
Antilliaans Dagblad Woensdag 6 augustus 2014 3

Curaçao

Advertentie

Jardim sprak
met IMF 
en S&P’s
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister José Jardim van Financiën van
Curaçao is in de laatste week van juli in Washington en
New York, Verenigde Staten, geweest voor besprekingen
met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en
Standard & Poor’s (S&P’s).

Dat blijkt uit een brief van de
secretaris van de Raad van Mi-
nisters aan de voorzitter van de
Staten. De bewindsman was van
24 tot en met 31 juli in Amerika.
Het IMF is gezeteld in Washing-
ton, terwijl S&P’s hoofdkantoor
houdt in New York. De bespre-
kingen waarin vooral veel infor-
matie wordt uitgewisseld blijken
van grote waarde, gezien het be-
lang van de rapportages van bei-
de instanties voor de internatio-
nale financiële en zakenwereld.

Het IMF oordeelde eerder dit
jaar, in vergelijking met 2011,
een stuk positiever over de over-
heidsfinanciën van vooral Cura-
çao en het teruggedrongen te-
kort op de lopende rekening van
de gezamenlijke betalingsbalans
van Curaçao en Sint Maarten,
maar wijst er wel op dat ‘urgent’
maatregelen vereist zijn om eco-
nomie en werkgelegenheid te
verbeteren.

Dit kan en moet naar het oor-
deel van het IMF door het weg-
werken van de verstikkende bu-
reaucratie (‘red tape’) en hetzelf-
de geldt voor het disfunctio-
neren van de arbeidsmarkt, die
een stuk flexibeler moet. Dit
concludeerde een delegatie van
het IMF die de landen van de
monetaire unie bezocht in het
kader van de zogeheten perio-
dieke Artikel IV Consultatie. Cu-
raçao krijgt bemoedigende com-
plimenten voor de ‘moeilijke
maar noodzakelijke’ hervor-
ming van de publieke financiën
die hierdoor meer houdbaar zijn
geworden.

Ook Standard & Poor’s in
New York oordeelde eerder dit
jaar relatief gunstig over Cura-
çao. Wat daarbij telkens opvalt,
is dat deze opinie van de interna-
tionale kredietbeoordelaar deels
gebaseerd is op de band van Cu-
raçao met het Koninkrijk (der
Nederlanden). S&P’s beoordeel-
de Curaçao opnieuw met de ‘A-
/A-2’ rating en een ‘stabiele’ out-
look. Deze positieve beoordeling
heeft heel veel te maken met het
stabiele stelsel van een parle-
mentaire democratie en het
rechtssysteem van het Konink-
rijk; maar ook het begrotings-
evenwicht van de Curaçaose
overheid, de relatief welvarende
economie en het eveneens rela-

tief hoge ontwikkelingsniveau.
S&P’s stelde in de eerste helft
van 2014 een ‘upgrade’ in het
vooruitzicht bij een combinatie
van het perspectief dat de ko-
mende drie jaar sprake zal zijn
van verwachte hogere economi-
sche groei (die is de laatste jaren
achtergebleven) en voortzetting
van stabiele overheidsfinanciën.

Maar in één adem voegde de
internationale kredietbeoorde-
laar daar onmiddellijk aan toe
dat een ‘downgrade’ kan volgen
als de huidige hervormingen on-
voldoende blijken te zijn om de
publieke financiën op orde te
krijgen en te houden, en de over-
heidsschuld weer sterk toe-
neemt. Een duidelijke waar-
schuwing van S&P’s.

Minister van Financiën Jar-
dim bezocht New York in de-
cember, alwaar hij besprekingen
voerde met en inlichtingen ver-
schafte aan S&P’s. Alles wijst er-
op dat hij dat eind juli opnieuw
heeft gedaan. Een gunstige ra-
ting is in het kader van de 
stimulering van de Curaçaose
economie belangrijk voor de re-
gering Asjes (PS/PAIS/PNP/
Sulvaran). Bij het voorlaatste 
beoordelingsmoment, medio
2013, verbeterde de zogeheten
‘outlook’ van Curaçao van ‘nega-
tief’ naar ‘stabiel’. De beoorde-
ling van landen krijgt vaak inter-
nationale publiciteit.

Minpunt vond S&P’s de laat-
ste keer de achterblijvende reële
economische groei (bruto
binnenlands product, bbp); het
afgelopen decennium gemid-
deld minder dan 1 procent. Maar
positief is Standard & Poor’s
over het feit dat de Curaçaose
economie meer gediversifieerd
is dan de meeste andere Caribi-
sche economieën; met toerisme,
olieraffinage, internationale fi-
nanciële dienstverlening en an-
dere ‘back-office services’. Ook
is S&P’s lovend over zaken als
het ‘hoge alfabetisme’ en het feit
dat de burgers ‘een verhou-
dingsgewijs hoog niveau van so-
ciaal welzijnszorg van de publie-
ke sector ontvangen’.

De kredietbeoordelaar is erop
voorbereid dat de overheid in
2014 obligaties heeft uitgegeven
en dus schulden heeft gemaakt
voor kapitaalsinvesteringen.

Introductiedagen University of Curaçao

Vorige week vonden op de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) de algemene intro-
ductiedagen plaats voor de eerstejaars studenten. Ze werden in de aula verwelkomd door ouderejaars
die als mentor optreden. De nieuwe studenten werden toegesproken door rector magnificus De Lanoy,
kregen informatie van Student Affairs en werden wegwijs gemaakt op het universiteitsterrein met de
verschillende lokalen. FOTO UOC


