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CBCS President Dr. Tromp: inflatie in 2010 naar 2,8% 
 

Hogere overheidsuitgaven voor ontmanteling houden economie Curaçao en St. Maarten 
op de been 

 
WILLEMSTAD/ PHILIPSBURG – Net als in veel ontwikkelde landen trok de 
economie van de voormalige Nederlandse Antillen in 2010 nauwelijks aan. Ondertussen 
werd in de opkomende economieën en veel ontwikkelingslanden juist wel een sterkere 
groei geregistreerd. De geringe groei van de Antilliaanse economie in 2010 was bijna 
geheel toe te schrijven aan hogere overheidsuitgaven, mede ingegeven door de 
ontmanteling van de Nederlandse Antillen en de overstap naar de nieuwe staatkundige 
positie van de diverse eilanden. Dat kwam vandaag tot uiting tijdens de persconferentie 
van de Centrale Bank (nu van Curaçao en Sint Maarten, CBCS) waar de boodschap van 
President Dr. Emsley Tromp werd gepresenteerd bij een terugblik op 2010 en een 
vooruitblik op het lopende jaar. 
 
Terwijl in 2009 de economie van de Antillen nog een krimp van 0,5% kende, was de groei in 
2010 amper 0,1%, dankzij hogere publieke uitgaven. Belangrijk om aan te duiden is dat de private 
investeringen in 2010 zelfs lager uitvielen dan in 2009. Door een stijging van de particuliere 
consumptie, werd deze daling nog een beetje gecompenseerd. De netto buitenlandse vraag is in 
2010 teruggelopen aangezien de importen stegen, terwijl de exporten daalden. Bovendien hebben 
hogere internationale olie- en voedselprijzen de inflatie verder aangewakkerd: van 1,6% in 2009 
tot 2,8% in 2010. 
 
Neergang en groei 
De meeste sectoren op de Antillen kenden vorig jaar een teruggang, maar die was het sterkst in 
de industriële sector, niet in de laatste plaats doordat de olieraffinaderij van maart tot december 
dat jaar buiten bedrijf is geweest. Ook de bouwsector zakte in; na afronding van diverse grote 
opdrachten uit 2009, met inbegrip van de haven op Sint Maarten, hebben geen omvangrijke 
projecten op de eilanden plaatsgevonden gedurende 2010. In de groothandel en de kleinhandel 
was er ook sprake van een neergang, maar toch minder sterk dan in 2009. De activiteiten in de 
vrije zone op Curacao namen af, weergegeven door een daling in het aantal bezoekers.  
Ook de sector transport, opslag en communicatie registreerde negatieve resultaten. De 
activiteiten in de havens namen af, terwijl ook de olieopslag en overslagactiviteiten daalden. De 
luchtvaart liep eveneens terug, omdat de lokale maatschappijen minder passagiers vervoerden. 
Die ontwikkeling werd enigszins teniet gedaan door een groei van de passagiersaantallen op de 
vliegvelden van Sint Maarten en Bonaire. 
In de hotels en restaurants sector liepen de zaken minder goed, maar toch niet zozeer als in 2009. 
Die constatering is vooral te wijten aan een terugloop in het aantal verblijfstoeristen op Curaçao, 



in het bijzonder uit Venezuela. Dat werd maar deels goed gemaakt door een stijging van het 
aantal bezoekers uit Noord Amerika en Europa. Op Sint Maarten stegen de overnachtingen door 
een groei in het aantal toeristen uit Europa en Zuid Amerika, terwijl daar juist de toestroom uit 
Noord Amerika en het Caribische gebied afnam. Bonaire registreerde mooie cijfers voor 
bezoekers uit Europa en het Caribische gebied. In algemene zin trok het cruisetoerisme flink aan, 
wat vooral kwam door een indrukwekkende groei op Sint Maarten. 
Daarentegen kende de sector financiële dienstverlening een groei. Deze toename was het 
resultaat van een stijging in zowel de lokale als de internationale financiële dienstverlening. De 
expansie in de lokale financiële dienstverlening was het resultaat van de lokale commerciële 
banken. De groei in de internationale financiële dienstverlening was gerelateerd aan hogere lonen 
en salarissen en overige operationele kosten. 
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Presidente CBCS Dr. Tromp: inflashon na 2010 te 2.8% 
 

Gastunan públiko relashoná ku  desmantelashon di Antias a tene ekonomia di Kòrsou i 
St. Maarten riba pia 

 
WILLEMSTAD/ PHILIPSBURG – Meskos ku den hopi pais desaroyá, na 2010 e 
ekonomia di e anterior Antia Hulandes a krese di un forma moderá. Mientrastantu hopi 
pais den desaroyo si a registrá un kresementu mas fuerte. E kresementu moderá di 
ekonomia di Antia na 2010 por ser atribuí kasi kompletamente na un patronchi di gastu 
mas haltu di gobièrnu, entre otro pa motibu di desmantelashon di Antia Hulandes i e 
traspaso pa e posishon estatal nobo di e diferente islanan. Esei a resaltá awe durante e 
konferensha di prensa di Banko Sentral (awor di Kòrsou i Sint Maarten, CBCS) kaminda 
a presentá e mensahe di Presidente Dr. Emsley Tromp ku un bista bèk riba 2010 i un 
bista dilanti riba e aña koriente. 
 
Miéntras ku na 2009 ekonomia di Antia a kai ku 0.5%, e kresementu na 2010 tabata apénas 0.1%, 
danki na e subida den konsumo i invershon públiko. Importante ta pa indiká ku invershonnan 
privá na 2010 a kai kompará ku na 2009. Sinembargo, un oumento di konsumo privá a mitigá e 
kaida den invershon privá un poko.  
. Na 2010 e demanda eksterior neto a baha en bista ku e importashon a krese, miéntras ku e 
eksportashon a baha. Ademas, e preisnan internashonal mas haltu di krudo i kuminda a pone ku 
e inflashon a subi: di 1.6% na 2009 pa 2.8% na 2010. 
 
Bahada i subida 
Aña pasá mayoria sektor na Antia a registrá un kaida den produkshon, pero esaki tabata mas 
pronunsiá den e sektor di industria. Loke a kontribuí en grandi na esaki ta ku e refineria di mart 
pa desèmber di e aña ei tabata for di operashon. E sektor di konstrukshon tambe a registrá 
resultado negativo; despues di a kaba diferente enkargo grandi ku ta data di 2009, inkluso e haf di 
Sint Maarten, na 2010 no tabatin proyekto grandi mas riba e islanan. Aktividatnan den komèrsio 
por mayor i al detal tambe akai, ounke e kaida tabata ménos pronunsiá kompará ku 2009  . E 
aktividatnan den zona liber na Kòrsou a baha, komo resultado di un redukshon di e kantidat di 
bishitante. 
E sektor di transporte, depósito i komunikashon tambe a registrá resultadonan negativo. E 
aktividatnan den haf a mengua, miéntras ku tantu almasenahe i transbordo di petroli a registrá un 
kaida. Aviashon tambe a bai atras, pasobra e kompanianan lokal a transportá ménos pasahero. 
Loke a kompensá esei un tiki ta ku e kantidat di pasahero na e aeropuertonan di Sint Maarten i 
Boneiru a krese. 
Den e sektor di hotèl i restorant tambe nan a eksperensiá ku negoshi a bai ménos bon, pero tòg 
no manera na 2009. Esaki ta debí spesialmente na ménos turista di estadia na Kòrsou, 



partikularmente for di Venezuela. Parsialmente e oumento di e kantidat di bishitante for di Nort 
Amérika i Europa a kompensá esaki. Na Sint Maarten turismo di estadia a krese danki na un 
oumento di e kantidat di turista for di Europa i Sur Amérika, miéntras ku hustamente nan a 
ripará un bahada di e fluho turístiko for di Nort Amérika i Karibe. Boneiru a nota bunita sifra di 
bishitante for di Europa i Karibe. En general turismo krusero a krese bon, loke ta danki en 
partikular na e kresementu impreshonante na Sint Maarten. 
Kontrali na esaki e sektor di servisio finansiero a krese. Esaki ta resultado di un oumento den e 
servisionan finansiero, tantu lokal komo internashonal. E ekspanshon den servisio finansiero 
lokal ta korespondé ku e resultado di e bankonan komersial lokal. E servisionan finansiero 
internashonal a krese en relashon ku sueldo i salarionan mas haltu i otro gastunan operashonal. 
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