands 
gemiddelde. Vooral over de buitenlandse omzet en de personeelssterkte zijn de 
Gelderse ondernemers relatief positief. Per saldo verwacht 0,9% van de ondernemers 
een stijging van de buitenlandse omzet. Qua personeel is dit iets minder gunstig, 
maar met per saldo -1,8% is het aantal ondernemers dat een afname van het 
personeelsbestand verwacht relatief laag. 

Conjunctuurenquête Nederland

Begin 3e kwartaal 2020.

Hoe donkerder de kleur, hoe optimistischer het bedrijfsleven. Voor meer informatie zie: COEN rapport-2020 (pagina 10)

Meer informatie: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland

Economisch klimaat Omzet Buitenlandse omzet

Personeelssterkte Investeringen Ontwikkeling winstgevendheid
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