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Diversificatie van de economie en ontwikkeling van nieuwe exportmarkten  

zijn noodzakelijk om externe kwetsbaarheden te verminderen 

 

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Volgens voorlopige data van de Centrale Bank van 

Curaçao en Sint Maarten is het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans 

enigszins afgenomen gedurende het eerste kwartaal van 2016. De bruto reserves namen 

toe, alhoewel deze toename minder sterk was vergeleken met het eerste kwartaal van 

2015. Desondanks was onze exportprestatie teleurstellend en benadrukt de noodzaak om 

onze externe kwetsbaarheden te verminderen.  

Het lagere overschot op de lopende rekening was het resultaat van een daling in de netto 

exporten van goederen en diensten gecombineerd met een verslechtering van de 

inkomensrekening en de inkomensoverdrachtenrekening. De netto export van goederen en 

diensten nam af door een daling in de exporten, die enigszins werd tenietgedaan door minder 

importen. De teleurstellende export- prestatie was het gevolg van minder inkomsten uit 

bunkeringactiviteiten en minder luchttransportdiensten verleend aan het buitenland. De daling 

van de exporten werd enigszins gematigd door een stijging in de deviezeninkomsten uit 

toeristische activiteiten, die uitsluitend te danken was aan een stijging in het verblijfstoerisme in 

Sint Maarten gedurende het eerste kwartaal van 2016. Daarnaast namen de importen af door een 

daling in de goederenimporten van de groot- en kleinhandel in Sint Maarten gecombineerd met 

minder olie-importen in Curaçao.  

Bovendien verslechterde de inkomensrekening in het eerste kwartaal van 2016 als gevolg van een 

daling in de rente-inkomsten van portfolio-investeringen, die gematigd werd door een stijging in 

de arbeidsinkomsten uit het buitenland en minder rente betaald aan buitenlandse investeerders. 

Het tekort op de inkomensoverdrachtenrekening nam toe door een stijging in de 

inkomensoverdrachten betaald aan het buitenland.  

Onze zwakke economische prestaties kunnen grotendeels worden toegeschreven aan 

onevenwichtigheden en starheden in de economieën van Curaçao en Sint Maarten die de 

effecten van externe schokken vergroten. Het trage economische hersteltempo van Europa, in 

het bijzonder Nederland, gecombineerd met de economische tegenwind in Venezuela hebben 

een negatief effect gehad op onze exportprestatie en daardoor de economische groei gedrukt. 

Zoals het IMF in haar recente Artikel IV consultatie van Curaçao en Sint Maarten heeft 



aangegeven, dienen beide landen structurele maatregelen te implementeren om hun 

ondernemingsklimaat te verbeteren en om meer buitenlandse investeerders aan te trekken zodat 

een hoger groeipad kan worden gerealiseerd. 

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

Bank www.centralbank.cw onder de rubriek Publications & Research.  
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