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Daling van deviezen

CBCS: exporten versterken
WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – De overheden van Curaçao en Sint Maarten moeten
acties ondernemen om hun exportsectoren te versterken en directe investeringen uit het
buitenland te stimuleren om zodoende de deviezengenererende capaciteit van de twee
landen te verbeteren, benadrukte de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in
het derde kwartaalbericht van 2018. De recentelijk gepresenteerde groeistrategie van
Curaçao en de verschillende projecten op Sint Maarten die gericht zijn op de wederopbouw
en het vergroten van de weerbaarheid van de economie zijn stappen in de goede richting,
aldus de CBCS. Sinds 2010 zijn de bruto officiële reserves van de CBCS en de importdekking
van de monetaire unie uitzonderlijk hoog. De relatief hoge importdekking geeft echter niet
de economische realiteit van de twee landen weer, maar is het gevolg van de
schuldsanering, legde de CBCS uit.
Als onderdeel van de ontmanteling van de Nederlandse Antillen, nam de Nederlandse Staat ruim
70% van de schulden van de entiteiten van de voormalige Nederlandse Antillen over. Het overgrote
deel hiervan zat in de portefeuilles van de lokale particuliere en institutionele beleggers. Aangezien
de schuldaflossing en rentebetalingen door de Nederlandse Staat plaatsvond, resulteerde dit in een
aanzienlijke instroom van deviezen op de portfolio-investeringsrekening van de betalingsbalans.
Door de zeer lage internationale rente en het onzekere beursklimaat werd echter slechts een deel van
de ontvangen rente en aflossingen in het buitenland belegd. Dit heeft geleid tot een sterke toename
van de bruto officiële reserves tussen 2010 en 2017 en een importdekking die ruim boven de norm
van 3 maanden aan goederen- en dienstenimporten uitkwam.
In juni 2018 loste de Nederlandse Staat de laatste obligatielening van de voormalige Nederlandse
Antillen in het kader van het schuldsaneringstraject af waarmee een einde kwam aan de daarmee
gerelateerde instroom van deviezen. Daarnaast neemt de internationale rente geleidelijk toe en is het
beursklimaat verbeterd, waardoor de bereidheid toeneemt om meer in het buitenland te beleggen om
een hoger rendement te behalen dan lokaal mogelijk is. Dit verklaart grotendeels de daling van de
bruto officiële reserves in 2018. Met een importdekking die zich nog ruim boven de norm van 3
maanden bevindt is er op dit moment geen reden voor zorg. Niettemin volgt de Bank de
ontwikkeling in de deviezen nauwlettend en zal tijdig gepaste maatregelen nemen als de afname van
de deviezen van structurele aard blijkt te zijn, aldus het kwartaalbericht.

De integrale tekst van het derde kwartaalbericht van 2018 is beschikbaar op de website van de CBCS
www.centralbank.cw onder de rubriek Publications & Research.
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