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Economische krimp zette zich voort in Curaçao in het tweede kwartaal van 2017 
 

WILLEMSTAD / PHILIPSBURG – Volgens de ramingen van de Centrale Bank van 
Curaçao en Sint Maarten nam het reële BBP van Curaçao in het tweede kwartaal van 
2017 verder af (-1.0%) vergeleken met het tweede kwartaal van 2016 (-0.8%). De inflatie in 
Curaçao sloeg om van -0,2% in het tweede kwartaal 2016 tot 1,8% in het tweede kwartaal 
van 2017 voornamelijk als gevolg van de hogere internationale olieprijzen.  
 
Uit de analyse van de sectoren in het tweede kwartaalbericht van 2017 van de Bank blijkt dat de 
reële productie in de sectoren transport, opslag & communicatie, industrie, groot- & kleinhandel 
en financiële dienstverlening van Curaçao is afgenomen in het tweede kwartaal van 2017. Zowel 
de luchthavengerelateerde als de havenactiviteiten veroorzaakten de krimp in de sector transport, 
opslag & communicatie. De daling van de luchthavengerelateerde activiteiten blijkt uit een 
afname van het aantal afgehandelde passagiers en het aantal commerciële landingen. De 
teleurstellende prestatie van de luchthaven kan worden toegeschreven aan de stopzetting van de 
meeste vluchten door de lokale luchtvaartmaatschappij, InselAir, sinds het derde kwartaal van 
2016 als gevolg van financiële problemen. Ook de havenactiviteiten namen af door een daling 
van het aantal schepen dat de haven bezocht, gematigd door een stijging van de olie-
opslagactiviteiten en het aantal vrachtbewegingen. In de sector industrie daalde de reële 
productie als gevolg van minder olieraffinageactiviteiten van de Isla raffinaderij, legt de Bank uit. 
De reële toegevoegde waarde in de sector groot- & kleinhandel nam af door een daling van de 
binnenlandse consumptie, de bestedingen van toeristen en de herexporten door de bedrijven in 
de vrije zone. Ook de sector financiële dienstverlening registreerde een negatief resultaat als 
gevolg van de lagere reële toegevoegde waarde van de lokale financiële dienstverlening, aangezien 
zowel de netto rente-inkomsten als de overige inkomsten daalden.  
 
Daarentegen geeft de Bank aan dat de sectoren restaurants & hotels, utiliteiten en bouw een 
positieve bijdrage leverden aan de economie van Curaçao in de periode april-juni 2017. De groei 
van de sector restaurants & hotels blijkt uit een toename van het aantal overnachtingen, hoewel 
het aantal verblijfstoeristen afnam. Het aantal cruisetoeristen nam echter toe. De utiliteitssector 
registreerde een groei als gevolg van een toename van de productie van zowel water als 
elektriciteit. De expansie van de bouwsector was het resultaat van lopende particuliere en 
publieke investeringen zoals de bouw van de tweede megapier en het nieuwe ziekenhuis, meldt 
de Bank.  
 
Volgens de Bank zal Curaçao naar verwachting ook een economische krimp registreren voor het 
hele jaar 2017, voornamelijk als gevolg van een daling van de exporten die grotendeels 



gerelateerd is aan de economische crisis in Venezuela en de lagere particuliere consumptie als 
gevolg van een daling van de koopkracht door de inflatie en de verslechterde arbeidsmarkt. Voor 
2018 wordt enig herstel voorspeld, gedreven door onder andere de hogere particuliere 
investeringen in de toeristische sector. Echter, de gevolgen van de aanhoudende crisis in 
Venezuela, de onzekerheid over de toekomst van de raffinaderij en de zwaktes in het 
investeringsklimaat kunnen een negatief effect hebben op deze projectie. Onder deze 
omstandigheden is het belangrijk dat de overheid de uitvoering van structurele maatregelen hoog 
op haar beleidsagenda plaatst om het concurrentievermogen van Curaçao te verbeteren en 
zodoende private investeringen, economische groei en banengroei te stimuleren. Ook is 
duidelijkheid over de toekomst van de raffinaderij noodzakelijk om onzekerheden weg te nemen 
die momenteel particuliere investeringen kunnen belemmeren. Ondanks dat maatregelen nodig 
zijn gezien het stijgende tekort op de gewone dienst van de begroting van de overheid, dienen 
deze maatregelen de economische groei zo min mogelijk te beperken. 
 
De integrale tekst van het tweede kwartaalbericht van 2017 is beschikbaar op de website van de 
Bank: http://www.centralbank.cw/qb-2017-2 
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