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Een goed investeringsklimaat 
is nog geen garantie voor eco-
nomische groei. Zo wees voor-
zitter Raymond Gradus van 
het College Aruba financieel 
toezicht (CAft) er onlangs op 
dat de (reële) economische 
groei tussen het jaar 2000 en 
2019 gemiddeld 0,9 procent is 
geweest. Opvallender nog vond 
hij dat het groeiverloop nogal 
‘volatiel’ is geweest, meer dan 
je volgens het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) van 
kleine economieën als Aruba 
zou mogen verwachten, aldus 
Gradus.
“Achterblijvende economische 
groei is een algemeen probleem 
in de Caribische regio. Aruba 
blijft ook nog eens achter bij 
het Caribisch gemiddelde. Re-
den om te juichen is er dus 

zeker niet”, reageert macro-
econoom Van Buiren. “Wel is 
de uitgangspositie van Aruba 
gunstig en met het juiste be-
leid kan Aruba structureel een 
hoger economisch groeipad vol-
gen.”
De relatief hoge volatiliteit is 
volgens hem inherent aan ei-
landeconomieën omdat dit klei-
ne, zeer open economieën zijn. 
“Daar komt bij dat Caribische 
eilanden vaak te maken heb-
ben met natuurschokken: het 
Caribisch gebied kende de af-
gelopen zestig jaar 190 natuur-
rampen. Deze karakteristieken 
– klein, open, kwetsbaar – ma-
ken de economische ontwikke-
ling volatiel. Een sluiting van 
een raffinaderij, het stilvallen 
van het vliegverkeer, een or-
kaan hebben grote impact op 
de economie.

In vergelijking met Curaçao 
deed Aruba het afgelopen jaren 
goed. Uit datatool CAS blijkt 
dat Aruba ondanks het klei-
nere inwoneraantal Curaçao 
in 2017 voorbij stevende met 
het bruto binnenlands product 
(bbp). Het zegt volgens Van 
Buiren meer over Curaçao dan 
over Aruba. “Je ziet dat het bbp 
per hoofd van de bevolking van 
Aruba anderhalf keer zo hoog 
is als dat van Curaçao. Aruba is 
daarmee veel rijker dan Cura-
çao. Belangrijker nog is dat het 
verschil tussen Aruba en Cura-
çao de afgelopen jaren alleen 
maar groter is geworden. Was 
het verschil in bbp per hoofd 
van de bevolking in 2011 nog 
circa 5000 dollar; in 2019 was 
dat al 10.000 dollar. De Cura-
çaose economie groeit al circa 
twintig jaar niet, door een com-
binatie van structurele belem-

meringen, ongunstige externe 
omstandigheden en verkeerd 
beleid. De economische groei 
van Sint Maarten was – tot 
voor de orkanen Irma en Maria  
(in 2017 red.) – weliswaar ho-
ger dan van Aruba, maar vol-
ledig te danken aan een sterke 
bevolkingsgroei.”

Niet beschermen, maar sti-
muleren
Het beste wapen tegen vola-
tiliteit is volgens Van Buiren 
economische groei. “Hoge vo-
latiliteit rondom een hoog ge-
middeld groeipercentage is 
niet zo erg; hoge volatiliteit 
rondom lage, of zelfs negatieve 
groei wel. Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten kunnen harder 
groeien als ze bereid zijn hun 
‘regels van het economisch spel’ 
te moderniseren. Dat betekent 
volgens Van Buiren: flexibi-
liseren van de arbeidsmarkt 
waardoor niet alleen ‘insiders’ 
beschermd worden, maar ook 
‘outsiders’ – veelal jongeren – 
een kans krijgen; zorgen voor 
een stimulerend ondernemers-
klimaat waarin de zittende 
economische macht niet langer 
beschermd wordt tegen nieuw-
komers en er gezonde concur-

rentie is en bewaakt wordt; 
zorgen voor een modern belas-
tingstelsel en dat belastingen 
ook daadwerkelijk geïnd wor-
den; en zorgen voor een goed 
functionerende kapitaalmarkt 
waarin consumenten en be-
drijven niet geconfronteerd 
worden met excessieve en ver-
borgen kosten en onnodige res-
tricties. “Ik heb wel eens gezien 
dat lokale banken onderling 
concurrentiebeperkende af-
spraken hadden gemaakt over 
financieringsvoorwaarden aan 
een maatschappelijke organi-
satie. Dat is onbestaanbaar in 
landen met een mededingings-
autoriteit, want het gaat direct 
ten koste van de consument, en 
is economisch destructief.” 

Overheidsschuld
Van Buiren benadrukt dat het 
belangrijk is dat de overheid 
haar schuld terugbrengt. Een 
overheidsschuld van 50 pro-
cent van het bbp zou volgens 
hem de doelstelling moeten 
zijn. Toch kende EBA aan de 
overheidsschuld een relatief 
lage wegingsfactor toe bij het 
berekenen van de CICI-index. 
“We kenden de schuldquote 
een beperkt gewicht toe om-
dat een hoge schuldquote niet 
direct een groot risico vormt 
voor investeerders.” Het terug-
brengen van de schuldquote is 
volgens hem toch belangrijk 
‘om in staat te zijn de effecten 
van toekomstige schokken op 
te kunnen vangen en ervoor te 
zorgen dat er voldoende finan-
ciële ruimte is voor productieve 
publieke uitgaven en investe-
ringen, zoals voor onderwijs en 
infrastructuur. Dat is essenti-
eel voor structurele economi-
sche groei.’

Handel
Op het gebied van handel – het 
totaal aan import en export 
ten opzichte van de economie 
– scoort Aruba iets lager dan 
Curaçao en aanzienlijk lager 
dan Sint Maarten, maar wel 
hoger dan de rest van de re-

gio. De handel geeft volgens 
Van Buiren de openheid van de 
economie weer. “Een open eco-
nomie kent meer economische 
dynamiek en kan beter profi-
teren van ontwikkeling van de 
wereldeconomie.” Aruba kent 
in vergelijking met Curaçao en 
Sint Maarten een hoge netto 
instroom van buitenlandse 
directe investeringen. “Om 
daarvan te kunnen profiteren 
moeten de arbeidsmarkt, de 
kapitaalmarkt en product- en 
dienstenmarkten opener en 
dynamischer worden. Daar ligt 
de sleutel voor het benutten 
van het economisch potentieel.”

Exportmarkt
De relatief kleine omvang van 
Aruba was geen factor bij het 
vaststellen van de Cici-score. 
“Sommige Caribische landen 
zijn groter dan Aruba, andere 
kleiner. Of de kleine schaal van 
invloed is op de aantrekkelijk-
heid van het investeringskli-
maat ten opzichte van grote 
landen, hangt af van de markt 

waarin de investeerder actief 
is. In de thuismarkten van Aru-
ba is doorgaans minder ruimte 
voor veel aanbieders, in de ex-
portmarkten wel degelijk.” Toe-
risme is een belangrijk export-
product, maar Van Buiren wijst 
ook op de mogelijkheid om als 
‘trade hub’ voor goederen en 
zakelijke diensten te fungeren 
tussen Latijns-Amerika en Eu-
ropa, en als ‘investment hub’ 
voor financiële diensten. 
In de kleine schaal, de openheid 
van de economie, en de regio-
nale ligging schuilt volgens de 
macro-econoom ook de kracht 
van de Caribische eilanden. 
“Met een open economie zou je 
maximaal moeten profiteren 
van de groei van de wereldhan-
del en de sterke economische 
prestaties van landen met wie 
je verbonden bent. De kleine 
schaal en de regionale ligging 
maakt de eilanden niet alleen 
aantrekkelijk voor toerisme, 
maar ook voor het ontwikkelen 
van de blue economy. Bonaire 
zet daar bijvoorbeeld op in.”
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‘Groei enige wapen tegen volatiliteit’
ORANJESTAD — Aruba 
heeft goud in handen. Dat 
blijkt althans uit de on-
langs gepubliceerde Carib-
bean Investment Climate 
Index (Cici) in een econo-
misch tijdschrift, waarin 
Aruba met stip bovenaan 
prijkt als economie in de 
regio met het beste inves-
teringsklimaat. Vorige 
week lanceerde het Econo-
misch Bureau Amsterdam 
(EBA), maker van de index, 
de onderliggende datatool 
CAS: Caribbean Analytics 
and Statistics. In dit eerste 
deel van een tweeluik blikt 
de Amigoe met EBA-direc-
teur Koert van Buiren op 
de prestaties van de Aru-
baanse economie.

Interview Cici-index deel 1

Uit datatool CAS blijkt dat Aruba ondanks het kleinere inwonertal Curaçao in 2017 voor-
bijstevende met het Bruto Binnenlands Product (BBP)
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Met de Cici wil het Economisch Bureau Amsterdam (EBA) een leemte vullen omdat Aruba, Curaçao 
en Sint Maarten tot nog toe meestal op economische ranglijstjes ontbreken, waar beleidsmakers zich 
graag aan staven. In de eerste editie van de Cici, die is gebaseerd op pré-Covid data, belandde Aruba 
met afstand op nummer 1 met een Cici-score van 71,1. De Bahama’s eindigde met een score van 57,8 
op nummer 2. Daarna volgden Grenada (56,8), Saint Lucia (56,6) en Curaçao (56,3). Het Caribisch 
gemiddelde is 51,1. Voor Sint Maarten, dat wel in de Cici is opgenomen, kon geen score worden bere-
kend vanwege de beperkte databeschikbaarheid. De sterke instituties, een hoog welvaartsniveau, een 
gezonde financiële sector, een lage rente en de positie als land binnen het Koninkrijk geven Aruba zijn 
gunstige uitgangspositie, aldus EBA.


