
door onze verslaggever
Jan Jager

In het eerste deel van het 
interview deed Van Buiren 
een aantal suggesties om de 
economie te laten groeien 
(volgens hem het beste wa-
pen tegen volatiliteit), zoals 
een arbeidsmarktbeleid dat 
niet langer alleen gericht 
is op bescherming van ‘in-
siders’ maar ook op kansen 
voor ‘outsiders’.

Opvallend is dat de rege-
ring van Aruba in januari 
een tijdelijke immigratie-
stop afkondigde, ter be-
scherming van de lokale 

arbeidsmarkt. “Ik ben te-
gen structurele protecti-
onistische maatregelen, 
ook als het gaat om de ar-
beidsmarkt”, reageert de 
macro-econoom. “Dergelijke 
maatregelen lossen het on-
derliggende probleem niet 
op, namelijk dat van een 
ongunstige loon/arbeids-
productiviteitsverhouding. 
Beleid gericht op het verho-
gen van de arbeidsproduc-
tiviteit – scholing – zou de 
voorkeur moeten hebben. 
Essentieel voor het goed 
kunnen werken van een 
flexibele arbeidsmarkt is 
wel dat informele arbeid 
aangepakt wordt.”

Diversificatiereflex
De regering van Aruba zet 
zwaar in op de diversificatie 
van de economie. Van Buiren 
waarschuwt voor al te hoge 
verwachtingen. “We moeten 
oppassen dat we vanwege 
corona niet in een reflex 
schieten richting diversifi-
catie van de economie. Het 
toerisme heeft Aruba veel 
gebracht en zal dat blijven 
doen. Ik geloof er niet in dat 
de overheid nieuwe sectoren 
gaat ontwikkelen. Dat kost 
vaak veel geld, het succes 
is beperkt. Hervorming van 
de arbeidsmarkt, het on-
dernemersklimaat, de kapi-
taalmarkt, et cetera, zorgen 
voor economische dynamiek. 
Kansen voor nieuwe secto-
ren ontstaan dan vanzelf. 
Laat dat vooral aan onder-
nemers over, maar zorg als 
overheid voor moderne eco-
nomische spelregels.”

Niet alleen doen
In een advies op de website 
van CAS adviseren Van Bui-
ren en zijn collega’s Aruba 
om meer samenwerking te 
zoeken met Curaçao, Sint 
Maarten en de BES-eilan-
den bij de uitvoering van 
publieke taken, voor ‘econo-
mies of scale’.
Samenwerking kan het Ca-
ribisch Koninkrijksdeel ook 
interessanter maken voor 
investeerders, vult hij aan. 
“Er valt meer te halen uit 
het Koninkrijk. De discus-
sie richt zich te eenzijdig op 
constitutionele en bestuur-
lijke aangelegenheden en te 
weinig op economie. Waar-
om komen de ministers van 
Justitie en Onderwijs van 
de landen wel regelmatig bij 
elkaar om samenwerking te 
bespreken, maar de minis-
ters van Economische Zaken 
niet? Ik vind dat onbegrijpe-
lijk, omdat economische ont-
wikkeling de enige uitweg is 
uit veel van de grote proble-
men waarmee de Caribische 
landen en de BES-eilanden 
te kampen hebben en waar 
ook Nederland mee gecon-
fronteerd blijft: armoede, 
criminaliteit, onhoudbare 
overheidsfinanciën, onbe-
taalbare zorg, et cetera. 
Overigens hebben niet al-
leen Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten baat bij meer 
samenwerking. Ook Neder-

land heeft ten behoeve van 
de BES-eilanden veel te 
winnen. Eerder onderzoek 
heeft laten zien dat het be-
drijfsleven op de drie Bene-
denwindse Eilanden sterke 
behoefte heeft aan meer eco-
nomische samenwerking.” 

Van Buiren concludeert: “Je 
zal soms vrijheid en auto-
nomie moeten inleveren om 
van de voordelen van sa-
menwerking te kunnen pro-
fiteren. Ik vind dat Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten 
rationeler naar hun auto-
nome status kunnen kijken. 
Sommige zaken kan je beter 
niet alleen doen.”

Verbindingen
Terreinen waarop economi-
sche samenwerking volgens 

Van Buiren wenselijk is, zijn 
connectiviteit, interne markt 
en mededingingstoezicht. 
“Behandel het luchttrans-
port tussen de Caribische 
delen van het Koninkrijk als 
openbaar vervoer. De lucht-
verbindingen zijn essentieel 
voor economische ontwikke-
ling. Ik ben ervan overtuigd 
dat beter luchttransport tus-
sen de Caribische delen van 
het Koninkrijk direct een be-
langrijke bijdrage levert aan 
het investeringsklimaat en 
aan economische ontwikke-
ling. Er ligt al jaren een ad-
vies hiertoe van de Commis-
sie Hartman op het bureau 
van de Nederlandse minister 
van IenW (Infrastructuur en 
Waterstaat, red.). Helaas 
heeft dit nog steeds niet tot 
actie en resultaten geleid.”

Douane-unie
In 2019 spraken de minis-
ters van Economische Za-
ken van Aruba en Curaçao 
over een Onderlinge Rege-
ling Vrijhandel. De status 
van de onderhandelin-
gen is bij de redactie on-
bekend. Van Buiren pleit 
voor een douane-unie bin-
nen het Koninkrijk. “Dat 
komt de bedrijvigheid ten 
goede en zorgt voor lagere 
‘cost of doing business’ en 
lagere ‘cost of living’.” 

Hij wijst er verder op dat 
in het Caribisch deel van 
het Koninkrijk alleen Cu-
raçao mededingingstoe-
zicht kent. Aruba en Sint 
Maarten willen dit volgens 
hem ook invoeren. “Voer 
dit toezicht gezamenlijk 

uit. Dat komt de effecti-
viteit en de efficiency ten 
goede.”

Kapitaalrestricties
De Centrale Bank van Aru-
ba (CBA) stelde in maart 
2020 een moratorium in op 
de uitvoer van kapitaal. Dat 
betekent dat buitenlandse 
investeerders bijvoorbeeld 
geen dividend mogen uit-
voeren. 

De maatregel lijkt daarmee 
contrair aan het rode lo-
perbeleid van de regering. 
Van Buiren reageert: “In 
de Cici houden we hier niet 
expliciet rekening mee. Wel 
impliciet, omdat het door-
werkt in de variabelen die 
in de Cici zitten. Deze tijde-
lijke restricties zijn in deze 
bijzondere omstandigheden 
nodig voor de monetaire 
stabiliteit en het vertrou-
wen. Ik ben ervan over-
tuigd dat de baten van de 
maatregel opwegen tegen 
de kosten. De maatregel zal 
worden losgelaten wanneer 
de situatie normaliseert. 
Overigens is het kapitaal-
verkeer ook onder normale 
omstandigheden in een 
economie met vaste wissel-
koersen nooit helemaal vrij; 
er gelden altijd restricties.”
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De boosdoener is de gevaarlij-
ke Shigella-bacterie die jaar-
lijks 165 miljoen diarreege-
vallen veroorzaakt, waaron-
der veel dodelijke. Ongeveer 
70 procent van de getroffenen 
zijn kinderen onder de vijf 
jaar, en meer dan 95 procent 
van de overlijdens gebeuren 
in ontwikkelingslanden. Er 
zijn in totaal vier varianten 
van Shigella en volgens de 
onderzoekers produceren die 
steeds vaker het giftige eiwit 
shigatoxine, dat bloederige 
diarree en fatale nierproble-
men kan veroorzaken.

Blokkeren van gif
Onderzoekers van de uni-
versiteit van Utrecht in Ne-
derland hebben samen met 
de global health-divisie van 
farmaceut GlaxoSmithKline 
(GSK), een nieuwe en betaal-
bare molecule ontwikkeld 
die jonge kinderen kan be-
schermen tegen deze levens-
gevaarlijke diarree. In het 
Journal of Medicinal Che-
mistry publiceerden ze vorige 
week de resultaten van hun 

studie naar de molecule die 
in staat is om de gifstof te 
blokkeren. Eerdere pogingen 
door andere onderzoeksgroe-
pen leverden al moleculen op 
die erin slaagden om de toxi-
ne aan te pakken, maar deze 
bleken telkens te complex om 
te ontwikkelen voor gebruik 
in lage-inkomenslanden.

Eenvoudig en goedkoop
Het onderzoek concentreerde 
zich op het blokkeren van het 
gif in de bloedstroom, maar 
de onderzoekers hebben 
daarnaast ook een veelvoor-
komende polysaccharide (een 
type koolhydraat) aangeduid 
die geschikt is als voedselad-
ditief en die de gifstof al in 

het darmkanaal kan blokke-
ren. Zo’n tweesporenaanpak 
is waarschijnlijk nodig om 
deze lastige ziekteverwekker 
te bestrijden, stellen de au-
teurs van de studie.

“We zijn erg blij dat we een 
molecuul hebben gevonden 
dat niet alleen effectief is, 
maar ook relatief eenvoudig 
en goedkoop te maken”, zegt 
hoofdauteur Roland Pieters 
van de Universiteit Utrecht. 
“Dat bekent dat dit mole-
cuul geschikt kan zijn voor 
gebruik in ontwikkelingslan-
den.”

“De gevolgen van ernstige di-
arree zijn dramatisch, vooral 

voor kinderen in ontwikke-
lingslanden”, reageert Lluis 
Ballell van GSK. “Deze inno-
vatie is een lichtpunt en geeft 
hoop op een eenvoudige en 
betaalbare oplossing voor de 
akelige effecten van de toxine 
bij shigella-diarree.”

Volgens de wetenschappers 
zijn de resultaten ook dichter 
bij huis relevant: een type van 
de ziekteverwekkende bacte-
rie E. coli kan ook een soort-
gelijke gifstof produceren, 
waarvoor geen goed medicijn 
of vaccin beschikbaar is. In 
2011 nog was een uitbraak in 
Duitsland nog verantwoorde-
lijk voor 52 sterfgevallen en 
duizenden ernstig zieken.

Molecule gevonden om dodelijke 
diarree bij kinderen te voorkomen
BRUSSEL — Onderzoe-
kers hebben ontdekt hoe 
ze de levensgevaarlijke 
werking van de Shigella-
bacterie kunnen blokke-
ren. Die bacterie veroor-
zaakt ernstige diarree en 
treft vooral jonge kinde-
ren in ontwikkelingslan-
den. De wetenschappers 
zijn verheugd om einde-
lijk een goede en betaal-
bare oplossing tegen de 
ziekteverwekker op het 
spoor te zijn, zo meldt de 
nieuwsdienst IPS.

Bacterie veroorzaakt jaarlijks 165 miljoen diarreegevallen. In 70 procent van de gevallen 
betreft het getroffenen kinderen onder de vijf jaar, 95 procent van de sterfgevallen in ontwik-
kelingslanden.
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‘Er valt meer te halen uit het Koninkrijk’
Interview Cici-index deel 2

ORANJESTAD/AMSTERDAM — Aruba heeft goud in 
handen. Dat blijkt althans uit de onlangs gepubliceer-
de Caribbean Investment Climate Index (Cici-index) 
in een economisch tijdschrift, waarin Aruba met stip 
bovenaan prijkt als economie in de regio met het beste 
investeringsklimaat. Onlangs lanceerde Economisch 
Bureau Amsterdam (EBA), maker van de index, de on-
derliggende datatool CAS: Caribbean Analytics and 
Statistics. In deel 1 van een tweeluik blikte de Ami-
goe met EBA-directeur Koert van Buiren onder meer 
op de volatiliteit (beweeglijkheid) van de Arubaanse 
economie. In dit tweede deel staat de vraag centraal 
wat een volgend kabinet moet doen om de economie te 
laten groeien en investeerders aan te trekken.

Met de Cici-index (zie bijgevoegde tabel) 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-index, die is gebaseerd op pré-corona 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 gemid-
delde is 51,1. Voor Sint Maarten, dat wel in de Cici-index is opgenomen, kon geen score 
worden berekend 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.
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