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Groei consumptie trekt aan

Het volume van de binnenlandse individuele consumptie in het eerste
kwartaal is 4,3% groter dan in dezelfde periode van 1999. Uit de cijfers
van het CBS blijkt dat de groei begin 2000 weer aantrekt, na een lichte
terugval in de tweede helft van 1999. De extra dag, door het
schrikkeljaar, heeft de consumptie in het eerste kwartaal gestimuleerd.

Uitgaven aan voedings- en genotmiddelen relatief hoog

De volumetoename van de bestedingen aan voedings- en
genotmiddelen in het eerste kwartaal bedraagt 3,1%. De uitgaven aan
voedings- en genotmiddelen stonden in de afgelopen twee jaar onder
druk. Per hoofd van de bevolking was er in deze periode zelfs sprake
van een daling. In de tweede helft van 1999 begint zich een herstel af te
tekenen, dat doorzet in het eerste kwartaal van 2000. De extra koopdag
geeft de bestedingen een positieve impuls.

Forse groei bij duurzame goederen

Het niveau van de uitgaven aan duurzame goederen in het eerste
kwartaal ligt 7,7% boven dat van een jaar eerder. In de eerste drie
maanden van 2000 heeft de consument  met name meer elektronica en
vervoermiddelen aangeschaft.

De hoge volumegroei bij de duurzame goederen houdt al geruime tijd
aan, al namen de bestedingen in de laatste twee kwartalen van 1999
minder fors toe. Aan deze terugval in de groei lijkt nu een einde
gekomen.

Bestedingen aan overige goederen 3,5% toegenomen

Het volume van de bestedingen aan overige goederen in het eerste
kwartaal neemt met 3,5% toe. Met uitzondering van het nauwelijks
gestegen energieverbruik wordt de groei bij deze consumptiecategorie
breed gedragen. Naast energie en motorbrandstoffen maken onder
andere lectuur, medicijnen, bloemen en was- en reinigingsmiddelen
deel uit van deze groep.
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Groei diensten stabiel

De grootste consumptiecategorie, die van de diensten, heeft een
aandeel in de binnenlandse bestedingen van bijna zestig procent. In het
eerste kwartaal ligt het niveau van de bestedingen 3,7% hoger dan in
hetzelfde tijdvak van 1999. Een sterke stijging doet zich voor bij de
uitgaven aan vervoer en communicatie en aan financiële en zakelijke
diensten. De bestedingen aan woningdiensten, medische diensten en
welzijnszorg kenmerken zich door een gematigde volumegroei.

Technische toelichting
De consumptiecijfers sluiten aan op de uitkomsten van de Nationale
rekeningen 1998 en de reguliere Kwartaalrekeningen. De uitkomsten
voldoen daarmee aan de internationale richtlijnen voor het
samenstellen van Nationale rekeningen (ESR’95). Het persbericht
beschrijft de ontwikkeling van de binnenlandse werkelijke individuele
consumptie. Dit begrip omvat alle bestedingen die rechtstreeks ten
goede komen aan individuele consumenten, ongeacht of deze daarvoor
zelf betalen of dat de overheid of een derde (b.v. een verzekeraar) dit
doet. Het gaat om de uitgaven op Nederlands grondgebied: dus ook de
uitgaven van buitenlandse ingezetenen in Nederland. De uitgaven van
Nederlandse ingezetenen in het buitenland zijn niet in dit cijfer
opgenomen. De binnenlandse consumptieve bestedingen zijn verdeeld
in vier hoofdcategorieën.

Het in de tabel opgenomen begrip ‘nationale consumptie’ bevat in
tegenstelling tot de term ‘binnenlandse consumptie’ wel de bestedingen
van Nederlandse ingezetenen in het buitenland, maar niet de uitgaven
van buitenlandse ingezetenen in Nederland.

De groeicijfers zijn steeds gebaseerd op een vergelijking met de
overeenkomstige periode van voorgaand jaar. De ontwikkelingen
(volumemutaties) zijn voor prijsveranderingen gecorrigeerd.
Weersomstandigheden en de samenstelling van de koopdagen kunnen
van invloed zijn op de uitkomsten van de maandcijfers. Zo wordt op een
vrijdag of zaterdag meer uitgegeven dan op een maandag of dinsdag.
Voor deze effecten is niet gecorrigeerd.

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, mw. K. van der Ven, tel. (070) 337 48 66. Overige informatie
kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
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Ontwikkeling van de individuele consumptie (binnenlands)
Procentuele mutaties t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder

1999

Kw4

1999

Jaar

2000

Jan.

2000

Feb.

2000

Mrt.

2000

Jan-
mrt.

VOLUMEMUTATIES

Voedings- en genotmiddelen 2,1 0,4 -3,4 4,7 8,0 3,1

Duurzame goederen 4,5 6,7 5,7 12,8 5,7 7,7

Overige goederen 2,1 3,2 3,7 2,8 4,0 3,5

Diensten 3,6 3,5 3,5 3,6 4,0 3,7

Individuele consumptie
binnenland 3,4 3,7 3,1 5,1 4,8 4,3

Individuele consumptie
nationaal 3,3 3,9 3,2 5,1 4,7 4,3

WAARDEMUTATIES

Voedings- en genotmiddelen 3,2 2,2 -3,0 4,3 7,4 2,9

Duurzame goederen 4,8 7,5 5,3   12,2    5,0 7,2

Overige goederen 6,7 7,0 9,6 9,8 11,6 10,4

Diensten 6,6 6,3 6,8 6,6 7,1 6,8

Individuele consumptie
binnenland 5,9 6,0 5,8 7,7 7,3 6,9

Individuele consumptie
nationaal 5,8 6,1 5,8 7,7 7,3 6,9

Bron: CBS


