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Externe schokken hebben geleid tot economische krimp 

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Negatieve externe schokken zijn de voornaamste 
oorzaak geweest van de economische krimp die de monetaire unie van Curaçao en Sint 
Maarten in 2017 registreerde, legde de waarnemend president van de Centrale Bank van 
Curaçao en Sint Maarten (CBCS) Leila Matroos uit in het jaarverslag 2017 van de Bank. 
“In Curaçao nam het reële BBP met 1,7% af in 2017 doordat de activiteiten in de 
belangrijkste economische sectoren negatief werden beïnvloed door de diepe recessie en 
instabiele situatie in Venezuela, een van de belangrijkste handelspartners van Curaçao. 
Sint Maarten registreerde een reële krimp van het BBP van 4,8% die toe te schrijven is 
aan de enorme schade die orkaan Irma heeft verricht toen die over het eiland raasde in 
september 2017,” stelde Matroos. “De inflatoire druk nam zowel in Curaçao als Sint 
Maarten toe. Na de nulinflatie in 2016, registreerde Curaçao een inflatie van 1,6% in 2017 
door een toename van de internationale olie- en voedselprijzen. In Sint Maarten steeg de 
inflatie van 0,1% in 2016 naar 2,2% in 2017 als gevolg van een stijging van de 
elektriciteitsprijzen en de ziektekostenverzekeringspremies,” voegde zij verder toe.  

Matroos legde uit dat uit de analyse naar sector blijkt dat de teleurstellende prestatie van de 
economie van Curaçao gedurende 2017 voornamelijk kan worden toegeschreven aan dalingen in 
de sectoren groot- en kleinhandel, restaurants & hotels, transport, opslag & communicatie, 
industrie en financiële dienstverlening. “De krimp in de sector groot- en kleinhandel was het 
resultaat van de afname van de particuliere consumptie en de bestedingen van de toeristen, 
gematigd door een toename van de activiteiten in de vrije zone. De reële toegevoegde waarde 
daalde in de sector restaurants & hotels in 2017, alhoewel minder sterk dan in 2016, door een 
afname van het verblijfstoerisme,” gaf ze aan. De waarnemend president van de centrale bank 
legde verder uit dat de teleurstellende prestatie van het verblijfstoerisme in Curaçao het resultaat 
was van zowel een daling van het aantal luchtverbindingen met de Caribische regio, Zuid-
Amerika en Europa als de economische crisis in Venezuela – een van de belangrijkste markten 
voor het toerisme. Daarentegen groeide het cruisetoerisme sterk, aldus Matroos, door onder 
andere de opening van de tweede megapier. Bovendien heeft het cruisetoerisme geprofiteerd van 
de aanpassing van de routes van verschillende cruiselijnen door de verwoesting die de orkanen 
Irma en Maria in andere bestemmingen in het Caribische gebied had aangericht. 

De krimp in de sector transport, opslag & communicatie was het resultaat van een daling van 
zowel de luchttransportactiviteiten als de activiteiten in de zeehaven. “De financiële perikelen en 
de afslanking van de lokale luchtvaartmaatschappij InselAir was de belangrijkste reden voor de 



ongunstige ontwikkeling bij de luchthaven,” legde Matroos uit. “In de zeehaven nam het aantal 
bezoekende schepen, in het bijzonder tankers en vrachtschepen, af. De daling van het aantal 
schepen werd echter enigszins verzacht door een stijging van het aantal vrachtbewegingen en de 
olieopslagactiviteiten,” aldus Matroos. 

De waarnemend president van de centrale bank merkte op dat de reële productie in de sector 
industrie afnam als gevolg van minder activiteiten van de Isla raffinaderij. Ook de sector 
financiële dienstverlening registreerde negatieve resultaten door een daling van zowel de lokale 
als de internationale financiële dienstverlening, stelde ze verder.  

Daarentegen groeide de bouwsector, aldus Matroos, dankzij zowel private als 
overheidsinvesteringen, waaronder de bouw van het nieuwe ziekenhuis, de tweede megapier en 
hotelprojecten. Bovendien registreerde de utiliteitssector een expansie, gedreven door een 
toename van de productie van zowel water als elektriciteit.  

In het geval van Sint Maarten stelde Matroos dat “de economische krimp in Sint Maarten in 
2017 te wijten was aan de enorme schade die orkaan Irma heeft toegebracht aan de 
productiecapaciteit en cruciale infrastructuur van het land.” Uit de analyse van de economische 
sectoren blijkt, aldus Matroos, dat de reële toegevoegde waarde kromp in de sectoren utiliteiten, 
groot- en kleinhandel, restaurants & hotels, transport, opslag & communicatie, financiële 
dienstverlening en vastgoed, huur & overige zakelijke diensten van Sint Maarten. Het negatieve 
resultaat in de sector utiliteiten was gerelateerd aan een daling van de productie van zowel water 
als elektriciteit. “In de sector groot- en kleinhandel nam de reële toegevoegde waarde sterk af als 
gevolg van een daling van de binnenlandse vraag en de bestedingen van toeristen. De sterke 
krimp in de sector restaurants & hotels kan worden toegeschreven aan de enorme schade die 
orkaan Irma heeft verricht aan de infrastructuur die belangrijk is voor het toerisme, waaronder de 
Princess Juliana International Airport, de AC Wathey Cruise en Cargo Facility en hotels. 
Hierdoor nam zowel het aantal verblijfstoeristen als het aantal cruisetoeristen sterk af in 2017 
vergeleken met 2016,” stelde Matroos.  

“De daling in de sector transport, opslag & communicatie was gerelateerd aan de enorme schade 
die de orkaan heeft aangebracht aan de zeehaven en de luchthaven van Sint Maarten. Als gevolg 
hiervan nam het aantal bezoekende schepen in de haven van Sint Maarten af. Bij de luchthaven 
nam bovendien het aantal afgehandelde passagiers en het aantal commerciële landingen af. 
Bovendien daalden de luchttransportdiensten door de lokale luchtvaartmaatschappij Winair in 
2017 vergeleken met 2016,” stelde Matroos verder. 

De waarnemend president van de centrale bank legde uit dat de krimp in de sector financiële 
dienstverlening het gevolg was van het lagere netto rente-inkomen van de lokale commerciële 
banken. “De negatieve prestatie van de sector vastgoed, huur & zakelijke dienstverlening kan 
worden verklaard door de daling van de activiteiten van bedrijven die diensten leveren aan het 
toerisme en de krimp in de timeshare sector,” voegde ze verder toe.  

“De sectoren industrie en bouw registreerden daarentegen positieve groeicijfers,” 
aldus Matroos. De groei in de sector industrie was in 2017 minder sterk dan in 2016 en was 
voornamelijk het resultaat van meer activiteiten in de eerste helft van 2017, gematigd door een 
sterke daling daarna als gevolg van de enorme schade die orkaan Irma aan de maritieme 
infrastructuur had aangebracht. Matroos legde ten slotte uit dat de expansie in de bouwsector 
gedreven werd door de private investeringen in de gebieden Maho en Cupocoy voordat orkaan 
Irma over het eiland trok en de reparatie- en reconstructiewerkzaamheden na de orkaan. 



De integrale tekst van het verslag van de president en het jaarverslag 2017 van de Bank zijn 
beschikbaar op de website van de Bank: www.centralbank.cw onder de rubriek Publications & 
Research. 
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