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IMF-econoom spreekt over de economische gevolgen van natuurrampen en de kosten van criminaliteit 

CBCS houdt 2e Central Banking conferentie 

 
WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft haar tweede central 
banking conferentie op 22 en 23 maart in Curaçao gehouden. Verschillende 
hoogwaardigheidsbekleders uit zowel Curaçao als Sint Maarten hebben hieraan 
deelgenomen, waaronder de gouverneurs en de ministers van Financiën van de twee landen 
die een monetaire unie vormen. Het thema van de conferentie was “Het aanpakken van 
uitdagingen om een hoger groeipad in kleine open economieën te realiseren.” Op de eerste 
dag van de conferentie gaf dr. Sebastian Acevedo van de Western Hemisphere Department 
van het IMF twee presentaties. De eerste presentatie benadrukte het thema van de 
conferentie en ging over het versterken van de weerbaarheid en de groei in de Caribische 
regio, terwijl de tweede presentatie een onderwerp behandelde dat bijzonder relevant is voor 
Sint Maarten in de nasleep van orkaan Irma: de macro-economische gevolgen van 
natuurrampen voor kleine economieën.  
 
Gedurende zijn eerste presentatie wees dr. Acevedo op verschillende structurele problemen die 
kleine eilandelijke economieën in de regio gemeen hebben, zoals een hoog risico van natuurrampen, 
hoge kosten van zakendoen en hoge schuldratio’s. Ook is er sprake van een hoge mate van 
gewelddadige criminaliteit die gemiddeld de hoogste in de wereld is. In het verleden presteerden de 
landen in het Caribische gebied relatief goed vergeleken met andere ontwikkelingslanden voor wat 
betreft het BBP per hoofd van de bevolking en de levensverwachting. Echter, sinds het begin van de 
21e eeuw nemen de groei van het BBP en de concurrentiekracht in de regio af. De economische 
groeivertraging is het sterkst in landen die vooral afhankelijk zijn van toerisme, zoals Sint Maarten en 
Curaçao. Sinds het verkrijgen van de status van autonoom land binnen het Koninkrijk in 2010 is de 
economische groei in beide landen gemiddeld laag geweest.  
 
Dr. Acevedo legde verder uit dat de hoge criminaliteitscijfers de kosten van het zakendoen in het 
Caribische gebied verhogen. Dit komt omdat kapitaal dat aangewend had kunnen worden voor 
investeringen in productieve economische activiteiten moet worden gebruikt voor 
veiligheidsverhogende maatregelen en criminaliteitsbestrijding en -beheersing. Als gevolg hiervan 
wordt de economische groei verder beperkt. Daarnaast vormen de toenemende overheidsschulden 
in de Caribische landen een belemmering voor de groei aangezien overheden door de rente- en 



aflossingsverplichtingen weinig ruimte op de begroting overhouden voor productieve investeringen. 
Volgens de econoom van het IMF hebben Caribische landen een meersporenbeleid nodig om hun 
weerbaarheid te versterken en groei te stimuleren. Dit beleid moet onder andere bestaan uit het 
diversifiëren van energiebronnen, het verbeteren van criminaliteitsbestrijding en het terugdringen 
van de braindrain waarbij lokale talenten naar rijkere, meer ontwikkelde landen gaan. Met dit beleid 
kunnen de kosten van zakendoen worden verlaagd.  
 
De presentatie over de macro-economische gevolgen van natuurrampen voor kleine economieën 
was zeer actueel en relevant voor Sint Maarten, in het bijzonder in de nasleep van orkaan Irma. 
Ongelukkigerwijs voor veel landen in het Caribische gebied, wordt de regio gekenmerkt door het 
hoogste aantal natuurrampen per vierkante kilometer, waaronder een hoog risico van orkanen. Het 
negatieve effect van een natuurramp is in de Caribische regio, door de kleine schaal van de 
economieën, groter dan in landen zoals de VS en China. Na een natuurramp neemt het BBP in onze 
regio gemiddeld met 4,4% af over een periode van 7 jaar.  
 
Volgens dr. Acevedo zijn er echter maatregelen die de Caribische landen kunnen nemen om hun 
weerbaarheid te vergroten, zoals het creëren van financiële buffers in de overheidsbegroting en het 
aanpassen van kritieke infrastructuur. Daarnaast dienen de landen de naleving van 
bouwvergunningen en adequate verzekeringsdekking strikt te controleren. Ook kunnen ze obligaties 
kopen om de risico’s van catastrofes te dekken, alhoewel de markt hiervoor nog in ontwikkeling is.  
 
De volledige presentaties van dr. Acevedo zijn beschikbaar op de website van de Bank 
www.centralbank.cw onder Seminars & conferences van de rubriek Publications & Research. Hierbij dient 
te worden opgemerkt dat de standpunten die zijn weergegeven in de presentatie enkel van dr. 
Acevedo zijn en niet noodzakelijk de mening van het IMF reflecteert.  
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