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Voorwoord 

 

Volgens voorlopige cijfers zijn de economieën van zowel Curaçao en 
Sint Maarten licht gegroeid in 2015. Nadat de economie van Curaçao 
de afgelopen drie jaar is gekrompen, is de voorlopige conclusie dat, in 
tegenstelling tot de economische krimp die in de eerste helft van dit 
jaar werd geregistreerd, de economie van Curaçao in het derde kwartaal 
van het jaar is gegroeid. De economie van Curaçao zal naar alle 
waarschijnlijkheid een lichte groei realiseren van 0,2% voor 2015. In 
Sint Maarten is de economische groei enigszins vertraagd van 1,5% in 
2014 naar 0,3% in 2015. In beide landen is de inflatiedruk afgenomen 
als gevolg van de aanzienlijke daling van de internationale olieprijzen. 

De economische groei in Curaçao werd gedreven door een toename in de overheidsbestedingen, 
aangezien zowel de investeringen als de consumptie stegen. De netto buitenlandse vraag droeg ook 
positief bij aan de BBP-groei, doordat de daling van de importen de afname van de exporten 
overtrof. De private bestedingen namen echter af door een verdere daling van de investeringen. De 
afname van de private investeringen geeft aan dat het vertrouwen in de economie van Curaçao nog 
niet is hersteld. Een analyse naar sector toont aan dat de drijvers van de economische groei van 
Curaçao in 2015 de sectoren transport, opslag & communicatie, restaurants & hotels en groot- & 
kleinhandel waren. Echter, de sectoren financiële dienstverlening en bouw droegen negatief bij aan 
de BBP-groei. 

In Sint Maarten hebben zowel de particuliere bestedingen als de netto buitenlandse vraag positief 
bijdragen aan de economische groei. De toename van de particuliere bestedingen was het gevolg van 
een stijging in de consumptie en de investeringen. De netto buitenlandse vraag nam ook toe, 
doordat de daling van de importen, de afname van de exporten overtrof. De economische groei 
werd enigszins gematigd door de lagere overheidsbestedingen, aangezien zowel de consumptie als de 
investeringen van de overheid daalden. Aan de productiekant was de economische groeivertraging 
van Sint Maarten het gevolg van een minder sterke toename van de activiteiten in de sectoren 
restaurants & hotels en transport, opslag & communicatie. De toegevoegde waarde in de sectoren 
financiële dienstverlening, industrie en bouw namen bovendien af. 

Hoewel het ernaar uitziet dat beide landen een begrotingsoverschot in 2015 realiseren, hebben de 
overheden van Curaçao en Sint Maarten nog steeds uitdagingen op het gebied van de 
overheidsfinanciën. Om een houdbare schuldpositie te behouden dient de overheid van Curaçao de 
snel groeiende schuldquote te beheersen. De schuldquote in inmiddels reeds boven de norm van 
40% die het IMF hanteert voor kleine en open economieën.  

De overheid van Sint Maarten dient de aanwijzing van september 2015 van de Rijksministerraad te 
implementeren. De Bank heeft herhaaldelijk aangegeven dat de overheid van Sint Maarten haar 
inkomsten moet verhogen, in het bijzonder de belastinginkomsten, om zo haar uitgaven te kunnen 
dekken. Zolang dat niet het geval is, zal Sint Maarten in een vicieuze cirkel blijven van 
onevenwichtige begrotingen en oplopende betalingsachterstanden. 
 
In 2016 zullen beide landen enigszins profiteren van de verwachte groeiversnelling van de 
wereldeconomie. De economie van Curaçao zal naar verwachting groeien met 0,5%, gedreven door 
een stijging in zowel de particuliere bestedingen als de overheidsbestedingen, enigzins gematigd door 
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een daling van de netto buitenlandse vraag. De economie van Sint Maarten zal naar verwachting 
groeien met 0,7% als gevolg van een toename van de particuliere bestedingen, terwijl de 
overheidsbestedingen en de netto buitenlandse vraag zullen afnemen.  

E.D. Tromp  
President 
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Ontwikkelingen in 2015 

 
Ondanks een krimp in de eerste helft van 2015, wijzen de voorlopige 
tweede helft van het jaar op een reële 
Deze groei is een positieve omslag
geregistreerd. De inflatie zal naar 1,0% 
internationale olieprijzen. 
 
 

Figuur 1. Curaçao: economische groei en inflatie
 

*2015 is een projectie van de CBCS. 
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kleinhandel. De reële toegevoegde waarde in de sector transport, opslag & communicatie nam toe 
door meer activiteiten in zowel de luchtvaart als de zeevaart. De expansie in de sector restaurants & 
hotels was het resultaat van een groei in het verblijfstoerisme, gedreven door een toename in de 
belangrijkste toeristische markten van Curaçao, met uitzondering van Venezuela. Het aantal 
cruisetoeristen nam echter af in lijn met de daling in het aantal cruiseschepen dat de haven van 
Willemstad bezocht. De stijging in de sector groot- en kleinhandel was het gevolg van een toename 
in de binnenlandse vraag en meer uitgaven door de toeristen, ondanks een daling in de herexporten 
door de bedrijven in de vrije zone.  
 
In tegenstelling tot de voorgaande sectoren droegen de sectoren financiële dienstverlening, bouw en 
utiliteiten negatief bij aan de BBP-groei. De tegenvallende prestatie van de sector financiële 
dienstverlening was het gevolg van  een afname in de toegevoegde waarde van zowel de lokale als de 
internationale financiële dienstverlening. De daling in de bouwsector kan worden toegeschreven aan 
het feit dat de stijging in de overheidsinvesteringen de daling in de particuliere investeringen niet 
heeft kunnen compenseren. De sector industrie registreerde een nulgroei in 2015, doordat de reële 
toegevoegde waarde van de “Isla” raffinaderij toenam, terwijl de scheepsreparatieactiviteiten 
afnamen. De toename in de reële toegevoegde waarde van de “Isla” raffinaderij blijkt uit de stijging 
in de uitgaven aan lonen & salarissen en betalingen aan aannemers door de raffinaderij, terwijl de 
afname in de scheepsreparatieactiviteiten tot uitdrukking kwam in een daling van het aantal 
verkochte manuren.  
 
Gedurende 2015 heeft de overheid van Curaçao de onderhandelingen met de vakbonden voortgezet 
om de personeelskosten te verminderen en maatregelen in te voeren om de tekorten van de sociale 
fondsen te verminderen, in het bijzonder het AOV-fonds. Echter, de vertraging in de invoering van 
deze maatregelen zorgt ervoor dat de overheid meer risico loopt van met betrekking tot 
overschrijdingen op de begroting. 

Volgens de laatste ramingen1 verwacht de overheid van Curaçao in 2015 een begrotingsoverschot 
van NAf.13,3 miljoen te realiseren, een daling vergeleken met het overschot van NAf.42,2 miljoen 
dat in 2014 werd geregistreerd. De overheidsuitgaven zullen toenemen als gevolg van hogere 
overdrachten & subsidies, in het bijzoner overdrachten aan de Basisverzekering Ziektekosten en ten 
gunste van instellingen die door de overheid worden gesubsidieerd. Bovendien nemen de 
bestedingen van de overheid aan lonen en salarissen toe door onder andere afdrachten van 
pensioenpremies van het overheidspersoneel. Daarnaast zullen de inkomsten van de overheid 
groeien als gevolg van meer belastingeninkomsten, in het bijzonder de onroerende zaakbelasting, de 
loonbelasting en invoerrechten. Bovendien nemen de niet-belastinginkomsten toe als gevolg van een 
meevaller in het kader van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK).  

In januari 2015 heeft de overheid van Curaçao een obligatielening uitgegeven ter waarde van 
NAf.245,5 miljoen ter afronding van de financiering van de constructie van het nieuwe ziekenhuis. 
Tevens heeft de overheid in december 2015 een obligatielening van NAf.33,3 miljoen uitgeven ten 
behoeve van de financiering van de verbetering van het wegennet, onderhoud en renovatie van 
schoolgebouwen, (waaronder installatie van zonnepanelen) en een geïntegreerd ICT-systeem voor de 
Belastingdienst. Als gevolg hiervan zal de schuldquote op 42,7% uitkomen aan het einde van 2015. 
De schuldquote is hierdoor hoger dan de norm van 40% die het IMF beschouwd als beheersbaar 

                                                           
1 Financiële Management Rapportage van de overheid van Curaçao, oktober 2015. 
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Figuur 2. Curaçao: ontwikkeling

*Bron: FMR oktober 2015; berekeningen CBCS.

Vooruitzichten voor 2016 

In 2016 zal de groei van de wereldeconomie aantrekken dankzij een versnelling van de 
productiegroei in zowel de hoogontwikkelde landen als de opkomende economieën en de 
ontwikkelingslanden. Echter, geopolitieke spanningen, 
risico’s voor de financiële stabiliteit vormen neerwaartse risico’s voor de verwachte wereldwijde 
economische groei. De verwachting is dat de economische groei in de Verenigde Staten en in 
Nederland, twee van de belangrijkste ha
Venezuela, de derde handelspartner van Curaçao, zal evenals in 2015 een krimp registreren. 

Tegen deze achtergrond zal de economie van Curaçao naar schatting met 0,5% groeien in 2016. 
hogere groeitempo zal worden gedreven door zowel de particuliere bestedingen als de 
overheidsbestedingen. De private investeringen nemen toe dankzij een aantal geplande grote 
projecten waaronder de upgrading
Marriott hotel. De particuliere consumptie neemt naar verwachting ook toe, doordat het besteedbare 
inkomen zal stijgen als gevolg van de lagere inflatoire druk. De overheidsbestedingen zullen stijgen 
als gevolg van onder andere de constructie van het nieu
wegennet van Curaçao. De economische groei zal enigszins worden 
netto buitenlandse vraag doordat de groei in de importen van goederen en diensten de stijging in de 
exporten zal overtreffen. De groei in de 
toerisme-gerelateerde activiteiten die voortvloeien uit de verwachte sterkere groei van de 
wereldeconomie. De toename van de importen zal vooral het gevolg zijn van meer bouwactiviteiten 
met betrekking tot het nieuwe ziekenhuis en private investeringsprojecten. De inflatie neemt verder 
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berekeningen CBCS. 

In 2016 zal de groei van de wereldeconomie aantrekken dankzij een versnelling van de 
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Tegen deze achtergrond zal de economie van Curaçao naar schatting met 0,5% groeien in 2016. 
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af tot 0,8%, voornamelijk als gevolg van een verwachte daling van de internationale voedselprijzen 
gecombineerd met iets lagere internationale olieprijzen. 

Sint Maarten 
 

Ontwikkelingen in 2015 
 

De economie van Sint Maarten is naar verwachting gegroeid met 
vergeleken met de reële groei van 
nam af van 1,9% in 2014 naar 
internationale olieprijzen. 

Figuur 3. Sint Maarten: economische groei en inflatie

*2015 is een projectie van de CBCS. 

De binnenlandse vraag nam toe gedurende 2015, hoewel het 
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voornamelijk als gevolg van een sterke afname in de uitgaven aan goederen en diensten. De netto 
buitenlandse vraag droeg positief bij aan de groei van het BBP aangezien de afname in de exporten 
minder sterk was dan de daling in de importen. Lagere internationa
voornaamste oorzaak van de daling in de importen. 

Uit de sectorale ontwikkelingen blijkt dat de economische groei 
door de sectoren restaurants & hotels en utiliteiten. De groei in de sector restau
echter af doordat het aantal verblijfstoeris

                                                          
2 De sectorale analyse dient met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Doordat er geen data beschikbaar 
zijn van het aantal verblijfstoeristen land 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2011 2012

Reële BBP

af tot 0,8%, voornamelijk als gevolg van een verwachte daling van de internationale voedselprijzen 
gecombineerd met iets lagere internationale olieprijzen.  

van Sint Maarten is naar verwachting gegroeid met 0,3% in 201
vergeleken met de reële groei van 1,5% die in 2014 werd geregistreerd. De inflatie op Sint Maarten 

naar 1,4% in 2015 wat grotendeels het gevolg was 

Figuur 3. Sint Maarten: economische groei en inflatie 

 

De binnenlandse vraag nam toe gedurende 2015, hoewel het groeitempo minder sterk was dan in 
4. De groei in de binnenlandse vraag was uitsluitend het resultaat van een toename in de 

particuliere bestedingen, gedreven door hogere consumptie en investeringen. De particuliere 
consumptie nam toe doordat de huishoudens hebben geprofiteerd van de lagere benzineprijzen en 
elektriciteitstarieven. De private investeringen stegen door ondermeer de renovatie en uitbreiding 
van de Princess Juliana luchthaven. De overheidsbestedingen namen echter af vergeleken met 2014 

namelijk als gevolg van een sterke afname in de uitgaven aan goederen en diensten. De netto 
buitenlandse vraag droeg positief bij aan de groei van het BBP aangezien de afname in de exporten 
minder sterk was dan de daling in de importen. Lagere internationale olieprijzen waren de 
voornaamste oorzaak van de daling in de importen.  

Uit de sectorale ontwikkelingen blijkt dat de economische groei in 2015 voornamelijk
restaurants & hotels en utiliteiten. De groei in de sector restau

echter af doordat het aantal verblijfstoeristen minder sterk toenam in 2015 vergeleken met 2014.

                   
De sectorale analyse dient met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Doordat er geen data beschikbaar 

van het aantal verblijfstoeristen land van herkomst sinds januari 2015, heeft de Bank een schatting gemaakt van het 

1.5%

0.3%

1.9%

1.4%

2013 2014 2015*

Reële BBP Inflatie

6 | P a g i n a  

af tot 0,8%, voornamelijk als gevolg van een verwachte daling van de internationale voedselprijzen 

in 2015, een vertraging 
De inflatie op Sint Maarten 
was van de daling in de 

groeitempo minder sterk was dan in 
4. De groei in de binnenlandse vraag was uitsluitend het resultaat van een toename in de 

particuliere bestedingen, gedreven door hogere consumptie en investeringen. De particuliere 
dens hebben geprofiteerd van de lagere benzineprijzen en 

elektriciteitstarieven. De private investeringen stegen door ondermeer de renovatie en uitbreiding 
van de Princess Juliana luchthaven. De overheidsbestedingen namen echter af vergeleken met 2014 

namelijk als gevolg van een sterke afname in de uitgaven aan goederen en diensten. De netto 
buitenlandse vraag droeg positief bij aan de groei van het BBP aangezien de afname in de exporten 

le olieprijzen waren de 

voornamelijk gedreven werd 
restaurants & hotels en utiliteiten. De groei in de sector restaurants & hotels nam 

minder sterk toenam in 2015 vergeleken met 2014.2 

De sectorale analyse dient met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Doordat er geen data beschikbaar 
2015, heeft de Bank een schatting gemaakt van het 



 

7 | P a g i n a  
 

Het cruisetoerisme nam echter af. De ontwikkeling in het cruisetoerisme komt overeen met de 
daling in het aantal cruiseschepen dat de haven van Sint Maarten gedurende 2015 bezocht. De 
utiliteitssector registreerde een groei vooral door een hogere productie van elektriciteit en water. In 
de sector groot- en kleinhandel zwakte de groei af doordat zowel de binnenlandse vraag als de 
bestedingen van de toeristen minder sterk toenamen in 2015 vergeleken met 2014.  

De groei van het reële BBP in Sint Maarten werd gematigd door een daling van de activiteiten in de 
sectoren transport, opslag & communicatie, financiële dienstverlening, bouw en industrie. Het 
negatieve resultaat in de sector transport, opslag & communicatie was grotendeels het gevolg van 
minder activiteiten in de haven zoals blijkt uit een daling in het aantal schepen dat de haven van Sint 
Maarten heeft bezocht. De containerbewegingen namen echter toe. De luchtvaartactiviteiten namen 
af doordat de lokale luchtvaartmaatschappij Winair in mei 2014 haar vluchten naar Curaçao en de 
Dominicaanse Republiek heeft gestaakt. De activiteiten gerelateerd aan de luchthaven namen aan de 
andere kant toe in lijn met de groei in het verblijfstoerisme.  

De sector financiële dienstverlening registreerde een krimp als gevolg van een daling in het netto 
rente-inkomen van de commerciële banken. De productie in de sector industrie nam af door minder 
reparatieactiviteiten aan jachten, in het bijzonder megajachten die de Simpson Bay Lagoon hebben 
bezocht doordat er meer stormactiviteit was in 2015. Daarnaast daalde de reële productie in de 
bouwsector af voornamelijk als gevolg van de afname in de overheidsinvesteringen.  

Twee van de belangrijkste uitdagingen voor de overheid van Sint Maarten gedurende 2015 waren het 
presenteren van een evenwichtige begroting en het verbeteren van het financieel beheer. Hoewel een 
conceptbegroting in januari 2015 door het parlement werd goedgekeurd, werd deze pas in maart, 
onder voorwaarden, goedgekeurd door het College Financieel Toezicht (CFT). Bovendien kreeg de 
overheid van Sint Maarten een aanwijzing van de Rijksministerraad op 4 september 2015, gebaseerd 
op de aanbevelingen van het CFT, om de betalingsachterstanden, in het bijzonder, aan de Sociale 
Ziektekostenverzekering (SZV) en het Algemeen Pensioenfonds Sint Maarten (APS) af te wikkelen. 
Bovendien dient Sint Maarten maatregelen te nemen om de tekorten die tussen 2010 en 2014 zijn 
gerealiseerd te compenseren en om de begroting van 2015 zodanig aan te passen dat alle kosten 
gerelateerd aan het ouderdomspensioenfonds (AOV) en de gezondheidszorg worden opgenomen. 
Het is evident dat de pensioen- en gezondheidszorgstelsels moeten worden hervormd om ze 
financieel beheersbaar te maken en de afgesproken kostenverlagende maatregelen dienen spoedig te 
worden uitgevoerd. Zolang de aanwijzing niet is uitgevoerd, kan de overheid van Sint Maarten niet 
lenen op de kapitaalmarkt om haar investeringen te financieren. Zoals herhaaldelijk is aangegeven, 
moet de overheid van Sint Maarten haar inkomsten verhogen, in het bijzonder de 
belastinginkomsten, om zo haar uitgaven te kunnen dekken. Zolang dat niet het geval is zal Sint 
Maarten in een vicieuze cirkel blijven van onevenwichtige begrotingen en oplopende 
betalingsachterstanden. 
 
Volgens de laatste ramingen3 zal de overheid van Sint Maarten een overschot van NAf.2,1 miljoen 
registeren op haar begroting van 2015, een verbetering van NAf.10,3 miljoen, vergeleken met 2014. 
Deze verbetering kan worden toegeschreven aan hogere inkomsten die enigszins worden gematigd 
door een lichte groei in overheidsuitgaven. De overheidsinkomsten van Sint Maarten nemen naar 

                                                                                                                                                                                           
verblijfstoerisme op basis van de reële BBP groeiraming van de belangrijkste markten van Sint Maarten, de data 
betreffende de passagiersaankomsten en de gemiddelde hotelbezettingsgraad.  
3 Uitvoeringsrapportage derde kwartaal 2015 van de overheid van Sint Maarten. 



 

 

verwachting toe door hogere belastinginkomsten. Tegelijkertijd zullen de uitgaven stijgen door meer 
bestedingen aan subsidies & overdrachten, 
lonen & salarissen.  
  
Volgens de schattingen van de Bank is de schuldquote van Sint Maarten gedaald van 37,0% aan het 
einde van 2014 tot 35,2% aan het einde van 2015. Deze daling werd veroorzaakt door een afname 
van de binnenlandse schuld terwijl de buitenlandse schuld onveranderd bleef. De binnenlandse 
schuld van Sint Maarten is gedaald, doordat de overheid een deel van haar betalingsachterstanden 
aan de SZV heeft afgelost. Tevens is de overheid een neerwaartse correct
betalingsachterstanden aan de SZV overeengekomen, die leidde tot een
schuld aan de SZV. 
 
Figuur 4. Sint Maarten: ontwikkeling 

*Bron: FMR oktober 2014 en berekeningen CBCS.

Vooruitzichten voor 2016 
 

De economie van Sint Maarten zal naar schatting met 0,7% groeien in 2016, een lichte versnelling 

vergeleken met 2015. De geraamde groei zal worden gedreven door een stijging in de binnenlandse 

vraag als gevolg van een stijging in 

bestedingen trekt aan door een sterkere toename in de consumptie en investeringen, in het bijzonder 

in de sectoren toerisme en transport. De overheidsbestedingen nemen echter af door een daling in 

de overheidsconsumptie, enigszins gematigd door een stijging in de investeringen. In tegenstelling 

tot de groei in 2015, neemt de netto buitenlandse vraag in 2016 af, doordat de groei in de importen 

van goederen en diensten de stijging in de exporten zal ove
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verwachting toe door hogere belastinginkomsten. Tegelijkertijd zullen de uitgaven stijgen door meer 
bestedingen aan subsidies & overdrachten, die enigszins gedempt worden door minder uitgaven aan 

Volgens de schattingen van de Bank is de schuldquote van Sint Maarten gedaald van 37,0% aan het 
2% aan het einde van 2015. Deze daling werd veroorzaakt door een afname 

binnenlandse schuld terwijl de buitenlandse schuld onveranderd bleef. De binnenlandse 
schuld van Sint Maarten is gedaald, doordat de overheid een deel van haar betalingsachterstanden 
aan de SZV heeft afgelost. Tevens is de overheid een neerwaartse correct

de SZV overeengekomen, die leidde tot een aanzienlijke 

Figuur 4. Sint Maarten: ontwikkeling in de openbare financiën 

*Bron: FMR oktober 2014 en berekeningen CBCS. 

De economie van Sint Maarten zal naar schatting met 0,7% groeien in 2016, een lichte versnelling 

vergeleken met 2015. De geraamde groei zal worden gedreven door een stijging in de binnenlandse 

vraag als gevolg van een stijging in de particuliere bestedingen. De groei in de particuliere 

bestedingen trekt aan door een sterkere toename in de consumptie en investeringen, in het bijzonder 

in de sectoren toerisme en transport. De overheidsbestedingen nemen echter af door een daling in 

overheidsconsumptie, enigszins gematigd door een stijging in de investeringen. In tegenstelling 

tot de groei in 2015, neemt de netto buitenlandse vraag in 2016 af, doordat de groei in de importen 

van goederen en diensten de stijging in de exporten zal overtreffen. 
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verwachting toe door hogere belastinginkomsten. Tegelijkertijd zullen de uitgaven stijgen door meer 
door minder uitgaven aan 

Volgens de schattingen van de Bank is de schuldquote van Sint Maarten gedaald van 37,0% aan het 
2% aan het einde van 2015. Deze daling werd veroorzaakt door een afname 

binnenlandse schuld terwijl de buitenlandse schuld onveranderd bleef. De binnenlandse 
schuld van Sint Maarten is gedaald, doordat de overheid een deel van haar betalingsachterstanden 
aan de SZV heeft afgelost. Tevens is de overheid een neerwaartse correctie van de betwiste 

aanzienlijke daling in de 
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Monetaire unie 

 

Ontwikkelingen in de betalingsbalans 

 
Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans nam in 2015 ten opzichte van 2014 af 
door een stijging in de netto exporten van goederen en diensten. Bovendien lieten de 
inkomensrekening en de inkomensoverdrachtenrekening een verbetering zien. De stijging in the 
netto exporten werd gedreven door een daling in de importen, enigszins gematigd door een afname 
in de exporten. De daling in de importen was grotendeels het resultaat van minder uitgaven aan 
olieprodukten door de aanzienlijk lagere internationale olieprijzen en een daling in de 
goederenimporten van de bedrijven in de vrije zone van Curaçao. De exporten namen af als gevolg 
van onder andere een daling in de deviezeninkomsten uit bunkeringactiviteiten. Deze ontwikkeling 
kan ook worden toegeschreven aan de lagere internationale olieprijzen gedurende 2015. De 
deviezeninkomsten uit toerisme namen enigszins af door een daling in het cruisetoerisme in zowel 
Sint Maarten als Curaçao. De deviezeninkomsten uit het verblijfstoerisme namen in beide landen 
toe, hoewel de toename in Sint Maarten afzwakte. Evenals in 2014 daalden de herexporten van de 
bedrijven in de vrije zone in Curaçao door onder andere de instabiele situatie en deviezenrestricties 
in Venezuela. Bovendien namen de deviezeninkomsten van de Isla raffinaderij af in 2015, ondanks 
een stijging in de lonen & salarissen en contractbetalingen van de raffinaderij.  

Het tekort op de lopende rekening werd gedekt door externe financiering, zoals blijkt uit een 
verslechtering van de portfolio-investeringsrekening en de directe investeringsrekening, enigszins 
gedempt door een verbetering van de leningen- en kredietenrekening. De uitgifte van obligaties door 
de overheid van Curaçao, die volledig werden gekocht door de Nederlandse Staat, was de 
voornaamste oorzaak van de verslechtering van de portfolio-investeringsrekening. Daarnaast zijn 
gedurende 2015 niet alle vervallen buitenlandse schuldtitels in de portefeuilles van de institutionele 
beleggers in het buitenland herbelegd. De directe investeringen in de monetaire unie namen toe door 
een stijging in de vorderingen van buitenlandse moedermaatschappijen op hun 
dochterondernemingen in Curaçao en Sint Maarten. De leningen- en kredietenrekening verbeterde 
grotendeels als gevolg van een daling in de netto handelskredieten ontvangen uit het buitenland. 
Deze ontwikkeling kan voornamelijk worden toegeschreven aan de sterke daling in de importen van 
de vrije zone gedurende 2015. Echter, een afname in de netto handelskredieten verstrekt aan het 
buitenland, door onder andere de verminderde herexporten van de vrije zone, heeft de verbetering 
van de leningen- en kredietenrekening enigszins gematigd. Net zoals in voorgaande jaren namen de 
netto kapitaaloverdrachten in de monetaire unie af door de afbouw van de ontwikkelingshulp uit 
Nederland. Aangezien de externe financiering het tekort op de lopende rekening van de 
betalingsbalans overtrof, namen de bruto officiële reserves van de Bank toe in 2015 met naar 
schatting NAf.71,9 miljoen. Deze stijging was minder sterk dan de toename van NAf.459,9 miljoen 
die in 2014 werd geregistreerd. 
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Figuur 5. Monetaire unie: ontwikkeling betalingsbalans als percentage van het BBP 

 

Het tekort op de lopende rekening als percentage van het BBP in de monetaire unie nam af van 
9,8% in 2014 tot 7,9% in 2015. De externe financiering van de private sector als percentage van het 
BBP daalde ook. Echter, een tekort op de lopende rekening die hoger is dan 5% van het BBP kan 
niet als beheersbaar worden beschouwd. Hierdoor is het tekort op de lopende rekening van de 
monetaire unie nog steeds te hoog (zie Figuur 5).   

Zoals blijkt uit Figuur 6, is de importdekking van 3,9 maanden in december 2014 gestegen naar 4,3 
maanden in oktober 2015 doordat de bruto officiele reserves toenamen terwijl de importen daalden. 
Echter, indien gecorrigeerd wordt voor de instroom van deviezen gerelateerd aan de uitgifte van 
obligaties door de overheden van Curaçao en Sint Maarten, zou de importdekking in oktober 2015 
uitkomen op 3,5 maanden. Hoewel de importdekking dan nog steeds boven de norm van 3 
maanden is, kan worden geconcludeerd dat de economische prestaties van de monetaire unie niet 
voldoende zijn om een duurzame verbetering van de betalingsbalans te realiseren.  
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Figuur 6. Monetaire unie: ontwikkeling in de importdekking 

 

Monetaire ontwikkelingen 

Gedurende 2015 heeft de Bank haar monetaire beleid gericht op het verkrappen van de ruimte op de 
geldmarkt voortgezet door het veilen van een hoger bedrag aan Certificates of Deposit (CDs) tegen 
een hogere rente. Hierdoor nam het bedrag aan uitstaande CDs toe in 2015 vergeleken met 2014. 
Doordat de overliquiditeit in de geldmarkt zich nog niet heeft vertaald in overmatige 
kredietverlening, is het percentage van de verplichte reserve onveranderd gebleven op 18,00%. De 
laatste aanpassing van het verplichte reservepercentage vond in juni 2014 plaats.  

Tot en met oktober 2015 zijn de leningen verstrekt aan de private sector in de monetaire unie op 
jaarbasis met 0,6% gedaald. In Curacao nam de private kredietverlening in oktober 2015 met 1,7% af 
vergeleken met oktober 2014 als gevolg van een afname in de bedrijfskredieten (-3,7%) en de 
hypotheken (-1,3%), enigszins tenietgedaan door een toename in de consumptieve kredieten (0,5%). 
Op Sint Maarten groeide de private kredietverlening op Sint Maarten met 2,7% door een stijging in 
de bedrijfskredieten (11,5%) grotendeels als gevolg van geplande investeringen in de toeristische 
sector. De hypotheken en consumptieve kredieten namen daarentegen met respectievelijk 0,7% en 
2,8% af (zie Figuur 7).  
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Figuur 7. Monetaire unie: ontwikkeling in de private kredietverlening 

 

Vooruitzichten voor 2016 

Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans zal naar verwachting in 2016 enigszins 
stijgen als gevolg van een daling van de netto exporten van goederen en diensten. Deze daling is het 
resultaat van een verwachte stijging in de importen, enigszins tenietgedaan door een groei van de 
exporten. De verwachte stijging in de importen is gerelateerd aan de invoer van constructiemateriaal 
ten behoeve van de bouw van het ziekenhuis in Curaçao en verschillende private 
investeringsprojecten in Curaçao en Sint Maarten. Bovendien zullen de importen van de groot- en 
kleinhandel stijgen door de verwachte toename in de binnenlandse bestedingen en de uitgaven van 
toeristen. De goederenimporten van de bedrijven in de vrije zone van Curaçao nemen echter verder 
af als gevolg van de verwachte daling in de herexporten. Olie-importen nemen verder af in 2016 
doordat de internationale olieprijzen naar verwachting enigszins zullen dalen.4 De exportgroei zal 
voornamelijk worden gedreven door meer deviezeninkomsten uit toerisme, zowel in Sint Maarten 
als in Curaçao. Echter, een verdere daling in de herexporten van de vrije zone in Curaçao zal de 
exportgroei enigszins matigen. In 2016 wordt verwacht dat de kapitaalstromen vanuit het buitenland 
meer dan voldoende zullen zijn om het tekort op de lopende rekening te dekken. De bruto officiële 
reserves nemen daardoor verder toe, hoewel deze toename minder sterk is dan in 2015.  

Doordat de overliquiditeit van de banken nog hoog is, zal de Bank haar monetaire beleid gericht op 
het afromen van het liquiditeitsoverschot in de geldmarkt verder voortzetten gedurende 2016. 
 
  

                                                           
4 IMF World Economic Outlook (oktober 2015) 
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APPENDIX 

Tabel 1. Economische kerngegevens Curaçao 
(in miljoenen NAf.) 

 

 2012 2013 2014 2015* 2016* 

Reële economie      

     

BBP 5.604,7 5.635,4 5.655,1 5.723,0 5.797,4 

Nominale groei 3,0% 0,5% 0,4% 1,2% 1,3% 

Reële groei -0,1% -0,8% -1,1% 0,2% 0,5% 

Inflatie 3,2% 1,3% 1,5% 1,0% 0,8% 

     

Openbare financiën      

     

Begrotingssaldo (kasbasis) -35,5 94,8 42,4 13,3  

% BBP -0,6% 1,7% 0,7% 0,2%  

     

Overheidsschuld 1.858,4 1.920,3 2.177,0 2.443,3  

%BBP 33,2% 34,1% 38,5% 42,7%  

   Binnenland 209,4 231,1 217,3 205,0  

   % BBP 3,7% 4,1% 3,8% 3,6%  

   Buitenland 1.649,0 1.711,6 1.959,6 2.238,3  

   % BBP 29,4% 30,4% 34,7% 39,1%  

     

Monetair      

     

Private kredietverlening (groei jaarbasis)** 8,6% -0,6% -2,7% -1,7%  

Consumptief -1,0% -5,8% -1,0% 0,5%  

Hypotheek 9,5% 4,1% 0,8% -1,3%  

Zakelijk 14,9% -3,1% -8,3% -3,7%  
* Raming CBCS 
** 2015 betreft oktober 
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Tabel 2. Economische kerngegevens Sint Maarten 
(in miljoenen NAf.) 

 

 2012 2013 2014 2015* 2016* 

Reële economie 
  

  

BBP 1.764,4 1.825,4 1.887,5 1.919,6 1.961,8 

Nominale groei 5,3% 3,5% 3,4% 1,7% 2,2% 

Reële groei 1,4% 0,9% 1,5% 0,3% 0,7% 

Inflatie 4,0% 2,5% 1,9% 1,4% 1,5% 

  

Openbare financiën   

  

Begrotingssaldo (kasbasis) -23,2 0,5 -8,2 2,1 

% BBP -1,3% 0,0% -0,4% 0,1% 

  

Overheidsschuld (exclusief betalingsachterstanden) 352,7 441,5 697,9 676,3 

%BBP 20,0% 24,2% 37,0% 35,2%  

   Binnenland 24,7 113,6 196,6 175,0 

   % BBP 1,4% 6,2% 10,4% 9,1% 

   Buitenland 327,9 327,9 501,3 501,3 

   % BBP 18,6% 18,0% 26,6% 26,1% 

  

Monetair   

  

Private kredietverlening (groei jaarbasis)** -4,7% -1,9% -1,5% 2,7% 

Consumptief -8,2% -5,6% -7,9% -2,8% 

Hypotheek -5,2% 4,2% 3,5% -0,7% 

Zakelijk -1,3% -6,7% -3,8% 11,5% 
* Raming CBCS 
** 2015 betreft oktober 
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Tabel 3. Economische kerngegevens monetaire unie 
(in miljoenen NAf.) 

 

 2012 2013 2014 2015* 2016* 

Betalingsbalans      

     

Lopende rekening -1.389,5 -1.153,2 -738,0 -602,6 -693,2 

Kapitaalrekening 69,8 62,2 23,2 1,1 3,2 

Externe financiering 944,6 967,0 1.091,2 490,5 630,4 

   Directe investeringen 110,5 139,7 124,3 159,0 248,5 

   Leningen en kredieten 260,4 558,3 177,4 -22,0 310,0 

   Portfolio investeringen 573,7 269,0 789,5 353,5 71,9 

Verandering reserves1) 277,5 47,9 -459,9 -72,6 -43,0 

Statistische verschillen 97,6 76,1 83,5 183,6 102,6 

     

Importdekking (gemiddelde, in maanden) 3,2 3,3 3,9 4,2 4,1 

     

Monetair      

4,8% -1,0% -2,3% -0,6%  

Private kredietverlening (groei jaarbasis)**      

     

Rentetarieven 1,18% 1,19% 1,20% 1,25%  

   Spaarrekening 1,60% 1,72% 1,81% 2,21%  

   Termijndeposito (12 maanden) 6,67% 6,86% 6,68% 6,57%  

   Hypotheek 7,92% 8,10% 6,78% 7,15%  

   Termijnlening 6,95% 6,84% 7,36% 8,28%  

   Rekening-courantkrediet      

* Raming CBCS 
** 2015 betreft oktober 
1)Een toename wordt weergegeven met een negatief teken; excl. goud. 
 
 
 


