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Bruto Binnenlands Product (BBP)
Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is de totale geldwaarde van alle finale goederen en diensten die
in een land in een bepaalde periode (meestal een jaar) is geproduceerd.
Het BBP is een belangrijke graadmeter voor de economische ontwikkeling in een land.
Er zijn drie methoden om het BBP te berekenen:
•

De bestedingsmethode:
Het BBP is de som van de totale consumentenbestedingen, investeringen, overheidsbestedingen en de netto exporten (ofwel de waarde van de export minus de import)

•

De objectieve (ofwel productie) methode:
Het BBP is de som van de bruto toegevoegde waarde van alle sectoren van de economie. De
toegevoegde waarde is de totale waarde van de geproduceerde goederen en diensten minus de
waarde van wat er bij de productie is verbruikt.

•

De subjectieve methode:
Het BBP is de som van de primaire inkomens in een land. De primaire inkomens zijn loon,
pacht, huur, rente en winst.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het nominale BBP en het reële BBP. Het nominale BBP wordt
berekend met de prijzen die gelden in de periode van meting. Bij het reële BBP wordt het nominale
BBP gecorrigeerd voor inflatie. Het reële BBP is een betere indicatie van de economische prestatie
omdat het rekening houdt met de verandering van de prijs van goederen en diensten. Het reële BBP
houdt dus rekening met de verandering in de koopkracht.
Wanneer het BBP in een jaar procentueel toeneemt vergeleken met het voorgaande jaar, is er sprake
van economische groei. Indien het BBP echter vergeleken met het voorgaande jaar procentueel
afneemt, is er sprake van een krimp.
Bijvoorbeeld:
In 2017 was het nominale BBP van Land X NAf.5,000.0 miljoen en in 2018 was deze gestegen tot
NAf.5,200.0 miljoen. De procentuele verandering van het nominale BBP was in 2018 vergeleken met
2017 4%. Er was dus sprake van een nominale groei van het BBP in 2018.

Wanneer het BBP echter gecorrigeerd wordt voor inflatie, dan was het reële BBP van Land X in 2017
NAf.4,900 miljoen en in 2018 NAf.4.851 miljoen (in prijzen van 2010). Het reële BBP was dus met
1% afgenomen. Er was dus sprake van een reële krimp van de economie.
De CBCS berekent de reële groei van de economie van Curaçao en Sint Maarten op kwartaal en
jaarbasis. Deze worden in de Quarterly Bulletins en de Annual Report van de CBCS gepubliceerd.

