Vakbladvoor Huishoudkunde 4(4) 118-120 (1984)

Ekonomische recessie en huishouden
J. A. C. VAN OPHEM

De situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van de reele inkomens is in Nederland
in 1983 anders dan de ontwikkeling in deze

pen twee jaar niet van vorm zijn veranderc.
De onderzoekspopulatie omvat zowel privthuishoudens in stedelijke als in plattelands-
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EKONOMISCHE RECESSIE E N HUISHOUDENS

dit onderzoek relevante zaken. 68% van de
respondenten is van mening dat het huishouden waartoe zij behoren in begin 1983 minder
te besteden heeft dan twee jaar daarvooor. Bij
31,9% van de respondenten is dit niet het geval terwijl Zrespondenten het niet wisten. Een
resultaat dat erop duidt dat de overheidsmaatregelen op het gebied van de inkomenspolitiek doorwerken in de sektor huishoudens, althans die van afhankelijke beroepsbevolking en/of huishoudens die krachtens
een der sociale verzekeringswetteneen inkomensdervende uitkering ontvangen. 62% van
de totale onderzoekspopulatieis van mening
dat ze het geld nu anders besteedt dan 2 jaar
geleden, 3% wist het Net, terwijl de resterende
35% van mening is dat ze nu ten opzichte van
twee jaar geleden het geld niet anders besteden. Een indikatie dat reele inkomensverfindering in de afgelopen twee jaar heeft geleid
tot bestedingsveranderingen bij een aantal
huishoudens.Interessant is dan te weten op
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Van de totale produktie is in 54% der huishoudens bij de aankoop van levensmiddelen
en andere dagelgkse benodigdheden het aankoopgedrag in de afgelopen twee jaar gewijzigd om te proberen hierop goedkoper uit te
zijn. Goedkopere merken/produkten, goedkopere plaatsen, meer aanbiedingen kopen en
in mindere mate het helemaal niet meer kopen van sommige zaken behoren tot de meest
voorkomende bezuinigingstaktieken op dit
punt. Zelf groenten verbouwen skoort het
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Als de leden van de huishoudensmet vakantie
gingen in de periode begin '81-begin '83, dan
is daarop door ongeveer 213 niet bezuinigd.
Dit geldt zowel voor een vakantie in het buitenland als in Nederland. Van iets meer dan
de helft van de huishoudens is in die periode
een der leden met vakantie geweestin Nederland. Voor de vakantie in het buitenland ligt
dit percentage iets hoger.
Hobby's en sporten blijken voor het merendeel van de huishoudens geen items te zijn
waarop in de periode 1981-1983 bezuinigd h,
Afhankelijk van het artikel of de arkikerlkategorie heeft 5 tot 14%van de populatie eea
duurzaam konsumptiegoed Net g&wbr cpmwille van financiele redenen. Als mduur- i

ko% te drapgea uil het gminsbudget en van
andere v e r v m p e I i j k h e d e n pbruik te maVokMod voor Huishoudkuiide4(4) november 1983

den h e f t 14% van de huishoudens een
den van het huishouden zijn of haar baa
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Eoren. In iets meer dan de helft van de gevallen
was dit de hoofdkostwinner. In 35% van de
huishoudensis in de onderzoeksperiodedoor
een der leden in verband met de ekononische
achteruitgang mn (andere) baan c.q. hoofdberoep gezocht. Vanwege ontslagen of personeelsgebrek heeft in 1% der huishoudens een
van de leden harder of langer moeten werkn.
Achfer met betalingen is 7% van de huishoudens. Van de huishoudensdie begin 1983 niet
achter zijn met betalingen denkt 7% in 1983
met betalingsachterstandgekonfronteerd te
worden. Van die huishoudens die begin '83
betalingsachterstandhadden verwacht het
merendeel dat het bedrag van deze achterstand zal toeneinen. 45% van de huishoudens
denkt in 1983niet te kunnen sparen, 6% weet
$+t"iiiet terwijl49x in 1983we1 denkt te kun-
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verslechterd is.
Ongeveer 13%van de huishouch8 is van m
ning dat m in de perlode begin 1981-1883
heel veel minder geld hebben mwten uitgeven, 42% e n beetje minder m a r eigen zeggen en 44% niet of nauwelijks.
65% van de huishoudens is van mening dat
hun financiele situatie in de komende 5 jaar
slechter zal worden, 22X ziet geen verandering,4% weet het niet ofgeefcgeen antwoord
terwijl9Z denkt dat de financiele armslag in
de komende 5jaar zal toenemen.
Uit het bovenstaande valt te konkluderen dat
de ekonomische recessie doorgewerkt heeft in
de situatie en gedrag van huishouden in de
onderzochtekategoiie huishoudens, hoewel
niet bii elk huishouden in dezelfde mate en
richting. De verwachting van huishouhens
t.a.v. financiele zaken van het huishouden
zijn niet erg optimistisch. qaarnaast valt te
vehdchten dat ini1984 de ekonomisohe recessie bij ongewijzigd kleid verder zal doorwerkdin situatie en &ragvan huishou- ,
denst ;,P. i., , , \ , .' .
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