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Einde van
de recessie?
Het CBS heeft aangegeven dat de Nederlandse economie uit
het dal raakt en er van kwartaal op kwartaal weer een, zij het
zeer bescheiden, groei is waar te nemen. Kunnen we nu ook
voor de bouw rekening houden met een sneller herstel dan tot
nu toe verwacht?
De kans hierop is helaas gering. Ten eerste is de bouwproductie
in het derde kwartaal weer verder gedaald. Ten opzichte van
het derde kwartaal van vorig jaar is de daling van de bouwproductie zelfs het meest omvangrijk van alle sectoren. De
toegevoegde waarde lag 8% lager dan in het derde kwartaal
van 2008. Deze ontwikkeling lag overigens in de lijn van de
verwachtingen. In de eerste helft van 2009 was de daling van
de toegevoegde waarde nog minder omvangrijk, zodat de
raming van het EIB voor heel 2009 nauw aansluit bij de
realisaties tot nu toe. In de raming gaan we uit van een
gemiddelde productiedaling van 5,5% dit jaar en daar lijken
we inderdaad op af te stevenen. Het feit dat de productie van
kwartaal op kwartaal in de bouw steeds verder terugloopt is
eveneens in lijn met de verwachtingen. Voor 2010 is het beeld
dan ook onveranderd ongunstig en houden we rekening met een
additioneel productieverlies - ten opzichte van 2009 - van 10%.

BOUWBELANG nummer 6

|

2009

Ook het beeld van de werkgelegenheid is ongunstig en zal de
komende tijd verder verslechteren. Dit heeft uiteraard te
maken met het verder wegzakken van productie, maar ook
met het gegeven dat de werkgelegenheid altijd met enige
vertraging reageert op de productie. Via beide kanalen zal de
werkgelegenheid nog geruime tijd onder druk staan en pas
in 2011 verwachten we dat het banenverlies tot staan wordt
gebracht.
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Het enige lichtpuntje is dat aan de daling van de orderportefeuilles in de B&U nu gaandeweg een einde lijkt te zijn gekomen
en dat de orderportefeuilles in de GWW zelfs al enkele maanden
weer toenemen. Daarmee is in ieder geval de kans op een nog
sterkere terugval van de bouwproductie, in vergelijking met
de ramingen, niet toegenomen. Dit is echter een schrale troost
voor bedrijven die nu al in de problemen zitten en voor werknemers die hun baan hebben verloren of nog gaan verliezen
in de komende tijd. Voor de bouw is het einde van de recessie
helaas nog niet aanstaande.
Taco van Hoek
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