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Economische groei iets lager

Het groeitempo van de Nederlandse economie is opnieuw iets
teruggelopen. In het eerste kwartaal van 1999 ligt het volume van het
bruto binnenlands product (BBP) 3,0% hoger dan in het eerste kwartaal
van 1998. Dit is slechts 0,3%-punt lager dan de groeicijfers van de
voorgaande twee kwartalen. Dit blijkt uit eerste ramingen van de
Kwartaalrekeningen van het CBS.

Toegevoegde waarde industrie krimpt opnieuw

De groeivertraging komt geheel voor rekening van de
goederenproducenten. Het volume van de toegevoegde waarde ligt
slechts 0,4% hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Vooral de
industrie kampt met problemen: voor het tweede achtereenvolgende
kwartaal is het volume van de toegevoegde waarde lager dan een jaar
eerder. Vrijwel alle industrietakken dragen aan deze teruggang bij.

Groei commerciële dienstverlening stabiliseert

De commerciële dienstverlening heeft het groeicijfer van het
voorgaande kwartaal vast kunnen houden: 4,2%. Daarmee komt een
einde aan de reeks van teruglopende groeicijfers, die in het tweede
kwartaal van 1998 inzette.

Niet-commerciële dienstverlening eveneens stabiel

De groei van de niet-commerciële dienstverlening is redelijk stabiel. Het
volume van de toegevoegde waarde is 1,9% hoger dan een jaar eerder.
Deze volumestijging is iets hoger dan in het voorgaande kwartaal, maar
zit net onder het jaargemiddelde van 1998.
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Technische toelichting
In dit persbericht is de eerste raming van de economische groei over
het eerste kwartaal van 1999 gepubliceerd. Detailgegevens over
productie, bestedingen en inkomensvorming zullen op 22 juli
aanstaande beschikbaar komen bij de publicatie van de definitieve
cijfers over het eerste kwartaal.
Deze kwartaalcijfers zijn nog niet aangepast aan de niveauherziening
van de jaarcijfers, waarvan onlangs de eerste resultaten zijn
gepubliceerd. Op 29 oktober komen de gereviseerde
kwartaalrekeningen beschikbaar.

De mutaties ten opzichte van het voorgaande kwartaal (zie tabel 1) zijn
met behulp van een rekenprocedure bewerkt om het seizoeneffect uit te
schakelen. Voor het eerste kwartaal van 1999 levert dit een groei ten
opzichte van het vierde kwartaal van 1998 op van 0,6%. Dit wijst op een
groei op jaarbasis van zo’n 2½%.

De goederenproducenten omvatten de bedrijven in de landbouw,
delfstoffenwinning, industrie, energie- en waterleidingbedrijven en de
bouwnijverheid. De commerciële dienstverlening betreft handel, horeca,
vervoer, post en telecommunicatie en de financiële en zakelijke
dienstverlening. De niet-commerciële dienstverlening heeft betrekking
op overheid, onderwijs en zorgsector.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over de Kwartaalrekeningen kunt u contact
opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, drs.
G. Buiten, tel. (070) 337 47 95; e-mail: gbtn@cbs.nl. Overige informatie
kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
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Tabel 1: Bruto Binnenlands Product (marktprijzen)
                                 Verandering ten opzichte van:

zelfde periode vorig jaar voorgaand kwartaal 1)

Volumemutaties in %

1997 3,6 .
1998 3,7 .

1997-I 3,4 0,9
II 3,5 1,0
III 3,4 1,4
IV 4,3 1,0

1998-I 4,9 0,9
II 3,7 0,7
III 3,2 0,5
IV 3,3 1,1

1999-I 3,0 0,6

1) seizoengecorrigeerd.

Tabel 2: Toegevoegde waarde van drie groepen producenten,
(bruto, factorkosten)

Producenten van:
goederen commerciële

diensten
niet-commerciële

diensten

Volumemutaties in % t.o.v. jaar eerder

1997 3,1 5,5 1,3
1998 1,2 5,0 2,0

1997-I 1,7 5,1 0,9
II 3,4 5,8 1,2
III 3,6 5,3 1,5
IV 3,6 5,8 1,5

1998-I 4,4 6,1 2,1
II 0,4 5,1 2,2
III -0,8 4,4 2,0
IV 1,0 4,2 1,8

1999-I 0,4 4,2 1,9
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Tabel 3: Waarde- en prijsontwikkeling van het BBP (marktprijzen)
Waarde Waarde-

verandering
Prijsverandering

Mld gld in % t.o.v. jaar eerder

1998-I 182,0 7,6 2,6
II 192,5 5,9 2,1
III 182,5 5,5 2,2
IV 193,3 4,5 1,2

1999-I 189,8 4,3 1,2


