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Economie van Curaçao krimpt in het eerste kwartaal van 2017 

 
WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten meldt dat de 
economie van Curaçao gedurende het eerste kwartaal van 2017 met naar schatting 0,9% 
is gekrompen vergeleken met het eerste kwartaal van 2016. De economische krimp in het 
eerste kwartaal van 2017 ging gepaard met een hogere inflatoire druk, voornamelijk als 
gevolg van een stijging in de benzine- en elektriciteitsprijzen. De inflatie nam toe van 
0,0% in het eerste kwartaal van 2016 tot 1,7% in het eerste kwartaal van 2017.  
 
Uit de analyse naar sector in het eerste Kwartaalbericht van 2017 van de Bank blijkt dat de krimp 
van het reële BBP van Curaçao voornamelijk het gevolg was van een daling in de activiteiten in 
de private sector. De sectoren restaurants & hotels, transport, opslag & communicatie en groot- 
& kleinhandel in het bijzonder, registreerden negatieve groeicijfers in het eerste kwartaal van 
2017. De reële toegevoegde waarde nam af in de sector restaurants & hotels door een daling in 
het aantal verblijfstoeristen en het aantal overnachtingen, legt de Bank uit. De teleurstellende 
prestatie van het verblijfstoerisme was grotendeels te wijten aan de sterke daling in het aantal 
bezoekers uit Zuid-Amerika en het Caribische gebied. De Bank geeft aan dat de voortdurende 
economische en politieke crisis in Venezuela de voornaamste oorzaak was van de krimp in de 
Zuid-Amerikaanse markt, terwijl de annulering van vluchten naar verschillende bestemmingen in 
de regio door de lokale luchtvaartmaatschappij, InselAir, resulteerde in de sterke daling in de 
Caribische markt. Ook nam het aantal toeristen uit Noord-Amerika en Europa af. Daarentegen 
nam het aantal cruisetoeristen toe.  
 
De sector transport, opslag & communicatie registreerde een daling doordat de activiteiten in 
zowel de luchthaven als de zeehaven afnamen. De activiteiten gerelateerd aan de luchthaven 
namen af door een daling in het aantal afgehandelde passagiers en het aantal commerciële 
landingen door de annulering van verschillende vluchten door InselAir als gevolg van financiële 
problemen. De krimp in de haven was het gevolg van een daling in het aantal schepen dat de 
haven bezocht, gematigd door een stijging in de olie-opslagactiviteiten en het aantal 
containerbewegingen. De afname in de sector groot- & kleinhandel was het resultaat van een 
daling in de bestedingen van toeristen, die enigszins teniet werd gedaan door de stijging in de 
binnenlandse bestedingen en de groei in de herexporten door de bedrijven in de vrije zone. De 
utiliteitssector heeft ook een krimp geregistreerd als gevolg van een daling in de productie van 
elektriciteit, die gematigd werd door een stijging in de waterproductie.  
 



Echter, in de sectoren industrie, bouw en financiële dienstverlening groeide de reële toegevoegde 
waarde, waardoor de economische krimp in het eerste kwartaal van 2017 enigszins werd beperkt, 
legt de Bank uit. De reële productie nam toe in de sector industrie gedreven door een stijging van 
de raffinageactiviteiten van de Isla-raffinaderij, terwijl de groei in de bouwsector te danken was 
aan een toename in zowel de particuliere als de overheidsinvesteringen. De expansie in de sector 
financiële dienstverlening kan worden toegeschreven aan de stijging in de reële toegevoegde 
waarde van de lokale financiële dienstverlening.  
 
Op het gebied van de openbare financiën registreerde de overheid van Curaçao een lager 
overschot op de gewone dienst in het eerste kwartaal van 2017 vergeleken met het eerste 
kwartaal van 2016 doordat de groei in de uitgaven de toename van de inkomsten oversteeg. De 
groei in de uitgaven was voornamelijk het resultaat van meer overdrachten, in het bijzonder 
overdrachten aan sociale zekerheid en meer uitgaven aan goederen & diensten. De toename in de 
inkomsten werd gedreven door een stijging in zowel de belasting- als niet-belastinginkomsten. 
De belastinginkomsten namen toe, voornamelijk als gevolg van een stijging in de inkomsten uit 
winstbelasting, accijnzen en omzetbelasting, terwijl de stijging in de niet-belastinginkomsten 
grotendeels het resultaat was van een toename in de premies van sociale zekerheid, aldus de 
Bank. 
 
De integrale tekst van het eerste Kwartaalbericht van 2017 van de Bank is beschikbaar op de 

website van de Bank http://www.centralbank.cw/quarterly-report-2017-1 
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