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Voorwoord 
 
Volgens voorlopige cijfers is de economische groei in Curaçao in 2016 nihil geweest (0,0%), 
nadat een groei van 0,3% in 2015 werd geregistreerd. In Sint Maarten is het reële BBP met 
slechts 0,1% gegroeid in 2016, wat een vertraging is vergeleken met de expansie van 0,4% die in 
2015 werd geregistreerd. Beide landen registreerden een deflatie –een daling van het algemene 
prijspeil– als gevolg van een afname in de internationale olieprijzen.  
 
De economische stagnatie in Curaçao werd veroorzaakt door een toename in de binnenlandse 
vraag die teniet werd gedaan door een afname in de netto buitenlandse vraag. De toename in de 
binnenlandse vraag kan worden toegeschreven aan meer particuliere en overheidsbestedingen. 
Zowel de consumptie als de investeringen droegen bij aan de groei in de particuliere bestedingen. 
De overheidsbestedingen namen toe door een stijging in de investeringen, waaronder de bouw 
van het nieuwe ziekenhuis en de verbeteringen aan het wegennet van Curaçao. Voorts steeg de 
overheidsconsumptie door meer uitgaven aan goederen en diensten. De negatieve bijdrage van 
de netto buitenlandse vraag was het gevolg van een daling van de exporten die de lagere 
importen overtrof. Een analyse naar sector toont aan dat de reële toegevoegde waarde in de 
sectoren bouw, financiële dienstverlening en utiliteiten is toegenomen, terwijl de sectoren 
restaurants & hotels, industrie, groot- & kleinhandel en transport, opslag & communicatie een 
afname registreerden.  
 
In Sint Maarten werd de reële BBP-groei in 2016 uitsluitend gedreven door de particuliere 
bestedingen. De stijging in de particuliere bestedingen was het resultaat van meer investeringen, 
die enigszins gematigd werden door een daling in de consumptie. De overheidsbestedingen 
namen daarentegen af aangezien zowel de consumptie als de investeringen daalden. Ook de 
netto buitenlandse vraag droeg negatief bij aan de BBP-groei door een daling in de exporten die 
gematigd werd door lagere importen. De daling in de exporten werd voornamelijk veroorzaakt 
door een forse afname in de valuta-inkomsten uit het cruisetoerisme. Aan de productiekant was 
de economische groei te danken aan de sectoren bouw, industrie en utiliteiten, die enigszins 
teniet werd gedaan door een daling in de sectoren groot- & kleinhandel, restaurants & hotels, 
transport, opslag & communicatie en vastgoed, huur en zakelijke dienstverlening.  
 
Op het gebied van de openbare financiën verwachten zowel Curaçao als Sint Maarten een 
overschot op de gewone dienst van de begroting in 2016 te realiseren. Echter, er zijn een aantal 
zaken die een risico kunnen vormen voor de beheersbaarheid van de openbare financiën op de 
middellange termijn en daarom de nodige aandacht verdienen. In het geval van Curaçao vereist 
het tekort van het ouderdomspensioenfonds (AOV), dat door overdrachten uit de begroting 
wordt gedekt, de nodige beleidsmaatregelen door de overheid. Bovendien bevindt de 
schuldquote van Curaçao zich thans boven de norm van 40% die als verstandig wordt 
beschouwd voor kleine open economieën, terwijl de economische groei vlak is gebleven. Om 
deze reden zal de overheid van Curaçao maatregelen moeten nemen om een hogere 
economische groei te stimuleren om zodoende de beheersbaarheid van de schuld op de 
middellange termijn te waarborgen. In Sint Maarten zal de overheid maatregelen moeten nemen 
om haar inkomsten op een duurzame manier te verhogen, onder meer door het versterken van 
de belastingdienst. Tevens dient de overheid nog de nodige maatregelen te nemen om te voldoen 
aan de aanwijzing van de Rijksministerraad van september 2015, waaronder de hervorming van 
het pensioenstelsel en het sociale zekerheidsstelsel en het verbeteren van het financiële beheer.  
 
In 2017 zullen beide landen profiteren van de verwachte hogere groei van de wereldeconomie. 
De economie van Curaçao zal naar verwachting met 0,4% groeien in 2017, gedreven door een 
toename in de particuliere en overheidsbestedingen. De daling in de netto buitenlandse vraag zal 
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echter de economische expansie matigen. De economie van Sint Maarten zal naar verwachting 
met 0,5% groeien als gevolg van een toename in de particuliere bestedingen, gematigd door een 
afname in de overheidsbestedingen en de netto buitenlandse vraag. 
 
J.M. Hasselmeyer 

President a.i.  
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Curaçao 
 
Ontwikkelingen in 2016 
 
Volgens voorlopige cijfers en schattingen van de Bank is na een expansie van 0,3% in 2015, de 
economische groei in Curaçao in 2016 nihil geweest. De inflatie zal negatief blijven in 2016 op  
-0,4%, voornamelijk als gevolg van de daling in internationale olieprijzen die enigszins werd 
gematigd door een stijging in de lokale voedselprijzen.  

Figuur 1. Curaçao: economische groei en inflatie 

 
*2016 is een raming van de CBCS. 

De economische stagnatie in 2016 was het resultaat van een stijging in de binnenlandse vraag die 
teniet werd gedaan door een daling in de netto buitenlandse vraag. De positieve bijdrage van de 
binnenlandse vraag aan de BBP-groei kan worden toegeschreven aan een stijging in zowel de 
particuliere als de overheidsbestedingen. Zowel de consumptie als de investeringen droegen bij 
aan de stijging in de particuliere bestedingen. De groei in de investeringen is het gevolg van een 
aantal grote investeringsprojecten in de sectoren toerisme, transport, groot- & kleinhandel en 
vastgoed gedurende 2016, waaronder de upgrading van de luchthaven van Curaçao en enkele 
woningbouwprojecten. Ook de particuliere consumptie nam toe, gedreven door het hogere 
besteedbare inkomen als gevolg van de verlaging van de inkomstenbelastingtarieven. De groei in 
de overheidsbestedingen was het resultaat van meer investeringen, waaronder de bouw van het 
nieuwe ziekenhuis en de verbeteringen aan het wegennet van Curaçao. Bovendien nam de 
overheidsconsumptie toe, voornamelijk als gevolg van meer uitgaven aan goederen en diensten. 
De netto buitenlandse vraag droeg echter negatief bij aan de BBP-groei doordat de daling van de 
exporten de lagere importen overtrof. De teleurstellende exportprestatie kan worden 
toegeschreven aan een daling in de valuta-inkomsten van raffinage-, bunkering, luchttransport- 
en toeristische activiteiten. De lagere importen zijn voornamelijk het gevolg van minder olie-
importen door de daling in de internationale olieprijzen.  

Een analyse van de ontwikkelingen per sector gedurende de eerste helft van 2016 laat zien dat de 
daling in de activiteiten in de sectoren restaurants & hotels, industrie, groot- & kleinhandel en 
transport, opslag & communicatie teniet werd gedaan door een stijging in de activiteiten van de 
sectoren bouw, financiële dienstverlening en utiliteiten.  
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De negatieve groei in de sector restaurants & hotels was het gevolg van een daling in het aantal 
hotelovernachtingen. Daarnaast steeg het aantal verblijfstoeristen minder sterk dan in de eerste 
helft van 2015, voornamelijk doordat de groei in de Europese markt werd gematigd door een 
krimp in de Zuid-Amerikaanse markt. De groei in de Europese markt was voornamelijk het 
resultaat van meer bezoekers uit Nederland en Duitsland. De Zuid-Amerikaanse markt kromp 
daarentegen door de sterke daling in het aantal Venezolaanse en Braziliaanse bezoekers. 
Bovendien nam het aantal cruisetoeristen af, wat overeenkomt met het lagere aantal 
cruiseschepen dat het eiland bezocht.  
 
De reële productie in de sector industrie kromp door een daling van de raffinage- en 
handelsactiviteiten van de Isla raffinaderij. Daarnaast nam de reële toegevoegde waarde in de 
sector groot- & kleinhandel af  als gevolg van minder bestedingen van de toeristen en minder 
activiteiten in de vrije zone. De bijdrage van de sector transport, opslag & communicatie aan het 
BBP was ook negatief  door een daling in de luchttransportactiviteiten. Deze daling was 
voornamelijk gerelateerd aan de daling in het vervoer van buitenlandse passagiers door de lokale 
luchtvaartmaatschappijen. Bovendien namen de activiteiten in de zeehaven af  door minder 
olieopslagactiviteiten en een daling in het aantal schepen dat de haven van Curaçao bezocht.  
 
De sectoren bouw, financiële dienstverlening en utiliteiten presteerden daarentegen goed. De 
groei van de productie in de bouwsector werd gedreven door de stijging in de particuliere en 
overheidsinvesteringen. De goede prestatie van de sector financiële dienstverlening was het 
resultaat van een stijging in de reële toegevoegde waarde van de lokale financiële dienstverlening, 
zoals blijkt uit een toename in de overige vergoedingen en inkomsten van de lokale commerciële 
banken, die enigszins gematigd werd door een daling in de netto rente-inkomsten. De 
internationale financiële dienstverlening registreerde echter een krimp door een daling in de 
lonen & salarissen en overige operationele uitgaven. De groei in de utiliteitssector werd gedreven 
door een stijging in de productie van zowel water als elektriciteit.  
 
Volgens de laatste ramingen1 verwacht de overheid van Curaçao een overschot op de gewone 
dienst van de begroting van NAf.5,5 miljoen in 2016, wat een verbetering is vergeleken met het 
tekort van NAf.1,6 miljoen dat in 2015 werd geregistreerd. Deze verbetering is het resultaat van 
een stijging in de overheidsinkomsten, die gematigd wordt door hogere uitgaven. De 
overheidsinkomsten nemen voornamelijk toe als gevolg van een stijging in de niet-
belastinginkomsten, in het bijzonder de inkomsten gerelateerd aan de sociale verzekeringen. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat door een wijziging van artikel 4, lid 1 van de 
Landsverordering Comptabiliteit 2010, alle uitgaven en inkomsten van de Sociale 
Verzekeringsbank, SVB, vanaf januari 2016 in de overheidsbegroting worden meegenomen. 
Deze wijziging verklaart de sterke toename in de inkomsten en uitgaven in 2016 vergeleken met 
2015. Daarnaast nemen de belastinginkomsten naar verwachting enigszins toe, voornamelijk 
door meer inkomsten van belastingen op goederen en diensten. De overheidsuitgaven stijgen 
grotendeels als gevolg van meer uitgaven aan overdrachten en subsidies, in het bijzonder 
overdrachten aan de sociale voorzieningen en subsidies aan overheidsentiteiten.  
 
Gedurende 2016 groeide de overheidsschuld van Curaçao naar schatting met NAf.68,9 miljoen 
tot NAf.2.564 miljard door een stijging in zowel de buitenlandse schuld als de binnenlandse 
schuld. De stijging van de buitenlandse schuld werd gedreven door de uitgifte van NAf.59,0 
miljoen aan obligaties in juni, terwijl de groei van de binnenlandse schuld het resultaat was van 

                                                           
1
 Financiële management rapportage van de overheid van Curaçao, september 2016. 
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betalingsachterstanden aan het overheidspensioenfonds, APC, en de Sociale Verzekeringsbank, 
SVB. Hierdoor nam de schuldquote toe tot 45,6% aan het einde van 2016.2 
 
Figuur 2. Curaçao: ontwikkeling in de openbare financiën  

 
  
*Bron: FMR Curaçao, september 2016 en schattingen van de CBCS. 

De afgelopen vier jaar heeft de overheid van Curaçao verschillende maatregelen genomen om de 
openbare financiën op orde te brengen. Ofschoon de openbare financiën zijn verbeterd, zijn er 
nog steeds een aantal zaken die een risico kunnen vormen voor de beheersbaarheid op de 
middellange termijn en daarom de nodige aandacht verdienen. Een van deze zaken is het tekort 
van het ouderdomspensioenfonds (AOV) dat op dit moment door overheidsoverdrachten wordt 
gedekt. Daarnaast is de schuldquote van Curaçao thans boven de norm van 40% die als 
verstandig wordt beschouwd voor kleine open economieën, terwijl de economische groei vlak is 
gebleven. Om de schuld beheersbaar te houden op de middellange termijn zal de overheid 
maatregelen moeten nemen die een sterkere economische groei stimuleren, waaronder het 
verbeteren van het investeringsklimaat van Curaçao.  
 
Vooruitzichten voor 2017 
 
Na een expansie van 3,1% in 2016, zal de wereldeconomie naar verwachting met 3,4% groeien in 
2017.3 De groei in 2017 zal voornamelijk worden gedreven door de opkomende economieën en 
ontwikkelingslanden, aangezien de economische activiteiten in landen zoals Rusland, Brazilië en 
Nigeria weer zullen toenemen na een krimp in 2016. In de hoogontwikkelde landen zal de groei 
enigszins aantrekken, voornamelijk als gevolg van een sterker economisch herstel in de 
Verenigde Staten en Canada en een opleving van de Japanse economie. Echter, de groei in het 
eurogebied zal afzwakken, voornamelijk door de onzekerheden gerelateerd aan de effecten van 
de Brexit. Terwijl het economische herstel in de Verenigde Staten zal aantrekken –de 
belangrijkste handelspartner van Curaçao–, zal de productiegroei in Nederland –de tweede 

                                                           
2 Schatting van de CBCS. 
3 IMF World Economic Outlook, oktober 2016.  
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handelspartner van Curaçao– naar verwachting vrijwel stabiel blijven. Net zoals in de afgelopen 
drie jaren zal Venezuela –de derde handelspartner van Curaçao– in een recessie blijven. 4 

Tegen deze achtergrond zal de economie van Curaçao naar verwachting met 0,4% groeien in 
2017, dankzij een toename in de binnenlandse vraag die gematigd zal worden door een daling in 
de netto buitenlandse vraag. De toename in de binnenlandse vraag zal worden gedreven door 
zowel de particuliere bestedingen als de overheidsbestedingen. De stijging in de particuliere 
bestedingen is het gevolg van een toename van de investeringen in onder andere de tweede 
megapier, de bouw en het onderhoud van hotels, de upgrading van de luchthaven en het 
woningbouwproject Wechi. Daarnaast zal de particuliere consumptie naar verwachting 
bescheiden groeien. De groei van de overheidsbestedingen wordt gedreven door een stijging in 
zowel de consumptie als de investeringen. Echter, de groei van de overheidsinvesteringen zal 
minder sterk zijn vergeleken met 2016, aangezien de bouw van het nieuwe ziekenhuis haar 
eindfase zal bereiken.  

De netto buitenlandse vraag zal daarentegen negatief bijdragen aan de reële economische groei 
doordat de toename van de importen de hogere exporten zal overtreffen. De importen zullen 
toenemen door onder andere een stijging van de olie-importen als gevolg van de verwachte 
hogere internationale olieprijzen. Bovendien zullen de goederenimporten stijgen door onder 
andere meer importen van bouwmateriaal in verband met de verschillende investeringen in 2017. 
Ook zullen de importen van de groot- & kleinhandel stijgen dankzij de hogere binnenlandse 
vraag en de toename in de bestedingen van toeristen. Voorts zal de import van bouwdiensten 
toenemen door de geplande investeringsprojecten. De hogere exporten zijn het gevolg van meer 
valuta-inkomsten uit bunkeringactiviteiten door de verwachte hogere olieprijzen. De valuta-
inkomsten uit toerisme nemen naar verwachting ook toe, wat overeenkomt met de verwachte 
economische groei in de belangrijkste toeristische markten van Curaçao.  

De inflatie wordt weer positief geschat op 0,2% in 2017, voornamelijk als gevolg van een 
verwachte groei in de internationale olieprijzen. 5 

Sint Maarten 
 
Ontwikkelingen in 2016 
 
De economie van Sint Maarten is naar verwachting met 0,1% gegroeid in 2016, wat een 
vertraging is vergeleken met de groei van 0,4% die in 2015 werd geregistreerd. De inflatie in Sint 
Maarten werd negatief in 2016 (-0,2%), voornamelijk als gevolg van een daling in de 
internationale olieprijzen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 IMF World Economic Outlook, oktober 2016.  
5 IMF World Economic Outlook, oktober 2016.  
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Figuur 3. Sint Maarten: economische groei en inflatie 
 

 

*2016 is een raming van de CBCS. 

De groei in 2016 werd uitsluitend gedreven door de particuliere bestedingen, terwijl zowel de 
overheidsbestedingen als de netto buitenlandse vraag afnamen. De particuliere bestedingen 
stegen als gevolg van meer investeringen, waaronder grote bouwprojecten in Maho en Cupecoy. 
Echter, de groei in de particuliere bestedingen werd gematigd door een daling in de private 
consumptie. De overheidsbestedingen namen af door een daling in zowel de consumptie als de 
investeringen. De netto buitenlandse vraag beperkte de BBP-groei door een daling in de 
exporten die gematigd werd door minder importen. De daling in de exporten werd grotendeels 
veroorzaakt door minder valuta-inkomsten uit het cruisetoerisme. De lagere import was 
voornamelijk het resultaat van minder goederenimporten door de sector groot- & kleinhandel, 
wat overeenkomt met de daling in de bestedingen van toeristen en de binnenlandse consumptie.  

De ontwikkelingen gedurende de eerste helft van 2016 laten zien dat de reële BBP-groei werd 
gedreven door een toename in de productie van de sectoren bouw, industrie en utiliteiten. De 
sectoren groot- & kleinhandel, restaurants & hotels, transport, opslag & communicatie en 
vastgoed, huur & zakelijke diensten droegen daarentegen negatief bij aan het BBP door de 
teleurstellende prestatie van het toerisme, dat de belangrijkste pijler van de economie van Sint 
Maarten is. Ook de overheidssector matigde de BBP-groei, zoals blijkt uit de lagere inkomsten 
van belastingen op goederen en diensten, in het bijzonder de omzetbelasting. Ook namen de 
lonen & salarissen bij de overheid af.  

Het cruisetoerisme registreerde een sterke daling in het aantal bezoekers in de eerste helft van 
2016 vergeleken met de eerste helft van 2015, wat overeenkomt met de daling in het aantal 
cruiseschepen dat Sint Maarten bezocht. Deze ontwikkeling was onder andere gerelateerd aan 
meer concurrentie uit de regio, zoals Tortola, waardoor Sint Maarten een aantal bezoeken van 
cruiseschepen verloor. Als gevolg van onder andere de vrees voor een mogelijke uitbraak van het 
zikavirus, was de groei van het verblijfstoerisme uit Noord-Amerika nihil, terwijl het aantal 
verblijfstoeristen uit Latijns-Amerika en het Caribische gebied afnam. De Europese markt liet 
daarentegen een sterkere groei zien.  
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Ook de sector financiële dienstverlening had een negatief effect op de reële BBP-groei van Sint 
Maarten gedurende de eerste helft van 2016, aangezien de daling in de rente-inkomsten van de 
lokale commerciële banken de afname van de rente-uitgaven overtrof. De activiteiten in de 
bouwsector namen toe gedurende de eerste helft van 2016 door meer particuliere investeringen, 
waaronder een groot vastgoedproject in Maho en de renovatie van het gebouw van de Centrale 
Bank van Curaçao en Sint Maarten in Philipsburg. De ontwikkeling in de bouwsector komt 
overeen met de stijging in de import van bouwmateriaal.  

De sector industrie droeg ook positief bij aan de reële BBP-groei dankzij een toename in de 
reparatie-activiteiten aan jachten door een bovengemiddeld seizoen in de eerste helft van 2016 
vergeleken met de eerste helft van 2015. De reële toegevoegde waarde in de utiliteitssector 
groeide marginaal doordat de toegenomen vraag naar water en elektriciteit van de sectoren bouw 
en industrie enigszins teniet werd gedaan door een lagere vraag van de cruiseschepen.  

De overheid van Sint Maarten zal naar verwachting een overschot op de gewone dienst van haar 
begroting registreren aan het eind van 2016.6 Dit overschot komt waarschijnlijk lager uit dan dat 
oorspronkelijk in de goedgekeurde begroting van 2016 werd opgenomen. Hierdoor bestaat de 
kans dat Sint Maarten wellicht niet in staat zal zijn om, in overeenstemming met de aanwijzing 
van de Rijksministerraad van september 2015, een deel van de opgebouwde tekorten in de 
afgelopen jaren in 2016 te compenseren.  

Gedurende de periode januari – september 2016 registreerde Sint Maarten een overschot op de 
gewone dienst van NAf.14,5 miljoen, wat een stijging is vergeleken met het overschot van 
NAf.10,0 miljoen dat in 2015 werd geregistreerd. De ontwikkeling in 2016 was het gevolg van 
een daling in de overheidsuitgaven die de afname van de inkomsten overtrof. De 
overheidsuitgaven namen voornamelijk af als gevolg van minder uitgaven aan goederen & 
diensten, die enigszins teniet werd gedaan door een stijging in de uitgaven aan lonen & salarissen. 
De daling van de inkomsten was het resultaat van minder inkomsten uit concessies en heffingen, 
in het bijzonder meer heffingen op casino’s en loterijen, en minder belastinginkomsten, vooral 
van de omzetbelasting.  

Ondanks de verbetering in de overheidsfinanciën gedurende de eerste negen maanden van 2016, 
dient de overheid van Sint Maarten nog steeds de nodige maatregelen te nemen om de 
inkomsten op een duurzame manier te verhogen, onder meer door het versterken van de 
belastingdienst. Bovendien dient de overheid nog de nodige maatregelen te nemen om te 
voldoen aan de aanwijzing van de Rijksministerraad van september 2015, waaronder de 
hervorming van het pensioenstelsel en het sociale zekerheidsstelsel en het verbeteren van het 
financieel beheer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Uitvoeringsrapportage van de overheid van Sint Maarten, september 2016. 
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Figuur 4. Sint Maarten: ontwikkeling in de openbare financiën** 
 

 

*Source: Schatting van de CBCS. 
** De overheid van Sint Maarten verwacht een overschot op de gewone dienst te realiseren in 2016 dat lager uitkomt dan het overschot 
van NAf.25,3 miljoen dat in de goedgekeurde begroting van 2016 was opgenomen.   

Volgens de ramingen van de Bank nam de overheidsschuld van Sint Maarten met NAf.10,0 
miljoen af tot NAf.682,7 miljoen in 2016 door een daling van de binnenlandse schuld. De 
buitenlandse schuld bleef daarentegen onveranderd op NAf.501,3 miljoen vergeleken met 2015, 
doordat de overheid van Sint Maarten geen nieuwe obligaties heeft uitgegeven gedurende 2016. 
Hierdoor registreerde Sint Maarten een lagere schuldquote van 35,8% in 2016 vergeleken met 
36,4% in 2015.  

Vooruitzichten voor 2017 
 
De economie van Sint Maarten zal naar verwachting met 0,5% groeien in 2017 uitsluitend 
dankzij de binnenlandse vraag. De toename in de binnenlandse vraag wordt gedreven door meer 
particuliere bestedingen, terwijl de overheidsbestedingen zullen afnemen. Zowel de private 
investeringen als de private consumptie zullen in 2017 toenemen. De toename van de private 
investeringen is gerelateerd aan onder meer investeringen in het toerisme en vastgoed. De 
overheidsbestedingen zullen dalen door een afname in de overheidsconsumptie, die enigszins 
gematigd wordt door een bescheiden stijging in de investeringen. De netto buitenlandse vraag zal 
echter de reële BBP-groei matigen doordat de groei van de importen sterker zal zijn dan die van 
de exporten. De exporten zullen voornamelijk toenemen als gevolg van meer valuta-inkomsten 
uit het toerisme, wat overeenkomt met de verwachte reële BBP-groei in de belangrijkste 
toeristische markten van Sint Maarten.7 De stijging van de importen wordt gedreven door zowel 
meer olie-importen als niet-olie-gerelateerde importen. De hogere olie-importen zijn het resultaat 
van de verwachte toename in de internationale olieprijzen. De niet-olie-gerelateerde importen 
zullen toenemen als gevolg van meer goederenimporten door de sector groot- & kleinhandel om 
aan de hogere bestedingen van toeristen te kunnen voldoen.  

                                                           
7 IMF World Economic Outlook, oktober 2016.  
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De inflatie neemt naar verwachting tot 0,3% toe door de verwachte stijging in de internationale 
olieprijzen. 8   
 
Monetaire unie 
 
Ontwikkelingen in de betalingsbalans 
 
Volgens de ramingen van de Bank is het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans in 
2016 toegenomen vergeleken met 2015 als gevolg van een daling in de netto exporten van 
goederen en diensten en een verslechtering van de inkomensrekening. De 
inkomensoverdrachtenrekening liet daarentegen een verbetering zien. De daling in de netto 
exporten was het gevolg van een afname in de exporten, die enigszins gematigd werd door 
minder importen. De exporten daalden door, onder meer, een afname in de valuta-inkomsten uit 
toeristische activiteiten door de teleurstellende prestaties van het cruisetoerisme in zowel Sint 

Maarten als Curaçao. Daarnaast namen de valuta-inkomsten uit het verblijfstoerisme in Curaçao 

af, voornamelijk door een daling in het aantal Venezolaanse toeristen. De situatie in Venezuela 
heeft ook geleid tot een daling in de valuta-inkomsten uit luchttransportdiensten en de 
herexporten door de vrije zone in Curaçao. Bovendien namen de valuta-inkomsten uit 
bunkeringactiviteiten af, zoals blijkt uit voornamelijk de lagere internationale olieprijzen en de 
toegenomen concurrentie in de regio, in het bijzonder Colombia, Trinidad en Jamaica. De daling 
in de importen kan voornamelijk worden toegeschreven aan de lagere olie-importen als gevolg 
van de daling in de internationale olieprijzen. Bovendien namen de goederenimporten door de 
bedrijven in de vrije zone van Curaçao verder af.  

De inkomensrekening verslechterde als gevolg van een daling in de rente-inkomsten uit het 
buitenland gecombineerd met meer rentebetalingen aan het buitenland. De 
inkomensoverdrachtenrekening verbeterde dankzij een stijging in de inkomensoverdrachten 
ontvangen uit het buitenland, die gematigd werd door meer inkomensoverdrachten betaald aan 
het buitenland.  

In overeenstemming met de ontwikkeling op de lopende rekening is de externe financiering van 
de monetaire unie naar verwachting gestegen. De stijging in de externe financiering is gerelateerd 
aan een verslechtering van de portfolio-investeringsrekening, de directe investeringsrekening en 
de leningen- en kredietenrekening. De verslechtering van de portfolio-investeringsrekening kan 
onder meer worden verklaard door vervallen schuldpapier in handen van de institutionele 
beleggers dat niet in het buitenland werd herbelegd gedurende 2016. De uitgifte van obligaties 
door de overheid van Curaçao die volledig werden gekocht door de Nederlandse Staat heeft ook 
bijgedragen aan de verslechtering van de portfolio-investeringsrekening. De directe 
investeringsrekening verslechterde voornamelijk als gevolg van een toename van de vorderingen 
van buitenlandse directe investeerders op hun dochterondernemingen in de monetaire unie. De 
verslechtering van de leningen- en kredietenrekening was onder andere het resultaat van een 
daling in de buitenlandse deposito’s van ingezetenen van Curaçao en Sint Maarten. Ook nam het 
saldo van de netto handelskredieten af als gevolg van de netto aflossing van handelskredieten 
verstrekt aan buitenlandse klanten, die gematigd werd door de aflossing van handelskredieten 
ontvangen op importen. Aangezien de externe financiering het tekort op de lopende rekening 
overtrof, namen de bruto officiële reserves van de Bank naar schatting met NAf.155,0 miljoen 
toe in 2016. Deze stijging was sterker dan de toename van NAf.27,8 miljoen die in 2015 werd 
geregistreerd.  

                                                           
8 IMF World Economic Outlook, oktober 2016.  
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Nadat het tekort op de lopende rekening als percentage van het BBP gedurende vijf jaar was 
gedaald, nam het weer toe van 10,6% in 2015 tot 12,3% in 2016 (zie Figuur 5). Een toename van 
het tekort op de lopende rekening die voornamelijk wordt veroorzaakt door een daling in de 
exporten duidt op problemen met betrekking tot het concurrentievermogen, wat zowel in 
Curaçao als Sint Maarten moet worden aangepakt. Tevens nam de externe financiering als 
percentage van het BBP toe van 9,8% in 2015 tot 13,2% in 2016. Dit impliceert een stijging van 
onze schulden aan de rest van de wereld, die op den duur zullen moeten worden terugbetaald.  

Figuur 5. Monetaire unie: ontwikkeling in de betalingsbalans als percentage van het 
BBP 

 

*2016 is een raming van de CBCS. 

Zoals blijkt uit Figuur 6, is de importdekking gestegen van 4,4 maanden in december 2015 naar 
4,7 maanden in oktober 2016 doordat de bruto officiële 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 2016 uitkomen op 3,4 maanden. Hoewel de importdekking dan nog steeds boven de 
norm van 3 maanden uitkomt, kan worden geconcludeerd dat de economische prestatie van de 
monetaire unie niet voldoende is om een duurzame verbetering van de betalingsbalans te 
realiseren.  
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Figuur 6. Monetaire unie: ontwikkeling in de importdekking 

 

Monetaire ontwikkelingen 

Gedurende het eerste kwartaal van 2016 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 Deposit9  (CD’s). Tegelijkertijd bleef het percentage van de verplichte reserve 
onveranderd op 18,00%.10 Echter, door een beleidswijziging die per 1 maart 2016 in werking is 
getreden, waardoor commerciële banken die onder de urgentiemaatregel vallen worden 
uitgezonderd van de verplichte reserve, namen de verplichte reserves af gedurende het eerste 
kwartaal van 2016.  

Vanaf het tweede kwartaal van 2016 werden de monetaire beleidsinstrumenten van de Bank 
neutraal ingezet. Hierdoor is het verplichte reserve percentage ongewijzigd gebleven op 18,00%. 
Tijdens de tweewekelijkse veilingen van CD’s heeft de Bank zich enkel gericht op de 
herfinanciering van de vervallen CD’s.  

Tot en met juni 2016 is de kredietverlening aan de private sector in de monetaire unie op 
jaarbasis gestegen met 1,9%. In Curaçao nam de private kredietverlening met 0,6% toe 
vergeleken met juni 2015 als gevolg van een stijging in de bedrijfskredieten (3,1%), die gematigd 
werd door een daling in de hypotheken (-0,8%) en de consumptieve kredieten (-0,2%). In Sint 
Maarten namen de uitstaande leningen aan de private sector met 5,7% toe gedreven door een 
stijging in de bedrijfskredieten (9,1%) en de hypotheken (6,6%). De consumptieve kredieten 
namen daarentegen af (-1,5%).  

  

                                                           
9 Verhandelbaar schuldpapier uitgegeven door de Bank. 
10 De laatste aanpassing van het percentage van de verplichte reserve vond plaats in juni 2014.  
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Vooruitzichten voor 2017 

Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans zal naar verwachting toenemen in 
2017, voornamelijk als gevolg van een daling in de netto exporten van goederen en diensten. 
Daarnaast zullen de inkomensrekening en de inkomensoverdrachtenrekening verslechteren. De 
netto exporten van goederen en diensten nemen naar verwachting af door een stijging in de 
importen, gematigd door een toename van de exporten. De importen zullen onder meer stijgen 
door een toename van de olie-importen als gevolg van de verwachte hogere internationale 
olieprijzen. Bovendien zullen de goederenimporten toenemen door onder andere meer importen 
van bouwmaterialen gerelateerd aan de verwachte investeringen gedurende 2017 in zowel 
Curaçao als Sint Maarten. Ook nemen de goederenimporten van de sector groot- & kleinhandel 
toe door de hogere binnenlandse vraag en de stijging in de bestedingen van toeristen. De 
toename van de exporten wordt gedreven door een stijging in de valuta-inkomsten uit 
bunkeringactiviteiten als gevolg van de verwachte hogere internationale olieprijzen. Bovendien 
zullen de valuta-inkomsten van het toerisme in zowel Curaçao als Sint Maarten toenemen, in 
overeenstemming met de verwachte reële BBP-groei in de belangrijkste toeristische markten. 
Echter, de valuta-inkomsten van de raffinage-activiteiten in Curaçao nemen naar verwachting af 
aangezien de Isla raffinaderij in verband met het vervallen van het huurcontract in 2019 
waarschijnlijk geleidelijk haar activiteiten en investeringen in de raffinaderij zal afbouwen. De 
externe financiering zal naar verwachting het tekort op de lopende rekening overtreffen. 
Hierdoor zullen de bruto officiële reserves verder toenemen in 2017, maar minder sterk dan in 
2016.  
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APPENDIX 

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

 

 2013 2014 2015 2016* 2017* 

Reële economie      

 
     

BBP 5.635,4 5.655.1 5.643,8 5.621,2 5.654,9 

Nominale groei 0,5% 0,4% -0,2% -0,4% 0,6% 

Reële groei -0,8% -1,1% 0,3% 0,0% 0,4% 

Inflatie 1,3% 1,5% -0,5% -0,4% 0,2% 

 
     

Openbare financiën      

 
     

Begrotingssaldo (kasbasis) 83,4 -11,4 -1,6 5,5 0,0 

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

 
     

Overheidsschuld 1.920,3 2.177,0 2.495,5 2.564,4 2.678,9 

% BBP 34,1% 38,5% 44,2% 45,6% 47,4% 

Binnenland 231,1 217,3 253,2 272,7 272,7 

% BBP 4,1% 3,8% 4,5% 4,9% 4,8% 

Buitenland 1.711,6 1.959.6 2.242,3 2.291,7 2.406,2 

% BBP 30,4% 3,,7% 39,7% 40,8% 42,5% 

 
     

Monetair      

 
     

Private kredietverlening (groei jaarbasis) ** -0,6% -2,7% -1,3% 0,6%  

  Consumptief -5,8% -1,0% -3,0% -0,2%  

  Hypotheek 4,1% 0,8% -2,4% -0,8%  

  Zakelijk -3,1% -8,3% 1,3% 3,1%  
* Raming CBCS  
** 2016 betreft juni 
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Tabel 2. Economische kerngegevens Sint Maarten 
(in miljoenen NAf.) 

 

 2013 2014 2015 2016* 2017* 

Reële economie 
 

    

      

BBP 1.825,4 1.891,1 1.904,4 1.902,4 1.917,7 

Nominale groei 3,5% 3,6% 0,7% -0,1% 0,8% 

Reële groei 0,9% 1,7% 0,4% 0,1% 0,5% 

Inflatie 2,5% 1,9% 0,3% -0,2% 0,3% 

      

Openbare financiën      

      

Begrotingssaldo (kasbasis)** 0,5 -8,2 1,5 25,3 20,0 

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

      

Overheidsschuld (exclusief betalingsachterstanden) 441,5 697,9 692,7 682,7 682,7 

%BBP 24,2% 36,9% 36,4% 35,9% 35,6% 

   Binnenland 113,6 196,6 191,5 181,5 181,5 

   % BBP 6,2% 10,4% 10,1% 9,5% 9,5% 

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

   % BBP 18,0% 26,5% 26,3% 26,3% 26,1% 

      

Monetair      

      

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

Consumptief -5,6% -7,9% -1,2% -1,5%  

Hypotheek 4,2% 3,5% 0,0% 6,6%  

Zakelijk -6,7% -3,8% 6,2% 9,1%  
* Raming CBCS  
** De overheid van Sint Maarten verwacht voor 2016 een lager overschot op de gewone dienst dan wat aanvankelijk was 
opgenomen in de goedgekeurde begroting van 2016. 
*** 2016 betreft juni 
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Table 3. Economische kerngegevens monetaire unie 
(in miljoenen NAf.) 

 

 2013 2014 2015 2016* 2017* 

Betalingsbalans      

      

Lopende rekening -1.149,9 -858,0 -801,0 -922,1 -965,0 

Kapitaalrekening 62,2 23,1 -7,0 1,4 1,6 

Externe financiering 966,0 1,181,1 739,6 995,1 960,7 

   Directe investeringen 138,8 128,8 206,9 180,1 331,7 

   Leningen en kredieten 558,3 263,9 -49,3 428,0 334,0 

   Portfolio investeringen 268,9 788,4 582,0 387,0 285,0 

Verandering reserves1) 47,9 -459,9 -27,8 -155,0 -120,0 

Statistische verschillen 73,8 113,7 96,2 80,6 122,7 

      

Importdekking (gemiddelde, in maanden) 3,3 3,9 4,9 5,1 4,9 

      

Monetair      

      

Private kredietverlening (groei jaarbasis)** -1,0% -2,3% -0,5% 1,9%  

      

Rentetarieven      

   Spaarrekening 1,19% 1,20% 1,23% 1,18%  

   Termijndeposito (12 maanden) 1,72% 1,81% 2,29% 2,49%  

   Hypotheek 6,86% 6,68% 6,36% 6,28%  

   Termijnlening 8,10% 6,78% 6,93% 6,26%  

   Rekening-courantkrediet 6,84% 7,36% 8,94% 9,00%  
* Raming CBCS  
** 2016 betreft juni 
1) Een toename wordt weergegeven met een negatief teken; excl. goud. 


