
Antilliaans Dagblad Vrijdag 4 juli 20142

Curaçao

Advertentie

mcb-bank.com

Ga niet van huis zonder 
uw reisgenoten!

Geldig van 23 juni tot 22 augustus 2014.

De creditcard 
familie van MCB! 
Vraag vandaag nog uw 
Kompa Leon of Visa creditcard 
aan en u ontvangt het eerste 
jaar lidmaatschap GRATIS!

Politur rijdt op Segways

Politur heeft dinsdag twee Segways gekregen. De vervoersmiddelen
zijn ter beschikking gesteld door Curaçao Buggy Adventures,
Scooby Tours in combinatie met Curacao Airport Holding (CAH). 
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Onderzoek risico’s begroting 

,,De regering Eman II heeft aan-
zienlijke maatregelen voorgeno-
men ten behoeve van houdbare
overheidsfinanciën, mede in
overeenstemming met de socia-
le partners. Om de solidariteit
van het beleid verder te veranke-
ren komt op vrijwillige basis een
onafhankelijk onderzoek naar
mogelijke risico’s in de ramin-
gen van de begroting 2014 en
naar de meerjarige ontwikkeling
van de overheidsfinanciën in het
licht van internationaal gehan-
teerde criteria van houdbare
overheidsfinanciën en terugbe-
talingscapaciteit.” Dit onderzoek

wordt uitgevoerd in de vorm van
een onafhankelijk secretariaats-
rapport van een ambtelijk team
bestaande uit deskundigen met
ervaring in met overeenkomsti-
ge taken belaste organen in Ko-
ninkrijksverband. Dit team zal
binnen twee weken een eerste
voorlopig onderzoeksrapport
aan de beide regeringen presen-
teren. Een definitief rapport
moet binnen twee maanden ge-
reed zijn. De regering van Aruba
zal de eventuele aanbevelingen
uit de onderzoeksrapporten voor
nadere maatregelen voor de be-
groting 2014 en/of meerjaren-
begroting overnemen en bij de
Staten indienen.

Economische cijfers
2013 vallen tegen
De economie van Curaçao stagneert al sinds 2009

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De economie van Curaçao is in 2013 met 0,8 procent gekrompen. Dat
blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cijfers
vallen tegen. In december verwachtte de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
(CBCS) nog een krimp van 0,5 procent.

De cijfers van het CBS zijn
nog niet definitief, omdat het
niet over de gegevens van alle
bedrijfstakken beschikt. De eco-
nomie van Curaçao stagneert al
sinds 2009. Dat betekent dat de
groei rond nul procent is. Vol-
gens het CBS worden de cijfers
negatief beïnvloed door de lage
inflatie in 2013 (1,3 procent). De
trage groei heeft ook een nega-
tieve invloed op de arbeids-
markt: de werkloosheid was vo-
rig jaar 13 procent, in 2010 was
dat 10 procent.

De handel heeft de grootste
klappen gekregen met een
krimp van 8 procent. Het CBS
schrijft dit voornamelijk toe aan
de daling van de invoer. Ook de
overheid leverde in (-4 procent),
net als de nutsbedrijven (-3 pro-
cent). Er is in 2013 minder water
en elektriciteit afgenomen.

Er waren ook sectoren die

groei vertoonden. Transport en
communicatie groeide 4 pro-
cent, hotels en restaurants en za-
kelijke dienstverlening beiden
met 2 procent en de industrie 1
procent. De activiteiten op de
luchthaven namen af, waardoor
de groei in deze sector lager was
dan in 2012. Het CBS tekent
daarbij aan dat het faillissement
van luchtvaartmaatschappij
DAE een oorzaak kan zijn van
de daling van het aantal lucht-
passagiers. De haven registreer-
de positieve resultaten door
meer bezoekende schepen.

Het toerisme groeide, vooral
uit Zuid-Amerika (+8 procent),
terwijl er uit het Caribisch ge-
bied 3 procent en uit Europa 2
procent minder toeristen kwa-
men. Het aantal overnachtingen
nam in totaal 2 procent toe, het
aantal bezoekers met 5 procent.
De hotels hadden in 2013 een la-

gere bezettingsgraad (67 pro-
cent).

De groei in de industrie is toe
te schrijven aan een stijging in
de scheepsreparatie, olieraffina-
ge en andere productieactivitei-
ten.

Het CBS plaatst de cijfers van
Curaçao ook in internationaal
perspectief. Wereldwijd was er
volgens het Internationaal Mo-
netair Fonds (IMF) in 2013 een
groei van 3 procent. Ook vergele-
ken met de Verenigde Staten
(+1,9 procent), Latijns-Amerika
(+2,7 procent) en het Caribisch
gebied (+2,8 procent) doet Cura-
çao het slecht. 

De Centrale Bank verwachtte
in december dat de economie
van Curaçao in 2014 weer zou
gaan groeien met 0,5 procent,
mede als gevolg van de aantrek-
kende wereldeconomie. Het
CBS laat zich niet uit over 2014.

Vervolg van pagina 1
aanwijzing


