PUBLIEKE BEKENDMAKING

Gelet op de immense impact van COVID-19 op de economie wereldwijd, en recent ook op die van
Aruba, alsook de ongekend genomen maatregelen om vooral de risico’s voor de publieke gezondheid en
het daarmee geassocieerde effect op de Arubaanse economie, te mitigeren, maakt de Centrale Bank van
Aruba (CBA) het volgende bekend:
Ten eerste en meest belangrijk is dat de CBA altijd een strikt monetair beleid heeft gevoerd om het
vertrouwen in de Arubaanse florin te borgen. Met dit doel, het beschermen van de vaste koppeling tussen
de Arubaanse florin en de US dollar, zijn over de tijd heen ruime internationale reserves opgebouwd,
waarmee een periode van lage volumes aan inkomende deviezen, zoals thans het geval ten gevolge van de
stopzetting van het inkomend toerisme, kan worden doorstaan.
Ten tweede heeft de CBA door de jaren heen een stringent prudentieel beleid gevoerd en bevestigt zij dat
de bancaire sector solide is en beschikt over ruime kapitaal- en liquiditeitsbuffers om significante externe
schokken op te kunnen vangen. Zodoende zijn de banken in staat om hun kernfuncties te continueren in
de huidige stress situatie.
Teneinde het vertrouwen in de Arubaanse florin verder te stutten en de gezondheid en stabiliteit van de
bancaire sector te handhaven, heeft de CBA, ingaande 17 maart 2020, verschillende additionele
maatregelen genomen in het monetaire-, prudentiële- en deviezendomein om de internationale reserves
te beschermen en de liquiditeit en de verlies-absorptiecapaciteit van de commerciële banken te vergroten.
Monetaire maatregelen
Een van de belangrijkste monetaire instrumenten van de CBA is de reserveverplichting, die wordt ingezet
voor het afromen of injecteren van liquiditeit in de bancaire sector. De reserveverplichting die van kracht
is voor de commerciële banken is met 1,0 procentpunt verlaagd tot 11 procent, waardoor de vrije
liquiditeit van de commerciële banken is vergroot, welke kan worden aangewend voor kredietverlening
en het voldoen aan additionele liquiditeitsvraag van cliënten.
Prudentiële maatregelen
Teneinde de verlies-absorptiecapaciteit van de commerciële banken te vergroten en hun capaciteit om
onder de huidige stress situatie de kredietverlening te kunnen voortzetten en uit te breiden, heeft de CBA
de volgende maatregelen per direct genomen:




Een verlaging van de minimum ‘Capital Adequacy Ratio’ van 16 procent naar 14 procent.
Een verlaging van de ‘Prudential Liquidity Ratio’ van 18 procent naar 15 procent.
Een verlaging van de maximaal toegestane ‘Loan-to-Deposit Ratio’ van 80 procent naar 85
procent.

Maatregelen in de deviezensfeer
Met ingang van vandaag zal de CBA geen nieuwe deviezenvergunningen afgeven voor uitgaande
kapitaaltransacties, inclusief dividendverklaringen. Derhalve is de Bekendmaking deviezentransacties
02/K.1 niet langer van toepassing voor uitgaande kapitaaltransacties. Deze maatregel geldt tevens voor
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vergunningsaanvragen voor uitgaande kapitaaltransacties en dividendverklaringen die bij de CBA zijn
ingediend, maar nog niet afgehandeld. Alle eerder door de CBA verstrekte deviezenvergunningen blijven
van kracht, inclusief die voor aflossingen en rentebetalingen op leningen. Verder kunnen alle lopende
transacties, zoals bedoeld in artikel 9, paragraaf 2, van de Landsverordening deviezenverkeer, zonder een
speciale deviezenvergunning van de CBA worden uitgevoerd en voortgezet.
Zo nodig staat de CBA gereed om verdere maatregelen te treffen om de vaste koppeling van de
Arubaanse florin met de US dollar te handhaven en de gezondheid en soliditeit van de bancaire sector
onder zware omstandigheden te behouden
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