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Curaçao groeide, terwijl Sint Maarten kromp 

Gemengde groeiontwikkeling in de monetaire unie 

 

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – “De overheid van Curaçao is een traject begonnen 

om de kosten van het overheidsapparaat en de sociale verzekeringen te verlagen en 

tegelijkertijd de economische groei te stimuleren. Dit heeft bijgedragen aan een reële 

economische groei van 0,4% in het tweede kwartaal van 2015,” aldus de president van de 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, dr. Emsley Tromp, in het Kwartaalbericht 

van de Bank. Sint Maarten, echter, heeft gedurende het tweede kwartaal een 

economische krimp van 0,6% geregistreerd.  

“De economische groei van Curaçao gedurende het tweede kwartaal van 2015 werd gedreven 

door een toename van de binnenlandse vraag aangezien zowel de particuliere als de 

overheidsbestedingen stegen. De reële BBP-groei werd echter gematigd door een daling in de 

netto buitenlandse vraag omdat de exporten meer afnamen dan de importen,” legde Tromp uit. 

“De toename in de particuliere bestedingen werd enkel gedreven door de consumptie, aangezien 

de investeringen daalden. Tegelijkertijd stegen de overheidsbestedingen door een toename in de 

investeringen in onder andere de bouw van het nieuwe ziekenhuis”. 

De groei in de sectoren industrie, groot- & kleinhandel en restaurants & hotels heeft vooral 

bijgedragen aan de economische expansie van Curaçao in het tweede kwartaal van 2015, stelde 

Tromp. “De groei van de industriesector kwam door de toename in de olieraffinage en 

scheepsreparatieactiviteiten. De groei in de groot- & kleinhandel werd gedreven door de stijging 

in de binnenlandse vraag en een toename van de bestedingen van toeristen, enigszins 

tenietgedaan door een daling in activiteiten in de vrije zone.  

“De goede prestatie van de sector restaurants & hotels zette zicht voort dankzij een groei in het 

verblijfstoerisme. Het cruisetoerisme nam echter af, ondanks een stijging in het aantal 

cruiseschepen,” legde Tromp uit. De groei in het verblijfstoerisme werd gematigd door een 

afname in het aantal toeristen uit Zuid-Amerika, in het bijzonder Venezuela. “De gunstige 



ontwikkeling in de sector transport, opslag & communicatie was het resultaat van een stijging in 

zowel de luchtvaartgerelateerde activiteiten als de activiteiten in de zeehaven,” stelde Tromp. De 

activiteiten gerelateerd aan de luchthaven stegen in lijn met de groei in het aantal 

verblijfstoeristen en afgehandelde passagiers, terwijl de zeehavenactiviteiten toenamen door een 

stijging in het aantal schepen, de vrachtafhandeling en de olieopslagactiviteiten.  

Daarentegen registreerde Curaçao een daling in de reële toegevoegde waarde van de sectoren 

financiële dienstverlening, bouw en utiliteiten. Tromp legde uit dat de financiële dienstverlening 

kromp, grotendeels als gevolg van de slechte prestatie van de lokale bankensector, terwijl de 

daling in de bouwsector werd veroorzaakt door minder particuliere investeringen.  

“Na een groei in het tweede kwartaal van 2014, registreerde Sint Maarten een krimp van het reële 

BBP in het tweede kwartaal van 2015 door een daling in de binnenlandse bestedingen, enigszins 

gematigd door een stijging in de netto buitenlandse bestedingen,” meldde Tromp. “De daling in 

de binnenlandse bestedingen werd veroorzaakt door een afname in zowel de particuliere als de 

overheidsbestedingen”.  

“Uit de sectorale data blijkt dat de productie afnam in de meeste sectoren van de economie van 

Sint Maarten met uitzondering van de utiliteiten en financiële dienstverlening,” vervolgde 

Tromp. “De afname in de productie was het sterkst in de sector restaurants & hotels, 

voornamelijk als gevolg van een daling in het verblijfstoerisme gecombineerd met minder 

cruisetoeristen”. De krimp in de sector groot- en kleinhandel was te wijten aan een daling in de 

bestedingen van toeristen en de verminderde binnenlandse vraag. Tromp voegde toe dat “de 

daling in de activiteiten gerelateerd aan de luchthaven in lijn was met de daling in het 

verblijfstoerisme en heeft geresulteerd in de tegenvallende resultaten in de sector transport, 

opslag & communicatie”.  

Daarentegen nam de reële productie toe in de sector financiële dienstverlening als gevolg van een 

stijging in de overige vergoedingen en inkomsten van de lokale commerciële banken. De groei in 

de utiliteitensector was te danken aan een toename in de productie van zowel elektriciteit als 

water.  

“Op het gebied van de overheidsfinanciën nam het tekort op de gewone dienst van de begroting 

van Curaçao toe in het tweede kwartaal van 2015 vergeleken met het tweede kwartaal van 2014,” 

legde Tromp uit. Deze toename was voornamelijk het gevolg van een stijging in de 

overheidsuitgaven, die enkel werd veroorzaakt door een stijging van de overdrachten aan de 

sociale zekerheid. Tevens lieten de overheidsinkomsten een lichte daling zien door een afname in 

de niet-belastinginkomsten.  

In tegenstelling tot Curaçao registreerde de begroting van Sint Maarten een kleiner tekort op de 

gewone dienst in het tweede kwartaal van 2015 vergeleken met het tweede kwartaal van 2014. 

Het kleinere tekort was het gevolg van een daling in de overheidsuitgaven, enigszins gematigd 

door een lichte afname van de inkomsten. Tromp stelde dat “de daling in de uitgaven het 

resultaat was van minder uitgaven aan lonen & salarissen en sociale zekerheid, terwijl de daling in 

de inkomsten het gevolg was van minder belastinginkomsten”.  



Tromp benadrukte dat “het versterken van de economische groei en tegelijkertijd het behouden 

van gezonde overheidsfinanciën voor beide landen een enorme beleidsuitdaging is. In Curaçao 

blijken de overheidsinvesteringen, waaronder de bouw van het nieuwe ziekenhuis en de 

verbetering van het wegennet, te hebben bijgedragen aan een groei in de economische 

activiteiten. Echter, om op de langere termijn een hoger en duurzamer groeipad te realiseren, 

dient de overheid het investeringsklimaat van Curaçao te verbeteren om meer private 

investeringen, zowel lokaal als buitenlands, aan te trekken. Bovendien dient een verdere 

vertraging van de uitvoering van de geplande maatregelen om de overheidsuitgaven te 

verminderen zoveel mogelijk te worden beperkt om te voorkomen dat de overheidsfinanciën in 

de nabije toekomst weer verslechteren”.  

“Sint Maarten,” concludeerde Tromp, “gaat op dit moment door een politieke crisis die leidt tot 

onzekerheden die de economische groei belemmeren, omdat grote tekortkomingen niet op 

adequate wijze worden aangepakt. Het land heeft daarom dringend politieke stabiliteit nodig 

zodat de randvoorwaarden kunnen worden gecreëerd ter versterking van de macro-economische 

omgeving en zodoende een hoger duurzaam groeipad kan worden gerealiseerd”. 

De integrale tekst van het verslag van de president en het Kwartaalbericht van het tweede 

kwartaal van 2015 zijn beschikbaar op de website van de CBCS 

http://www.centralbank.cw/quarterly-report-2015-2. 
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