
 

Boodschap van Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten: 
 
 

Bevordering financiële sector om tekort 
op de lopende rekening van de 

betalingsbalans te drukken 
 
PHILIPSBURG/WILLEMSTAD– Een belangrijke sector die het tekort op de lopende 
rekening van de betalingsbalans structureel kan verbeteren is de internationale financiële 
diensten sector. Door bundeling van krachten moet deze sector, vooral op Curaçao, in 
staat zijn om zijn oude positie als internationaal financieel diensten centrum te 
herwinnen. Zo komt naar voren in een boodschap van president dr. Emsley Tromp van 
de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). 
 
Voor het eerst in elf jaar kende de betalingsbalans van de monetaire unie een tekort dat tot 
uitdrukking kwam in een daling van de netto internationale reserves. De netto internationale 
reserves namen af, doordat het tekort op de lopende rekening niet geheel kon worden gedekt 
met financiering en kapitaaloverdrachten uit het buitenland. De gemiddelde importdekking 
daalde van vier maanden in 2010 naar 3,7 maanden in 2011. Desondanks bleef de importdekking 
ruim boven de doelstelling van 3 maanden van de Bank.  
 
De belangrijkste reden voor de toename van het tekort op de lopende rekening van de 
betalingsbalans is de daling in netto inkomensoverdrachten uit het buitenland. Laatstgenoemde 
kan worden toegeschreven aan de afronding van het schuldsaneringsprogramma in 2010. De 
exporten groeiden daarentegen door hervatting van de olieraffinage op Curaçao, meer inkomsten 
uit bunkering, wederexport via de vrije zone en scheepsreparatie en de groei in het toerisme op 
zowel Curaçao als Sint Maarten. De exportgroei werd afgeremd door tegenvallende resultaten in 
de internationale financiële sector. Aan de andere kant stegen de importen van goederen en 
diensten, onder meer onder invloed van gestegen kosten voor brandstof en van goederen voor 
de vrije zone en de groot- en kleinhandel. 
 
Als reactie op het tekort op de lopende rekening en de groei van de particuliere kredieten die de 
groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) overtreft, heeft de Centrale Bank de ruimte op 
de geldmarkt verkrapt gedurende 2011. De verplichte reserve voor de commerciële banken werd 
verhoogd tot 10,5% per eind 2011. Naast het verhogen van het percentage van de reserve 
requirement werd in februari 2012 een tijdelijke kredietbevriezing ingesteld om de private 
kredietverlening te beperken en daarmee de importgroei. Zodoende wordt een verdere verhoging 
van het tekort op de lopende rekening beperkt. Omdat zulke monetaire maatregelen de situatie 
slechts op korte termijn verlichten, zijn er op Curaçao en Sint Maarten, met hun kleine open 
economie waarbij alles moet worden ingevoerd, structurele maatregelen nodig om de export op 
te drijven. In dat kader breekt de Centrale Bank een lans voor gezamenlijke inspanningen om de 
internationale financiële diensten sector weer de positie te geven die het voorheen heeft gehad 
als peiler van de economie, generator van deviezen en van arbeidsplaatsen op hoog niveau. De 
meest recente inspanningen van de sector hebben nog niet de gewenste vruchten afgeworpen, 
maar juist daarom zou het mogelijk moeten zijn om via bundeling van krachten van de sector, de 



overheid en de Centrale Bank de noodzakelijke randvoorwaarden te scheppen, zodat deze 
financiële sector weer tot bloei kan komen. 
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