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Reële BBP-groei in Sint Maarten in de eerste helft van 2017 
 
WILLEMSTAD / PHILIPSBURG – Volgens de ramingen van de Centrale Bank van 
Curaçao en Sint Maarten nam de groei van het reële BBP van Sint Maarten in de eerste 
helft van 2017 enigszins toe (0,3%) vergeleken met de eerste helft van 2016 (0,1%). Na een 
deflatie in de eerste helft van 2016 steeg de inflatoire druk in Sint Maarten tot 2,0% in de 
eerste helft van 2017, vooral als gevolg van de hogere elektriciteitsprijzen en een stijging 
van de ziekteverzekeringpremies. 
 
Door problemen met haar IT-systeem kon de overheid van Sint Maarten geen data verstrekken 
van het eerste en het tweede kwartaal van 2017. In plaats daarvan verstrekte de overheid data 
voor de eerste helft van 2017. Daarom heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ten 
behoeve van de consistentie de economie van Sint Maarten op halfjaarbasis geanalyseerd. De 
reële BBP-raming van Sint Maarten dient echter met de nodige voorzichtigheid te worden 
geïnterpreteerd, aangezien die gebaseerd is op de reële BBP-ramingen van de belangrijkste 
handelspartners van het land door een gebrek aan data van het verblijfstoerisme.  
 
Uit de analyse per sector van de Bank blijkt dat de reële BBP-groei van Sint Maarten in de eerste 
zes maanden van 2017 werd gedreven door meer activiteiten in de sectoren industrie, bouw, 
restaurants & hotels, transport, opslag & communicatie en vastgoed, huur & zakelijke 
dienstverlening. De positieve bijdrage van de sector industrie was het resultaat van meer 
reparatie-activiteiten aan jachten die Sint Maarten bezochten. De toegenomen particuliere 
investeringen, voornamelijk in de sectoren vastgoed en transport, leidden tot de groei in de 
bouwsector. De hogere reële toegevoegde waarde in de sector restaurants & hotels blijkt uit een 
geschatte toename van het aantal verblijfstoeristen en een groei van het aantal cruisetoeristen. De 
activiteiten in de sector transport, opslag & communicatie namen toe doordat zowel de 
luchthaven als de zeehaven goed presteerden. De luchthavengerelateerde activiteiten stegen 
overeenkomstig met de geschatte groei van het verblijfstoerisme. Ook namen de 
luchttransportdiensten geleverd door de lokale luchtvaartmaatschappij, Winair, toe. De zeehaven 
registreerde positieve resultaten zoals blijkt uit een toename van het aantal schepen dat de haven 
van Sint Maarten bezocht en meer containerbewegingen. 
 
Echter, de sectoren groot- & kleinhandel, utiliteiten en financiële dienstverlening leverden een 
negatieve bijdrage aan de reële economische groei van Sint Maarten in de eerste helft van 2017. 
De krimp in de sector groot- & kleinhandel was te wijten aan een daling van de consumptieve 
bestedingen, die gematigd werd door een toename van de bestedingen van toeristen. De reële 
productie daalde in de utiliteitssector vanwege de lagere elektriciteitsproductie, die gematigd werd 



door een stijging van de waterproductie. De reële toegevoegde waarde in de sector financiële 
dienstverlening nam af als gevolg van een daling van de netto rente-inkomsten van de lokale 
commerciële banken.  
 
Volgens de projecties van de Bank zal de economie van Sint Maarten in de tweede helft van 2017 
en in 2018 als gevolg van de grote schade die orkaan Irma heeft veroorzaakt. De Bank benadrukt 
in haar kwartaalbericht dat voor een snel en soepel herstel, de snelheid en kwaliteit van de 
wederopbouw cruciaal zijn. De wederopbouwactiviteiten moeten worden aangestuurd door een 
gezamenlijke inspanning van de publieke en particuliere sectoren met financiële en technische 
ondersteuning van het Koninkrijk. In deze context moet de politieke stabiliteit worden hersteld 
om een macro-economisch klimaat te scheppen dat bevorderlijk is voor particuliere 
investeringen en groei. 
 
De integrale tekst van het tweede kwartaalbericht van 2017 is beschikbaar op de website van de 
Bank: http://www.centralbank.cw/qb-2017-2 
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