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Ongelijke ontwikkelingen in de monetaire unie gedurende het eerste kwartaal van 2016 

 

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Volgens het eerste kwartaalbericht van 2016 van de 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zijn de economische ontwikkelingen in de 

monetaire unie ongelijk geweest. Terwijl het reële BBP in Curaçao afnam, groeide de 

economie van Sint Maarten in reële termen.  

In Curaçao kromp het reële BBP met 0,2% gedurende het eerste kwartaal van 2016, terwijl de 

economie van Sint Maarten met 0,4% groeide. Daarnaast leidde de daling in de internationale 

olieprijzen tot een afname in de inflatoire druk in beide landen. De inflatie in Curaçao was nul 

procent terwijl Sint Maarten een deflatie registreerde, waarbij de consumentenprijzen gemiddeld 

met 0,9% daalden gedurende de periode januari – maart 2016.  

De activiteiten in de private sector van Curaçao namen in het eerste kwartaal van 2016 af wat 

voornamelijk het gevolg was van een lagere productie in de sectoren industrie, restaurants & 

hotels en financiële dienstverlening. De industriële productie nam af als gevolg van minder 

raffinage en handelsactiviteiten door de Isla raffinaderij. Het teleurstellende resultaat in de sector 

restaurants & hotels was voornamelijk het resultaat van een afname in het aantal overnachtingen, 

ondanks een stijging in het aantal verblijfstoeristen. Bovendien nam het aantal cruisetoeristen af. 

De daling in de sector financiële dienstverlening werd veroorzaakt door een afname in de reële 

toegevoegde waarde van zowel de lokale als de internationale financiële dienstverlening.  

Daarnaast namen de activiteiten ook af in de sectoren groot- en kleinhandel en transport, opslag 

& communicatie. Het negatieve resultaat in de sector groot- en kleinhandel was het gevolg van 

minder activiteiten in de vrije zone en een daling in de bestedingen van toeristen die enigszins 

werden tenietgedaan door een stijging in de private consumptie. De daling in de sector transport, 

opslag & communicatie kan worden toegerekend aan de afname in het transport van 

buitenlandse passagiers door de lokale luchtvaartmaatschappijen. De afname van de activiteiten 

in de meeste sectoren werd enigszins gematigd door een stijging in de sectoren utiliteiten en 

bouw. De utiliteitssector groeide in het eerste kwartaal van 2016 aangezien zowel de productie 

van water als elektriciteit toenam. De groei in de bouwsector werd gedreven door een stijging in 

zowel de private als de overheidsinvesteringen.  



Volgens ramingen van de Bank waren de sectoren restaurants & hotels, industrie, bouw en 

vastgoed, huur en zakelijke dienstverlening de voornaamste bijdragers aan de reële BBP expansie 

in Sint Maarten in het eerste kwartaal van 2016. De groei in de sectoren restaurants & hotels en 

vastgoed, huur & zakelijke dienstverlening werd ondersteund door de toename in het aantal 

verblijfstoeristen. Het cruise toerisme daarentegen registreerde een sterke daling door ondermeer 

de toegenomen concurrentie in de regio. In de sector industrie nam de reële toegevoegde waarde 

toe door een stijging van de reparatieactiviteiten van jachten. De groei in de bouwsector was 

geheel te danken aan de toename in de private investeringen aangezien de overheidsinvesteringen 

daalden.  

Daarnaast nam het groeitempo af in de sectoren utiliteiten en transport, opslag & communicatie. 

Echter, een krimp in de groot- en kleinhandel en financiële dienstverlening matigde de 

economische groei van Sint Maarten in het eerste kwartaal van 2016.  

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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