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Teleurstellende economische prestatie van de monetaire unie in het derde 

kwartaal van 2016 

 

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Volgens het kwartaalbericht van de Centrale Bank van 

Curaçao en Sint Maarten was de economische prestatie van de monetaire unie teleurstellend 

in het derde kwartaal van 2016. De groei was nihil (0,0%) in Curaçao, terwijl Sint Maarten 

een krimp van -0,3% registreerde.  

De groei bleef nihil in Curaçao als gevolg van een daling in de activiteiten van de publieke sector die 
teniet werd gedaan door een marginale groei in de private sector. De positieve resultaten in 
voornamelijk de bouwsector en de utiliteitssector werden enigszins gematigd door een daling in de 
activiteiten van de sectoren restaurants & hotels en transport, opslag & communicatie. De goede 
prestatie van de bouwsector was het resultaat van de groei in de particuliere en 
overheidsinvesteringen. De groei in de utiliteitssector werd gedreven door een toename van de 
productie van water en elektriciteit. De reële productie nam ook toe in de industriesector, alhoewel 
de toename minder sterk was vergeleken met het derde kwartaal van 2015, als gevolg van een 
toename in de scheepsreparatie-activiteiten die enigszins gematigd werd door een daling in de 
olieraffinage-activiteiten.   
 
De reële toegevoegde waarde in de sector restaurants & hotels nam daarentegen af zoals blijkt uit de 
daling in het aantal hotelovernachtingen en het aantal verblijfs- en cruisetoeristen. De krimp in de 
transport-, opslag- & communicatiesector was het gevolg van een daling in de 
luchttransportactiviteiten en luchthavengerelateerde activiteiten. Daarnaast namen de activiteiten in 
de zeehaven af zoals blijkt uit de daling in de olieopslagactiviteiten en het aantal schepen dat de 
haven bezocht. Verder was de groei nihil in de sector groot- en kleinhandel doordat de groei in de 
binnenlandse bestedingen teniet werd gedaan door de daling in de bestedingen van toeristen en de 
activiteiten in de vrije zone.  
 
In Sint Maarten nam de reële toegevoegde waarde van zowel de publieke als de private sector af 
gedurende het derde kwartaal van 2016 vergeleken met het derde kwartaal van 2015. De negatieve 



bijdrage van de publieke sector aan het BBP blijkt voornamelijk uit de daling van de belastingen op 
goederen en diensten, in het bijzonder de omzetbelasting, als gevolg van de afname in de 
consumptie en de bestedingen van de toeristen. De krimp in de private sector werd grotendeels 
veroorzaakt door de sector groot- en kleinhandel die ook werd getroffen door de daling in de 
consumptie en de afname in de bestedingen van toeristen. In de sector restaurants & hotels was 
sprake van een groeivertraging doordat de toename in het verblijfstoerisme minder sterk was dan in 
2015, terwijl het cruisetoerisme een sterke daling registreerde.  
 
De reële toegevoegde waarde nam echter toe in de utiliteits-, industrie-, bouw- en transport, opslag 
& communicatiesectoren gedurende het derde kwartaal van 2016. De groei in de utiliteitssector werd 
gedreven door een toename in de productie van zowel water als elektriciteit. Het positieve resultaat 
in de industriesector was te danken aan meer reparatie-activiteiten aan jachten die de haven van Sint 
Maarten hebben bezocht. De expansie in de bouwsector was het gevolg van meer private 
investeringen, in het bijzonder in residentiële projecten. De groei in de transport-, opslag- & 
communicatiesector werd gedreven door meer activiteiten in de haven, in het bijzonder de toename 
in het aantal tankers en vrachtschepen dat de haven van Sint Maarten bezocht. Daarnaast namen de 
luchthavengerelateerde activiteiten toe in lijn met de geschatte stijging in het aantal verblijfstoeristen.  
 

De integrale tekst van het derde kwartaalbericht van 2016 is beschikbaar op de website van de Bank 

www.centralbank.cw/qb-2016-3  
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