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VERSLAG VAN DE PRESIDENT 
 

ALGEMENE BESCHOUWING 

 

De groei van de wereldeconomie nam in 2018 licht af wat voornamelijk het gevolg was van een 

lagere groei van de industriële productie en de wereldhandel. Beleidsonzekerheid en 

handelsspanningen liepen op, terwijl het ondernemersvertrouwen verslechterde. De groei zwakte 

zowel in de hoogontwikkelde landen als in de opkomende economieën en ontwikkelingslanden 

af.  

 

De krimp van de reële productie in de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten nam verder 

toe in 2018. In Curaçao nam het reële BBP met 2,2% af in 2018 nadat in 2017 een krimp van 

1,7% werd geregistreerd. Ook in Sint Maarten versterkte de economische krimp. Na een daling 

van 4,8% in 2017 kromp het reële BBP met 6,6% in 2018. De inflatoire druk nam in beide 

landen toe. In Curaçao steeg de inflatie van 1,6% in 2017 tot 2,6% in 2018 voornamelijk als 

gevolg van de hogere internationale olieprijzen. Ook voor Sint Maarten wordt een hogere inflatie 

geraamd op basis van een toename van de prijzen van duurzame consumptiegoederen, 

bouwmaterialen en verzekeringspremies.1  

 

De reële krimp van het BBP in Curaçao kan worden toegeschreven aan een daling van zowel de 

netto buitenlandse vraag als de binnenlandse vraag. De negatieve bijdrage van de netto 

buitenlandse vraag was het gevolg van een stijging van de importen van goederen & diensten, die 

werd gematigd door een lichte toename van de exporten. De binnenlandse bestedingen namen af 

door minder particuliere en overheidsbestedingen. De daling van de particuliere bestedingen was 

het gevolg van minder particuliere consumptie, terwijl de particuliere investeringen wel stegen. 

De afname van de overheidsbestedingen was het resultaat van een daling van zowel de publieke 

investeringen als de consumptie.  

 

Een analyse naar sector laat zien dat vooral de sectoren industrie, transport, opslag & 

communicatie en groot- en kleinhandel verantwoordelijk waren voor de daling van de activiteiten 

in de private sector in Curaçao in 2018. De reële productie in de sector industrie nam aanzienlijk 

af door minder raffinage-activiteiten door de Isla raffinaderij. De daling van de 

aardolievoorziening vanuit Venezuela, de beslaglegging op de bezittingen van PDVSA door het 

Amerikaanse olieconcern ConocoPhillips en de beperkte stoomleveringen door de CRU-centrale 

resulteerden in de lagere productie van de raffinaderij. De daling in de sector industrie werd 

echter gematigd door een groei van de scheepsreparatieactiviteiten. 

 

Het negatieve resultaat in de sector transport, opslag & communicatie was het gevolg van een 

daling van de activiteiten in de zeehaven, gematigd door een lichte stijging van de activiteiten op 

de luchthaven. De daling van de activiteiten in de zeehaven werd veroorzaakt door een afname 

                                                      
1 Ten tijde van deze publicatie was er geen consumentenprijsindex (CPI) voor 2018 beschikbaar. Hierdoor heeft de 

Bank een schatting gemaakt van de ontwikkeling in de CPI.   
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van het aantal tankers en vrachtschepen die de haven van Willemstad aandeden. Bovendien 

daalde het aantal vrachtbewegingen. Vooral het aantal tankers nam af als gevolg van de 

problemen waarmee de Isla raffinaderij te kampen had in 2018. Een stijging van het aantal 

cruiseschepen en meer containerbewegingen hebben de daling van de activiteiten in de zeehaven 

echter gematigd. De activiteiten op de luchthaven namen daarentegen toe door een stijging van 

het aantal verwerkte passagiers en het aantal commerciële landingen. Voorts nam de reële 

toegevoegde waarde in de groot- en kleinhandel af als gevolg van een daling van de particuliere 

consumptie en een afname van de herexport door de bedrijven in de vrije zone, gematigd door 

een toename van de bestedingen van toeristen. 

 

Echter, de sectoren restaurants & hotels, financiële dienstverlening en utiliteiten lieten wel een 

positieve ontwikkeling zien in 2018. De goede prestatie van de sector restaurants & hotels kwam 

door een groei van zowel het verblijfstoerisme als het cruisetoerisme. Overeenkomstig de sterke 

groei van het verblijfstoerisme nam het aantal overnachtingen en de bezettingsgraad in de hotels 

toe. De groei van het cruisetoerisme was in lijn met de toename van het aantal cruiseschepen dat 

de haven van Willemstad bezocht. Het positieve resultaat in de sector financiële dienstverlening 

kwam door een stijging van de reële toegevoegde waarde van zowel de lokale als de 

internationale financiële dienstverlening. De groei in de utiliteitssector was het gevolg van een 

stijging van de waterproductie, terwijl de productie van elektriciteit daalde. De activiteiten in de 

bouwsector bleven gelijk doordat de stijging van private investeringsprojecten in onder andere de 

sectoren toerisme, vastgoed en utiliteiten teniet werd gedaan door minder 

onderhoudswerkzaamheden door de Isla raffinaderij. 

 

De reële krimp van het BBP in Sint Maarten gedurende 2018 was voornamelijk het gevolg van 

de grote schade die orkaan Irma heeft aangericht aan de productiecapaciteit van het eiland in 

2017. Echter, dankzij de wederopbouwinspanningen van voornamelijk de private sector, die 

grotendeels werd gefinancierd met verzekeringsuitkeringen, begon de economie tekenen van 

herstel te tonen in het vierde kwartaal van 2018. Aan de bestedingenkant was de krimp van het 

reële BBP in 2018 vooral het gevolg van een scherpe daling van de netto buitenlandse vraag 

aangezien de exporten afnamen terwijl de importen stegen. De krimp van de exporten kwam met 

name door een sterke daling van de toeristische activiteiten in 2018, terwijl de stijging van de 

importen het gevolg was van meer import van voornamelijk constructiemateriaal en –diensten 

ten behoeve van de wederopbouw van Sint Maarten. Bovendien daalde de binnenlandse vraag 

door minder overheidsconsumptie, particuliere consumptie en overheidsinvesteringen. De 

particuliere investeringen namen daarentegen toe door de wederopbouwwerkzaamheden van het 

bedrijfsleven van Sint Maarten.  

 

Uit een analyse van de economische sectoren blijkt dat de economische krimp in Sint Maarten 

gedurende 2018 kan worden toegeschreven aan een daling in de sectoren restaurants & hotels, 

transport, opslag & communicatie, utiliteiten, groot- en kleinhandel en financiële dienstverlening. 

De reële toegevoegde waarde nam sterk af in de sector restaurants & hotels als gevolg van een 

grote daling van het verblijfstoerisme doordat de toeristische infrastructuur van Sint Maarten, 

waaronder de grootste hotels en de luchthaven, grote schade heeft geleden door orkaan Irma in 

2017. Het cruisetoerisme steeg daarentegen in 2018 door de terugkeer van enkele trouwe 

cruisemaatschappijen, het snelle en effectieve herstel van de dienstverlening in de zeehaven en 
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een praktisch strandbeleid van de overheid. De krimp in de sector transport, opslag & 

communicatie werd veroorzaakt door een daling van de activiteiten van zowel de luchthaven als 

de zeehaven. De afname van de luchthavenactiviteiten blijkt uit een daling van het aantal 

verwerkte passagiers. Bovendien namen de luchttransportdiensten van de lokale 

luchtvaartmaatschappij Winair af. De lagere prestatie van de zeehaven kan voornamelijk worden 

toegeschreven aan een daling van het aantal tankers en kleine vaartuigen dat de haven van 

Philipsburg bezocht, gematigd door een stijging van het aantal cruise- en vrachtschepen. De reële 

productie in de utiliteitssector nam af als gevolg van een daling van zowel de productie van water 

als elektriciteit. In de sector groot- en kleinhandel nam de reële toegevoegde waarde af door 

minder particuliere consumptie en een daling van de bestedingen van toeristen. De krimp in de 

sector financiële dienstverlening blijkt uit een daling van de overige vergoedingen en inkomsten 

van de commerciële banken.  

 

De reële toegevoegde waarde groeide daarentegen in de sectoren bouw en industrie. De groei in 

de bouwsector werd veroorzaakt door de wederopbouw en reparatiewerkzaamheden door vooral 

de private sector na orkaan Irma. De expansie in de sector industrie, hoewel minder sterk dan in 

2017, kwam voornamelijk door het herstel van de reparatie-activiteiten van jachten tegen het 

einde van 2018 toen het grootste deel van de jachthaveninfrastructuur was gerepareerd. 

 

In 2018 stonden zowel Curaçao als Sint Maarten voor de uitdaging om te midden van een 

economische krimp gezonde overheidsfinanciën te waarborgen. Terwijl Curaçao continu werkte 

aan maatregelen om het geprojecteerde begrotingstekort van 2018 te dekken en het tekort in 

2017 te compenseren, ontving Sint Maarten liquiditeitssteun van de Nederlandse Staat aangezien 

de openbare financiën van dit land aanzienlijk waren verslechterd na orkaan Irma.  

 

De overheid van Curaçao registreerde een tekort van NAf.39,3 miljoen2 op de gewone dienst van 

de begroting in 2018, een daling vergeleken met het tekort van NAf.116,8 miljoen van 2017. Het 

lagere tekort was het gevolg van een daling van de overheidsuitgaven, gematigd door een afname 

van de inkomsten. De daling van de overheidsuitgaven kan voornamelijk worden toegeschreven 

aan minder uitgaven aan goederen & diensten en overdrachten & subsidies. De afname van de 

overheidsinkomsten was in lijn met de daling van de economische activiteiten in 2018. De 

belastinginkomsten namen in elke categorie af. Echter, de afname was het sterkst in de categorie 

inkomsten- en winstbelasting als gevolg van de daling van de economische activiteiten. De niet-

belastinginkomsten namen daarentegen toe door meer dividendovermakingen door 

overheidsbedrijven en meer inkomsten uit de verkoop van goederen & diensten. 

 

Het tekort op de gewone dienst van de overheid van Sint Maarten liep op tot NAf.90,2 miljoen 

in 2018. De verslechterde overheidsfinanciën was het gevolg van een daling van de inkomsten, 

gematigd door minder uitgaven. Aan de inkomenskant namen de belastinginkomsten af door de 

daling van de economische activiteiten. Vooral de inkomsten uit winstbelasting en de belastingen 

op goederen & diensten namen af. De daling van de uitgaven was voornamelijk het resultaat van 

                                                      
2 Volgens de laatste cijfers was het tekort NAf.58,8 miljoen, maar een uitsplitsing van de uitgaven en inkomsten was 

nog niet beschikbaar.   



4 

 

minder bestedingen aan goederen & diensten en sociale zekerheid, gematigd door een stijging 

van de uitgaven aan lonen & salarissen. 

 

De bruto officiële reserves van de centrale bank namen af in 2018 doordat de externe 

financiering en kapitaaloverdrachten vanuit het buitenland lager waren dan het tekort op de 

lopende rekening van de betalingsbalans van de monetaire unie. De gemiddelde importdekking 

nam af van 5,0 maanden in 2017 tot 4,2 maanden in 2018. Desalniettemin was de gemiddelde 

importdekking nog ruim boven de norm van 3,0 maanden.   

 

Het tekort op de lopende rekening steeg in 2018 vergeleken met 2017 als gevolg van een daling 

van de netto export van goederen en diensten, gematigd door een stijging van de netto 

inkomensoverdrachten uit het buitenland.  De netto inkomensoverdrachten namen sterk toe 

door de instroom van gelden gerelateerd aan de vorderingen van lokale 

verzekeringsmaatschappijen om hun cliënten in Sint Maarten te betalen die schade aan hun 

eigendommen hadden geleden door orkaan Irma in 2017.  

 

De netto export van goederen en diensten kromp als gevolg van een aanzienlijke stijging van de 

importen, gematigd door een lichte toename van de exporten. De hogere importen kunnen 

worden toegeschreven aan, onder andere, hogere olie-importen als gevolg van de stijging van de 

internationale olieprijzen in 2018. Bovendien werden olieproducten in Curaçao tegen hogere 

kosten gekocht van andere leveranciers dan de Isla raffinaderij. Voorts steeg de import van 

overige producten in zowel Curaçao als Sint Maarten. De stijging in Curaçao kwam onder andere 

door investeringen in de sectoren gezondheidszorg, utiliteiten, bouw en groot- en kleinhandel. 

De toename in Sint Maarten was te danken aan de wederopbouwwerkzaamheden en het 

aanvullen van voorraden na de orkaan. Daarnaast namen in Curaçao de toeristische bestedingen 

in het buitenland en de importen van advies- en managementdiensten toe, terwijl Sint Maarten in 

verband met de wederopbouw een groei van de dienstenimporten, zoals bouwdiensten, 

projectontwikkeling en verzekeringen, registreerde. 

 

De groei van de exporten in de monetaire unie kwam voornamelijk door meer 

deviezeninkomsten uit bunkeringactiviteiten in Curaçao als gevolg van de stijging van de 

gemiddelde internationale olieprijzen. Ook namen de deviezeninkomsten uit de sectoren 

scheepsreparatie, toerisme, internationale financiële dienstverlening en overige zakelijke 

dienstverlening in Curaçao toe. In Sint Maarten stegen de deviezeninkomsten uit het 

cruisetoerisme, de doorvoer van goederen naar de buureilanden en de zakelijke dienstverlening. 

De groei van de exporten werd echter gematigd door een forse daling van de deviezeninkomsten 

uit het verblijfstoerisme in Sint Maarten waar de orkaanschade aan de hotels werd hersteld. 

Tevens namen de deviezeninkomsten uit raffinage-activiteiten in Curaçao sterk af als gevolg van 

de lagere productie van de Isla raffinaderij. Ook de inkomsten uit lucht- en zeetransportdiensten 

verleend aan het buitenland en de herexport van goederen door de bedrijven in de vrije zone van 

Curaçao namen af.  

 

In lijn met het hogere tekort op de lopende rekening, nam de externe financiering van de 

monetaire unie toe. Hierdoor nam de Internationale Investeringspositie (dat wil zeggen de 

externe balans van de monetaire unie ofwel de IIP) af, zoals blijkt uit een verslechtering van de 
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portfolio-investeringsrekening en leningen- en kredietenrekening. De verslechtering van de 

portfolio-investeringsrekening kwam voornamelijk door vervallen schuldtitels in de portfolio’s 

van de lokale institutionele beleggers die niet volledig werden herbelegd in het buitenland in 

2018. Echter, in de tweede helft van 2018 nam de belangstelling van institutionele en overige 

beleggers om in het buitenland te beleggen toe door de geleidelijke stijging van de internationale 

rentetarieven. De netto verkoop van buitenlandse effecten door lokale institutionele beleggers en 

de renteloze leningen die de overheid van Sint Maarten als liquiditeitssteun ontving van de 

Nederlandse Staat droegen ook bij aan de verslechtering van de portfolio-investeringsrekening. 

De leningen- en kredietenrekening verslechterde door een toename van de handelskredieten 

ontvangen op importen, de netto aflossing van handelskredieten die waren verschaft op 

exporten, de aflossing van leningen verstrekt aan het buitenland en de daling van buitenlandse 

deposito’s van lokale bedrijven. De afname van deposito’s van niet-ingezetenen van de 

monetaire unie en de aflossing van buitenlandse leningen verzachtte de verslechtering van de 

leningen- en kredietenrekening. In tegenstelling tot de portfolio-investeringsrekening en de 

leningen- en kredietenrekening verbeterde de directe investeringsrekening wat voornamelijk 

kwam door de afschrijving door buitenlandse moedermaatschappijen van vastgoed in Sint 

Maarten dat beschadigd was door de orkanen in 2017. Ook de toename van investeringen door 

lokale bedrijven in hun buitenlandse dochtermaatschappijen in voornamelijk Aruba en Bonaire 

droeg bij aan de verbetering van de directe investeringsrekening. De netto kapitaaloverdrachten 

in de monetaire unie namen in 2018 toe door de overmaking van gelden door de Wereldbank 

van de Sint Maarten Recovery, Reconstruction and Resilience Trust Fund om wederopbouwprojecten in 

Sint Maarten te financieren. 

 

De geldhoeveelheid bleef nagenoeg gelijk in 2018 vergeleken met 2017 aangezien de daling van 

de netto binnenlandse activa teniet werd gedaan door een stijging van de netto buitenlandse 

activa. De netto binnenlandse activa namen af door een daling van de “overige balansposten die 

niet gerelateerd zijn aan transacties”. Echter, de overheid had een expansief effect op de netto 

binnenlandse activa door de daling van de deposito’s van de overheid van Curaçao bij de banken. 

Voorts was de stijging van de netto buitenlandse activa het resultaat van een groei bij de 

commerciële banken gematigd door een krimp bij de centrale bank.  

 

De centrale bank heeft in 2018 de verplichte reserve op 18,00% gehouden. Echter, het bedrag 

van de verplichte reserves steeg door de hogere basis waarover deze wordt berekend. Bovendien 

zette de Bank haar beleid voort om het uitstaande bedrag aan Certificates of Deposit (CD’s) 

geleidelijk te verminderen. Hierdoor werd tijdens de tweewekelijkse veilingen van CD’s telkens 

een lager bedrag aan CD’s geveild dan verviel en tegen een hogere “haircut” op het 

rentepercentage. Als gevolg hiervan waren er aan het einde van december 2018 geen uitstaande 

CD’s meer en zijn de veilingen voorlopig opgeschort. Bovendien verhoogde de Bank in maart 

2018 haar officiële rentepercentage, de beleningsrente, van 1,50% naar 2,00% als gevolg van de 

verhoging van de federal funds rate en het effect daarvan op de internationale rentetarieven en 

daarmee de binnenlandse geldmarkttarieven.  
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BELEIDSOVERWEGINGEN 

 

De economische situatie in de monetaire unie bleef moeilijk in 2018 waarin zowel Curaçao als 

Sint Maarten een krimp registreerden. De reële krimp in Curaçao werd sterk beïnvloed door de 

economische crisis in Venezuela. Vooral de raffinaderij, de zeehaven en de bouwsector werden 

hierdoor getroffen. De aanhoudende effecten van orkaan Irma resulteerden in de economische 

krimp in Sint Maarten in 2018. Op het gebied van de overheidsfinanciën, steeg de schuldquote in 

zowel Curaçao als Sint Maarten voornamelijk door een toename van de betalingsachterstanden 

jegens de sociale verzekeringen en de overheidspensioenfondsen. In de externe sector nam het 

tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans toe terwijl de bruto officiële reserves 

afnamen. 

 

De economische vooruitzichten voor de landen in de monetaire unie verschillen. Curaçao blijft 

in een recessie die het gevolg is van de problemen waarmee de Isla raffinaderij te kampen heeft – 

de structuur van de economie van Curaçao verschuift geleidelijk van industrie naar toerisme en 

dit vergt nog wat tijd om uit te kristalliseren. In Sint Maarten zal de groei naar verwachting 

herstellen door de toename van het toerisme en de wederopbouwwerkzaamheden na de orkaan – 

de economische neergang en het daaropvolgende herstel lijken meer van conjuncturele aard. 

Deze vooruitzichten zijn echter onderhevig aan neerwaartse risico’s.  

 

Een van de uitdagingen hierbij is het consolideren van de overheidsbegroting in tijden van lage 

of negatieve groei. Om gezonde overheidsfinanciën te waarborgen in de nieuwe landen Curaçao 

en Sint Maarten werd de Rijkswet Financieel Toezicht van kracht in 2010. Deze Rijkswet bepaalt 

onder andere dat de gewone dienst van de begroting in evenwicht moet zijn. In de loop der tijd 

hebben veel landen begrotingsnormen geïntroduceerd om discretionair begrotingsbeleid te 

beperken en begrotingsdiscipline af te dwingen. De belangrijkste doelstellingen van 

begrotingsnormen zijn om beleidsmakers te binden aan houdbare overheidsfinanciën, macro-

economische stabiliteit en meer transparantie. 

 

Het bereiken van evenwicht op de gewone dienst van de begroting is belangrijk, maar dient in 

een passend tempo te gebeuren. Om begrotingsevenwicht te kunnen realiseren zal de overheid 

haar uitgaven moeten verlagen en/of de belastingen moeten verhogen, waarmee een negatieve 

fiscale impuls aan de economische activiteiten wordt gegeven. De waardevolle positieve effecten 

van herwonnen vertrouwen op de activiteiten hebben namelijk tijd nodig om te ontkiemen.  

 

Bovendien zijn de kwaliteit en de balans tussen de beoogde maatregelen belangrijk. Op de korte 

termijn maken inkomstenverhogende maatregelen deel uit van het beleid, zoals verbetering van 

de inning van bestaande belastingen. Daarnaast zijn begrotingsaanpassingen duurzamer indien ze 

houdbare bezuinigingen bevatten. Daardoor dient de overheid op de middellange termijn 

aanpassingen te overwegen die efficiënte overheidsvoorzieningen garanderen en tegelijkertijd de 

uitgavengroei beperken, zodat de behoefte aan verstorende belastingen wordt beperkt.  

 

Als gevolg van de schade die orkaan Irma in 2017 aan de economie heeft aangericht, zijn Sint 

Maarten en Nederland overeengekomen dat een beroep kan worden gedaan op de 

ontsnappingsclausule in de Rijkswet Financieel Toezicht van Curaçao en Sint Maarten die in het 
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geval van grote schokken tijdelijke afwijking van de regel van een evenwicht op de gewone dienst 

van de begroting toestaat. Hoewel dit op de korte termijn een welkome verlichting is, dient de 

overheid van Sint Maarten de nodige maatregelen, waaronder het verhogen van de 

pensioenleeftijd, te nemen om de financiële houdbaarheid van de sociale verzekeringen te 

verbeteren die thans een toenemend negatief effect op de houdbaarheid van de openbare 

financiën hebben.   

 

Sinds het laatste kwartaal van 2018 laat de economie van Sint Maarten tekenen van herstel zien 

door vooral de wederopbouwactiviteiten van de private sector. De uitkering van de financiële 

hulp die de Nederlandse overheid in een trustfonds heeft gestort dat door de Wereldbank wordt 

beheerd, verloopt traag. Dit kan worden toegeschreven aan een gebrek aan ervaring met de 

project- en aanbestedingsvoorwaarden en -procedures van de Wereldbank. Als een kleine en 

open economie dient Sint Maarten nog de technische expertise en capaciteit te ontwikkelen om 

deze belangrijke taken uit te voeren. Als Sint Maarten voortgang maakt met de benodigde 

technische en personele ondersteuning om de uitvoering van projecten te versnellen, kan met de 

steun van het trustfonds het herstel, dat reeds is gestart met de verzekeringsuitkeringen van de 

private sector, worden aangevuld.  

 

Het tempo van het economische herstel van Sint Maarten hangt af van het herstel en de 

wederopbouw van de toeristische infrastructuur. Tweederde van de hotelcapaciteit is reeds 

hersteld door de private sector. Bovendien zal de wederopbouw van de Princess Juliana Airport 

bijdragen aan het vullen van de beschikbare kamers. Vertraging in cruciale 

wederopbouwwerkzaamheden kan het tempo van het economische herstel vertragen. In januari 

2019 is de overheid van Sint Maarten een financieringspakket overeengekomen dat bestaat uit 

een lening van de Europese Investeringsbank en financiële steun uit het trustfonds bij de 

Wereldbank. Nu dat de financiering rond is, kan het herstel van de luchthaven worden afgerond 

en daardoor bijdragen aan het herstel van de economie.  

 

Zowel Curaçao als Sint Maarten hebben bovendien baat bij het verbeteren van het financieel 

beheer, waaronder het ontwerpen, uitvoeren, meten en controleren van de overheidsbegroting, 

om een doeltreffend beheer van de overheidsfinanciën te garanderen. De beschikbaarheid en 

kwaliteit van data is cruciaal om de uitvoering van de begroting door middel van rapportages en 

controle te kunnen evalueren. Daarnaast zijn data belangrijk voor analyses van de 

overheidsfinanciën en de macro-economie en voor beleidsvorming. Naast overheidsdata is er 

ook een behoefte aan betere reële sector en sociale indicatoren. Hiervoor dienen de autoriteiten 

de nodige middelen beschikbaar te stellen om de statistieken van beide landen te verbeteren. Er 

zijn inspanningen nodig om meer bewustwording te creëren van het belang van statistieken in 

alle sectoren van de maatschappij.  

 

Terwijl het fiscale beleid de vraagkant van de economie beïnvloedt, dienen Curaçao en Sint 

Maarten ook een structurele hervormingsagenda te implementeren ter ondersteuning van de 

aanbodkant van de economie om daarmee de potentiële groei naar een hoger niveau te tillen. 

Structurele hervormingen richten zich op de belemmeringen voor de groei door de allocatie van 

middelen te verbeteren en de groei van werkgelegenheid te stimuleren. Tegelijkertijd 

onderstrepen geloofwaardige structurele hervormingen een beleidsvisie voor de middellange 
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termijn die het vertrouwen kan helpen herstellen en investeringen kan stimuleren. Bovendien 

versterken structurele hervormingen de weerbaarheid tegen externe schokken.  

 

Het pakket aan structurele maatregelen dient te bestaan uit arbeidsmarktbeleid om de 

werkgelegenheid in Curaçao en Sint Maarten te stimuleren. Ook de verdere ontwikkeling van de 

kapitaalmarkt is nodig om een betere afstemming te realiseren tussen de vraag naar kapitaal en 

het aanbod van besparingen in de economie. Het verminderen van bureaucratie en beleid gericht 

op economische diversificatie dienen ook onderdeel te zijn van de structurele 

hervormingsagenda. Door de hoofdoorzaken van onze economische problemen aan te pakken, 

kunnen we een aantrekkelijk investeringsklimaat creëren dat zal leiden tot een hogere en 

duurzamere groei in beide landen. 

 

Het hogere tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans van de monetaire unie en de 

geleidelijke daling van de bruto officiële reserves vereisen een passende beleidsreactie. De 

importdekking is nog steeds boven de norm van drie maanden aan import van goederen en 

diensten en de Bank zal de ontwikkelingen op de betalingsbalans nauw blijven volgen en de juiste 

stappen nemen om de vaste wisselkoers tussen onze munt en de Amerikaanse dollar te 

waarborgen – het al lange tijd bestaande nominale anker van onze economieën. Het monetaire 

beleid dient te worden aangevuld met sterk fiscaal en structureel economisch beleid van de 

overheden van Curaçao en Sint Maarten gericht op houdbare overheidsfinanciën en een hogere 

potentiële groei. Het realiseren van een hogere groei van de exporten en een matiging van de 

groei van de importen zal bijdragen aan een duurzame verbetering van de betalingsbalans en 

gezonde deviezenreserves. Coördinatie tussen de beleidsmakers zal de effectiviteit van deze 

beleidsacties kunnen maximaliseren.  
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