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Centrale Bank dringt aan op een snelle wederopbouw
Voorspelling van economische krimp in Sint Maarten
WILLEMSTAD / PHILIPSBURG – Als gevolg van de grote schade die orkaan Irma op
Sint Maarten heeft aangericht toen zij het eiland trof op 5 en 6 september 2017, voorspelt
de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten op basis van voorlopige ramingen dat de
economie van Sint Maarten zal krimpen in 2017. Bovendien wordt voor 2018 een sterkere
krimp verwacht. De krachtige categorie 5-orkaan verwoestte woningen, infrastructuur en
commerciële en overheidsgebouwen. Vergeleken met de schade die 22 jaar geleden door
orkaan Luis werd veroorzaakt, heeft orkaan Irma grotere schade veroorzaakt aan vitale
toeristische voorzieningen, waaronder hotels en voor de toeristische sector cruciale
infrastructuur, zoals de luchthaven en de cruise terminal. Aangezien het toerisme de
belangrijkste, zo niet enige economische pijler is van Sint Maarten, zal de verwoesting
door orkaan Irma een sterk negatief effect hebben op de economie van het land.
De Bank heeft echter geen raming kunnen maken van de economische groei van Sint Maarten
voor het eerste kwartaal van 2017 wegens een gebrek aan data, in het bijzonder data met
betrekking tot de inflatie, het verblijfstoerisme en de openbare financiën. Gedurende de eerste
maanden van 2017 heeft de overheid van Sint Maarten problemen ondervonden met haar ITsysteem, waardoor de verzameling en voorziening van economische en overheidsstatistieken is
vertraagd. Bovendien, door de enorme schade die orkaan Irma heeft aangericht aan de
infrastructuur van Sint Maarten, zal de verzameling en voorziening van data waarschijnlijk verder
vertragen. Hierdoor bevat het eerste Kwartaalbericht van 2017 van de Bank geen analyse van de
ontwikkelingen in de reële sector en de openbare financiën van Sint Maarten.
Het tempo waarin de wederopbouw zal plaatsvinden is van cruciaal belang om de economische
krimp in Sint Maarten om te keren naar een groei, benadrukt de Bank. Bovendien waarschuwt de
Bank dat indien de wederopbouw traag verloopt, de economische krimp sterker zal zijn en langer
zal duren. Het tempo van de wederopbouw en het herstel van Sint Maarten is voor een groot
deel afhankelijk van hoe snel de verzekeringsclaims worden afgehandeld en de investeringen van
de particuliere en publieke sector om de productiecapaciteit van Sint Maarten te herstellen. Ook
de kwaliteit van de reconstructie is belangrijk, stelt de Bank. Sint Maarten zal de nodige
investeringen moeten verrichten om de kwaliteit van de huizen, de publieke infrastructuur en het
commercieel vastgoed te verhogen, zodat deze in de toekomst mogelijke orkanen beter kunnen
weerstaan. Op deze wijze wordt het rampenrisico verlaagd.

Echter, het Land Sint Maarten alleen kan de kosten verbonden aan de wederopbouw niet dragen,
aldus de Bank. Hierdoor is het noodzakelijk dat Nederland en internationale entiteiten zoals de
Europese Unie de reconstructie van Sint Maarten ondersteunen met financiële bijstand en hulp.
De middelen die hiervoor ter beschikking worden gesteld moeten worden gestort in een
herstelfonds dat op effectieve en transparante wijze wordt beheerd, adviseert de Bank.
Zodra de relevante statistieken beschikbaar zijn, zal de Bank de economische analyse van Sint
Maarten als een bijlage van het Kwartaalbericht publiceren op haar website
http://www.centralbank.cw/quarterly-report-2017-1
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