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Persbericht 2017-016 

 

Volgens de CBCS: 

Nieuwe strategieën nodig om de trage groei aan te pakken 

 

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – In de afgelopen jaren is de economische groei in zowel 

Curaçao als Sint Maarten matig geweest en loopt achter ten opzichte van andere landen in 

het Caribisch gebied. Onze zwakke economische prestatie ten opzichte van andere landen 

in de regio is grotendeels het gevolg van macro-economische zwakheden, in het bijzonder 

een gebrek aan productiviteitsgroei en een afnemend concurrentievermogen, aldus de 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in haar jaarverslag van 2016.  

 

Volgens de CBCS kan de teleurstellende economische prestatie in 2016 grotendeels worden 

toegeschreven aan externe schokken, waar kleine en open economieën zoals Curaçao en Sint 

Maarten kwetsbaar voor zijn. In het geval van Curaçao heeft de economische crisis in Venezuela een 

negatief effect gehad op de prestaties van belangrijke economische pijlers, in het bijzonder de 

sectoren toerisme, transport en vrije zone. In Sint Maarten heeft de toegenomen concurrentie zowel 

binnen als buiten het Caribische gebied gecombineerd met de negatieve publiciteit over een 

mogelijke uitbraak van het zikavirus het cruisetoerisme getroffen, dat één van de belangrijkste 

sectoren is van de economie van het land.  

 

De CBCS benadrukt het belang van diversificatie van onze economieën richting nieuwe markten en 

sectoren. In het geval van Curaçao dient de nadruk te liggen op het uitbreiden van het aantal 

handelspartners, met name in de regio. Thans is Curaçao afhankelijk van drie belangrijke 

handelspartners: de Verenigde Staten, Venezuela en Nederland. De huidige economische crisis in 

Venezuela en de gevolgen ervan voor de belangrijkste economische pijlers van Curaçao 

benadrukken het risico gerelateerd aan zo’n grote afhankelijkheid. 

 

Sint Maarten heeft een concrete strategie nodig gericht op de versterking en de verdere verbetering 

van het toeristische product van het land om in de veranderende behoeften van toeristen te kunnen 

voorzien. In het Caribisch gebied heeft bijvoorbeeld een verschuiving plaatsgevonden in de 

behoeften en interesses van toeristen van exclusief winkelen en dineren naar meer actieve en 

avontuurlijke vakanties. Hierdoor moet Sint Maarten haar huidige toeristische product herzien en 
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een strategie ontwerpen om haar traditioneel sterke concurrentiepositie in de regio te herstellen en te 

versterken.  

 

Het doorvoeren van structurele hervormingen is veruit de beste manier om een hoger groeipad te 

realiseren, aldus de CBCS. Deze hervormingen moeten gericht zijn op het stimuleren van lokale en 

buitenlandse directe investeringen om de productiviteit en het concurrentievermogen van onze 

economieën te verhogen. Een van de voornaamste prioriteiten in dit verband is het verhogen van de 

kwaliteit van het menselijk kapitaal in Curaçao en Sint Maarten. In beide landen dient het 

onderwijssysteem te worden hervormd om de productiviteit te verhogen. De economieën van 

Curaçao en Sint Maarten zouden ook kunnen profiteren van verdere hervormingen van het 

investeringsklimaat door het verminderen van administratieve lasten en het versimpelen van de 

regelgeving. 

 

Ten slotte heeft de politieke instabiliteit door de jaren heen geresulteerd in beleidswijzigingen en -

inconsistenties, die een negatief effect hebben gehad op het ondernemersvertrouwen in zowel 

Curaçao als Sint Maarten. Daarom zou de private sector enorm kunnen profiteren van meer 

zekerheid over het toekomstige financieel-economische beleid, concludeert de CBCS. 

 
De integrale tekst van het verslag van de president en het Jaarverslag 2016 van de Bank zijn 
beschikbaar op de website van de Bank: www.centralbank.cw/annual-report-2016.  
 

 
 
Willemstad, 7 september 2017 
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN 
  

http://www.centralbank.cw/annual-report-2016
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