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Hervorming van de arbeidsmarkt en innovatieve beleidsmaatregelen nodig 

Daling arbeidsproductiviteit in de Caribische regio 
 
WILLEMSTAD – Op de laatste dag van de 2e Central Banking Conferentie van de Centrale 
Bank van Curaçao en Sint Maarten, die als overkoepelend thema had “het aanpakken van 
uitdagingen om een hoger groeipad in kleine en open economieën te realiseren”, gaven 
twee economen uit de regio een presentatie over de daling van de arbeidsproductiviteit in 
het Caribische gebied. In een vol auditorium gaven Shekinah Dare, econoom bij de afdeling 
Studiedienst van de Bank, en Amos Peters, econoom bij de Caribbean Development Bank, 
presentaties over arbeidsproductiviteit als motor voor economische groei. In haar 
presentatie richtte Dare zich voornamelijk op de arbeidsproductiviteit in Curaçao, terwijl 
Peter een overzicht gaf van de ontwikkelingen in de arbeidsproductiviteit in de regio.  
 
Tijdens haar presentatie meldde Dare dat de economische prestatie van Curaçao zwak is geweest 
sinds het land zijn autonome status binnen het Koninkrijk kreeg in 2010. De afgelopen jaren is de 
gemiddelde groei nihil geweest. Dare legde ook de methodologie uit om de arbeidsproductiviteit te 
meten en liet zien dat die al een tijd afneemt in Curaçao. De daling van de arbeidsproductiviteit heeft 
negatieve gevolgen voor de economische groei en het internationale concurrentievermogen. De 
arbeidsproductiviteit in Curaçao, uitgedrukt als het BBP per werkende, is lager dan het gemiddelde 
van de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen, hoewel de ontwikkeling in deze regio sinds 2006 
ook een dalende trend laat zien.  
 
Dare benadrukte echter dat haar presentatie was bedoeld als een positieve alarmkreet om deze trend 
om te keren. Hoewel de arbeidsproductiviteit in Curaçao de afgelopen jaren continue is gedaald en 
hierdoor een van de redenen is van de zwakke economische prestatie, is er volop ruimte voor 
verbetering. Ze stelde voor om meer te investeren in betere technologie en in menselijk en fysiek 
kapitaal, waaronder opleidingsprogramma’s die de kennis en vaardigheden van de beroepsbevolking 
verbeteren. Deze programma’s moeten zich ook richten op efficiëntere bedrijfsprocessen om de 
winstgevendheid van bedrijven te vergroten.  
 
Peters presenteerde een vergelijking van de arbeidsproductiviteit in de Caribische regio. Hij 
benadrukte dat het verhogen van de productiviteit zal leiden tot meer concurrerendere 
kostenstructuren en daarmee lagere prijzen voor de consument. Volgens Peters vormt dit de kern 



van een economie en verklaart ook waarom sommige landen er in slagen om armoede te bestrijden 
en andere niet.  
 
Peters omschreef het Caribische gebied als een regio die gekenmerkt wordt door hoge werkloosheid 
en hoge en onhoudbare overheidsschulden als gevolg van leningen om de groei te stimuleren, terwijl 
liberale belastingfaciliteiten hebben geleid tot een daling van de overheidsinkomsten. Hij legde uit 
dat in de jaren ‘60 van de vorige eeuw het inkomen per capita in de Caribische regio ruim een kwart 
was van het inkomen per hoofd in de Verenigde Staten. Nu is dit slechts een zesde deel. Twee grote 
barrières zijn de stagnerende Caribische arbeidsmarkt en beperkte tot geheel afwezige innovatieve 
beleidsmaatregelen van de overheden in de regio, aldus Peters. 
 
Het verhogen van de productiviteit is hierdoor cruciaal om groei in de regio te realiseren, de 
werkloosheid te verminderen en de levensstandaard te verhogen, benadrukte Peters. Om dit te 
realiseren is hervorming van de arbeidsmarkt in de vorm van meer flexibilisering nodig. Daarnaast 
moeten schaalvoordelen door middel van integratie worden nagestreefd, het investeringsklimaat 
worden verbeterd en de energiekosten worden verlaagd. Ook moeten het onderwijs en opleidingen 
meer gericht zijn op de behoeftes van de markt en zijn er hervormingen nodig zodat die de lonen in 
lijn laten groeien met de productiviteit.  
 
De volledige presentaties van Shekinah Dare en Amos Peters over arbeidsproductiviteit in het 
Caribische gebied 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 presentaties enkel van mw. Dare en dhr. Peters zijn en niet 
noodzakelijk de meningen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en de Caribbean 
Development Bank reflecteren.  
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