Sterk economisch herstel in het vierde kwartaal; niet
voldoende om de gevolgen van de grenssluiting te
compenseren
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Vandaag heeft de Centrale Bank van Aruba (CBA) de “State of the Economy” over 2020
gepubliceerd. Deze publicatie geeft een overzicht van de lokale en internationale economische
ontwikkelingen in deze periode. De binnenlandse hoogtepunten worden hieronder
weergegeven, inclusief een samenvatting van de belangrijkste economische indicatoren.
Economische activiteiten herstelden zich in het vierde kwartaal 2020
Gedurende het vierde kwartaal van 2020 vervolgde de Arubaanse economie haar gestadige pad naar
herstel temidden van voortdurende onzekerheden veroorzaakt door de COVID-19 pandemie. Signalen
van geleidelijk herstel werden zichtbaar met het aantrekken van het toerisme ten opzichte van het
voorgaande kwartaal. De ontvangsten uit hoofde van het toerisme per overnachting in het derde en
vierde kwartaal van 2020 bereikte historisch hoge niveau’s, gedeeltelijk ondersteund door hogere
hotelprijzen en uitbundige bestedingen door toeristen. Deze bevinding laat eens weer zien dat de
voordelen uit het toerisme kunnen worden behaald met minder bezoekers, ook al zouden de
bestedingen door toeristen op middellange termijn weer kunnen afvlakken. Voor het jaar 2020
registreerde het totaal aantal verblijfstoeristen een aanzienlijke inkrimping, terwijl het aantal
cruisepasagiers kelderde. Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn de totale ontvangsten uit hoofde van
het toerisme met 49,2 procent afgenomen vergeleken met 2019.
Desalnietemin kromp het geschatte reële BBP met 22,3 procent vergeleken met 2019, zoals
weerspiegeld door
beschikbare consumptie-, investering- en exportindicatoren. De
overheidsmaatregelen die genomen zijn gedurende de crisis, in het bijzonder de FASE
(werkloosheidsuitkeringen), loonsubsidie regeling en de MKB regeling, waren noodzakelijk ter
voorkoming van diepere schade aan de economie op korte termijn. De programma's werden
grotendeels gefinancierd door de Nederlandse overheid door middel van het verstrekken van leningen.
Op middellange termijn zijn er echter fiscale risico’s die kunnen worden verminderd middels enige vorm
van kwijtschelding van schulden, krachtig economisch herstel en tijdige implementatie van structurele
hervormingen.
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Inflatie wordt negatief
De 12-maands gemiddelde consumentenprijsinflatie bleef op haar neerwaartse pad dat in november
2019 werd ingezet, en kwam uit op -1,3 procent per eind december 2020. De deflatie was voornamelijk
te wijten aan de energiecomponent, als gevolg van een neerwaartse aanpassing van de
elektriciteitstarieven in januari 2020, waardoor de inflatie in december 2020 met 1,3 procentpunt
daalde. Deze ontwikkeling toont de hoge gevoeligheid van de inflatie van Aruba voor kostenverhogende
factoren. Olieprijzen zullen naar verwachting stijgen in 2021, terwijl hedging deze schommelingen tot op
zekere hoogte kan opvangen, evenals een verdere transitie naar duurzame energie.
Netto-leningen uit het buitenland compenseerden grotendeels het tekort op de lopende rekening
De lopende rekening van de betalingsbalans noteerde in 2020 een tekort van Afl. 580,5 miljoen. Dit
resultaat werd voornamelijk gestimuleerd door een sterk verminderd overschot op de dienstenrekening
die resulteerde uit de instorting van de toeristische uitgaven na de reisbeperkingen vanwege COVID-19.
Desalniettemin compenseerde het kleinere tekort op de goederenrekening een deel van de bewegingen
op de dienstenrekening, resulterend uit de matige consumptie vanwege inkomstenverlies en van minder
toeristen vanwege de pandemie.
De financiële rekening registreerde in 2020 een netto-lening van Afl. 579,4 miljoen uit het buitenland.
Het resultaat van de financiële rekening voor 2020 weerspiegelde voornamelijk stijgingen van financiele
verplichtingen met betrekking tot portfolio-investeringen, overige investeringen en directe
investeringen. De stijgingen van de overige investeringen en portfolio investeringsverplichtingen hielden
grotendeels verband met liquiditeitssteun van Nederland aan de overheid van Aruba en andere
buitenlandse leningen door de regering van Aruba.
De internationale reserves bleven boven de benchmarks
In vergelijking met eind 2019 groeide de geldhoeveelheid met Afl. 223,2 miljoen, waarmee een totaal
bedrag van Afl. 4.792,0 miljoen werd bereikt aan het einde van het vierde kwartaal van 2020. De stijging
werd toegeschreven aan een groei van de internationale reserves (exclusief herwaarderingsverschillen),
gedeeltelijk gecompenseerd door een inkrimping van de netto binnenlandse activa. Als gevolg van de
lage binnenlandse importvraag, ontvangen overheidsleningen uit het buitenland en de opgelegde
deviezenrestricties, bleven de internationale reserves per ultimo 2020 boven de door de CBA
gehanteerde benchmarks.
Het financieringstekort van de regering van Aruba is in 2020 verslechterd
De pandemie eiste een hoge tol op de overheidsfinanciën gedurende 2020. Het financieringstekort
kwam uit op Afl. 813,5 miljoen, in tegenstelling tot een tekort van Afl. 3,1 miljoen in 2019. De stijging
van het financiële tekort was het gevolg van aanzienlijk hogere uitgaven, voornamelijk gerelateerd aan
de COVID-19-responsmaatregelen ter liquiditeitsondersteuning aan diverse groepen, inclusief bedrijven,
in de Arubaanse gemeenschap, gecombineerd met een scherpe daling in inkomsten in 2020. Als gevolg
van het oplopende tekort steeg de totale overheidsschuld met Afl. 826,7 miljoen (+19,1 procent) naar
een totaal van Afl. 5.145,6 miljoen in 2020 vergeleken met het jaar ervoor.
De volledige publicatie is beschikbaar op de website van de CBA (www.cbaruba.org).
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