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De economie van Curaçao krimpt verder terwijl Sint Maarten matig groeit 

 

Economische ontwikkelingen in de monetaire unie  

liepen uiteen in het eerste kwartaal van 2015 
 
WILLEMSTAD/PHILIPSBURG - “De economische ontwikkelingen in de monetaire unie 
van Curaçao en Sint Maarten liepen uiteen gedurende het eerste kwartaal van 2015,” aldus 
de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, dr. Emsley Tromp, in het 
Kwartaalbericht van de Bank. “In Curaçao kromp het reële BBP met 0,2% terwijl Sint 
Maarten een groei van 1,6% registreerde.”  
 
Beide landen profiteerden van de scherpe daling in internationale olieprijzen, waardoor de 
inflatiedruk afnam, legde hij uit. In Curaçao daalde de inflatie van 0,8% in het eerste kwartaal van 
2014 tot 0,1% in het eerst kwartaal van 2015. Ondertussen zwakte de inflatie in Sint Maarten af tot 
1,2% tegen 2,1% een jaar eerder.  
 
“De economische krimp in Curaçao werd veroorzaakt door een daling in de private bestedingen. 
Zowel de particuliere consumptie als de investeringen namen af in het eerste kwartaal van 2015. De 
overheidsbestedingen en de netto buitenlandse vraag droegen daarentegen positief bij aan het BBP,” 
stelde Tromp. “De toename in de overheidsbestedingen werd gedreven door een stijging in de 
overheidsinvesteringen voornamelijk als gevolg van de bouw van het nieuwe ziekenhuis op Curaçao. 
De netto buitenlandse vraag nam toe, aangezien de groei in de exporten de hogere importen 
overtrof.” 

De daling in de private sector was vooral te wijten aan de sectoren financiële dienstverlening, bouw 
en transport, opslag & communicatie. De teleurstellende prestatie van de bouwsector werd enigszins 
gematigd door de bouw van het nieuwe ziekenhuis. De activiteiten in de haven namen af, zoals blijkt 
uit de daling in het containerverkeer en de olieopslagactiviteiten. Tromp legde voorts uit dat de 
luchtvaartgerelateerde activiteiten echter stegen als gevolg van een toename in het aantal 
afgehandelde passagiers en het aantal commerciële landingen.  

De sectoren restaurants & hotels, industrie en groot- en kleinhandel groeiden in de periode januari - 
maart 2015, aldus Tromp. “Na een daling in het eerste kwartaal van 2014, nam de reële toegevoegde 
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waarde in de sector restaurants & hotels toe in het eerste kwartaal van 2015 dankzij een sterke groei 
in het verblijfstoerisme. Het aantal cruisetoeristen nam daarentegen af ondanks een groei in het 
aantal bezoekende cruiseschepen.” Dr. Tromp benadrukte het belang van een toename in de airlift 
voor de verdere ontwikkeling van het verblijfstoerisme van Curaçao.  

 “Hoewel minder sterk vergeleken met 2014, nam de productiegroei in de sector industrie toe door 
een positieve bijdrage van de Isla raffinaderij. Deze bijdrage was voornamelijk het resultaat van een 
stijging in de raffinageactiviteiten. De groei in de industrie werd echter gematigd door een daling in 
de scheepsreparatieactiviteiten,” legde Tromp uit. “De groei in de sector groot- & kleinhandel kan 
worden toegeschreven aan een stijging in de uitgaven van de toeristen, enigszins gematigd door de 
daling in de particuliere bestedingen en minder activiteiten in de vrije zone. De slechte resultaten in 
de vrije zone waren grotendeels het gevolg van de instabiele situatie en valutabeperkingen in 
Venezuela.  

“Volgens ramingen van de Bank, werd de reële BBP-groei van Sint Maarten gedreven door zowel de 
binnenlandse als de netto buitenlandse vraag. De groei in de binnenlandse vraag werd grotendeels 
gedreven door de particuliere bestedingen aangezien zowel de particuliere investeringen en de 
consumptietoenamen,” vervolgde Tromp. “Bovendien namen de overheidsbestedingen toe dankzij 
een groei in de overheidsinvesteringen, in het bijzonder investeringen in de publieke infrastructuur 
en de verbouwing van openbare scholen. De overheidsconsumptie nam echter af als gevolg van een 
daling in de uitgaven aan goederen en diensten. De netto buitenlandse vraag droeg positief bij aan de 
reële BBP-groei van Sint Maarten door een groei in de exporten gecombineerd met lagere 
importen.”  

De belangrijkste drijfveren achter de reële BBP-groei van Sint Maarten in de periode januari - maart 
2015 waren de sectoren restaurants & hotels en groot- en kleinhandel, merkte Tromp op, 
voornamelijk als gevolg van een geschatte toename in het toerisme. De groei in de groot- en 
kleinhandel kan worden toegeschreven aan de toename in zowel de binnenlandse vraag als de 
stijging in de uitgaven van de toeristen. Na een krimp in het eerste kwartaal van 2014, boekte de 
bouwsector positieve resultaten dankzij meer particuliere en overheidsinvesteringen, aldus de 
president van de centrale bank. Ook de sector transport, opslag & communicatie registreerde een 
groei, hoewel deze minder sterk was dan in 2014. De luchtvaartgerelateerde activiteiten stegen in lijn 
met de groei in het verblijfstoerisme. De activiteiten in de haven van Philipsburg namen toe zoals 
blijkt uit de groei in het aantal bezoekende schepen en de toename in het containerverkeer. 
Daarnaast droeg de sector utiliteiten positief bij aan de reële BBP-groei doordat de productie van 
zowel water als elektriciteit toenam.  

De groei van de economie van Sint Maarten werd gedurende het eerste kwartaal van 2015 gematigd 
door de sectoren financiële dienstverlening en industrie, merkte Tromp op, zoals blijkt uit een daling 
in respectievelijk de netto-rente-inkomsten en de reparatieactiviteiten aan jachten.  

Voor wat betreft de monetaire unie, meldde Tromp dat “volgens de voorlopige data en ramingen 
van de Bank, is het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans gedurende het eerste 
kwartaal van 2015 gedaald vergeleken met het eerste kwartaal van 2014. Dit was het resultaat van 
een stijging in de netto exporten van goederen en diensten aangezien de exporten stegen terwijl de 
importen afnamen. “De bruto officiële reserves lieten een sterke stijging zien in het eerste kwartaal 
van 2015 voornamelijk als gevolg van de uitgifte van obligaties door de overheid van Curaçao die 
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door de Nederlandse Staat werden gekocht en de overmaking van dividendbelasting door de 
Nederlandse autoriteiten in verband met de BRK-regeling,” aldus Tromp.  

“Het verkrappende monetaire beleid heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het verminderen van 
de groei in de kredietverlening, de verbetering in de situatie op de lopende rekening van de 
betalingsbalans en de groei in de reserves,” stelde Tromp met betrekking tot het monetaire beleid 
van de Bank. “De Bank zal een monetair beleid voeren dat voldoende ruimte biedt om de private 
kredietverlening te faciliteren, in het bijzonder voor private investeringen, de drijfkracht voor 
duurzame economische groei,” voegde hij toe.  
 
“De private investeringen zullen echter alleen groeien indien het ondernemersvertrouwen is hersteld. 
De overheden van Curaçao en Sint Maarten kunnen hieraan bijdragen door het voeren van een 
consistent en transparant beleid. Tegelijkertijd dient de financiële sector, in het bijzonder de 
institutionele beleggers, een meer proactieve rol te spelen en de nodige middelen ter beschikking te 
stellen ten behoeve van private investeringen,” concludeerde dr. Tromp in zijn verslag over de 
ontwikkelingen in de monetaire unie gedurende het eerste kwartaal van 2015.  
 
De integrale tekst van het verslag van de president en het Kwartaalbericht van het eerste kwartaal 
van 2015 zijn beschikbaar op de website van de CBCS www.centralbank.cw onder de rubriek 
Publications & Research / Publications Overview. 

 

 

Willemstad, 3 september 2015 
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN 

 

 
 

 

 

 


