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Het CBS
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het Ministerie van
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Consumptie stimuleert economische groei
Het volume van de binnenlandse consumptieve bestedingen in de
eerste helft van dit jaar is 4,0% groter dan in dezelfde periode van
1998. De gezinsconsumptie handhaaft met deze toename het hoge
groeitempo. Wel blijft de groei enigszins achter bij de uitzonderlijk
sterke stijging in 1998, zo blijkt uit de cijfers van het CBS.

De economische groei in het eerste halfjaar, afgemeten aan de volume-
ontwikkeling van het bruto binnenlands product (BBP), bedraagt 3,1%.
Deze toename kan volgens het CBS voor een belangrijk deel
toegeschreven worden aan de robuuste groei van de gezins-
consumptie. Van de BBP-toename komt 2,5 procentpunt voor rekening
van de consumptie door gezinnen.

Duurzame goederen: zeer gewild

Van de onderscheiden consumptiecategorieën kent de meest
conjunctuurgevoelige groep, de duurzame goederen, in de eerste helft
van dit jaar het hoogste groeicijfer (8,9%). Dit stijgingspercentage ligt
zelfs hoger dan de jaargroei van deze categorie in het vorige jaar.
Gezinnen geven vooral meer uit aan elektronica en aan nieuwe auto’s.

Uitgaven aan voeding afgenomen

Aan voedings- en genotmiddelen is in het eerste halfjaar van 1999
minder besteed dan in dezelfde periode van vorig jaar. Het volume is
1,5% kleiner dan een jaar eerder.  De dalingen doen zich in vrijwel alle
onderscheiden assortimentsgroepen voor. Uitzonderingen zijn vis,
brood en ijs.

Sterke toename bij uitgaven aan vervoer en communicatie

De diensten en de overige goederen vormen, met een aandeel van
tweederde in het totaal, veruit de grootste categorie. Het volume van
deze categorie is in het eerste halfjaar 3,7% groter dan een jaar eerder.
Sterke groeiers zijn de vervoers- en communicatiediensten en de
financiële en zakelijke diensten. De uitgaven aan horeca en aan
verwarming, verlichting en water blijven wat achter. Bij de laatste groep
spelen de relatief zachte weersomstandigheden een rol.
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Technische toelichting
Het persbericht beschrijft de ontwikkeling van de binnenlandse
consumptieve bestedingen. Het gaat hier om uitgaven op Nederlands
grondgebied: dus ook de uitgaven van buitenlandse toeristen in
Nederland. De uitgaven van Nederlandse toeristen in het buitenland zijn
niet in dit cijfer opgenomen.
De binnenlandse consumptieve bestedingen zijn verdeeld over drie
hoofdcategorieën: voedings- en genotmiddelen, duurzame consumptie-
goederen en diensten en overige goederen. De groeicijfers zijn steeds
gebaseerd op een vergelijking met de overeenkomstige periode van
voorgaand jaar. De ontwikkelingen (volumemutaties) zijn voor prijs-
veranderingen gecorrigeerd. De samenstelling van de koopdagen is
van invloed op de uitkomsten van de maandcijfers. Zo wordt op een
vrijdag of zaterdag meer uitgegeven dan op een maandag of dinsdag.
Voor deze kalendereffecten is niet gecorrigeerd. De consumptiecijfers
zijn aangepast aan de uitkomsten van de reguliere Kwartaalrekeningen.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie en meer details over dit onderwerp kunt u
contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in
Voorburg, Dhr. W. Ludwig, tel. (070) 337 48 13. Overige informatie kunt
u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Ontwikkeling van de binnenlandse consumptieve bestedingen
Procentuele mutaties t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder

1999   Jan -

Kw1 Kw2 Apr. Mei. Jun. Jun.

Volumemutaties

Voedings- en genotmiddelen -3,3 0,2 2,1 -3,0 1,8 -1,5

Duurzame goederen 10,5 7,5 8,9 3,4 10,3 8,9

Diensten en ov. goederen 3,9 3,6 3,3 3,2 4,1 3,7

Binnenlandse consumptie 4,1 3,9 4,2 2,4 5,0 4,0

Waardemutaties

Voedings- en genotmiddelen -0,7 2,1 4,0 -1,3 3,7 0,7

Duurzame goederen 10,9 8,1 9,3 4,2 11,1 9,4

Diensten en ov. goederen 5,9 6,2 5,9 5,9 6,9 6,1

Binnenlandse consumptie 5,9 6,0 6,3 4,6 7,3 6,0

Bron: CBS


