
Consumentenprijsindex 
In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de 
periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers in 
deze publicatie niet correct.  
Het persbericht van 9 september 2003 bevat de gecorrigeerde cijfers voor de reeks voor alle 
huishoudens en voor de geharmoniseerde consumentenprijsindex. 
 

http://www.cbs.nl/nl/publicaties/persberichten/2003/pb03n165.pdf
http://www.cbs.nl/nl/publicaties/persberichten/2003/pb03n810.pdf


� Algemeen: somber met een paar lichtpuntjes
� Economische groei 2e kwartaal 2002: 0,1%
� Producentenvertrouwen: in juli fors verbeterd

Algemeen
Het economisch beeld voor ons land blijft in augustus 2002 somber, maar
een aantal indicatoren ontwikkelt zich positief. De economie is in het
tweede kwartaal amper gegroeid (0,1%). Alleen de consumptie geeft aan
de bestedingenkant de economie nog een impuls (zie Focus). Het consu-
mentenvertrouwen blijft dalen. In augustus is de vertrouwensindex drie
punten lager dan in juli. De inflatie is voor de tweede maand op rij met
0,1%-punt opgelopen en komt in juli uit op 3,5%. De trend van de gere-
gistreerde werkloosheid blijft stijgend. In het afgelopen half jaar zijn er
per maand gemiddeld 6 duizend werklozen bijgekomen. Positief zijn
daarentegen de laatste ontwikkelingen in de industrie. In het tweede
kwartaal dit jaar is de seizoengecorrigeerde industriële productie iets
groter dan in het eerste. Een dergelijke ontwikkeling heeft zich anderhalf
jaar lang niet voorgedaan en kan erop duiden dat de industrie het diepte-
punt van de teruggang heeft bereikt. Daarnaast is in juli het vertrouwen
van de producenten in de industrie sterk verbeterd. Ondernemers zijn
met name aanzienlijk positiever gestemd over hun toekomstige produc-
tie. Een lichtpuntje is ook de ontwikkeling van de aandelenkoersen. Na
forse dalingen in juni en juli laat de CBS-herbeleggingsindex in de eerste
drie weken van augustus een klein herstel zien.

Economische groei
In het tweede kwartaal van 2002 is het volume van het bruto binnenlands
product (BBP) 0,1% groter dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar.
Omdat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal ook al nauwe-
lijks groeide is de economische groei in het eerste halfjaar van 2002 uitge-
komen op 0,2%. In het tweede kwartaal is minder geïnvesteerd en min-
der geëxporteerd dan een jaar eerder. Het volume van de investeringen
in vaste activa is 3,3% kleiner dan in het tweede kwartaal van 2001. De
uitvoer van goederen en diensten laat voor het derde achtereenvolgende
kwartaal een volumedaling zien. Het tempo van de teruggang zwakt
echter af. De invoer van goederen en diensten vertoont een vergelijkbaar
beeld. Aan de productiekant van de economie zijn er uiteenlopende ont-
wikkelingen. Het productievolume van de producenten van goederen is
1,3% kleiner dan een jaar eerder. De industriële productie is lager dan in
het tweede kwartaal van vorig jaar, maar deze daling is iets minder groot
dan die in het eerste kwartaal. In de commerciële dienstverlening is de
groei vrijwel nihil. De productiegroei van de niet-commerciële dienstver-
lening, zoals de zorg en de overheid, ligt vanaf het eerste kwartaal van
2001 ruim boven de BBP-groei.

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de onder-
nemers in de industrie, is in juli 2002 sterk verbeterd en uitgekomen op
1,5. In juni van dit jaar lag de stemmingsindicator nog op –2,9. Een stij-
ging van deze omvang (+ 4,4) is sinds eind 1993 niet meer voorgekomen.
Of de stijging van het producentenvertrouwen zich ook in de komende
maanden zal voortzetten moet echter worden afgewacht. De grootste bij-
drage aan het verbeterde producentenvertrouwen zijn de sterk gestegen
verwachtingen van de ondernemers ten aanzien van de bedrijvigheid in
de periode augustus-oktober. Dit is vooral het geval bij de producenten
van consumptiegoederen, die zelfs een zeer forse toename van de pro-
ductie verwachten. Maar ook de producenten van halffabrikaten ver-
wachten een verdere verbetering van de productie in deze periode. In de
sector investeringsgoederen zijn de verwachtingen nauwelijks gewijzigd.
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Kerngegevens recente ontwikkelingen
Procentuele mutaties t.o.v. dezelfde periode het jaar daarvoor, tenzij anders aangegeven

1995/99 2000 2001 2001 2002 2002
gemidd.

3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. april mei juni juli

Economische kernvariabelen (volume)
Bruto binnenlands product 3,6 3,3 1,3 1,0 0,4 0,2 0,1 – – – –
Invoer goederen en diensten 7,8 10,6 1,9 1,3 –5,0 –4,4 –3,5 – – – –
Consumptie 3,3 3,1 1,8 1,8 1,9 1,8 1,7 – – – –

Overheid 2,1 1,9 3,1 3,2 3,3 3,2 3,0 – – – –
Gezinnen 3,9 3,6 1,2 1,1 1,3 1,2 1,1 – – – –
w.o.Individuele consumptie binnenland – 3,4 1,2 1,6 1,8 1,6 1,7 2,3 1,9 0,9 –

w.v.Voedings- en genotmiddelen 1,5 1,3 –0,1 –2,4 0,5 0,5 1,0 1,4 5,6 –3,7 –
Duurzame consumptiegoederen 5,6 5,7 –0,6 1,7 0,9 1,4 0,3 3,2 –2,4 0,4 –
Overige goederen – 1,6 2,2 2,4 3,5 1,3 2,9 2,5 3,4 2,7 –
Diensten – 3,4 1,8 2,3 2,0 2,0 2,0 2,1 2,3 1,6 –

Bruto investeringen in vaste activa 5,8 3,5 –0,8 –1,1 –1,2 –0,9 –3,3 – – – –
Bedrijven 6,1 2,5 –2,5 –2,8 –2,2 –1,9 –4,3 – – – –
Overheid 4,1 9,7 9,3 8,1 4,5 5,6 2,6 – – – –

Uitvoer goederen en diensten 6,9 10,9 1,7 0,4 –4,1 –3,1 –2,2 – – – –

Productie (volume)
Delfstoffenwinning 0,4 –2,5 5,8 9,5 8,6 –3,9 – –13,2 1,8 6,1 –
Industrie 2,4 5,0 0,2 –2,0 –3,2 –2,5 – –5,2 –2,1 –3,0 –
Energie- en waterleidingbedrijven –0,1 1,5 6,0 0,3 1,1 –0,7 – –0,1 0,2 0,5 –
Bouwnijverheid 1,3 4,0 2,1 3,3 2,0 1,6 – – – – –

Prijzen
Consumentenprijsindex 2,1 2,6 4,5 4,6 4,3 3,8 3,5 3,6 3,3 3,4 3,5
Producentenprijzen industrie afzet 1,0 11,6 1,3 –0,3 –4,9 –3,5 –3,4 –2,5 –3,6 –3,9 –
Producentenprijzen industrie verbruik 1,1 19,2 –0,1 –2,1 –9,7 –5,9 –4,7 –3,1 –5,4 –5,8 –
Aardolie, North Sea Brent (in $ per barrel) 17,60 28,53 24,97 25,86 19,98 21,60 25,45 25,81 25,82 24,72 25,29
Goud (in euro per 1 gram fijn) 9,15 9,93 9,91 10,14 10,07 10,88 11,08 11,20 11,00 11,05 10,35

Cao-lonen
Particuliere bedrijven 2,3 3,3 4,7 4,9 4,9 5,1 3,9 4,2 3,9 3,7 3,3
Overheid 2,0 3,0 4,5 4,4 4,6 5,0 4,4 4,4 4,5 4,4 5,3
Gesubsidieerde sector 1,6 3,1 5,2 5,6 5,5 6,1 5,1 5,6 6,1 3,7 3,4

Stemming 1) (in %)
Producentenvertrouwen industrie 3,2 6,7 –1,8 –2,5 –4,9 –1,4 –2,4 –2,0 –2,3 –2,9 1,5
Consumentenvertrouwen 10,2 24,7 –0,9 –4,1 –9,3 –4,8 –17,8 –14,0 –16,5 –21,2 –24,3

Economisch klimaat 8,4 24,8 –24,8 –32,1 –40,7 –20,8 –35,1 –32,7 –30,8 –38,8 –43,7
Koopbereidheid 11,4 24,6 15,0 14,5 11,6 5,9 –6,2 –1,5 –7,0 –9,5 –11,4

Arbeidsmarkt
Aantal banen van werknemers (x 1 000) 6 672 7 284 7 450 7 492 7 498 7 477 – – – – –
Arbeidsvolume werknemers – 2,1 2,1 2,2 2,0 1,4 – – – – –
Aantal vacatures (x 1 000) 108 203 197 171 164 178 – – – – –
Geregistreerde werklozen 2) (x 1 000) 357 188 146 141 135 161 164 159 164 160 –
Aantal uren uitzendkrachten 10 –13 – –11 – – – – – – –
Uitgesproken faillissementen 3) –6 13 27 31 19 27 – 21 0 – –

Geld en krediet
CBS-herbeleggingsindex 4) 31,6 –2,1 –19,2 –20,2 9,7 5,2 –14,2 –3,4 –3,2 –8,2 –16,8
Spaartegoeden 5,8 3,9 10,8 12,3 13,4 11,7 10,4 10,0 10,0 11,3 –
Verstrekt consumptief krediet 10,4 6,6 –8,7 –6,7 –11,3 –8,4 0,1 6,2 –4,7 –0,8 –

Rente (in %)
Daggeldrente 3,2 4,1 4,4 4,3 3,6 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3
Rendement op staatsobligaties 5,3 5,3 4,8 4,8 4,5 4,9 5,0 5,1 5,1 4,9 4,8
Hypotheekrente 6,0 5,9 5,9 5,8 5,5 5,3 5,5 5,5 5,5 5,6 –

Eurozone 5)

Bruto binnenlands product – 3,4 1,5 1,3 0,3 0,3 – – – – –
Geharmoniseerde consumentenprijsindex – 2,4 2,8 2,7 2,2 2,5 2,1 2,4 2,0 1,8 1,9
Consumentenvertrouwen 1) – 1 –6 –8 –10 –10 –9 –10 –8 –9 –10
Producentenvertrouwen industrie 1) – 5 –7 –10 –17 –13 –10 –11 –9 –10 –10
Amerikaanse dollar (in euro) – 1,08 1,12 1,12 1,12 1,14 1,09 1,13 1,09 1,05 1,01
Europese liquiditeitenmassa (M3) – 4,8 8,3 6,7 8,0 5,3 6,3 4,8 7,3 6,9 –
Depositorente ECB (in %) – 3,08 3,23 3,17 2,42 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

1) Saldo van positieve en negatieve antwoorden in procenten van het totaal. 4) Mutaties t.o.v. voorgaande periode.
2) Driemaandsgemiddelden opgenomen onder de middelste maand. 5) Bron: Eurostat.
3) Bedrijven en instellingen exclusief eenmanszaken. –  = gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.

Werkelijke individuele consumptie van huishoudens (binnenlands)
Procentuele volumemutaties t.o.v. voorgaand jaar

Aandelen 2000 2001 2000 2001 2002
2001 (%)

III IV I II III IV I II

Voedings- en genotmiddelen 11,5 1,3 –0,1 0,6 0,3 2,3 –1,8 –2,4 0,5 0,5 1,0
w.o. aardappelen, groenten en fruit 1,4 2,6 –0,2 2,6 3,0 4,1 1,5 –2,3 –2,5 –0,8 –0,3

vlees en vleeswaren 1,9 0,8 –1,2 2,0 0,3 0,1 –7,7 –5,8 –0,4 2,2 2,9
vis 0,3 3,9 –1,9 2,4 2,4 4,4 –5,3 –1,7 –3,8 –2,7 –0,7
zuivelproducten 1,4 0,0 –2,2 –2,7 –0,5 2,9 –1,6 –6,1 –1,3 –3,5 –0,7
brood, beschuit en broodproducten 0,7 2,6 1,8 2,3 1,1 1,9 –0,8 –1,5 2,3 0,9 1,3
zoetwaren 0,9 2,1 –2,0 2,8 –1,5 2,4 –2,9 –1,6 0,3 –1,2 0,1
dranken 1,9 1,1 0,5 –1,0 0,6 4,0 1,3 1,8 3,8 2,3 0,4
tabak 1,3 –0,3 1,0 –2,3 0,2 –1,2 –4,2 –3,9 0,2 0,6 1,5

Duurzame consumptiegoederen 17,8 5,7 –0,6 4,9 6,6 –3,7 0,5 1,7 0,9 1,4 0,3
w.o. textiel en kleding 4,0 4,1 2,6 10,0 1,0 6,4 5,6 5,9 0,8 –1,1 –0,6

woninginrichting 2,9 5,8 0,2 6,5 5,9 –0,5 1,2 –1,9 1,6 –3,3 –4,7
huishoudelijke apparaten 2,0 16,8 3,0 12,5 11,4 4,6 2,2 3,7 3,5 2,9 5,7
voertuigen 3,6 1,5 –8,2 –6,5 12,1 –22,5 –10,3 1,1 –2,9 10,4 7,0

Overige goederen 12,4 1,6 2,2 1,7 0,9 2,1 2,2 2,4 3,5 1,3 2,9
w.o. motorbrandstoffen 2,7 –1,1 0,9 –4,6 –1,5 –3,0 –1,5 5,0 4,6 3,7 3,2

energie 3,5 0,9 2,7 2,6 0,8 6,0 2,8 –0,2 1,3 –2,9 –1,7

Diensten 58,3 3,4 1,8 3,3 2,8 3,0 3,3 2,3 2,0 2,0 2,0
w.o. huisvesting 12,8 1,7 1,5 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,7 1,7

horecadiensten 4,6 2,8 –1,6 1,3 2,9 –0,7 –1,2 –3,3 –1,6 –2,7 –3,3
diensten m.b.t. recreatie en cultuur 2,8 3,4 2,2 2,3 4,0 2,1 2,3 2,3 2,8 1,8 1,9
diensten m.b.t. vervoer en communicatie 5,5 13,5 6,9 12,9 9,7 10,2 9,4 8,1 1,8 4,1 4,2
medische diensten en welzijnszorg 14,1 2,2 1,9 1,6 1,6 5,6 5,6 4,3 4,2 3,8 4,2
financiële en zakelijke diensten 6,2 3,8 0,7 5,1 2,0 –0,8 –0,4 –1,4 0,3 0,3 –0,3

Werkelijke individuele consumptie (binnenlands) 100 3,4 1,2 3,1 3,0 1,5 2,1 1,6 1,8 1,6 1,7



Productie industrie: in 2e kwartaal iets hoger dan 1e kwartaal
In het tweede kwartaal van dit jaar is de industriële productie na
seizoencorrectie met 0,3% gegroeid ten opzichte van het eerste kwar-
taal. Dit is de eerste kwartaal-op-kwartaalgroei in anderhalf jaar en
kan erop wijzen dat de industrie als geheel het dieptepunt van de
teruggang bereikt heeft. In het eerste kwartaal was nog sprake van
een kleine teruggang van de productie, na forse dalingen in het derde
en vierde kwartaal van vorig jaar. Ten opzichte van een jaar eerder
ligt het productievolume in de industrie nog steeds lager. In juni
bedraagt de daling 3,0%. De afname bij de metaalindustrie is voor de
tweede opeenvolgende maand minder groot dan in de voorgaande
maand. In juni produceert de metaal 5,2% minder dan een jaar eerder,
in april was dat nog 11,0%. De metaal neemt ongeveer eenderde van
de totale industriële productie voor zijn rekening. Bij de aardolie-,
chemie- en rubberindustrie ligt voor de zesde maand op rij de
productie hoger dan een jaar eerder. Deze branche levert ongeveer
twintig procent van de totale industrieproductie en loopt doorgaans
voorop in de conjunctuurcyclus. In de overige branches van de indus-
trie is minder gefabriceerd dan in juni 2001.

Consumentenvertrouwen: zevende daling op rij
Het consumentenvertrouwen is dit jaar voor de zevende maand op rij
gedaald. De vertrouwensindex ligt in augustus op –27, drie punten
lager dan in juli. Sinds begin dit jaar is de index 26 punten gezakt en de
stand in augustus is gelijk aan het dieptepunt uit de vorige periode van
economische teruggang (maart 1993). De koopbereidheid, één van de
twee onderdelen van het consumentenvertrouwen, is inmiddels tien
punten lager dan in maart 1993 en is in augustus uitgekomen op een
waarde van –12. In juli van dit jaar lag de index van de koopbereidheid
op –11. De lage koopbereidheid hangt met name samen met het nega-
tieve oordeel over het doen van grote aankopen. De consument vindt
de tijd steeds minder gunstig voor het doen van grote aankopen, zoals
televisies, koelkasten en computers. In augustus vindt 9% van de
ondervraagden de tijd gunstig en 42% de tijd ongunstig. Het saldo
tussen optimisten en pessimisten bedraagt daarmee -33. Dit is de laag-
ste waarde sinds 1985. Voor het eerst dit jaar is de consument echter
niet negatiever geworden over de eigen financiële positie.

Consumentenprijzen: inflatie loopt op
De inflatie is in juli 2002 opgelopen tot 3,5%. De eerste vijf maanden
van dit jaar daalde de inflatie elke maand, van 4,0% in januari tot
3,3% in mei. In juni en juli is de inflatie telkens met 0,1%-punt geste-
gen. De lichte stijging in juli is op de eerste plaats toe te schrijven aan
de prijsontwikkeling van verse groenten. Deze werden in juli 2002
duurder dan een jaar geleden, terwijl ze in juni 2002 goedkoper
waren dan een jaar geleden. Dit geldt ook voor de prijsontwikkeling
van autobrandstoffen. Ook de sterkere huurstijging zorgt voor een
hoger inflatiecijfer. De huren van woningen zijn per 1 juli van dit jaar
volgens voorlopige cijfers met gemiddeld 2,9% gestegen, 0,2%-punt
hoger dan de huurstijging in juli vorig jaar. De inflatie wordt in juli
afgeremd door de prijsdaling van vers fruit, door de prijsontwikke-
ling van aardappelen en doordat de tarieven voor gas en elektriciteit
in juli minder zijn verhoogd dan in juli vorig jaar. Binnen de eurozone
blijft de prijsstijging in Nederland hoog. De geharmoniseerde consu-
mentenprijsindex is in juli 3,8% hoger dan een jaar eerder. Alleen in
Ierland zijn de prijzen sneller gestegen. Voor het eurogebied als
geheel komt de prijsstijging in juli uit op 1,9%. De afzetprijzen van de
Nederlandse industrie zijn in het tweede kwartaal van 2002 met

gemiddeld 1,6% gestegen in vergelijking met het eerste kwartaal. De
stijging van de afzetprijzen is voor een belangrijk deel het gevolg van
de prijsontwikkeling in de aardolie-industrie. Als de invloed hiervan
buiten beschouwing wordt gelaten, resteert er voor het tweede kwar-
taal een prijstoename van ongeveer 0,3%. De aardolieprijs is dit jaar
aan het oplopen. In het eerste kwartaal van 2002 moest voor een vat
North Sea Brent gemiddeld $21,60 worden betaald en in het tweede
kwartaal $25,45. In juli bleef de aardolieprijs gemiddeld op dit niveau,
maar in augustus is de prijs verder gestegen. Op 20 augustus lag de
prijs voor een vat aardolie op $27,53.

Hypotheken: meer oversluitingen
In het tweede kwartaal van 2002 zijn er 127 duizend nieuwe woning-
hypotheken bij het Kadaster ingeschreven. Dit is 5% meer dan in het
tweede kwartaal van 2001. De toename komt uitsluitend door de
groei van het aantal oversluitingen (12%). Deze stijging hangt samen
met de ontwikkeling van de rente. In de periode van december 2000
tot december 2001 is de hypotheekrente gedaald van 6,2% naar 5,3%.
Vanaf november 2001 tot en met mei 2002 is de kapitaalmarktrente
echter gestegen. Daarop aansluitend hebben banken en institutionele
beleggers hun hypotheekrentes met 0,7 à 0,8%-punt verhoogd. Het
duurt echter enige tijd voordat de rentestijging gevolgen heeft voor
de gemiddelde rente op nieuw ingeschreven hypotheken. In het twee-
de kwartaal van 2002 is de hypotheekrente opgelopen tot 5,5%, een
stijging met 0,2%-punt ten opzichte van het eerste kwartaal. Het
gemiddelde bedrag van een nieuwe hypotheek bedraagt in het twee-
de kwartaal 158 duizend euro, 6% hoger dan in het tweede kwartaal
van vorig jaar. Deze toename hangt mede samen met de stijging van
de gemiddelde verkoopprijs van een woning. In het tweede kwartaal
van dit jaar bedroeg deze verkoopprijs, volgens de gegevens van het
Kadaster, 199 duizend euro tegenover 187 duizend euro een jaar
eerder, wat een toename is van 6,4%.

Werkloosheid: trend blijft stijgend
In de maanden mei–juli van dit jaar waren er gemiddeld 160 duizend
geregistreerde werklozen. Door seizoeneffecten komt het niveau van
de werkloosheid in deze periode van het jaar meestal lager uit. Na
verwijdering van deze effecten komt het werkloosheidscijfer uit op
174 duizend. Dat is weliswaar lager dan in april–juni, maar hoger dan
in de daaraan voorafgaande maanden. Omdat de werkloosheids-
cijfers gebaseerd zijn op een steekproefonderzoek hebben ze een
onnauwkeurigheidsmarge. De waargenomen daling valt binnen deze
marge en duidt dan ook niet op een gewijzigde trend. Vergeleken met
drie maanden geleden is het aantal werklozen nu 11 duizend hoger
en vergeleken met een halfjaar geleden zelfs 38 duizend. De werk-
loosheid heeft dus een stijgende trend. De stijging bedraagt in het
laatste halfjaar ongeveer zesduizend per maand.

Aandelenkoersen: licht herstel
Na de forse dalingen van de aandelenkoersen op de Amsterdamse
effectenbeurs in juni en juli, laten de koersen in de eerste drie weken
van augustus een licht herstel zien. Zo noteerde de CBS-herbeleg-
gingsindex in juni nog een daling van 8% en in juli van 17%. Op 23 au-
gustus sloot deze index echter ruim 6% hoger dan eind juli. Medio juli
was één euro voor het eerst sinds zijn chartale invoering op 1 januari
2002 meer waard dan één dollar. In de twee weken hierna schommelde
de koers van de euro rond dit punt. In augustus is de waarde van één
euro echter niet meer boven die van één dollar uitgekomen.

Productie industrie (volume, seizoengecorrigeerd)

Procentuele mutaties t.o.v. het voorgaande kwartaal
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FOCUS

● Alleen consumptie geeft economie impuls

In de eerste helft van 2002 is de economie amper gegroeid. De investeringen
en de uitvoer liggen zelfs lager dan een jaar eerder. Alleen de lage maar
stabiele groeicijfers van de consumptie geven aan de bestedingenkant de
economie in ons land nog een impuls. De gematigde ontwikkeling van de
gezinsbestedingen spoort met gegevens over een oplopend spaartegoed en een
dalende koopbereidheid bij consumenten. Onderzoek toont aan dat er een
waarneembaar verband bestaat tussen de koopbereidheid en de consumptie-
groei. Op basis van de laatste negatieve uitkomsten van de koopbereidheid
lijkt er voorlopig geen zicht te zijn op een aantrekkende consumptiegroei.

Het volume van de consumptieve bestedingen door huishoudens en
overheid is in het tweede kwartaal van dit jaar 1,7% groter dan een
jaar eerder. Al vier kwartalen op rij ligt de groei rondom dit percen-
tage. Van de bestedingscategorieën stijgt in de eerste helft van dit jaar
alleen de consumptie en deze categorie zorgt dan ook voor het funda-
ment onder de marginale groei van de economie in ons land.

Groei bij goederen en bij diensten
Gezinnen hebben in het tweede kwartaal aan goederen 1,3% meer
besteed dan een jaar eerder. Dit groeicijfer is opwaarts vertekend
door de ontwikkeling van autoverkopen in de eerste helft van dit jaar.
Bij een vergelijking met vorig jaar liggen deze in aantallen bijna 3%
hoger, maar in de eerste helft van 2001 waren de autoverkopen inge-
zakt, omdat veel consumenten hun nieuwe auto vooruitlopend op de
BTW-verhoging reeds eind 2000 hadden aangeschaft. Uitgezonderd
de categorie voertuigen is aan goederen in het tweede kwartaal 0,7%
meer besteed dan een jaar eerder. Opvallend is verder dat de beste-
dingen aan artikelen voor woninginrichting in het eerste en tweede
kwartaal fors minder zijn. Dat geldt ook voor kleding en textiel, al is
de daling hier wat kleiner. De consumptie van diensten neemt in het
tweede kwartaal met 2,0% toe. De gezinsbestedingen bij de horeca
blijven onder druk staan, terwijl de bestedingen bij het vervoer en
communicatie zich weer herstellen van de dramatische gebeurtenis-
sen in september vorig jaar.

Spaartegoed stijgt, koopbereidheid daalt
Het groeitempo van de consumptie is dit jaar nog maar de helft van
de stijging in 2000. Het beeld van een lagere consumptiegroei wordt
bevestigd door een stijging van de spaartegoeden en een dalende
koopbereidheid. De groei van de spaartegoeden ligt al vijf kwartalen,
vergeleken met een jaar eerder, boven de 10%. Eind juni dit jaar
bedraagt het spaartegoed 163 miljard euro, 17 miljard euro meer dan
eind juni 2001. Vanaf het moment van de loonbelastingverlaging in
het kader van de lastenvermindering begin 2001 is het spaartegoed
met bijna 30 miljard euro toegenomen. In het tweede kwartaal van
2000 stond de koopbereidheid nog op een recordwaarde van 25. Het
aantal consumenten dat de tijd gunstig achtte voor het doen van grote
aankopen en een positieve mening had over de eigen financiële situa-
tie was 25%-punt groter dan het aantal met een negatief oordeel.
Hierna is de koopbereidheid fors gezakt en in het tweede kwartaal
van dit jaar is het aantal consumenten met een pessimistisch oordeel
6%-punt groter dan het aantal optimisten.

Verband koopbereidheid en consumptie
Nader onderzoek heeft aangetoond dat er een duidelijk waarneem-
baar verband bestaat tussen de jaar-op-jaar mutaties van de koop-
bereidheid en de volumegroei van de gezinsconsumptie. Dit verband
is het grootst wanneer van beide indicatoren eerst een vierkwartaals-
gemiddelde wordt berekend en de koopbereidheid vier kwartalen
naar voren wordt verschoven. Dit betekent dus dat de jaar-op-jaar
mutaties van de koopbereidheid ongeveer een jaar voorlopen op de
procentuele jaar-op-jaar mutaties van de gezinsconsumptie. In het
tweede kwartaal was de waarde van de koopbereidheid 22 punten
lager dan in het tweede kwartaal van 2001. In het eerste kwartaal van
dit jaar was dit verschil 12 punten. De recente verslechtering van de
koopbereidheid wijst dan ook voor de komende tijd niet op een
stijgende trend in de groei van de gezinsconsumptie. Wel zijn er aan-
wijzingen dat de recente daling van de koopbereidheid minder dan
evenredig zal doorwerken. De koopbereidheid is het sterkst gedaald
bij de twee laagste inkomensgroepen. De laagste 20% inkomensgroep
en de één na laagste 20% inkomensgroep hebben samen een aandeel
van ongeveer 20% in het totale besteedbaar inkomen.

Koopbereidheid verschil in %-punten t.o.v. jaar eerder (linkeras)
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Werkelijke binnenlandse individuele consumptie (volume)
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