Korte toelichting op de update van de schatting en projectie van het BBP 2019-2024
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Dit is de eertse update van de BBP projecties voor 2020 op basis van voorlopige cijfers,
verkregen informatie en assumpties per befrijfstak tot en met april 2020. Deze projecties worden
beschouwd als de voorlopige baseline situatie, inclusief de effecten van de Covid 19-crisis op de
verschillende bedrijfstakken. Voorts is er ook gebruik gemaakt van de recente projecties van de
wereldmarktprijzen van de Wereldbank van april 2020.
Voor 2019 is de groei geschat op 0,5 procent en de groeiverwachting voor 2020 is -7,6 procent,
mede als gevolg van Covid 19 en de lockdown van enkele maanden, alsook een aanmerkelijk
koopkrachtverlies (als gevolg van hoge inflatie). Voor de periode 2021-2024 wordt een
gemiddelde groei geprojecteerd van 1,5 procent. Hieronder volgt een nadere toelichting van de
groeicijfers per sector.
De primaire sector
De primaire sector bestaat uit: Landbouw, Veeteelt, Visserij, Bosbouw en Mijnbouw. Het reële
groeicijfer van de primaire sector wordt in 2019 geschat op -7,3 procent, als gevolg van een
productiedaling van de Agrarische en Bosbouwsector. De bacovenproductie is met 45 procent
gedaald in 2019 en een verdere daling is verwachtbaar in 2020. De visserijsector neemt af met
bijna 19 procent. Ook de bosbouwproductie vertoont een daling in 2019 van 15 procent, terwijl de
sector een groei verwacht van 9 procent in 2020. Ten aanzien van de padieproductie is er een
indicatie van een groei van 2 procent voor 2019 en 2020. De projectie van de totale groei van de
primaire sector in 2020 is 1,8 procent. De groei wordt gedragen door de sector Landbouw, Veeteelt
en Bosbouw. De groeiverwachting van de primaire sector in 2021 is -0,4 procent, voornamelijk
als gevolg van achteruitgang van de productie van de mijnbouwsector, vooral een afname van de
goudertsproductie van 2,7 procent. Voor de periode 2022-2024 is de voorlopige indicatie een
afname van de ertsproductie van 1,2 procent. Ten aanzien van de kleinschalige goudproductie is
voor 2020-2024 het niveau van 2019 aangehouden. Het gemiddeld aandeel van de primaire sector
bedraagt 20 procent per jaar over de periode 2019-2021.
Figuur 1: Het verloop van de groei binnen de primaire, secundaire en tertiaire sector en BBPmp
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De Secundaire sector
De secundaire sector bestaat uit: Industrie (goud, olieraffinage, rijstverwerking, houtverwerking
en overige), Nutsvoorzieningen (te weten water en elektra) en de constructiesector. De groei van

de secundaire sector is geschat op -1,7 procent in 2019. Het groeicijfer heeft veelal te maken met
de neerwaartse groei van de industriesector met 4,1 procent. Olieraffinage en goudproductie dalen
met respectievelijk 5 procent en 5,8 procent. Op basis van beschikbare gegevens wordt
geprognotiseerd dat de secundaire sector zal groeien met 0,9 procent in 2020 als gevolg van een
stijging van de productie van goud en olieraffinaderijproducten binnen de industriesector. De
rijstproductie zal in 2020 stijgen met 4 procent en in de periode 2021-2024 met 5 procent. De
secundaire sector zal in 2021 met 2,8 prcent toenemen. De groei zal worden gedreven door de
sectoren Industrie en Constructie, waarbij een trendmatige groei wordt verondersteld van 1,4
procent in de constructiesector, na een forse daling in 2020.
Het gemiddelde aandeel van de secundaire sector over de periode 2019-2021 bedraagt ongeveer
27 procent.
De Tertiaire sector
Tot de tertiaire sector worden gerekend de diensten die voortvloeien uit Handel, Restaurants &
Hotels, Transport, Opslag & Communicatie; Financiële Instituten; Overheidsdiensten en
Gemeenschappelijk, Sociale en Persoonlijke Diensten.
De geschatte groei in 2019 bedraagt 5,4 procent voor de tertiaire sector, waarbij de bedrijfstakken
Handel en Hotels & Restaurants een belangrijke bijdrage hebben geleverd met een groei van
respectievelijk 12,3 en 3,4 procent.
De tertiaire sector zal in 2020 fors afnemen en wel met 15,9 procent. De daling is vooral merkbaar
in de Handelssector (-27,7%), evenals in de sectoren Hotels & Restaurants (-55%); Transport,
Opslag en Communicatie (-15,1%); Financiële Instituten en Zakelijke Diensten.
Voor 2021 wordt herstel van de tertiaire sector verwacht. Er is een groei geraamd van 1,1 procent.
Het groeicijfer zal worden gedreven door de sectoren Handel, evenals Transport, Opslag &
Communicatie
Het gemiddelde aandeel van de tertiaire sector bedraagt gemiddeld 46,1 procent op jaarbasis
gedurende de periode 2019-2021.

