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BNA publiceert Kwartaalbericht 2003-II 
 
 

Willemstad - Vanaf heden is het BNA kwartaalbericht 2003-II beschikbaar op de website van de 
Bank. Door technische omstandigheden zijn zowel het kwartaalbericht 2003-I als het 
kwartaalbericht 2003-II dit jaar later in boekvorm beschikbaar dan gebruikelijk. 
 
Het kwartaalbericht 2003-II vindt u op www.centralbank.an/publications. Hieronder enkele 
vermeldenswaardige aspecten uit dit bericht: 
 
In het tweede kwartaal van 2003 liet de economie van de Nederlandse Antillen een geschatte 
groei van 2,9% op jaarbasis zien. Deze groei was vrijwel volledig toe te schrijven aan de gunstige 
ontwikkelingen in de exporten. Sectoren die aan de exportgroei bijdroegen waren toerisme, 
scheepsbunkering, olieopslag en –overslag en de luchtvaartsector. De ontwikkelingen in deze 
sectoren droegen bij aan een overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans dat samen 
met de verbetering van de kapitaal- en financiële rekening resulteerde in een toename van de 
deviezenreserves. 
 
Echter lieten de binnenlandse bestedingen slechts een marginale groei zien. Enerzijds namen de 
overheidsbestedingen en de particuliere consumptie toe, onder andere door de hervatting van de 
uitbetaling van vakantiegeld door de overheid. De hogere overheidsuitgaven resulteerden in een 
hoger tekort op kasbasis aangezien de overheidsinkomsten vrijwel ongewijzigd bleven. 
Anderzijds namen de particuliere investeringen af in verband met onzekerheden rond het 
doorzetten van het herstel.  
 
De inflatie nam verder toe tot 1,8% op jaarbasis. Hogere inflatie in de Verenigde Staten, de 
duurdere Euro en hogere utiliteitstarieven door de gestegen olieprijzen lagen hieraan ten 
grondslag. 
 
Bovenstaande ontwikkelingen resulteerden in een gematigde monetaire expansie. De 
binnenlandse geldcreatie werd gedomineerd door de overheid in verband met de financiering van 
het kastekort. De private sector registreerde een contractie door een afname van de 
kredietverlening. De groei in de geldhoeveelheid door buitenlandse factoren was het gevolg van 
het overschot op de betalingsbalans. 
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