
1 

 

 
 

Persbericht 2019-029 

 

Bob Traa tijdens VBC-lunch: 

 

AANBODKANT VAN DE ECONOMIE VEREIST MEER AANDACHT 

 

Willemstad/Philipsburg - Vandaag heeft president a.i. van de Centrale Bank van 

Curaçao en Sint Maarten (CBCS), dr. Bob Traa, tijdens een lunchbijeenkomst van de 

Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), de aanwezigen geprikkeld met zijn diagnose 

van en mogelijke oplossingen voor de huidige economische situatie waarin Curaçao 

verkeert.  

 

Traa bracht naar voren dat de arbeidsproductiviteit in Curaçao een neerwaartse trend vertoont. 

Tegelijkertijd neemt de groei van de potentiële beroepsbevolking af. Hierdoor is de potentiële 

groei van de economie negatief. Wanneer de arbeidsproductiviteit afneemt, verminderen 

bedrijven het aantal arbeidsplaatsen om hun kosten te verlagen. Hierdoor neemt de werkloosheid 

toe. Curaçao kent niet alleen een hoge werkloosheid, ook het kapitaal wordt niet optimaal benut. 

Er staan veel lege gebouwen en er is sprake van overliquiditeit in het bankwezen. Daarnaast is 

het concurrentievermogen van Curaçao als gevolg van de lage productiviteit onvoldoende en is 

het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans hoog. De structuur van de economie 

van Curaçao verschuift geleidelijk van industrie naar toerisme.  

 

Op basis van deze diagnose stelt Traa dat het beleid op Curaçao zich zowel op de vraag-  als de 

aanbodkant van de economie moet richten. Gezien het grote tekort op de lopende rekening van 

de betalingsbalans ziet hij weinig ruimte om vanuit de vraagkant de economie te stimuleren. 

Bovendien dient in het geval van het begrotingsbeleid rekening te worden gehouden met het 

tempo van de uitvoering van maatregelen. Immers, een te sterke aanpassing van het 

begrotingsbeleid in korte tijd zou de economische activiteit extra kunnen vertragen. 

 

De mogelijkheden voor monetaire beleidsacties zijn daarnaast ook beperkt, gezien de vaste 

koppeling van de gulden aan de Amerikaanse dollar. Verder is de economische dynamiek van 

Curaçao en Sint Maarten verschillend. De recessie van Sint Maarten is conjunctureel van aard (V-

vormig) terwijl in Curaçao sprake is van een recessie van structurele aard (L-vormig).  

 

De nadruk moet daarom liggen op het versterken van de aanbodkant van de economie om zo de 

potentiële groei naar een hoger niveau te tillen. Curaçao zou moeten streven naar het uitvoeren 

van een structurele hervormingsagenda. Deze hervormingen moeten gericht zijn op het 
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efficiënter en productiever maken van de arbeidsmarkt, de productenmarkt en het 

overheidsapparaat. Hierbij moet de nadruk liggen op tripartite inzet en flexicurity, ofwel het 

beschermen van de mensen en niet van specifieke arbeidsplaatsen. Bij de invulling van de 

hervormingsagenda moeten de overheid, de vakbonden en het bedrijfsleven actief samenwerken.  

 

Met zijn toespraak beoogt Traa de dialoog op gang te brengen om tot een gezamenlijk gedragen 

structurele hervormingsagenda te komen.  

 

De presentatie van dr. Traa is beschikbaar op de website van de CBCS: 

https://www.centralbank.cw/publications/speeches-presentations 

 

 

Willemstad, 21 augustus 2019 
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