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Voorwoord 
 
Uit de meest recente schattingen van de CBCS blijkt dat de economische groei in de monetaire 
unie ongelijkmatig was in 2019. Terwijl het reële BBP van Curaçao met 1,9% kromp, registreerde 
Sint Maarten een groei van 5,5%. Ook de inflatieontwikkeling verschilde tussen de twee landen. 
In Curaçao steeg de inflatie van 2,6% in 2018 tot 2,8% in 2019. In Sint Maarten daalde de inflatie 
tot 1,8% in 2019 na een piek van 2,7% in 2018.  
 
De krimp van het reële BBP in Curaçao was het gevolg van een daling van zowel de 
binnenlandse vraag als de netto buitenlandse vraag. Alle componenten van de binnenlandse 
vraag namen af, maar de daling van de particuliere consumptie was het sterkst als gevolg van een 
afname van het besteedbare inkomen door de hogere inflatie en de verslechterde situatie op de 
arbeidsmarkt. De overheidsconsumptie nam af door maatregelen om de uitgaven aan goederen 
& diensten en lonen & salarissen te verlagen ter vermindering van het begrotingstekort. 
Bovendien namen zowel de particuliere als de overheidsinvesteringen af. De netto buitenlandse 
vraag kromp door een afname van de exporten, gematigd door minder importen. Uit een analyse 
naar sector blijkt dat de krimp van het reële BBP van Curaçao voornamelijk het gevolg was van 
de afname van de reële toegevoegde waarde in de sectoren transport, opslag & communicatie, 
industrie, bouw, en groot- en kleinhandel, gematigd door een groei in de sectoren restaurants & 
hotels en financiële dienstverlening.  
  
Sint Maarten laat een economisch herstel zien na de verwoesting die orkaan Irma aan de 
productiecapaciteit van het land in 2017 had aangericht. De economische groei van Sint Maarten 
in 2019 werd door zowel de binnenlandse vraag als de netto buitenlandse vraag gedreven. De 
binnenlandse vraag groeide dankzij zowel de particuliere als de overheidsbestedingen. De 
particuliere bestedingen namen toe door meer investeringen voornamelijk gerelateerd aan de 
wederopbouwwerkzaamheden. Voorts werd de stijging van de particuliere consumptie gesteund 
door de verbeterde arbeidsmarkt. De groei van de overheidsbestedingen was het gevolg van een 
toename van de overheidsconsumptie terwijl de investeringen gelijk bleven. De positieve bijdrage 
van de netto buitenlandse vraag aan de groei van het BBP was het resultaat van een toename van 
de exporten, gematigd door hogere importen. De toename van de exporten was voornamelijk 
gerelateerd aan de sterke groei van het aantal toeristen dat Sint Maarten in 2019 bezocht. Een 
analyse van de ontwikkeling in de verschillende sectoren laat zien dat de economische groei in 
Sint Maarten werd gedreven door een toename van de activiteiten in de sectoren industrie, 
utiliteiten, bouw, groot- en kleinhandel, restaurants & hotels, transport, opslag & communicatie, 
financiële dienstverlening en vastgoed, huur & zakelijke dienstverlening.  
 
Op het gebied van de openbare financiën nam de overheid van Curaçao verschillende 
maatregelen om haar financiële positie te verbeteren. Aan de inkomstenkant werkte de overheid 
aan de verbetering van de belastingmoraal en -inning. Bovendien werden per 1 september 2019 
de tarieven van de accijns op tabak, gedestilleerd, bier en wijn aangepast en het tarief van de 
omzetbelasting bij invoer van 6% naar 9% verhoogd. Voorts werden de uitgaven aan vooral 
goederen en diensten verlaagd. Hierdoor zal de overheid, volgens de laatste ramingen, een 
evenwicht op de gewone dienst van de begroting van 2019 realiseren. In Sint Maarten zal het 
tekort op de gewone dienst naar verwachting afnemen als gevolg van een stijging van de 
overheidsinkomsten gematigd door een toename van de uitgaven. De overheid heeft echter nog 
steeds liquiditeitssteun nodig om haar tekort te kunnen dekken en om aan haar 
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.  
 
In 2020 zal de groei in de monetaire unie naar verwachting ongelijkmatig blijven. In Curaçao zal 
het reële BBP volgens de projecties met 2,3% krimpen als gevolg van een daling van de 
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binnenlandse vraag, gematigd door een stijging van de netto buitenlandse vraag. Vooral de 
introductie van een algemene bestedingsbelasting (ABB) zal een negatief effect hebben op de 
binnenlandse bestedingen. Indien daarnaast de raffinaderij op 1 januari 2020 sluit, zal de 
economie echter een sterkere krimp van 5,2% registreren. Voor Sint Maarten wordt een reële 
groei van 3,0% voorspeld als gevolg van een toename van de binnenlandse vraag gematigd door 
een daling van de netto buitenlandse vraag. Deze vooruitzichten zijn aan risico’s onderhevig, 
waaronder een verergering van de crisis in Venezuela en een mogelijke verscherping van de 
sancties op Venezuela. Ook de toekomst van de raffinaderij, risicobeperkende maatregelen door 
de lokale banken, vertraging in de uitvoering van structurele maatregelen, beleidsonzekerheid en 
politieke instabiliteit kunnen een negatief effect hebben op de vooruitzichten voor de monetaire 
unie.  
 
Dr. B. Traa 
President a.i. 
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Curaçao 
 
Ontwikkelingen in 2019 
 
Volgens voorlopige cijfers is het reële BBP van Curaçao met 1,9% afgenomen in 20191. Deze 
krimp is iets lichter dan de daling die in 2018 werd geregistreerd. Bovendien zal de inflatie stijgen 
tot 2,8% in 2019, voornamelijk als gevolg van een toename van voedselprijzen en 
elektriciteitstarieven.  
 
Figuur 1. Curaçao: economische groei en inflatie 

 
*2019 is een raming van de CBCS. 
 

Uit een analyse van de bestedingenkant van het BBP blijkt dat de economische krimp in 2019 het 
gevolg was van een daling van zowel de netto buitenlandse vraag als de binnenlandse vraag. De 
netto buitenlandse vraag nam af doordat de daling van de exporten de lagere importen overtrof. 
De exporten namen voornamelijk af door een daling van de productie van de Isla raffinaderij, 
minder activiteiten in de haven en minder luchttransportdiensten verleend aan het buitenland, 
gematigd door meer activiteiten in het toerisme en de scheepsreparatie. De daling van de 
importen was grotendeels het gevolg van minder importen van bouwdiensten en –materiaal door 
een afname van de investeringsprojecten. De binnenlandse vraag kromp doordat zowel de 
particuliere als de overheidsbestedingen afnamen. De particuliere bestedingen namen af door 
minder consumptie en investeringen. De daling van de consumptieve bestedingen was het 
resultaat van onder andere een afname van het besteedbare inkomen door de hogere inflatie en 
de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt. Voorts namen de overheidsbestedingen af door een 
daling van zowel de investeringen als de consumptie. De krimp van de overheidsconsumptie 
kwam door minder uitgaven aan goederen & diensten en lonen & salarissen om het tekort op de 
begroting te verlagen.   
 
Een analyse van het BBP per sector laat zien dat de daling van de activiteiten in de particuliere 
sector in de eerste helft van 2019 voornamelijk te wijten was aan de sectoren transport, opslag & 

                                                           
1 In deze projectie is de aanpassing van het tarief van de accijns op tabak, gedestilleerd, bier en wijn en de verhoging 
van de omzetbelasting bij invoer van 6% tot 9% per 1 september 2019, verwerkt. Bovendien is in deze projectie 
verondersteld dat de reële toegevoegde waarde van de Isla raffinaderij 20% is gedaald vergeleken met 2018 (het 
minimale niveau dat nodig is om alle operationele kosten, waaronder de salarissen, te voldoen).  
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communicatie, industrie, bouw en groot- en kleinhandel, gematigd door een toename van de 
activiteiten in de sectoren restaurants & hotels en financiële dienstverlening.  
 
In de sector transport, opslag & communicatie nam de reële toegevoegde waarde in de eerste 
helft van 2019 af, zij het in een langzamer tempo dan in de eerste helft van 2018, als gevolg van 
een sterke daling van de activiteiten in de haven gematigd door een stijging van de luchthaven- 
gerelateerde activiteiten.  De teleurstellende prestatie van de haven was het resultaat van een 
sterke daling van het aantal olietankers gerelateerd aan de afname van de productie van de Isla 
raffinaderij. Een stijging van de containerbewegingen en het aantal vrachtschepen en 
cruiseschepen dat de haven bezocht hebben de daling in de haven echter gematigd. Voorts 
namen de luchthavengerelateerde activiteiten toe door een stijging van het aantal aankomende, 
vertrekkende en doorreizende passagiers. Ook nam het aantal commerciële landingen toe. De 
luchttransportdiensten namen daarentegen af doordat andere lokale luchtvaartmaatschappijen de 
leemte ontstaan als gevolg van de sluiting van InselAir in februari 2019 niet konden aanvullen.   
 
In de sector industrie nam de reële productie af in de eerste helft van 2019 wat voornamelijk het 
gevolg was van een daling van de raffinage- en handelsactiviteiten van de Isla raffinaderij. De 
raffinaderij heeft sinds januari 2018 ver onder haar capaciteit gefunctioneerd wat vooral kwam 
door een tekort aan ruwe olie als gevolg van onder andere de internationale sancties tegen de 
Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA. Een toename van de scheepsreparatieactiviteiten heeft 
echter de daling in de sector industrie verzacht. Ook de bouwsector registreerde negatieve 
resultaten voornamelijk door een daling van de overheidsinvesteringen, in het bijzonder de 
afronding van het nieuwe ziekenhuis.  
 
De sector groot- en kleinhandel kromp in de eerste helft van 2019 door een daling van de 
binnenlandse bestedingen, enigszins verzacht door een stijging van de activiteiten in de vrije zone 
en meer bestedingen van toeristen. Bovendien kromp de reële productie in de utiliteitensector als 
gevolg van een daling van de productie van elektriciteit, gematigd door een stijging van de 
productie van water.  
 
In tegenstelling tot de andere sectoren, droegen de sectoren restaurants & hotels en financiële 
dienstverlening wel positief bij aan het BBP in de eerste zes maanden van 2019. Alle belangrijke 
indicatoren van de sector restaurants & hotels registreerden een groei in de eerste helft van 2019, 
namelijk het aantal verblijfstoeristen, het aantal hotelovernachtingen, de bezettingsgraad van 
hotels, het aantal cruisetoeristen en het aantal cruiseschepen. Bovendien registreerden de 
belangrijkste focusmarkten dubbele groeicijfers, in het bijzonder de Noord-Amerikaanse, 
Europese, Caribische en Zuid-Amerikaanse markten. De groei van de Noord-Amerikaanse 
markt werd gedreven door een stijging van het aantal toeristen uit de Verenigde Staten en 
Canada. De toename van de Europese markt was te danken aan meer bezoekers uit Nederland, 
Duitsland en België. Voorts presteerde de Zuid-Amerikaanse markt goed als gevolg van meer 
bezoekers uit Brazilië, Colombia, Venezuela en Suriname. Ook de Caribische markt noteerde 
dubbele groeicijfers door meer toeristen uit de Dominicaanse Republiek, Jamaica en Trinidad & 
Tobago. Bovendien registreerde het aantal hotelovernachtingen dubbele groeicijfers. Het 
cruisetoerisme groeide ook, alhoewel minder sterk dan in de eerste zes maanden van 2018, in lijn 
met een toename van het aantal cruiseschepen en het aantal cruisepassagiers.  
 
De positieve bijdrage van de sector financiële dienstverlening aan het reële BBP in de eerste helft 
van 2019 was het gevolg van een toename van de reële toegevoegde waarde van de lokale 
financiële dienstverlening, gematigd door een daling van de internationale financiële 
dienstverlening. De stijging van de lokale financiële dienstverlening blijkt uit een toename van de 
netto rente-inkomsten en de overige vergoedingen en inkomsten van de commerciële banken. 
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De daling van de internationale financiële dienstverlening was consistent met een daling van de 
lonen & salarissen en overige operationele uitgaven.  
 
De overheidsfinanciën van Curaçao verbeterden met NAf.80,0 miljoen in de eerste negen 
maanden van 2019 vergeleken met de eerste negen maanden van 2018. De overheid keerde het 
tekort van NAf.39,1 miljoen op de gewone dienst van de begroting in de eerste negen maanden 
van 2018 om in een overschot van NAf.40,9 miljoen in de eerste negen maanden van 2019. Deze 
verbetering kwam door een stijging van NAf.62,9 miljoen van de overheidsinkomsten 
gecombineerd met een daling van NAf.17,1 miljoen van de uitgaven. De inkomsten namen 
grotendeels toe als gevolg van meer belastinginkomsten (NAf.54,3 miljoen), in het bijzonder de 
omzetbelasting (NAf.19,9 miljoen), loonbelasting (NAf.14,0 miljoen) en accijnzen (NAf.13,3 
miljoen). De toename van de belastinginkomsten weerspiegelt de lopende inspanningen van de 
Curaçaose overheid om de belastingmoraal te verbeteren. De niet-belastinginkomsten droegen 
ook bij aan de toename van de inkomsten door een meevaller gerelateerd aan het BRNC 
belastingverdrag tussen Nederland en Curaçao. 2  
 
De uitgaven namen daarentegen af door een daling van de uitgaven aan goederen & diensten 
(NAf.16,7 miljoen), overdrachten & subsidies (NAf.3,1 miljoen) en lonen & salarissen (NAf.2,7 
miljoen) gedurende de eerste drie kwartalen van 2019 vergeleken met dezelfde periode van 2018. 
Bijna de helft van de afname van de uitgaven aan goederen & diensten kwam door een 
herclassificatie van NAf.7,1 miljoen van de uitgaven aan onderwijs, sport en sociale zekerheid ten 
gunste van de post “non-profit instellingen”. De overdrachten & subsidies namen af door, onder 
andere, minder uitgaven aan VUT.  
  
Volgens de laatste projecties3 zal de gewone dienst van de begroting van Curaçao in evenwicht 
zijn aan het einde van 2019 vergeleken met het tekort van NAf.58,5 miljoen in 2018.4 Deze 
verbetering komt door een toename van de overheidsinkomsten (NAf.34,4 miljoen) 
gecombineerd met een daling van de uitgaven (NAf.24,1 miljoen). De inkomsten nemen naar 
verwachting voornamelijk toe als gevolg van meer belastinginkomsten, terwijl de uitgaven zullen 
dalen door minder overdrachten & subsidies.  
 
De schuldquote van de overheid van Curaçao zal dalen van 52,8% aan het einde van 2018 tot 
51,9% aan het einde van 2019. De afname van de uitstaande schuld is het resultaat van een 
daling van de binnenlandse schuld terwijl de buitenlandse schuld stijgt. De binnenlandse schuld 
neemt voornamelijk af als gevolg van een vermindering van de betalingsachterstanden aan het 
Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) 5  en de sociale verzekeringsbank (SVB). De hogere 
buitenlandse schuld is het gevolg van de uitgifte van een obligatielening in januari 2019 die door 
de lopende inschrijving volledig werd toegewezen aan de Nederlandse Staat.  

  

                                                           
2  Volgens de Belastingregeling Nederland – Curaçao (BRNC) wordt de bronbelasting geheven op 
dividenduitkeringen van Nederlandse bedrijven aan hun moedermaatschappijen in Curaçao overgemaakt naar de 
overheid van Curaçao. 
3 Bron: Financiële Management Rapportage, september 2019, van de overheid van Curaçao. 
4 Bron: Financiële Management Rapportage, mei 2019, van de overheid van Curaçao. 
5 De overheid is een gedeeltelijke schikking van de betalingsachterstanden tot en met december 2018 
overeengekomen door de eigendomsoverdracht van twee overheidsgebouwen. Daarnaast is een aflossingsschema 
overeengekomen voor de resterende betalingsachterstanden.  
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Figuur 2. Curaçao: ontwikkeling in de openbare financiën  
 

 
 
 *Noot: 2019 is een projectie.  
Bron: FMR van de overheid van Curaçao en schattingen van de CBCS.  

 

Vooruitzichten voor 2020 
 
Na een geschatte groei van 3,0% in 2019, 6  het zwakste groeitempo sinds de internationale 
financiële crisis in 2008, zal de wereldeconomie in een iets sneller tempo van 3,4% groeien in 
2020. 7  Deze groeiversnelling wordt gedreven door een sterkere expansie in de opkomende 
economieën en ontwikkelingslanden, gematigd door een verdere vertraging in de 
hoogontwikkelde landen. De risico’s voor de vooruitzichten van de wereldeconomie voor 2020 
neigen naar een neerwaartse druk op de groei door onder andere een verdere escalatie van de 
handels- en geopolitieke spanningen, een verslechtering van de stemming in de financiële 
markten en een sterke groei van de internationale olieprijzen door aanbodverstoringen.   
 
In 2020 zal de groei in zowel de Verenigde Staten als Nederland, twee van de belangrijkste 
handelspartners van Curaçao en Sint Maarten, vertragen. 8 De groei van het reële BBP in de 
Verenigde Staten zal naar verwachting afnemen van 2,4% in 2019 tot 2,1% in 2020. De 
particuliere consumptie en investeringen zullen in een lager tempo groeien doordat de impuls 
van het fiscale stimuleringspakket geleidelijk afneemt. Bovendien zal de stijging van de 
handelstarieven een rem op de groei van de particuliere investeringen en de exporten zetten. De 
sterke arbeidsmarktomstandigheden zullen echter de particuliere consumptie blijven 
ondersteunen.  
 
De economische groei in Nederland daalt naar verwachting van 1,8% in 2019 tot 1,6% in 2020 
aangezien de verslechterde externe omgeving de groei van de exporten zal dempen en een 
negatief effect zal hebben op het ondernemersvertrouwen en de investeringen. Voorts zal de 

                                                           
6 IMF World Economic Outlook, oktober 2019. 
7 IMF World Economic Outlook, oktober 2019. 
8 IMF World Economic Outlook, oktober 2019. 
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particuliere consumptie stijgen dankzij een toename van het besteedbare inkomen terwijl de 
overheidsbestedingen toe zullen nemen door een expansief begrotingsbeleid van de Nederlandse 
overheid. 9  De diepe economische crisis in Venezuela – een belangrijke handelspartner van 
Curaçao –  zal naar verwachting aanhouden.  

De Bank heeft twee groeiscenario’s voor het BBP van Curaçao voor 2020 doorberekend (zie 

Tabel 1): 

1. In het eerste scenario, het basispad, wordt verondersteld dat de raffinaderij open zal 

blijven in 2020, maar de toegevoegde waarde zal op hetzelfde niveau blijven als in 2019. 

Dit komt overeen met het minimale niveau dat nodig is om alle operationele kosten, 

waaronder de salarissen, te kunnen dekken. Ook wordt verondersteld dat de overheid per 

1 april 2020 een Algemene Bestedingsbelasting (ABB) van 15% zal introduceren die de 

huidige omzetbelasting (OB) zal vervangen.  

2. In het tweede scenario wordt verondersteld dat de raffinaderij per 1 januari 2020 sluit en 

dat de ABB van 15% per 1 april 2020 wordt geïntroduceerd.  

 
Tabel 1. Curaçao: groeiscenario’s 

 Scenario 1  
(basispad) 

Scenario 2 

 Raffinaderij blijft open, ABB wordt op 

1 april 2020 geïntroduceerd. 

Sluiting van de raffinaderij, ABB 

wordt op 1 april 2020 geïntroduceerd. 

BBP groei -2,3% -5,2% 

Inflatie 4,0% 4,0% 

Projectie CBCS. 

 
Vergeleken met de vooruitzichten die in augustus 2019 zijn gepresenteerd, is de krimp in het 

basispad verhoogd naar 2,3%. Bovendien wordt voorspeld dat de inflatie zal stijgen tot 4,0% in 

2020 als gevolg van de invoering van de ABB van 15% in april.  

In het basispad zal de daling van de binnenlandse bestedingen de stijging van de netto 

buitenlandse bestedingen overtreffen. De daling van de binnenlandse bestedingen is het gevolg 

van een afname van zowel de particuliere als de overheidsbestedingen. De particuliere 

investeringen zullen in reële termen dalen doordat de toename van de investeringen in de 

sectoren toerisme en utiliteiten niet genoeg zal zijn om de hogere inflatie te compenseren. De 

particuliere consumptie zal dalen doordat de koopkracht van de consumenten zal afnemen als 

gevolg van de hogere inflatie. Ook zal de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt een negatief 

effect hebben op de particuliere consumptie. De overheidsconsumptie zal dalen door, onder 

andere, bezuinigingsmaatregelen om de uitgaven aan salarissen en goederen & diensten te 

verlagen. De overheidsinvesteringen zullen in tegenstelling tot de consumptie stijgen wegens een 

toename van onder andere investeringen in infrastructurele projecten.  

De netto buitenlandse bestedingen zullen daarentegen een positieve bijdrage leveren aan het 

reële BBP omdat de importen in reële termen sterker zullen dalen dan de exporten. De reële 

krimp van de exporten is voornamelijk het resultaat van de appreciatie van de reële wisselkoers 

als gevolg van de invoering van de ABB. Echter, de deviezeninkomsten uit toerisme en 

                                                           
9 Centraal Planbureau van Nederland, Macro Economische Verkenning 2020, september 2019. 
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scheepsreparatieactiviteiten zullen naar verwachting stijgen. Ondanks een toename van de 

bestedingen van toeristen, zullen de importen dalen wat voornamelijk het gevolg is van minder 

goederenimporten door de sector groot- en kleinhandel wegens de daling van de binnenlandse 

bestedingen.  

Scenario 2 veronderstelt de sluiting van de raffinaderij op 1 januari 2020 en de invoering van de 

ABB per 1 april 2020. Hierdoor zal het reële BBP met 5,2% dalen in 2020 terwijl de inflatie zal 

stijgen tot 4,0%.  

In dit scenario zal de daling van de binnenlandse bestedingen de stijging van de netto 

buitenlandse bestedingen overtreffen. De daling van de binnenlandse bestedingen wordt 

veroorzaakt door een afname van zowel de particuliere als de overheidsbestedingen. De 

particuliere investeringen zullen worden getroffen door de sluiting van de raffinaderij en een 

afname van het vertrouwen van ondernemers om nieuwe projecten te starten, gematigd door de 

uitvoering van geplande investeringen in het toerisme en de utiliteitssector. De particuliere 

consumptie zal sterk dalen als gevolg van een verdere verslechtering van de situatie op de 

arbeidsmarkt door het ontslag van ruim duizend werknemers van de Isla en een daling van de 

koopkracht wegens de hogere inflatie. De overheidsconsumptie neemt naar verwachting af door 

bezuinigingsmaatregelen.  

De netto buitenlandse bestedingen zullen daarentegen een positieve bijdrage leveren aan het 

reële BBP doordat de daling van de importen de afname van de exporten zal overtreffen. De 

exporten nemen in reële termen af wegens de appreciatie van het reële wisselkoers. De 

deviezeninkomsten uit raffinageactiviteiten nemen af terwijl de inkomsten uit toeristische 

activiteiten en scheepsreparatie toe zullen nemen. De lagere importen zijn het gevolg van een 

daling van de binnenlandse bestedingen en minder importen van bouwmateriaal en –diensten 

wegens de daling van de particuliere investeringen.  

Er zijn een aantal risico’s die de vooruitzichten voor 2020 negatiever kunnen maken. De 

aanhoudende economische en humanitaire crisis in Venezuela blijft een negatief risico voor de 

economie van Curaçao, omdat de stijging van het aantal vluchtelingen risico’s met zich mee kan 

brengen die Curaçao niet zelfstandig het hoofd zal kunnen bieden (waaronder ziektes en 

criminaliteit). De economische crisis in Venezuela en een mogelijke verscherping van de 

internationale sancties op dit land kunnen een negatief effect hebben op de activiteiten in 

belangrijke sectoren van de economie van Curaçao, zoals de raffinaderij, de haven en de 

financiële dienstverlening.   

Het vinden van een oplossing voor de toekomst van de raffinaderij is ook van cruciaal belang 

omdat dit de particuliere consumptie en het ondernemersvertrouwen beïnvloedt. De voortzetting 

van de activiteiten van de raffinaderij zal bijdragen aan meer economische stabiliteit in termen 

van toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Naast een reële krimp van de economie van 5,2%, 

zal sluiting van de raffinaderij resulteren in emigratie en brain drain die langetermijneffecten 

zullen hebben voor de bevolking en de beroepsbevolking.  

Bovendien kan het afbouwen van risico’s (de-risking) met betrekking tot lokale klanten door de 
lokale commerciële banken de economie afremmen in 2019, omdat het een negatief effect heeft 
op het lokale bedrijfsleven en internationale transacties waardoor de macro-economische 
onzekerheden worden verhoogd.  
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Andere risico’s voor de vooruitzichten zijn vertragingen in de uitvoering van structurele 
maatregelen in de arbeidsmarkt en de kapitaalmarkt en in het verminderen van administratieve 
lasten die het economische herstel belemmeren.  
 
Sint Maarten 
 
Ontwikkelingen in 2019 
 
Volgens de schattingen van de Bank sloeg het reële BBP van Sint Maarten in 2019 om in een 
sterke groei van 5,5% na de krimp van 6,6% in 2018 die het gevolg was van orkaan Irma. De 
groei werd gesteund door een krachtig herstel van zowel het verblijfstoerisme als het 
cruisetoerisme. Voorts nam de inflatie in 2019 af wat vooral het gevolg was van een minder 
sterke stijging van de prijzen van consumptiegoederen en een daling van de energieprijzen. De 
daling van de energieprijzen was in lijn met de afname van de internationale olieprijzen.  
 
Uit een analyse van de bestedingenkant van het BBP van Sint Maarten blijkt dat de geschatte 
economische expansie in 2019 voornamelijk wordt gedreven door een sterke stijging van de 
binnenlandse bestedingen en een groei van de netto buitenlandse bestedingen. De binnenlandse 
bestedingen stegen dankzij zowel de particuliere als de overheidssector. De particuliere 
investeringen namen toe door de wederopbouwwerkzaamheden en de uitvoering van nieuwe 
projecten in onder andere Maho en Mullet Bay. Voorts steeg de particuliere consumptie als 
gevolg van de verbeterde arbeidsmarkt, in het bijzonder door de heropening van hotels en 
andere bedrijven gerelateerd aan toerisme. Bovendien nam de overheidsconsumptie toe door een 
stijging van de uitgaven aan goederen & diensten. De overheidsinvesteringen registreerden 
daarentegen een nulgroei door financiële beperkingen. De netto buitenlandse bestedingen namen 
toe door een stijging van de exporten, gematigd door meer importen. Het positieve resultaat van 
de exporten kwam voornamelijk door meer deviezeninkomsten als gevolg van het herstel van 
toeristische activiteiten. De importen namen toe door meer bouwdiensten uit het buitenland en 
meer importen door de sector groot- en kleinhandel, wat consistent is met de stijging van de 
bestedingen van toeristen en de particuliere consumptie.  
 
Figuur 3. Sint Maarten: economische groei en inflatie 

 
*Bron: Schatting van de CBCS. 
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Uit de analyse van de productiekant blijkt dat de positieve omslag in het reële BBP van Sint 
Maarten in de eerste helft van 2019 werd gedreven door meer economische activiteiten in zowel 
de particuliere als de overheidssector, gesteund door de sterke groei van het verblijfstoerisme en 
het cruisetoerisme. De positieve bijdrage van de overheidssector was voornamelijk het gevolg 
van een toename van de inkomsten uit de omzetbelasting.  
 
Vrijwel alle economische sectoren registreerden een herstel in de eerste helft van 2019 na de 
sterke krimp in 2018 als gevolg van de enorme schade die orkaan Irma aanrichtte. Vooral in de 
sectoren industrie, utiliteiten, bouw, groot- en kleinhandel, restaurants & hotels, transport, opslag 
& communicatie, financiële dienstverlening en vastgoed, huur & zakelijke dienstverlening namen 
de activiteiten toe vergeleken met de eerste helft van 2018.  
 
De activiteiten in de bouwsector namen in een sneller tempo toe in de eerste helft van 2019. De 
reële toegevoegde waarde steeg door de lopende wederopbouwwerkzaamheden en nieuwe 
projecten waaronder appartementencomplexen in Maho en Mullet Bay. In de eerste helft van 
2019 waren er echter geen grote overheidsprojecten aangezien de nodige financiering nog niet 
rond was.  
 
In de industriesector nam de reële toegevoegde waarde toe in de eerste helft van 2019 wat 
grotendeels kwam door een stijging van de scheepsreparatieactiviteiten nadat veel jachten, 
waaronder megajachten, terugkeerden naar de jachthavens in de Simpson Bay Lagoon en de 
werven in de haven van Philipsburg voor de aanvang van het jachtseizoen van 2019.  
 
Bovendien namen de activiteiten in de utiliteitssector sterk toe in de eerste helft van 2019. Zowel 
de productie van water als elektriciteit steeg doordat de vraag van grote consumenten, waaronder 
hotels en andere toerisme-gerelateerde bedrijven, sterk toenam na reparatiewerkzaamheden en de 
herstart van bedrijfsactiviteiten. Ook de vraag van huishoudens groeide sterk.  
 
Ook de sector transport, opslag & communicatie groeide sterk in de eerste helft van 2019 wat 
voornamelijk het gevolg was van een sterke stijging van het aantal verblijfstoeristen en een groei 
van het cruisetoerisme. Dankzij de gedeeltelijke heropening van de hoofdterminal van de 
Princess Juliana International Airport konden meer passagiers worden afgehandeld in 
vergelijking met 2018. De lokale luchtvaartmaatschappij in Sint Maarten, Winair, registreerde ook 
een groei, in lijn met de sterke groei in het aantal afgehandelde passagiers. Bovendien namen de 
activiteiten in de haven toe door de stijging van het aantal cruiseschepen, tankers en 
vrachtschepen dat de haven bezocht.  
 
De sterke stijging in de sector groot- en kleinhandel in de eerste helft van 2019 was voornamelijk 
het resultaat van een toename van de consumptie in lijn met de verbeterde arbeidsmarkt en de 
bestedingen van toeristen, consistent met de groei van het aantal verblijfs- en cruisetoeristen.   
 
Het forse herstel in de sector restaurants & hotels was gerelateerd aan de stijging van het aantal 
toeristen en de heropening van belangrijke infrastructuur voor het toerisme, in het bijzonder de 
grote hotels. In de eerste helft van 2019 nam het verblijfstoerisme sterk toe vergeleken met 2018 
dankzij de verbetering van de capaciteit van de luchthaven en de geleidelijke toename van het 
aantal beschikbare hotelkamers. Het aantal verblijfstoeristen uit alle belangrijke bronmarkten van 
Sint Maarten nam sterk toe, alhoewel in absolute termen nog onder het niveau van vóór orkaan 
Irma.10  
 

                                                           
10 De verandering van het aantal verblijfstoeristen op jaarbasis wordt als een procentuele mutatie weergegeven. In 

absolute termen ligt het aantal verblijfstoeristen nog beneden het aantal van vóór orkaan Irma.  
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Voorts nam het aantal cruisetoeristen dat arriveerde bij de A C Wathey Cruise & Cargo Facilities 
toe in de eerste helft van 2019 door onder andere het herstel van toeristische attracties en 
activiteiten, waaronder excursies en de heropening van de winkels in Philipsburg.  
 
In het verlengde van de sterke stijging van het verblijfs- en het cruisetoerisme herstelde de sector 
vastgoed, huur & zakelijke dienstverlening in de eerste helft van 2019. In het bijzonder de 
timeshare sector en de verschillende bedrijven die diensten leveren aan de sector toerisme 
registreerden een groei.  
 
Tenslotte droeg de sector financiële dienstverlening positief  bij aan het reële BBP van Sint 
Maarten in de eerste helft van 2019 doordat de toename van de rente-inkomsten van de lokale 
commerciële banken de stijging van de rente-uitgaven overtrof. Ook de vergoedingen en andere 
inkomsten stegen als gevolg van een toename van de banktransacties.  
 
De financiële positie van de overheid van Sint Maarten verbeterde aanzienlijk in de eerste helft 
van 2019 wat blijkt uit een NAf.42,8 miljoen lager tekort op de gewone dienst van de begroting 
vergeleken met de eerste helft van 2018. De verbetering van de gewone dienst was het resultaat 
van een stijging van de inkomsten (NAf.38,6 miljoen) gecombineerd met een daling van de 
uitgaven (NAf.4,2 miljoen). De stijging van de inkomsten was voornamelijk het gevolg van meer 
belastinginkomsten, in het bijzonder omzetbelasting, loonbelasting en winstbelasting. Ook heeft 
de overheid van Sint Maarten meer inkomsten uit concessies & vergoedingen en vergunningen 
gegenereerd. De toename van de inkomsten uit vergunningen kwam vooral door meer 
inkomsten uit bouwvergunningen en bedrijfsvergunningen in de eerste zes maanden van 2019. 
De daling van de uitgaven kan vooral worden toegeschreven aan minder uitgaven aan goederen 
& diensten (NAf.2,3 miljoen) in het bijzonder het onderhoud van gebouwen, en sociale 
zekerheid (NAf.1,1 miljoen).  
  
De overheid verwacht voor het jaar 2019 een tekort van NAf.47,1 miljoen op de gewone dienst 
van de begroting, een verbetering vergeleken met het tekort van NAf.90,2 miljoen dat in 2018 
werd geregistreerd. De verbetering van de overheidsfinanciën is het resultaat van meer 
overheidsinkomsten, gematigd door een toename van de uitgaven. De inkomsten nemen 
voornamelijk toe door meer belastinginkomsten, terwijl de stijging van de uitgaven vooral komt 
door meer uitgaven aan goederen & diensten. Om het tekort op de gewone dienst van 2019 te 
kunnen dekken verwacht de overheid liquiditeitssteun van de Nederlandse Staat te ontvangen.  
 
De overheidsschuld van Sint Maarten stijgt in 2019 door een toename van de buitenlandse 
schuld, terwijl de binnenlandse schuld naar verwachting afneemt. De toename van de 
buitenlandse schuld kan worden toegeschreven aan de uitgifte van een obligatielening in mei 
2019 die, als gevolg van de lopende inschrijving, volledig werd toegewezen aan de Nederlandse 
Staat. Voorts verschafte de Nederlandse Staat een overbruggingskrediet voor de wederopbouw 
van de luchthaven. De binnenlandse schuld neemt naar verwachting af door de vermindering 
van betalingsachterstanden aan de sociale verzekeringsbank, SZV, en het algemene 
pensioenfonds, APS. Doordat de toename van het nominale BBP de stijging van de 
overheidsschuld overtreft, zal de schuldquote van Sint Maarten dalen van 43,1% in 2018 tot 
41,6% in 2019.  
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Figuur 4. Sint Maarten: ontwikkeling in de openbare financiën 
 

 
*Noot: 2019 is een projectie. 
Bron: Schattingen van de CBCS, Financiële Concernrapportage/Uitvoeringsrapportage, tweede kwartaal 2019 van de overheid van Sint 
Maarten. 

 
Vooruitzichten 2020 

 
Het reële BBP van Sint Maarten zal naar verwachting met 3,0% groeien in 2020 door een stijging 
van de binnenlandse bestedingen. De projectie is gebaseerd op de veronderstelling dat het aantal 
cruisetoeristen in 2020 zal dalen door verschillende factoren, waaronder meer concurrentie in de 
regio en het inzetten van cruiseschepen op andere routes door de voornaamste cruiselijnen. De 
particuliere investeringen zullen toenemen als gevolg van onder andere de aanvang van de tweede 
fase van de wederopbouw van de luchthaven, de bouw van een nieuw hotel in Philipsburg met 
ruim 400 kamers en andere lopende projecten. Ondanks de hogere inflatie, zal de particuliere 
consumptie stijgen door, onder andere, meer werkgelegenheid. De overheidsinvesteringen zullen 
naar verwachting ook toenemen door de geplande bouw van een nieuw ziekenhuis. Ook de 
overheidsconsumptie neemt naar verwachting toe.  
 
De netto buitenlandse bestedingen zullen daarentegen de groei van de reële productie matigen 
doordat de groei van de importen de toename van de exporten zal overtreffen. De exporten 
nemen voornamelijk toe door de groei van het aantal verblijfstoeristen. De importen zullen 
stijgen door meer goederenimporten door de groot- en kleinhandel als gevolg van een toename 
van de binnenlandse vraag en meer bestedingen door toeristen. Ook de import van 
bouwmateriaal en bouwdiensten zal toenemen. Voorts zal de inflatie stijgen tot 2,5% in 2020, 
consistent met de verwachte groei van de inflatie in de Verenigde Staten die de belangrijkste 
handelspartner is van Sint Maarten. 11  
 
Niettemin kan het ontbreken van een duidelijk beleidsrichting als gevolg van politieke instabiliteit 
resulteren in terughoudendheid bij zowel lokale als buitenlandse potentiële investeerders. Samen 
met het onbekende resultaat van de parlementsverkiezingen in januari 2020 kan dit leiden tot 
toenemende onzekerheid met betrekking tot de uitvoering van grote projecten. Verdere 
vertragingen zullen het economische herstel van Sint Maarten belemmeren. Bovendien kan een 

                                                           
11 IMF World Economic Outlook, oktober 2019. 
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economische groeivertraging in de belangrijkste markten voor het toerisme van Sint Maarten, 
waaronder de Verenigde Staten, een negatief effect hebben op de toeristische sector.  
 
Monetaire unie 
 
Ontwikkelingen in de betalingsbalans 
 
Volgens de ramingen van de Bank is het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans 
verder gestegen in 2019 vergeleken met 2018. Het hogere tekort is het gevolg van een daling van 
de netto inkomensoverdrachten, gematigd door een stijging van de netto export van goederen en 
diensten en een verbetering van de inkomensrekening. De daling van de netto 
inkomensoverdrachten uit het buitenland komt vooral door minder gelden ontvangen uit het 
buitenland in verband met de vorderingen van lokale verzekeringsmaatschappijen om hun 
cliënten in Sint Maarten uit te betalen die schade aan hun eigendommen hadden geleden door de 
orkanen in 2017, aangezien de meeste van deze vorderingen reeds in 2018 waren afgewikkeld.  
 
De stijging van de netto export van goederen en diensten is het resultaat van een toename van de 
exporten en minder importen. De groei van de exporten kan voornamelijk worden 
toegeschreven aan meer deviezeninkomsten van toerisme in zowel Curaçao als Sint Maarten. 
Bovendien namen de inkomsten uit scheepsreparatieactiviteiten in Curaçao toe na de uitbreiding 
met twee drijvende dokken in 2018 die de capaciteit van de scheepswerf van het eiland hebben 
vergroot. De groei van de exporten werd echter gematigd door een daling van de 
deviezeninkomsten uit raffinageactiviteiten, bunkeringactiviteiten en de internationale financiële 
dienstverlening in Curaçao. De inkomsten van raffinageactiviteiten namen af in 2019 door 
minder productie van de Isla raffinaderij. De daling van de inkomsten van bunkeringactiviteiten 
is in lijn met de daling van de internationale olieprijzen en een afname van de afzet in 2019. De 
krimp van de internationale dienstverlening is vooral gerelateerd aan minder trustdiensten 
verschaft aan het buitenland. 
 
De daling van de importen kan voornamelijk worden toegeschreven aan minder importen van 
goederen & diensten in Curaçao. Vooral de import van olieproducten nam af door de daling van 
de internationale olieprijzen en minder vraag. Bovendien daalde de import van bouwdiensten 
door minder onderhoudswerk bij de Isla raffinaderij en omdat de bouw van het nieuwe 
ziekenhuis de laatste fase had bereikt. Ook de goederenimporten van de industriesector namen af 
als gevolg van minder activiteiten van de raffinaderij. In Sint Maarten daarentegen nam de import 
van goederen & diensten toe door de wederopbouwwerkzaamheden op het eiland. Vooral de 
import van bouwdiensten groeide om belangrijke infrastructuur die was getroffen door de 
orkanen in 2017, te herstellen. Bovendien steeg de import van olieproducten, ondanks een daling 
van de internationale olieprijzen. De import van goederen door de groot- en kleinhandel nam 
echter af na een sterke stijging in 2018 om de voorraden die door de orkanen waren vernietigd 
aan te vullen.  
 
De inkomensrekening verbeterde als gevolg van een toename van arbeidsinkomen verdiend in 
het buitenland en meer rente-inkomsten ontvangen van buitenlandse beleggingen. Bovendien 
werd minder rente betaald aan buitenlandse beleggers. Een stijging van de dividenduitkeringen 
aan buitenlandse aandeelhouders heeft echter de verbetering van de inkomensrekening gematigd.  
 
De externe financiering van de monetaire unie steeg in 2019 waardoor de internationale 
investeringspositie (de externe balans van de monetaire unie) verslechterde. De stijging van de 
externe financiering was gerelateerd aan een verslechtering van de leningen & kredietenrekening, 
de portfolio-investeringsrekening en de directe investeringsrekening.  
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De leningen- en kredietenrekening verslechterde door onder andere een daling van de 
buitenlandse deposito’s van ingezetenen van Curaçao en Sint Maarten. Bovendien verslechterde 
de netto handelskredietenpositie door een toename van de handelskredieten ontvangen op 
importen. Echter, een daling van de deposito’s van niet-ingezetenen in de monetaire unie 
matigde de verslechtering van de leningen- en kredietenrekening.  
 
De verslechtering van de portfolio-investeringsrekening was het gevolg van de uitgifte van 
obligatieleningen door Curaçao en Sint Maarten die wegens de lopende inschrijving door de 
Nederlandse Staat werden gekocht. Deze verslechtering werd echter enigszins tenietgedaan door 
een toename van beleggingen in buitenlandse obligaties en andere producten door de lokale 
commerciële banken en de institutionele beleggers.  
 
De directe investeringsrekening verslechterde onder andere door de aankoop van het 
overheidstelecommunicatiebedrijf van Curaçao, UTS N.V., door het buitenlandse 
telecommunicatiebedrijf Liberty Latin America. Ook de toename van verplichtingen van lokale 
bedrijven aan hun buitenlandse moedermaatschappijen en de investering in vastgoed in Curaçao 
en Sint Maarten door niet-ingezetenen droeg bij aan de verslechtering van de directe 
investeringsrekening. Voorts zullen op basis van voorlopige cijfers, de netto kapitaaloverdrachten 
in de monetaire unie in 2019 dalen doordat minder gelden zijn overgemaakt door de Wereldbank 
vanuit de Sint Maarten Recovery, Reconstruction and Resilience Trust Fund voor de financiering van 
wederopbouwprojecten. Doordat de externe financiering en kapitaaloverdrachten lager waren 
dan het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans, nemen de bruto officiële reserves 
met naar schatting NAf.259,5 miljoen af in 2019.  
 
Figuur 5. Monetaire unie: ontwikkeling in de betalingsbalans als percentage van het 
BBP          

 
*2019 is een raming van de CBCS. 
 

 
Zoals figuur 5 laat zien, nam het lopende-rekeningtekort als percentage van het BBP van de 
monetaire unie toe van 19,9% in 2018 tot 20,5% in 2019. Het hoge tekort op de lopende 
rekening dient te worden aangepakt door middel van structurele maatregelen in zowel Curaçao 
als Sint Maarten. De externe financiering als percentage van het BBP steeg van 13,5% in 2018 tot 
16,0% in 2019, waarmee de internationale investeringspositie verslechterde.  
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Volgens de ramingen van de Bank is de importdekking gedaald van 3,7 maanden in december 
2018 tot 3,6 maanden in december 2019. Deze daling was het gevolg van een afname van de 
bruto officiële reserves, gematigd door minder importen. De gemiddelde importdekking voor 
2019 wordt geschat op 4,1 maanden, terwijl die in 2018 4,2 maanden was. (Zie Figuur 6).  
 
Figuur 6. Monetaire unie: ontwikkeling in de importdekking 

 
 
Monetaire ontwikkelingen 
 
Als gevolg van de geleidelijke afname van het bedrag aan Certificates of Deposit (CD’s) die sinds 
medio augustus 2017 tijdens de tweewekelijkse veilingen werden aangeboden, waren er aan het 
einde van 2018 geen uitstaande CD’s meer en werden de veilingen tijdelijk opgeschort. Echter, in 
het licht van de dalende trend in de bruto officiële reserves en de importdekking, besloot de 
Bank om het monetaire beleid te verkrappen door per medio augustus 2019 wederom CD’s in 
zowel guldens (NAf.) als Amerikaanse dollars aan te bieden aan de commerciële banken tijdens 
de tweewekelijkse veilingen. Als gevolg hiervan nam het uitstaande bedrag aan CD’s toe tot 
NAf.110,0 miljoen in november 2019.  
 
Voorts heeft de Bank het verplichte-reservepercentage ongewijzigd gelaten op 18,00%. Het 
bedrag aan verplichte reserves bleef gemiddeld op hetzelfde niveau als in 2018.  
 
Bovendien verhoogde de Bank op 1 januari 2019 haar officiële rentetarief, de beleningsrente van 
2,00% tot 2,50%. Dit was de derde verhoging sinds het historisch lage niveau van 1,00% dat 
sinds 29 december 2008 van kracht was. De voorgaande verhogingen vonden plaats op 20 maart 
2017 en 27 maart 2018. De Bank nam deze stap na de verhoging van het Amerikaanse federal 
funds tarief en het effect daarvan op de internationale rentetarieven en daarmee de binnenlandse 
geldmarkttarieven. In het licht van het verkrappende monetaire beleid in de tweede helft van 
2019, heeft de Bank de recente verlagingen van het federal funds tarief niet gevolgd.  
 
Tot en met september 2019 is de kredietverlening aan de private sector in de monetaire unie op 
jaarbasis met 3,0% gestegen. In Curaçao nam de private kredietverlening met 4,4% toe als gevolg 
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van een stijging van de bedrijfskredieten (16,1%)12 en de overige leningen (94,7%). Daarentegen 
namen de uitstaande hypotheken (-8,6%) en de consumptieve kredieten (-1,1%) af. In Sint 
Maarten kromp de private kredietverlening met 1,1% door een afname in alle lening categorieën. 
De uitstaande hypotheken en bedrijfskredieten namen met respectievelijk 0,2% en 3,3% af. De 
overige leningen daalden met 35,1% terwijl de consumptieve kredieten een lichte afname van 
0,1% registreerde.  
 
Vooruitzichten 2020 
 
De Bank heeft twee scenario’s voor de betalingsbalans in 2020 doorberekend. Indien de Isla 
raffinaderij open blijft, 13 zal het tekort op de lopende rekening van de monetaire unie dalen van 
20,5% van het BBP in 2019 tot 19,5% in 2020. Het lagere tekort is voornamelijk het gevolg van 
een toename van de netto export van goederen en diensten gematigd door een verslechtering van 
de inkomens- en inkomensoverdrachtenrekeningen. De netto export van goederen en diensten 
neemt naar verwachting toe door een stijging van de exporten, gematigd door meer importen. 
De stijging van de exporten wordt vooral gedreven door een verwachte toename van de 
toeristische activiteiten in zowel Curaçao als Sint Maarten gedurende 2020. Vooral de 
deviezeninkomsten uit het verblijfstoerisme en activiteiten die daaraan zijn gerelateerd zullen 
naar verwachting toenemen. Bovendien zal een stijging van de inkomsten uit 
scheepsreparatieactiviteiten in Curaçao bijdragen aan de groei van de exporten. Deze groei zal 
echter worden gematigd door een daling van de inkomsten uit raffinageactiviteiten en de daaraan 
gerelateerde transportactiviteiten in de haven van Curaçao. Ook de deviezeninkomsten uit 
bunkeringactiviteiten nemen naar verwachting af als gevolg van een daling van de internationale 
olieprijzen. De importen nemen toe door, onder andere, een stijging van de import van 
bouwmateriaal ten behoeve van de lopende investeringsprojecten in Curaçao en de 
wederopbouwwerkzaamheden in Sint Maarten. Daarnaast zal de groot- en kleinhandel in Sint 
Maarten meer goederen importeren door de verwachte groei van de binnenlandse vraag.  
 
In Curaçao daarentegen zullen de goederenimporten door de groot- en kleinhandel afnemen als 
gevolg van de invoering van de algemene bestedingsbelasting (ABB) die de consumptie zal 
verminderen. In Sint Maarten zullen de bouwdiensten uit het buitenland toenemen ten behoeve 
van de wederopbouw van de infrastructuur die werd beschadigd door de orkanen in 2017. De 
toename van de importen zal worden gematigd door lagere importen van olieproducten als 
gevolg van de verwachte daling van de internationale olieprijzen.  
 
De inkomensrekening zal naar verwachting verslechteren in 2020 wat voornamelijk het gevolg is 
van een daling van de rente-inkomsten van buitenlandse beleggingen. Daarnaast zal de 
inkomensoverdrachtenrekening verslechteren door een daling van de ontvangen 
inkomensoverdrachten uit het buitenland, gematigd door minder inkomensoverdrachten aan het 
buitenland.  
 
In het geval van sluiting van de raffinaderij op 1 januari 2020 zal het tekort op de lopende 
rekening van de monetaire unie stijgen tot 21,4% van het BBP. Het hogere tekort is 
voornamelijk het gevolg van een daling van de netto export van goederen en diensten doordat de 
groei van de importen de toename van de exporten zal overtreffen. Vergeleken met het 
voorgaande scenario, zal de groei van de exporten minder sterk zijn door het wegvallen van de 
deviezeninkomsten uit raffinageactiviteiten en transportactiviteiten in de haven die gerelateerd 
zijn aan de raffinaderij.  

                                                           
12 Een deel van de stijging was het gevolg van een herclassificatie van hypotheken.  
13 Hierbij wordt verondersteld dat de deviezeninkomsten van raffinageactiviteiten 20% onder het niveau van 2019 
zal liggen.  
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De netto kapitaaloverdrachten in de monetaire unie zullen naar verwachting toenemen in 2020 
dankzij de instroom van financiële steun van Nederland door tussenkomst van de  
Wereldbank voor de wederopbouw van Sint Maarten. Aangezien de externe financiering en 
kapitaaloverdrachten lager zullen zijn dan het tekort op de lopende rekening in 2020, zullen de 
bruto officiële reserves verder dalen. Desondanks zal de importdekking boven de norm van 3 
maanden blijven. Indien de raffinaderij open blijft, zal de gemiddelde importdekking naar 
verwachting 3,5 maanden zijn in 2020, terwijl die bij een sluiting van de raffinaderij op 1 januari 
2020 3,3 maanden zal bedragen.  
 
Voorts zal de Bank haar verkrappende monetaire beleid voortzetten zolang de geleidelijke daling 
van de officiële reserves en de importdekking voortduurt.  
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APPENDIX 

 
Tabel. 2. Economische kerngegevens Curaçao 
(in miljoenen NAf.) 
 

 2016 2017 2018 2019* 2020* 

Reële economie      

 
     

BBP  5.588,9 5.578,7 5.599,0 5.649,4 5.745,4 

Nominale groei (%) -0,9 -0,1 0,4 0,9 1,7 

Reële groei (%) -1,0 -1,7 -2,2 -1,9 -2,3 

Inflatie (%) 0,0 1,6 2,6 2,8 4,0 

 
     

Openbare financiën      

 
     

Begrotingssaldo (kasbasis) 15,9 -116,8 -58,5 0,0 0,0 

% BBP 0,3 -2,1 -1,0 0,0 0,0 

 
     

Overheidsschuld 2.245,3 2.889,1 2.956,9 2.859,2 3.024,4 

% BBP 45,5 51,8 52,8 50,6 52,6 

Binnenland 257,1 542,8 618,3 459,7 459,7 

% BBP 4,6 9,7 11,0 8,1 8,0 

Buitenland 2.288,3 2.346,3 2.338,6 2.399,5 2.564,7 

% BBP 40,9 42,1 41,8 42,5 44,6 

 
     

Monetair      

 
     

Private kredietverlening (groei jaarbasis, %) ** -1,1 2,4 2,5 4,4  

  Consumptief 1,6 4,5 0,5 -1,1  

  Hypotheek -1,4 -1,7 -3,0 -8,6  

  Zakelijk -2,9 7,6 8,4 16,1  

  Overig 8,7 -18,6 14,9 94,7  

* Raming CBCS  
** 2016 vergelijkt juli met december en 2019 betreft september op jaarbasis.  
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Tabel 3. Economische kerngegevens Sint Maarten 
(in miljoenen NAf.) 
 

 2016 2017 2018 2019* 2020* 

Reële economie 
 

    

 

     

BBP 1.913,9 1.864,1 1.791,4 1.922,2 2.027,9 

Nominale groei (%) 0,5 -2,6 -3,9 7,3 5,5 

Reële groei (%) 0,4 -4,8 -6,6 5,5 3,0 

Inflatie (%) 0,1 2,2 2,7 1,8 2,5 

 
     

Openbare financiën      

 
     

Begrotingssaldo (kasbasis)  26,4 -72,4 -90,2 -47,1 -32,4 

% BBP 1,4 -3,9 -5,0 -2,5 -1,6 

 
     

Overheidsschuld 650,8 607,3 77,1 798,9 871,4 

% BBP 34,0 32,6 43,0 41,6 43,0 

Binnenland 151,5 87,4 171,0 138,9 138,9 

% BBP 7,9 4,7 9,5 7,2 6,8 

Buitenland 499,3 519,9 600,1 660,0 732,5 

% BBP 26,1 27,9 33,5 34,3 36,1 

 
     

Monetair      

 
     

Private kredietverlening (groei jaarbasis %)** 1,3 -1,6 -1,7 -1,1  

  Consumptief 7,0 0,1 4,9 -0,2  

  Hypotheek 0,9 -1,7 -1,7 -0,1  

  Zakelijk 1,4 -3,1 -3,7 -3,3  

  Overig -51,4 37,7 -65,6 -35,1  

* Raming CBCS  
** 2016 vergelijkt juli met december en 2019 betreft september op jaarbasis.  
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Tabel 4. Economische kerngegevens monetaire unie 
(in miljoenen NAf.) 
 

 2016 2017 2018 2019* 2020* 

Betalingsbalans      

 
     

Lopende rekening -1.080,9 -1.120,3 -1.470,9 -1.555,6 -1.509,8 

Kapitaalrekening 1,4 0,7 37,1 28,3 128,3 

Externe financiering 1.183,8 1.004,1 997,3 1.212,0 1.167,1 

  Directe investeringen 241,0 628,2 -186,4 150,0 229,0 

  Leningen en kredieten 569,6 52,8 843,6 857,1 858,9 

  Portfolio investeringen 373,2 323,1 340,1 204,9 79,2 

Verandering in reserves1) 187,5 -17,6 -274,4 -259,5 -73,0 

Statistische verschillen 83,2 97,9 162,2 55,8 141,4 

 

     

      

Importdekking (gemiddelde, in maanden) 
 

5,1 5,0 4,1 4,1 3,2 

 
     

Monetair      

 
     

Private kredietverlening** (groei jaarbasis, %) 
 

-0,5 1,4 1,4 3,0  
* Raming CBCS  
** 2016 vergelijkt juli met december en 2019 betreft september op jaarbasis. 
1) Een toename wordt weergegeven met een positief teken; exclusief goud. 
 

 


