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Persbericht nr. 2019-033 

 

CBCS over daling van officiële reserves 
Passende beleidsreactie nodig 

 
WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – “Het hogere tekort op de lopende rekening van de 
betalingsbalans van de monetaire unie en de geleidelijke daling van de bruto officiële reserves 
vereisen een passende beleidsreactie,” aldus Bob Traa, interim-president van de Centrale Bank 
van Curaçao en Sint Maarten in het jaarverslag 2018 van de Bank.  
 
Het tekort op de lopende rekening steeg in 2018 vergeleken met 2017 als gevolg van een daling 

van de netto export van goederen en diensten, gematigd door een stijging van de netto 

inkomensoverdrachten uit het buitenland.  “De netto export van goederen en diensten kromp als 

gevolg van een aanzienlijke stijging van de importen, onder andere door de wederopbouw van 

Sint Maarten na de orkanen, gematigd door een lichte toename van de exporten. De netto 

inkomensoverdrachten namen sterk toe door de instroom van gelden gerelateerd aan de 

vorderingen van lokale verzekeringsmaatschappijen om hun cliënten in Sint Maarten te betalen 

die schade aan hun eigendommen hadden geleden,” legde Traa uit.  

 
“De bruto officiële reserves van de centrale bank namen af in 2018 doordat de externe 

financiering en kapitaaloverdrachten vanuit het buitenland lager waren dan het tekort op de 

lopende rekening van de betalingsbalans van de monetaire unie,” voegde Traa toe. De 

gemiddelde importdekking nam af van 5,0 maanden in 2017 tot 4,2 maanden in 2018. 

Desalniettemin was de gemiddelde importdekking nog ruim boven de norm van 3,0 maanden.   

 

“De importdekking is nog steeds boven de norm van drie maanden aan import van goederen en 

diensten en de Bank zal de ontwikkelingen op de betalingsbalans nauw blijven volgen en de juiste 

stappen nemen om de vaste wisselkoers tussen onze munt en de Amerikaanse dollar te 

waarborgen - het al lange tijd bestaande nominale anker van onze economieën,” benadrukte 

Traa. Het monetaire beleid dient te worden aangevuld met sterk fiscaal en structureel 

economisch beleid van de overheden van Curaçao en Sint Maarten gericht op houdbare 

overheidsfinanciën en een hogere potentiële groei. Het realiseren van een hogere groei van de 

exporten en een matiging van de groei van de importen zal bijdragen aan een duurzame 

verbetering van de betalingsbalans en gezonde deviezenreserves. Coördinatie tussen de 
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beleidsmakers zal de effectiviteit van deze beleidsacties kunnen maximaliseren,” voegde hij tot 

slot toe. 

 

De integrale tekst van het verslag van de president en het jaarverslag 2018 van de Bank zijn 

beschikbaar op de website van de Bank: www.centralbank.cw onder de rubriek Publications. 

 
Willemstad, 28 augustus 2019 
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