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‘Hervormingen nodig’
Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Om een
hoger groeipad te rea-
liseren, dient een her-
vormingsagenda te
worden aangenomen
en geïmplementeerd,
bestaande uit hervor-
mingen in onder
meer het onderwijs,
de arbeidsmarkt en
het investeringskli-
maat.

Dit stelt Centrale Bank-
president Emsley Tromp
in verband met de presen-

tatie gistermiddag van het
jaarverslag 2013 van de
Centrale Bank van Cura-
çao en Sint Maarten
(CBCS). ,,Dit betekent dat
in plaats van zich af te la-
ten afleiden door zaken
die indruisen tegen deze
doelstellingen, beleidsma-
kers hun aandacht dienen
te richten op de bevorde-
ring van groei door middel
van een passend groeibe-
leid.”

Curaçao heeft de laatste
jaren een economie die
nagenoeg niet groeit; stil-
staat dus. Het eiland weet
anders dan bijvoorbeeld
Aruba en Sint Maarten

niet mee te profiteren van
de internationale econo-
mische groei. Dat valt vol-
gens Tromp samen met
de mate van ‘openheid’
van het land. Aruba is 
het meest open en kent 
al een tijdje een gemiddel-
de reële groei van 2 pro-
cent; Sint Maarten zit daar
qua ‘openheid’ tussenin
en zit op een groei van am-
per 0,3 procent; maar Cu-
raçao - waar de blik vol-
gens Tromp meer naar
binnen is gekeerd en dus
minder open is - zit onder
de nullijn met gemiddeld -
0,1 procent. Voorheen was
dat anders, meent Tromp.

Toen kon Curaçao mee-
deinen op de mondiale
ontwikkelingen.

Overigens meldde de
Centrale Bank-president
dat prijstechnisch gezien
Curaçao beter scoort wat
betreft concurrentiepositie

dan Aruba en Sint Maar-
ten. Als dan toch de groei
nihil is, spelen naar het
oordeel van deskundigen
‘andere factoren’ een 
rol. Zoals teveel bureau-
cratie, onzekerheid, poli-
tieke instabiliteit en crimi-
naliteit.

Economische groei in
Curaçao vereist een ge-
zond macro-economisch
klimaat en structurele
maatregelen. Overigens
bestaan er tal van instellin-
gen die de openbare finan-
ciën nauwlettend monito-
ren, maar ontbreekt het
aan een ‘economische
waakhond’, die de rege-
ring kan adviseren over de
juiste richting voor de eco-
nomie.

Volgens Tromp zal de
groei in de komende jaren
‘vooral afhangen van hoe
goed wij erin slagen om
een macro-economische
omgeving en structurele
voorwaarden te creëren
die deze groei bevorde-
ren’. ,,De zwakke groeipre-
staties gedurende afge-
lopen jaren is niet genoeg
om de hoge werkloosheid
(13 procent en 37,2 procent
onder de jeugd, red.) naar
een sociaal aanvaardbaar
niveau te brengen en om
de nodige budgettaire
ruimte te creëren om de
sociale noden aan te pak-
ken.” Op Curaçao dient
men zich onder andere 
te realiseren - vervolgt
Tromp - ,,dat wij geen
groei kunnen realiseren
door middel van directe
buitenlandse investerin-
gen als de beschikbare ter-
reinen zijn vastgelegd in
speculatieve opties. Wij
kunnen ook geen groei re-
aliseren als we de huidige

monopolistische structuur
in kernsectoren van onze
economie niet aanpak-
ken.” Om deze reden is
volgens de CBCS-topman
dialoog en samenwerking
tussen de publieke en pri-
vate sectoren noodzake-
lijk.

Voor het realiseren van
‘een dynamischer groei-
pad’ voor Curaçao zijn een
hogere mate van flexibi-
liteit om middelen van de
ene sector naar de andere
sector te verschuiven no-
dig, met name de sectoren
met een relatief hoge 
productiviteit, waaronder
het droogdok, de raffina-
derij en de internationale
financiële dienstverlening.
,,Daarnaast zijn grotere in-
spanningen om de verspil-
ling van middelen te 
verminderen, uitbreiding
van de capaciteit om te in-
noveren en de toepassing
van meer kennisintensie-
ve productietechnieken 
in onze dienstverlenende
sectoren vereist.”

Ook in 2014 
krimp Curaçao

Centrale Bank-president: Om meer groei te realiseren Ook niet-economische factoren spelen Curaçao parten• •
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Tromp presenteerde gisteren het jaarverslag 2013 van de CBCS.        FOTO JEU OLIMPIO

Van een onzer 
verslaggeefsters
Willemstad - Giovanni de
Pool, verdachte in de zaak
Scorpio, is sinds zondag
weer op Curaçao. Dat be-
vestigt woordvoerder Nor-
man Serphos van het
Openbaar Ministerie
(OM) desgevraagd. 

Tien maanden nadat hij
Curaçao ontvluchtte werd
De Pool vorige week vrij-
dag in Colombia aange-
houden. Hij probeerde
vanuit Venezuela het land

binnen te komen. De Pool
werd gezocht wegens
vuurwapenbezit. Hij werd
in oktober van 2013 op Cu-
raçao aangehouden tij-
dens een huiszoeking en
is verdachte in een groot
drugsonderzoek genaamd
‘Scorpio’. Hij werd vorig
jaar weer vrijgelaten om-
dat de hulpofficier van
justitie tijdens de huiszoe-
king had verzuimd een

motivatie in te vullen.
Toen het OM enkele da-
gen later op basis van
nieuw bewijsmateriaal op-
nieuw om de aanhouding
van De Pool verzocht, was
hij al naar Venezuela ge-
vlogen. Volgens zijn advo-
caat Kid Martina ‘voor me-
dische behandeling’. 

Net als met Venezuela,
heeft Curaçao ook met Co-
lombia geen uitleverings-

verdrag. De autoriteiten
hier zijn in contact getre-
den met de Colombiaanse
autoriteiten en op die ma-
nier is een overeenkomst
bereikt, zo laat Serphos
weten. De Pool is Colom-
bia uitgezet als ongewenst
burger en is direct op een
vliegtuig naar Curaçao ge-
zet. ,,Hier werd hij meteen
aangehouden”, zo vertelt
de woordvoerder van het
Openbaar Ministerie. De
Pool is al voorgeleid en
wordt nu verhoord.

De Pool weer op eiland

Koraalrif-experts verenigen zich

De conditie van het koraal stond afgelopen week centraal in het Curaçao Sea Aquarium. Koraalrif-experts vanuit het
Caribisch gebied verzamelden zich om workshops bij te wonen over de koraalrifmonitoring in de hele regio. Er
werd een nieuwe organisatiestructuur opgesteld en gesproken over de basisgegevens die door de verschillende lan-
den met koraalriffen verzameld moeten worden. Tot slot is er een. nieuw netwerk voor de regio opgericht met de
voorlopige naam ‘Caribbean Coral Reef Conservation & Monitoring Network’. FOTO RCN

Op pagina 10


