Marginale groeiverwachtingen Arubaanse economie
Persbericht1
3 mei 2019
Vandaag publiceerde de Centrale Bank van Aruba (CBA) de herziene economische
vooruitzichten voor 2019. Deze publicatie bevat ook geactualiseerde ramingen voor 2018,
waarin de meest recente ontwikkelingen en gegevens zijn meegenomen.
De economie van Aruba zal naar verwachting in 2019 in reële termen met 0,9 procent
groeien (nominaal: 2,4 procent), volgens de meest recente schatting van de Centrale Bank
van Aruba (CBA). De raming van 2018 van de reële groei van het bruto binnenlands product
(BBP) werd met 1,4 procentpunten verhoogd tot 0,9 procent, als gevolg van hogere
inkomsten uit toerisme en een lagere, dan eerder verwachtte, krimp van de investeringen.
De toeristische dienstverlening, de belangrijkste motor van de economische groei, is naar
schatting met 2,7 procent (reële termen) gegroeid in 2018. Deze groei wordt veroorzaakt
door een toename van het verblijfstoerisme. De vooruitzichten voor 2019 zijn positief, met
een toename van de toeristische diensten van 2,6 procent (reële termen). De investeringsactiviteiten in 2018 lagen hoger dan initieel ingeschat maar waren niet voldoende voor een
groei. In 2019 wordt verwacht dat de investeringen aanzienlijk zullen toenemen. De reële
particuliere consumptie is in 2018 met 1,7 procent gedaald, vooral door de invoering van de
nieuwe belastingheffing in juli 2018. Voor 2019 zal de particuliere consumptie waarschijnlijk
verder krimpen.
Het jaar 2018 kende een 12-maands gemiddelde inflatie van 3,6 procent. Terwijl de
elektriciteits- en waterprijzen het hele jaar door onveranderd bleven, stegen de benzineprijzen geleidelijk. Voor 2019 wordt verwacht dat het hogere belastingtarief een inflatoir
effect zal hebben.
Het reële BBP zal volgens de projectie op middellange termijn jaarlijks met gemiddeld 1,1
procent groeien. De schatting is gebaseerd op informatie over geplande investeringsprojecten, bijvoorbeeld met betrekking tot de luchthaven en diverse aan het toerisme
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gerelateerde projecten. Op middellange termijn zal de waarde van de invoer van goederen
naar verwachting een structurele groei vertonen. Deze toename wordt veroorzaakt door de
inschatting van een hogere wereldolieprijs, een sterkere consumptie (zowel van
ingezetenen als toeristen) en door hogere investeringen. Daarnaast zal de regering van
Aruba naar verwachting minder gebruik maken van buitenlandse schuldfinanciering,
hetgeen een neerwaarts effect heeft op het volume van de deviezenreserves van Aruba.
Tabel 1: Economische schattingen en voorspellingen in reële termen (procentuele veranderingen)
Indicator
BBP
Consumptie

2017r

2018v

2019v

2.0

0.9

0.9

n.b.

−0.5

0.1

Private consumptie

n.b.

−1,7

−0,2

Publieke consumptie

n.b.

2,3

0,8

Investeringen

n.b.

−0,8

3,9

Private investeringen

n.b.

−1,9

6,2

Publieke investeringen

n.b.

32,2

−42,5

Export

n.b.

2.1

1.9

Import

n.b.

2.7

2.6

Bronnen: CBS (2017) en CBA (2018-2019).

r = realisatie ; v = voorspelling; n.b. = niet beschikbaar

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