
Toelichting op de update van de schatting en projecties BBP groeicijfers 

In 2019 bedroeg economische groei 0,3 procent. De reële groei van de Surinaamse economie wordt 

voor 2020 geschat op -14,5 procent, terwijl  voor het volgend jaar de groei geprojecteerd is op -

1,9 procent. Voor de periode 2022-2024 zien de vooruitzichten er gunstiger uit. Op basis van 

beschikbare cijfermateriaal is een gemiddelde positieve reële groei van gemiddeld 1,3 procent 

geraamd.  

De primaire sector 

De primaire sector bestaat uit: Landbouw, Veeteelt, Visserij, Bosbouw en Mijnbouw 

Het reële groeicijfer van de primaire sector wordt voor 2019 geschat op -2,5 procent, in 2020 op  

-12,6 procent, terwijl de groei  voor 2021 geprojecteerd is op bijna -12 procent. De daling van het 

groeicijfer in 2019 heeft vooral te maken met een daling van de productie van de mijnbouw en 

visserij sector. De aanzienlijke negatieve groei in 2020 en 2021 hebben veelal te maken met een 

productiedaling van  de bacoven-, bosbouw- en mijnbouwsector. Bij de mijnbouwsector neemt de 

gouderts productie in beide jaren af met respectievelijk -3,4 procent om -1,7 procent. De productie 

van ruwe olie blijft vrijwel op hetzelfde nivo in beide jaren. Bij de landbouwsector is er sprake 

van een significante daling van de  bacovenproductie in 2020, terwijl in 2021 de productie van 

bacoven op het nivo van 2020 is gehouden. Verder wordt een forse productiedaling binnen de 

bosbouwsector verwacht in voornoemde jaren van ongeveer 40 procent om 30 procent. Voor de 

periode 2022-2024 wordt een gemiddelde positieve reële groei van de primaire sector van 

ongeveer 1 procent verwacht.  

 

De Secundaire sector 

De secundaire sector bestaat uit: Industrie, Nutsvoorzieningen en de Constructiesector. 

Voor 2019 wordt de rele groei van de secundaire sector geschat op circa -2,4 procent, als gevolg 

van een daling van de productie bij de sector industrie. De reële groei van de secundaire sector 

wordt in 2020 geschat op -21,6 procent, als gevolg van een aanzienlijke daling van de productie 

binnen industrie met 22,5 procent en constructie met 24,2 procent. Binnen de industriesector nam 

de goudproductie af met 29,4 procent en olieraffinaderij met 6,1 procent. In 2021 wordt een 

positieve reële groei van de secundaire sector verwacht van 1,6 procent. Deze stijging zou 

voornamelijk kunnen worden toegeschreven aan een verbetering van de goud- en olieraffinaderij 

productie. Voor de periode 2022-2024 is een gemiddelde reële groei van de secundaire sector van 

1,8 procent geprognotiseerd.  

 

 

De Tertiaire sector 

Tot de tertiaire sector worden gerekend de diensten die voortvloeien uit: Handel; Restaurants & 

Hotels; Transport, Opslag & Communicatie; Financiële Instituten en Gemeenschappelijke, Sociale 

& Persoonlijke Diensten. 

Voor het jaar 2019 is een reele groei van de tertiaire sector van 3,4 procent gerealiseerd. In 2020 

wordt een harde daling van de diensten van de tertiaire sector verwacht van ongeveer 18 procent. 

De daling is vooral merkbaar in de sectoren Handel (-12,7 procent); Restaurants & Hotels (-75 

procent) alsmede Transport, Opslag & Telecommunicatie (-9,3 procent). Voor 2021 is er sprake 

van groei van de sector van ongeveer 0,2 procent. De groei zal voornamelijk worden gedreven 



door de sector Handel. Naar verwachting zal de sector in de periode 2022-2024 met ongeveer 1,5 

procent groeien 

 

Sector Overheid 

De reële groei van de overheid is voor 2019 op ongeveer 6,2 procent geschat, voor 2020 op 12,3 

procent en voor 2021 op 0,3 procent geraamd. Voor de periode 2022-2024 is een gemiddelde reële 

groei van 0,8 procent geprojecteerd. 

 

Het aandeel van de sectoren in het BBPmp 

Figuur 1 geeft het verloop weer van het aandeel van de primaire, secundaire, tertiaire en overheids 

sector. Het gemiddeld aandeel van de primaire en secundaire sector bedraagt in de periode 2019-

2024 respectievelijk 19 procent om 26 procent jaarlijks. Het gemiddeld aandeel van de tertiaire en 

overheidssector bedraagt respectievelijk circa 33 procent om 14 procent op jaarbasis over de 

periode 2019-2024. Het aandeel van de tertiaire sector was over de gehele periode het hoogst, 

gevolgd door de secundaire en als derde de primaire sector. 

 
 
Figuur 1 

 
Bron: ABS, SPS,*) Voorlopige cijfers, **) Projectie 
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