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CBCS president Dr. Tromp: monetaire unie onder druk
Versoepeling monetair beleid voortgezet
WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Gezien de monetaire ontwikkelingen heeft de
Centrale Bank (eerst van de Nederlandse Antillen en sinds oktober 2010 van Curaçao en
Sint Maarten, CBCS) in 2010 geen aanleiding gevonden om haar monetaire beleid aan te
passen. Hierdoor is de versoepeling van het monetaire beleid in 2010 voortgezet.
De betalingsbalans vertoonde in 2010 – evenals in 2009 – een overschot, wat terug te zien is aan
een verdere stijging in de netto deviezenvoorraad. Dat overschot had direct te maken met de
sterke toestroom van buitenlands kapitaal, wat weer een tegenwicht vormde voor het tekort op
de lopende rekening. De gemiddelde importdekking steeg tot 4,3 maanden, aangezien de groei in
de officiële reserves de toename in de goederenimport overtrof. Dat is ruim boven de
internationaal gehanteerde norm van drie maanden.
Het tekort op de lopende rekening nam in 2010 aanzienlijk toe vergeleken met 2009. Zo maakte
Nederland in het kader van de schuldsanering vergeleken met 2009 in 2010 minder fondsen over
voor de aflossing van vervallende schuldtitels. Daarnaast steeg de invoer van goederen en
diensten bij een teruglopende export. Dit laatste is grotendeels het gevolg van de lange uitval van
de raffinaderij en de lagere wederexport vanuit de vrije zone, voornamelijk naar Venezuela. Dit
werd nog een beetje goedgemaakt door extra verdiensten uit bunkering door de hogere
olieprijzen en een toename in de deviezeninkomsten uit toerisme. De importen namen sterk toe
onder andere door hogere internationale prijzen van olie en voedsel.
Net als in 2009 hanteerde de Centrale Bank vorig jaar een soepel monetair beleid. Immers, er was
sprake van een meer dan solide dekking voor de benodigde importen en van een gematigde groei
in de verlening van kredieten aan de private sector. Hierdoor werd het verplichte rentepercentage
elke maand met 25 basispunten verlaagd totdat het op 7,75% uitkwam in oktober van dat jaar.
Monetaire unie
Bank president Dr. Emsley Tromp sluit zijn ogen niet voor het feit dat als gevolg van het
instabiele internationale klimaat de monetaire unie tussen Curaçao en Sint Maarten onder druk
staat. Hoewel de autoriteiten van de twee landen hebben aangekondigd een eigen centrale bank
te willen, hebben we volgens de Bank president rekening te houden met de huidige realiteit van
de monetaire unie en daarom moeten de inspanningen gericht blijven op het bewaken van de
stabiliteit van de gemeenschappelijke munt, de Antilliaanse gulden. “Onderlinge afstemming van
beleid is dan ook een absolute voorwaarde om de doelstellingen van de monetaire unie te
bewerkstelligen. De stabiliteit van de gulden staat daarbij voorop. De bewindslieden moeten er
daarom voor waken om bij het uitvoeren van hun beleid de positie van de gulden niet aan te

tasten. Gezien de zwakke economische prestaties van Curaçao en Sint Maarten zullen
veranderingen in de economieën van onze voornaamste handelspartners een buitenproportionele
weerslag kunnen hebben op onze eigen economieën. De gezonde openbare financiën is niet het
gevolg van ons eigen gevoerde beleid, maar het resultaat van de schuldsanering. De regeringen
doen er daarom goed aan deze unieke gelegenheid aan te grijpen om de veerkracht van onze
economieën verder te versterken om toekomstige crises te kunnen bedwingen”.
Een consistente en tijdige uitvoering van de benodigde beleidsmaatregelen leidt tot een hogere
en duurzame economische groei. Tegelijkertijd moeten we volgens de Centrale Bank streven naar
consensus door botsende meningen te verzoenen, want beleidsinitiatieven hebben meer kans op
succes als zij breed gedragen worden in de samenleving. Werkloosheid, vooral onder de jeugd, is
een punt van zorg en tevens neemt de bezorgdheid toe over de toenemende criminaliteit en
geweld. Dan is het van groot belang om de juiste acties te ondernemen voor een duurzame
economische groei die leidt tot voorspoed en welzijn voor alle inwoners van de nieuwe landen
Curaçao en Sint Maarten.
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