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Waarnemend president CBCS:

Economische diversificatie nodig om weerbaarheid te versterken
WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – “In 2017 werd de grote kwetsbaarheid van Curaçao en
Sint Maarten voor externe schokken wederom benadrukt. Met name de overloopeffecten
van de diepe recessie in Venezuela op de economie van Curaçao en de zware schade die
orkaan Irma op Sint Maarten heeft veroorzaakt resulteerden in een reële economische krimp
in de monetaire unie in 2017,” aldus de waarnemend president van de Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten (CBCS) Leila Matroos. “De sterke negatieve effecten die deze
schokken op de economie van de monetaire unie hebben gehad, benadrukken het belang
van het versterken van onze weerbaarheid,” voegde zij toe. Matroos legde uit dat
weerbaarheid gedefinieerd wordt als het vermogen van een land om externe schokken te
weerstaan of hiervan te herstellen. “Ofschoon kwetsbaarheden kenmerkend zijn voor kleine
en open economieën zoals Curaçao en Sint Maarten, kunnen strategieën worden ingezet om
onze weerbaarheid te versterken, waarmee de risico’s gerelateerd aan externe schokken
worden beperkt”, benadrukte zij.
“Een van deze strategieën is economische diversificatie. Over het algemeen is de economie van
Curaçao altijd meer gediversifieerd geweest dan andere meer toerisme-georiënteerde landen in de
regio,” stelde Matroos. “Echter, indien uitgedrukt in het aandeel in de totale deviezeninkomsten, dan
zijn sectoren zoals de raffinaderij en de internationale financiële dienstverlening de afgelopen jaren
minder belangrijk geworden vergeleken met de sector toerisme. Ofschoon de groei van de sector
toerisme een positieve ontwikkeling is, kan het verliezen van de andere economische pilaren als een
zwakte worden beschouwd. Immers, vergeleken met toerisme, zijn deze sectoren minder afhankelijk
van importen en kennisintensiever,” legde ze verder uit. “Sint Maarten zou ook minder kwetsbaar
worden voor externe schokken indien het land meerdere economische pilaren had naast de sector
toerisme. Hierdoor dienen in beide landen de publieke en private sector acties te ondernemen om de
huidige economische pilaren te versterken en nieuwe sectoren te ontwikkelen.”
De waarnemend president van de centrale bank spoort zowel Sint Maarten als Curaçao aan om hun
bronmarkten voor toerisme te diversifiëren. “In het geval van Sint Maarten is meer dan 50% van het
aantal verblijfstoeristen afkomstig uit de Verenigde Staten. Als gevolg hiervan werken
conjunctuurschommelingen in de Verenigde Staten gemakkelijk door op de economie van Sint
Maarten,” aldus Matroos. “Om deze reden dient Sint Maarten, als onderdeel van de

wederopbouwwerkzaamheden na orkaan Irma, een strategie te ontwikkelen om haar toeristische
product te verbeteren en te diversifiëren naar andere bronmarkten. In Curaçao, waar meer dan 30%
van het aantal verblijfstoeristen afkomstig is uit Nederland, zijn de uitvoering van het masterplan
toerisme en het verhogen van het aantal luchtverbindingen belangrijke stappen die genomen moeten
worden om de toeristische sector te diversifiëren,” concludeerde Matroos.
De integrale tekst van het verslag van de president en het jaarverslag 2017 van de Bank zijn
beschikbaar op de website van de Bank: www.centralbank.cw onder de rubriek Publications &
Research.
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