CARICOM GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT EN ECONOMIE
Al voor de toetreding van Suriname tot CARICOM op 4 juli 1995 hadden de toen nog 13
lidlanden besloten het regionaal integratieproces te verdiepen en deze Caribische Gemeenschap
om te vormen tot een Gemeenschappelijke Markt en Economie.
Tijdens de tiende vergadering van regeringsleiders van CARICOM in 1989 te Grenada werd Het
Verdrag van Chaguaramas waarbij CARICOM werd opgericht (4 juli 1973), aangepast en werd
een Gemeenschappelijke Markt en Economie (CARICOM Single Market and Economy ,CSME)
ingesteld. Het Herziene Verdrag van Chaguaramas werd op 5 juli 2001 in Nassau, de Bahamas
ondertekend door de staatshoofden en regeringsleider s van CARICOM.
De CSME is een overeenkomst die regionale samenwerking bevordert door integratie van
nationale markten en het opzetten van een economische unie. Beoogd wordt de financiёle,
menselijke en natuurlijke hulpbronnen in de regio samen te brengen om hiermee de economische
capaciteit op te bouwen die nodig is om effectief te kunnen reageren op globalisatie en het
ontstaan van handelsblokken.
Doelstelling
De primaire doelstelling van CSME is de economie van lidlanden in een Gemeenschappelijke
Markt te integreren waarin personen, goederen, diensten en kapitaal zich zonder belemmering
kunnen bewegen, met geharmoniseerde concurrentiewetgeving en een geloofwaardig systeem
van juridische besluitvorming.
Met andere woorden: een uniforme economische ruimte creёren waarin vrij verkeer van kapitaal,
goederen en diensten, evenals vrij personenverkeer en vestiging van bedrijven en personen kan
plaatsvinden.
CSME valt uiteen in twee aspecten, namelijk de Gemeenschappelijke Markt ( vrij verkeer van
goederen, diensten, personen en kapitaal van CARICOM zonder uitvoerrechten en andere
beperkingen) en de Gemeenschappelijke Economie (harmonisatie van het economische, monetair
– en fiscaal beleid en andere maatregelen van alle lidlanden).
Thans is operationeel de Gemeenschappelijke Markt. Het streven is om in 2015 de
Gemeenschappelijke Economie te vestigen.
Door de totstandkoming van CSME zou CARICOM beter in staat moeten zijn zichzelf te
positioneren in het internationaal handelskrachtenveld. Dit geldt ook voor de export naar zowel
regionale als andere buitenlandse markten .

In hoofdstuk 3 van het Herziene Verdrag van Chaguaramas is het beleid ten aanzien van het
Personen Verkeer geregeld. De lidlanden van CARICOM committeren zich om hun wetgeving
zodanig in te richten dan wel aan te passen opdat elke CARICOM-burger zich in elk land binnen
CARICOM kan vestigen en betaalde arbeid kan verrichten. De categorie personen, die van deze
regeling gebruik kan maken, wordt aangeduid als Bekwame Burgers (Skilled Nationals). Als
voorwaarde geldt dat hun status als Bekwame Burgers moet worden bewezen.
Voordelen van CSME zijn: Toename van productie en handel in goederen en diensten in een
markt van ongeveer 14 miljoen mensen. Kwalitatieve verbetering van productie gericht op
verbeterde concurrentiepositie. Aanbiedingen van verbeterde diensten door bedrijven en
individuen, inclusief transport en communicatie. Toename van keuzemogelijkheden voor
consumenten, van werkgelegenheid en levensstandaard.

CARICOM Gemeenschappelijke Markt en Economie (CARICOM Single Market and Economy,
CSME) is een overeenkomst die regionale samenwerking bevordert door integratie van nationale
markten en het opzetten van een economische unie. De haven maakt deel uit van de fysieke
infrastructuur daarvoor.
Organen
De belangrijke organen binnen CSME zijn de Staatshoofdenvergadering. In deze raden worden
belangrijke aspecten betreffende CSME besproken. De Staatshoofdenvergadering is het hoogste
orgaan. De Raad van ministers is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategische

planning van de Gemeenschap en de coördinatie op gebieden van economische integratie,
functionele samenwerking en externe betrekkingen. De Raad voor Handel en Economische
Ontwikkeling (COTED) heeft tot taak het bevorderen van de ontwikkeling van handel en
economie binnen de Gemeenschap en het houden van toezicht op de verrichting van CARICOM
Gemeenschappelijke Markt en Economie(CSME). De Raad voor Buitenlandse en
Gemeenschapsbetrekkingen (COFOR) bepaalt de relatie tussen de Gemeenschap, internationale
organisaties en andere landen. De Raad voor de Ontwikkeling van Mens en
Maatschappij(COHSOD) bevordert de ontwikkeling van de bevolking en samenleving. De Raad
voor Financiёle Planning (COFAP) coördineert het economisch beleid en de financiёle en
monetaire integratie van de lidstaten.
Er zijn verder binnen CSME een aantal instituten waaronder de Associatie van Parlementariёrs
van de Caribische Gemeenschap (ACCP) .

