“State of the Economy” eerste kwartaal van 2017
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De Centrale Bank van Aruba (CBA) publiceert vandaag de “State of the Economy” van het
eerste kwartaal van 2017. Deze publicatie geeft een overzicht van de lokale en internationale
economische ontwikkelingen gedurende de eerste drie maanden van 2016. De belangrijkste
punten worden hieronder gepresenteerd, inclusief een overzicht van de belangrijkste
economische indicatoren.
In het eerste kwartaal van 2017 gaven de economische indicatoren een beginnend herstel
aan van de economie met de uitbundige ontwikkeling in de toerismesector als grootste
aanjager. Toerisme‐ontvangsten en hotelinkomsten namen toe, wat aangeeft dat de
expansie van de Amerikaanse markt voldoende was om de negatieve gevolgen van de
ineenstorting van de Venezolaanse markt volledig te compenseren. Volgens de diverse
indicatoren trokken de particuliere investeringen aan. De import van basismetalen, machines
en elektrotechnische apparaten groeide aanzienlijk. Daarentegen daalde het aantal
toegekende bouwvergunningen (‐11,8 procent), hoewel de totale waarde van deze
vergunningen bijna verdubbelde (+97,9 procent). Ondertussen lieten woninghypotheken
een lichte stijging zien (+0,7 procent), maar namen de commerciële hypotheken met 1,3
procent af.
De consumptie‐indicatoren lieten in het eerste kwartaal van 2017 een divers beeld zien. Het
consumentenkredietvolume daalde in het eerste kwartaal met 2,3 procent in vergelijking
met december 2016. De opbrengsten uit de inkomstenbelasting wijzen daarentegen op een
consumptiegroei. De inkomsten uit de omzetbelasting (BBO) en invoerrechten vertoonden
een stijging van respectievelijk 9,6 procent en 2,9 procent, onder meer door een verhoogde
inspanning bij de collectie. De accijnzenopbrengst groeide met 48,9 procent, vooral door
een aanzienlijke stijging van de accijnzen op tabak (door de voorverkoop van zegels), samen
met achterstallige betalingen in verband met accijnzen op benzine. Ook zonder deze
éénmalige effecten zouden de inkomsten uit accijnzen naar schatting nog steeds een
aanzienlijke groei laten zien.
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Aan het eind van het eerste kwartaal van 2017 bedroeg het financieringstekort van de
overheid (inclusief de wijziging in betalingsachterstanden) Afl. 93,4 miljoen, hetgeen
voornamelijk gefinancierd werd door de plaatsing van een staatsobligatie op de
binnenlandse markt. De totale overheidsschuld bedroeg Afl. 4.090,8 miljoen, een stijging
van Afl. 65,5 miljoen gedurende het kwartaal. Als gevolg hiervan bedraagt de schuldquote
85,4 procent, hetgeen wederom boven de 85 procent grens ligt.
In het eerste kwartaal van 2017 registreerde de betalingsbalans een overschot van Afl. 41,7
miljoen ten opzichte van een Afl. 103,1 miljoen overschot in het eerste kwartaal van 2016. Het
overschot is het resultaat van een surplus op de lopende rekening, deels teniet gedaan door
een tekort op de kapitaal‐ en financiële rekening. De officiële reserves groeiden in het eerste
kwartaal van 2017 licht (+Afl. 18,8 miljoen). Bijgevolg bedroegen de totale reserves (inclusief
herwaarderingsverschillen) Afl. 1.952,7 miljoen. De importdekkingsgraad stond op 5,4
maanden, hetgeen 0,2 maanden lager is dan per ultimo eerste kwartaal van 2016.

Tabel: Belangrijke economische indicatoren eerste kwartaal van 2017
2016
Indicator
jan‐mrt
Toerisme opbrengsten (Afl. miljoen)
2.936,6
Verblijfstoeristen
Totale import cement (1000 kg.)
Opbrengsten omzetbelasting (BBO) (Afl. miljoen)
Opbrengsten inkomsten‐ en winstbelasting
(Afl. miljoen)
Twaalfmaands gemiddelde inflatievoet (procent)
Consumentenvertrouwen (indexpunten)
Overheidsschuld (einde periode, Afl. miljoen)

2017
jan‐mrt
2.902,1

Wijziging
−34,5

1.224.935

1.101.954

−122.981

46.500

50.620

4.120

93,5

94,1

0,6

488,8

500,7

11,9

0,5

−0,9

−1,4

95,1

96,1

1,0

3.974,1

4.021,3

47,2
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De volledige publicatie is beschikbaar op de website van de CBA (www.cbaruba.org),
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