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De president van de centrale bank dringt aan op structurele hervormingen  

“Niet de noodzakelijke aandacht gegeven” 
 
WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – De president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint 
Maarten, dr. Emsley Tromp, stelde dat ondanks de aanzienlijke daling in internationale 
olieprijzen met als gevolg een lagere inflatiedruk de economische groei in zowel Curaçao en 
Sint Maarten matig was. In het bijzonder lijkt het effect van de lagere inflatiedruk op de 
particuliere bestedingen gering te zijn geweest. “Onze economieën hebben geen hogere 
groei gerealiseerd, omdat de implementatie van structurele hervormingen om het 
investeringsklimaat te verbeteren niet de noodzakelijke aandacht heeft gekregen in de 
beleidsagenda’s van beide overheden,” aldus Tromp in het kwartaalbericht van de Bank 
over het derde kwartaal van 2015.  
 
“Beide landen moeten hun beleidsagenda’s uitbreiden met maatregelen die gericht zijn op het 
verbeteren van onze concurrentiepositie op de middellange en lange termijn. Hierbij dient vooral 
gefocust te worden op het verbeteren van het onderwijs, het oplossen van de aansluitingsproblemen 
op de arbeidsmarkt en het verhogen van de productiviteit,” dringt Tromp aan. Deze maatregelen 
moeten ook weerspiegeld worden in de begrotingen van beide overheden, die thans vooral gericht 
lijken te zijn op het voldoen aan de voorwaarden van het financiële toezicht. Er moet worden 
bekeken hoe een groeibevorderend beleid kan worden opgenomen onder gelijktijdige handhaving 
van begrotingsevenwicht. 
 
“In het geval van Sint Maarten is een van de voornaamste lessen van de afgelopen vijf jaar dat de 
overheid structureel zijn inkomsten moet verhogen om gezonde overheidsfinanciën te realiseren. In 
het bijzonder moet de overheid van Sint Maarten haar belastinginkomsten verhogen om haar 
uitgaven te kunnen dekken. Zolang dit niet het geval is zal Sint Maarten in een vicieuze cirkel blijven 
van onevenwichtige begrotingen en oplopende betalingsachterstanden,” concludeerde Tromp 
verder. 
De integrale tekst van het kwartaalbericht van het derde kwartaal van 2015 is beschikbaar op de 
website van de CBCS: http://www.centralbank.cw/qb-2015-3  
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