
Goedemorgen dames en heren

Allereerst wil ik de NBA – DCAA bedanken voor de uitnodiging om vandaag een 

presentatie te geven over een voor Curaçao zeer relevant onderwerp: “de 

randvoorwaarden voor duurzame economische ontwikkeling ofwel sustainable economic

development”. De afgelopen jaren is de aandacht voor duurzame economische ontwikkeling 

waarbij een balans moet worden gecreëerd tussen de 3 P’s – People, Planet en Profit, 

toegenomen. Inmiddels richten internationale instellingen zoals de Wereldbank en het 

Internationale Monetaire Fonds zich niet meer alleen op economische groei in termen 

van een toename van het bruto binnenlands product, maar spelen duurzaamheid en 

inclusiviteit een steeds prominentere rol in hun onderzoeken en aanbevelingen. 

Na jaren van lage en negatieve groei is het van groot belang dat de economie van Curacao

weer groeit. Echter, duurzaamheid moet hierbij een uitgangspunt zijn. Immers, de groei 

moet leiden tot sociale vooruitgang en mag het milieu niet te veel belasten.
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Vanochtend zal ik allereerst een korte schets geven van de huidige stand van onze 

economie. Vervolgens zal ik ingaan op het concept van duurzame economische 

ontwikkeling. Voorts zal ik enkele aanbevelingen geven om de economische groei van 

Curaçao te stimuleren. Tot slot zal ik de rol van de centrale bank in dit geheel toelichten.
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In 2010 kreeg Curaçao de status van autonoom land binnen het Koninkrijk. Sindsdien is 

onze economische prestatie teleurstellend geweest. De gemiddelde groei tussen 2010 en 

2017 is negatief  geweest: -0,5%. De afgelopen vijf  jaar is de economie gemiddeld per jaar 

zelfs met 0,9% gekrompen. Deze ontwikkeling kan worden toegeschreven aan onze 

interne zwakheden, waaronder een gebrek aan politieke stabiliteit, gebrek aan 

ondernemersvertrouwen en een daling van de arbeidsproductiviteit. Ook externe 

factoren, in het bijzonder de huidige diepe recessie in Venezuela, hebben bijgedragen aan 

deze negatieve ontwikkeling.

Ook voor dit jaar voorspellen we een krimp door onder andere een daling van de 

productie in de raffinaderij en minder activiteiten in de zeehaven als gevolg van de situatie 

in Venezuela. Vooralsnog verwachten we voor 2019 een lichte groei van 0,4% gedreven 

door verschillende particuliere investeringen in met name de hotelsector. Echter, een 

lichte groei van 0,4% is nog niet genoeg om sociale vooruitgang te realiseren.
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Sociale vooruitgang is echter hardr nodig. De afgelopen jaren is de werkloosheid 

geleidelijk gestegen en in 2017 was ruim 14% van de beroepsbevolking werkloos. 

Tegelijkertijd is de werkloosheid onder de jeugd, bijna 33%, zorgwekkend. 
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Over het algemeen is de economie van Curaçao altijd meer gediversifieerd geweest dan 

andere meer toerisme-georie ̈nteerde landen in de regio. Echter, indien uitgedrukt als 

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. 
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Op deze slide ziet u de gemiddelde groei van de economische sectoren van Curaçao 

gedurende de periode 2013 – 2017. Ik wil de ontwikkeling in een vijftal sectoren, de 

belangrijkste pijlers van onze economie, even toelichten. De sector industrie is gemiddeld 

met 3,1% gekrompen. Deze ontwikkeling kan voornamelijk worden toegeschreven aan 

een daling, van de olieraffinageactiviteiten van de Isla raffinaderij in het bijzonder tussen 

2015 en 2017 . Ook de sector groot-en kleinhandel laat een daling zien. Deze daling van 

2,3% is het gevolg van een afname van de binnenlandse bestedingen, in het bijzonder de 

particuliere consumptie, en een daling van de activiteiten in de vrije zone. De krimp van 

1,1% in de sector transport, opslag en communicatie was voornamelijk het resultaat van 

een daling van de activiteiten in de luchthaven, mede als gevolg van de technische en 

financiële perikelen van InselAir de afgelopen drie jaar. Ook zijn de activiteiten in de 

zeehaven de afgelopen twee jaar gedaald, voornamelijk als gevolg van de situatie in 

Venezuela. De sector financiële dienstverlening registreerde ook een krimp gedurende de 

periode 2013 – 2017. In deze periode daalde de reële toegevoegde waarde van de 

subsector internationale financiële dienstverlening zoals blijkt uit een afname van de 

lonen & salarissen en overige operationele kosten. 
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Tegelijkertijd staan de openbare financiën van Curaçao voortdurend onder druk om te 

voldoen aan de begrotingsnormen zoals vastgesteld in de Rijkswet Financieel Toezicht 

voor Curaçao en Sint Maarten. Ook is de schuldquote tussen 2010 en 2017 toegenomen 

van 34,6% tot 50,3%.

Curaçao bevindt zich in een negatieve spiraal van negatieve groei, verslechterende 

overheidsfinanciën en sociale achteruitgang. Het is zaak dat we deze negatieve spiraal 

doorbreken. 
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Hiervoor moeten we een hoger groeipad realiseren. Echter, deze groei moet duurzaam 

zijn. Duurzame economische ontwikkeling is een ontwikkeling die aansluit op de 

behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun 

behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Met andere woorden, een economie waarin groei, versterking van de concurrentiekracht 

en een toename van de werkgelegenheid worden gecombineerd met een beter beheer van 

ruimte en natuur en een vermindering van de milieudruk.

Duurzame economische ontwikkeling is niet alleen gericht op de groei van het bruto 

binnenlands product, maar ook op de verdeling ervan. Het uitgangspunt hierbij is dat de 

levensstandaard en het welzijn van alle burgers moeten verbeteren. Bij duurzame 

economische ontwikkeling worden bedrijven geprikkeld om op een innovatieve en 

efficiënte wijze om te gaan met schaarse middelen. Hierbij worden nieuwe 

productieprocessen en producten gecreëerd. Daarnaast houdt duurzame economische 

ontwikkeling rekening met het intergenerationele aspect. Immers, er wordt in de 

behoeftes van de huidige generatie voorzien zonder het vermogen van toekomstige 

generaties om in hun behoeftes te voorzien aan te tasten. 

De belangstelling voor duurzame economische ontwikkeling neemt de laatste jaren toe 

omdat men bewuster is geworden van de nauwe relatie tussen milieuvraagstukken, 

sociaal-economische uitdagingen en het intergenerationele aspect. 
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Om duurzame economische ontwikkeling te realiseren moeten we overstappen van het 

lineaire economische model naar het circulaire model. Het huidige lineaire model volgt 

het zogenaamde “take-make-dispose” stappenplan waarbij grondstoffen worden verzameld 

en vervolgens worden omgevormd tot producten die gebruikt worden tot ze uiteindelijk 

worden afgedankt als afval. Er is in dit model dus continu vraag naar nieuwe 

grondstoffen en materialen.

Het traditionele lineaire model is echter niet langer houdbaar. Immers, beschikbare 

grondstoffen worden steeds schaarser, ons ecosysteem wordt door de grote afvalstromen 

steeds zwaarder belast en consumenten vragen steeds meer naar duurzamere producten 

die minder belasting leggen op het milieu.

De circulaire economie is daarentegen gebaseerd op het minimaliseren van het gebruik 

van grondstoffen door producten en grondstoffen te hergebruiken. Het is een systeem 

van gesloten kringlopen waarin producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, 

hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat. 
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Een van de voordelen van de circulaire economie is dat deze, vergeleken met de lineaire 

economie, leidt tot substantiële grondstofbesparingen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat 

bij de transitie naar een circulaire economie de werkgelegenheid zal groeien door onder 

andere een toename van arbeidsintensieve recycling en de oprichting van nieuwe 

ondernemingen door innovaties, en nieuwe businessmodellen. Tot slot daagt de circulaire 

economie uit tot innovatieve oplossingen die gebaseerd zijn op een nieuwe manier van 

denken. 
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De overheid speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de circulaire economie. 

Allereerst kan de overheid wet- en regelgeving introduceren die duurzame economische 

initiatieven stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van een wet die de recycling 

van producten stimuleert.

De overheid kan de markt ook door middel van fiscale faciliteiten prikkelen tot duurzame 

oplossingen en productieprocessen. De overheid kan ook de kennis over en bewustzijn 

van de circulaire economie verhogen door deze als curriculum in het onderwijs en als 

trainingsprogramma voor ondernemers te introduceren. Tot slot is, vooral voor een kleine 

economie als die van ons, internationale samenwerking op dit terrein van cruciaal belang. 

We zouden met Nederland en andere partners binnen het Koninkrijk kunnen werken aan 

duurzame oplossingen. Zowel Nederland als Aruba hebben bijvoorbeeld best practices

waarvan wij kunnen leren. 
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In de transitie naar de circulaire economie heeft ook het bedrijfsleven een belangrijke rol. 

Immers, in de circulaire economie creëren bedrijven niet alleen waarde voor zichzelf  maar 

houden ze ook rekening met het belang van de samenleven. Bedrijven moeten dus hun 

productieproces duurzamer maken door onder andere het gebruik van grondstoffen te 

verminderen en efficiënter om te gaan met energie. 

In de transitie naar een circulaire economie is samenwerking cruciaal. Binnen het bedrijf  

moeten afdelingen samenwerken om het juiste verdienmodel voor het bedrijf  te 

ontwikkelen. Het bedrijf  moet ook met toeleveranciers samenwerken om aanpassingen te 

doen in de materialen die het aangeleverd krijgt. In samenwerking met zijn klanten kan 

het bedrijf  ten slotte zijn productieproces aanpassen. 
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Om duurzame economische ontwikkeling te realiseren moet Curacao een strategie 

ontwikkelen gericht op transformatie van haar economie.  Deze strategie bestaat uit 

omvangrijke investeringen door zowel de private sector als de overheid gecombineerd 

met het uitvoeren van structurele hervormingen ter verbetering van het 

investeringsklimaat. In het geval van de overheid gaat het in het bijzonder om 

investeringen in cruciale infrastructuur en menselijk kapitaal. 

De structurele hervormingen bestaan uit onder meer het aanpakken van complexe en 

lange administratieve procedures die de uitvoering van investeringsprojecten kunnen 

vertragen of  investeerders zelfs kunnen ontmoedigen om een nieuw project te starten. 

Ook moet de toegang tot risicokapitaal en lange-termijn financiering, in het bijzonder 

voor kleine en middelgrote bedrijven, op Curacao worden verbeterd. Voort dienen de 

kosten van het zakendoen op Curacao te worden verlaagd. De recente technologische 

ontwikkelingen bieden mogelijkheden om deze kosten te verlagen door middel van onder 

andere diversificatie naar alternatieve bronnen van energie zoals wind, zon en koud 

zeewater. Publieke-private samenwerking is in dit verband een reële optie voor 

duurzamere en goedkopere energiebronnen in de toekomst.  

Ook onze arbeidsmarkt moet beter gaan functioneren. We moeten een betere afstemming 

realiseren tussen de vraag naar en het aanbod van arbeid. Hiervoor is het noodzakelijk dat 

er vakopleidingen aan de jeugd en omscholing en leerwerktrajecten voor (langdurig) 

werklozen worden ontwikkeld en prikkels voor zowel werknemers als werkgevers worden 
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gecreëerd om leren tijdens de loopbaan te stimuleren. Ten slotte moet de effectiviteit van 

de huidige arbeidsmarktbescherming en regelgeving te worden geëvalueerd en indien 

nodig te worden aangepast om een evenwicht te bereiken tussen aan de ene kant de 

bescherming van de werknemer en aan de andere kant concurrentievermogen. 

Deze groeistrategie is echter geen pleidooi om de overheidsschuld tot een onaanvaardbaar 

niveau te laten toenemen. Integendeel, het is een strategie die zich richt op het 

transformeren van onze economie om een structureel hoger en inclusiever groeipad te 

realiseren. 
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Om onze weerbaarheid tegen externe schokken te versterken moeten we de huidige economische 

pilaren versterken en nieuwe sectoren, waaronder Fintech, ontwikkelen. Ook dient Curaçao haar 

belangrijkste bronmarkten van toerisme te diversificeren. De uitvoering van het masterplan 

toerisme en de uitbreiding van het aantal luchtverbindingen is hierbij van essentieel belang. 

Ten slotte zou de Rijkswet Financieel Toezicht voor Curaçao en Sint Maarten zodanig moeten 

worden aangepast dat in tijden van langdurige economische malaise, zoals we nu op Curaçao 

meemaken, er tijdelijk van de begrotingsnormen kan worden afgeweken. Een belangrijke 

voorwaarde hiervoor is wel dat een realistisch plan bestaande uit onder meer structurele 

hervormingen zal moeten worden uitgevoerd om binnen een afgesproken termijn weer aan de 

begrotingsnormen te voldoen. 
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Ook de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten kan een belangrijke rol spelen in dit 

geheel. Immers, conform het Bank Statuut zijn de doelstellingen van de Bank (1) het 

waarborgen van de stabiliteit van onze munt, (2) het bevorderen van de gezondheid van het 

financiële systeem van de landen Curaçao en Sint Maarten en (3) het bevorderen van een veilig 

en efficiënt betalingsverkeer in deze twee landen. 

Recentelijk heeft de Bank haar strategische plan voor de periode 2018 – 2020 geïntroduceerd. 

Onze visie  is “Een centrale bank die in de huidige snel veranderende omgeving met vele 

uitdagingen, de monetaire en financiële stabiliteit van Curaçao en Sint Maarten waarborgt, en 

tegelijkertijd ook groei en ontwikkeling van de financiële sector in het bijzonder en de 

economieën van de landen in het algemeen stimuleert.” We moeten als CBCS anticiperen op 

ontwikkelingen en adviseren over nationale uitdagingen. "State of  the art" betekent dat we ons 

willen positioneren als "crème de la crème" met deskundige medewerkers, snelle en up-to-date 

processen, gebruikmakend van geavanceerde technologieën, en door het leveren van 

superieure en klantvriendelijke service. We zullen onze taken uitvoeren door op een 

innovatieve, efficiënte, effectieve en betrouwbare manier te werken. 
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Het strategische plan van de CBCS kan worden onderverdeeld in 3 aandachtsgebieden en 

14 strategische doelstellingen.  

De 3 aandachtsgebieden zijn:

1. Monetaire stabiliteit van Curaçao en Sint Maarten – een hoofdtaak zoals verankerd in 

het Bank Statuut.

2. Een stabiele en concurrerende financiële sector - concurrerend is de nieuwe focus.

3. Een centrale bank met een klantvriendelijke en innovatieve organisatie - geheel nieuwe 

focus op basis van interne transformatie.

De burgers van Curaçao en Sint Maarten gaan een ‘State of  the Art’ centrale bank kennen 

met een klantvriendelijke en innovatieve uitstraling.” Hiermee wil de CBCS een betere 

invulling geven aan haar kerntaken voor wat betreft de handhaving van de monetaire en 

financiële stabiliteit en de bevordering van de competitieve positie van de financiële 

sector.
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Resumerend wil ik benadrukken dat we het tij moeten keren op Curaçao. We moeten de 

jaren van economische malaise achter ons laten en groei realiseren. Echter, deze groei 

moet duurzaam zijn. De levensstandaard en het welzijn van alle burgers moeten 

verbeteren terwijl we de druk op het milieu verminderen. Dit vereist een transformatie 

naar een circulaire economie. Echter, we moeten ook onze structurele zwakheden 

aanpakken om een investeringsklimaat te creëren die de gewenste groei bevordert.

Ik dank u voor uw aandacht. 
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