Ondanks goede prestatie van toerisme en investeringen in 2019
krimp door zwakke consumptie
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De Centrale Bank van Aruba (CBA) publiceerde vandaag de “State of the Economy” over 2019. Deze
publicatie geeft een overzicht van de binnenlandse en internationale economische ontwikkelingen
gedurende deze periode. De belangrijkste binnenlandse punten worden hieronder besproken met
daarbij een overzicht van de belangrijkste economische indicatoren.
Krimp van de economie in 2019
Volgens de laatste publicatie van de Economic Outlook van de CBA, is de economie van Aruba in
2019 naar schatting met 0,7 procent gekrompen in reële termen. De krimp van de economie
werd grotendeels veroorzaakt door een verdere afzwakking van de consumptie. Consumptieindicatoren zoals bancair krediet en autoverkopen wezen op een daling. Beschikbare gegevens
voor de toeristische sector duidden op positieve resultaten voor het jaar, terwijl
investeringsgegevens een toename van investeringsactiviteiten lieten zien. Aan toerisme
gerelateerde activiteiten bleven sterk presteren, zoals blijkt uit de beschikbare gegevens over
verblijfsbezoekers (zowel inclusief als exclusief Venezuela), die verdere stijgingen lieten zien,
terwijl de gemiddelde verblijfsduur relatief onveranderd bleef.
Stijging consumentenprijsinflatie en handelstekort
De 12-maands gemiddelde consumentenprijsinflatie steeg van 3,6 procent in december 2018 naar
4,3 procent in december 2019, voornamelijk door stijgende voedselprijzen en een toename van
de prijs van een aantal communicatiediensten. De reële wisselkoers van de florin vis-à-vis de U.S.
dollar vertoonde een constante stijging sinds het eerste kwartaal van 2018.
Aruba’s handelstekort bedroeg volgens het CBS Afl. 2.199,1 miljoen in december 2019, een groei
van Afl. 72,4 miljoen (+3,4 procent) vergeleken met december 2018. Dit werd voornamelijk
veroorzaakt door een toename in de invoer van bouwgerelateerde materialen.
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Overschot betalingsbalans
De lopende rekening van de betalingsbalans sloot af met een overschot van Afl. 115,4 miljoen in
2019. Dit overschot was een aanzienlijke ommekeer in vergelijking met 2018, toen een tekort van
38,9 miljoen werd geregistreerd. Deze positieve ontwikkeling hield voornamelijk verband met de
sterke prestatie in de toeristische sector, die het overschot op de dienstenrekening met 3,9
procent opdreef, gecombineerd met een kleiner tekort op de inkomensrekening. De financiële
rekening sloot af met een netto kredietverlening aan het buitenland van Afl. 104,8 miljoen in
2019, vergeleken met een netto verkregen lening van Afl. 44,2 miljoen vorig jaar.
De totale geldhoeveelheid bedroeg Afl. 4.569,4 miljoen per eind 2019, een groei van Afl. 191,8
miljoen vergeleken met december 2018. De uitbreiding van de geldhoeveelheid was het resultaat
van stijging van de netto binnenlandse activa met Afl. 255,4 miljoen, die gedeeltelijk teniet werd
gedaan door een daling van Afl. 63,7 miljoen van de netto buitenlandse activa. De daling van de
netto buitenlandse activa hield voornamelijk verband met in het binnenland gefinancierde
terugbetalingen van buitenlandse onderhandse leningen en de terugkoop van eigen vermogen
van niet-ingezetenen.
Verbetering begrotingstekort
De regering van Aruba boekte een begrotingstekort (op kasbasis) van Afl. 3,1 miljoen of 0,1
procent van het BBP in 2019. Dit is een verbetering van Afl. 42,1 miljoen vergeleken met 2018. De
vermindering van het begrotingstekort was het gevolg van een stijging van de
overheidsinkomsten met 7,9 procent, die werd opgedreven door toenames in zowel belastingals niet-belastinginkomsten. De hogere overheidsinkomsten werden gedeeltelijk getemperd
door een stijging van 4,8 procent in de overheidsuitgaven. Laatstgenoemde werd voornamelijk
veroorzaakt door hogere uitgaven voor goederen en diensten. Bijgevolg bereikte de
overheidsschuld Afl. 4.318,3 miljoen per eind 2019, een stijging van Afl. 19,2 miljoen ten opzichte
van eind 2018. Ondertussen daalde de geschatte schuldquote, de overheidsschuld als
percentage van het bbp, van 75,0 procent per ultimo 2018 tot 72,9 procent per ultimo 2019.
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Tabel: Economische indicatoren
Indicator
Inkomsten hotels per kamer (US$)
Verblijfstoeristen (aantal)
Cruisetoeristen (aantal)

2018
Jan-Dec
218

2019
Jan-Dec
234

890.134

926.946

36.812

815.161

832.001

16.840

Mutatie
16

Bouwvergunningen (Afl. miljoen)
Import van machines en elektrotechnisch materiaal (Afl.
miljoen)
Opbrengsten omzetbelasting (Excl. BAVP, Afl. miljoen)

463

857

394

324,9

385,1

60,1

104,5

109,5

5,0

Opbrengsten inkomsten- en winstbelasting (Afl. miljoen)

498,8

486,7

-12,1

3,6

4,3

0,6

75,0

72,9

-2,1

Twaalfmaands gemiddelde inflatievoet (procent)
Overheidsschuld (procent van BBP)
Bronnen: CBA, AHATA, ATA, CBS.

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