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BNA presenteert Kwartaalbericht 2003-III 
 
Willemstad - Vanaf heden is het kwartaalbericht 2003-III beschikbaar op de website van 
de BNA ( www.centralbank.an/publications). Hieronder volgen enkele 
vermeldenswaardige aspecten: 
 
Gedurende de eerste drie kwartalen van 2003 liet de economie van de Nederlandse 
Antillen een geschatte groei van 1,1% op jaarbasis zien. Echter, in het derde kwartaal was 
sprake van een afname in de economische activiteiten met 0,9%. Deze teruggang is toe te 
schrijven aan de daling in de netto exporten, een geringere bijdrage van de overheid aan 
de economie en het uitblijven van investeringen.  
 
De zwakke ontwikkeling in de exporten was voornamelijk het gevolg van afgenomen 
activiteiten in de internationale financiële & zakelijke dienstverlening en de raffinaderij. 
Het toerisme en de meeste bedrijfstakken in de transportsector ontwikkelden zich echter 
gunstig. Ondanks de daling in de netto exporten verbeterde de lopende rekening van de 
betalingsbalans. Dit was het gevolg van de overmaking van dividendbelasting door 
Nederland in het kader van de afspraken in de BRK en particuliere overmakingen uit het 
buitenland. Echter, de netto afname van de buitenlandse schuld van de Nederlandse 
Antillen resulteerde in een afname van de deviezenreserves. 
 
De binnenlandse bestedingen vertoonden een marginale groei. Dit kwam vooral door de 
aanhoudende groei van de particuliere consumptie als gevolg van een hoger beschikbaar 
inkomen en particuliere overmakingen uit het buitenland. Particuliere investeringen 
bleven uit in verband met de grote onevenwichtigheden in de overheidsfinanciën en de 
onzekerheid die dit creëert rond de lange termijn vooruitzichten voor de economie. Het 
kastekort van de overheid verminderde aanzienlijk door een stijging van de inkomsten, 
die de toename van de uitgaven overtrof. 
 
De inflatie nam verder toe tot 2,0% op jaarbasis. Hogere inflatie in de Verenigde Staten 
en Venezuela, de duurdere Euro en hogere utiliteitstarieven door de gestegen olieprijzen 
lagen hieraan ten grondslag. 
 
De geldhoeveelheid nam licht af, omdat de afname van de deviezen de binnenlandse 
geldcreatie overtrof. De binnenlandse geldcreatie werd gedomineerd door de overheid in 
verband met de financiering van het kastekort. De kredietverlening aan de private sector 
registreerde slechts een marginale groei.  
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