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Economische krimp in Curaçao in het derde kwartaal van 2017
WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten stelt
in haar meest recente kwartaalbericht dat de economie van Curaçao in het derde
kwartaal van 2017 een reële krimp van het BBP registreerde van 1,4% vergeleken met het
derde kwartaal van 2016. De krimp was het gevolg van een daling van de binnenlandse
bestedingen terwijl de netto buitenlandse vraag steeg.
Uit de analyse van de Bank naar sector blijkt dat de krimp van het reële BBP voornamelijk het
resultaat was van dalingen in de sectoren industrie, transport, opslag & communicatie, groot- &
kleinhandel, restaurants & hotels en financiële dienstverlening.
De krimp in de sector industrie was voornamelijk te wijten aan een daling van de productie van
de Isla raffinaderij. De sector transport, opslag & communicatie presteerde slecht door een
daling van zowel de luchttransportactiviteiten als de activiteiten in de zeehaven. De activiteiten
gerelateerd aan de luchthaven namen af, doordat de lokale luchtvaartmaatschappij InselAir, als
gevolg van financiële perikelen, het aantal vluchten verminderde. De zeehaven registreerde een
daling van het aantal bezoekende schepen en het aantal vracht- en containerbewegingen. Het
negatieve resultaat van de sector groot- & kleinhandel was het gevolg van de afname van de
binnenlandse vraag en de bestedingen van toeristen, gecombineerd met minder activiteiten in de
vrije zone.
De Bank legt verder uit dat de reële toegevoegde waarde in de sector restaurants & hotels afnam
als gevolg van een daling van het aantal verblijfstoeristen uit de voornaamste markten. De
teleurstellende prestatie van het verblijfstoerisme was gerelateerd aan onder andere de afgelasting
van het Curaçao North Sea Jazz Festival in september 2017, dat traditioneel veel toeristen
aantrekt. Het cruisetoerisme daarentegen profiteerde van de opening van de tweede megapier en
de aanpassing van de routes van verschillende cruiselijnen door de verwoesting die de orkanen
Irma en Maria in verschillende populaire bestemmingen in het Caribische gebied aanrichtte. De
krimp in de sector financiële dienstverlening kan worden toegeschreven aan zowel de lokale als
de internationale financiële dienstverlening.
De productie nam daarentegen toe in de sectoren bouw en utiliteiten. De groei in de bouwsector
was echter minder sterk dan in het derde kwartaal van 2016, doordat de bouw van de tweede

megapier en het ziekenhuis hun laatste fases hebben bereikt. Het positieve resultaat in de
utiliteitssector werd gedreven door de toegenomen productie van zowel elektriciteit als water.
Tot slot stelt de Bank in het kwartaalbericht dat met een gemiddelde reële BBP-groei per jaar van
amper 0,1% de prestatie van de economie van Curaçao de afgelopen 10 jaar zwak is geweest.
Bovendien is het reële BBP per hoofd in die periode met ruim 10% gedaald. Een belangrijke les
die getrokken kan worden is dat alleen begrotingsdiscipline en de strikte naleving van
begrotingsnormen niet zullen leiden tot groei. Bovendien, ofschoon overheidsinvesteringen zoals
de bouw van een nieuw ziekenhuis en de verbetering van de wegeninfrastructuur een positieve
bijdrage leveren aan de reële BBP-groei op de korte termijn, die niet zullen leiden tot een hogere
economische groei. Curaçao kan niet slechts afhankelijk zijn van de overheid of van incidentele
factoren om een hoger groeipad en daarmee sociaal-economische vooruitgang te realiseren. Wat
nodig is, is een benadering waarin de overheid de macro-economische randvoorwaarden creëert
die private investeringen stimuleren. Belangrijk in dit kader is dat de overheid, in nauw overleg
met alle belanghebbenden, structurele hervormingen doorvoert die de concurrentiepositie en het
investeringsklimaat verbeteren. Voorts dient de private sector een meer proactieve rol te spelen
in het signaleren van marktkansen en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen te
ontwikkelen om deze kansen te benutten.
De integrale tekst van het derde kwartaalbericht van 2017 is beschikbaar op de website van de
Bank: www.centralbank.cw/QB-2017-3
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