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Persbericht1
Tijdens de vergadering van 20 december 2018 heeft het Monetary Policy Committee (MPC)2 van de
Centrale Bank van Aruba (CBA), na beoordeling van de meest recente economische en monetaire data,
besloten om de reserveverplichting (11 procent) en de beleningsrente (1 procent) ongewijzigd te laten.
Deze beslissing is gebaseerd op de hiernavolgende informatie en analyse van data over oktober 2018.
Internationale reserves
De internationale reserves (inclusief herwaarderingsverschillen) namen met Afl. 28 miljoen (+0,7
procent) af in oktober 2018, de tweede achtereenvolgende maand met een daling. Vergeleken met
december 2017 lag het niveau van de internationale reserves Afl. 14,6 miljoen (−0,8 procent) lager,
ondanks dat de officiële reserves met Afl. 9,2 miljoen toenamen (+0,6 procent). Als gevolg hiervan
bedroegen per eind oktober 2018 de internationale en officiële reserves respectievelijk Afl. 1.809,6
miljoen en Afl. 1.658,4 miljoen.
Kredietontwikkeling
De totale kredietverlening door de commerciële banksector groeide met 2,4 procent in vergelijking
met december 2017, voornamelijk veroorzaakt door een toename in woninghypotheken (+6,5 procent)
en commerciële leningen (+1.7 procent). Een daling van 9,5 procent werd waargenomen bij de
persoonlijke leningen (onderdeel van het consumentenkrediet).
Inflatie
De consumentenprijsindex lag in oktober 2018 4,2 procent boven het niveau van oktober 2017. Het
hogere prijspeil was hoofdzakelijk het gevolg van verhoging van de BBO per 1 juli 2018 en hogere
prijzen bij de componenten transport en voedsel. De 12‐maands inflatie kwam uit op 2,7 procent in
oktober 2018. De 12‐maands kerninflatie (exclusief energie en voedsel) stond op 1,4 procent in oktober
2018.
Toerisme
In de eerste tien maanden van 2018 vertoonden de toerisme–indicatoren een groei. Het aantal
binnenkomende toeristen nam met 1,3 procent toe, de overnachtingen met 1,4 procent, terwijl het
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aantal cruisepassagiers met 5,8 procent en de toerismeontvangsten, gerapporteerd door de
commerciële banken, met 9,7 procent stegen.
Geldhoeveelheid
In oktober 2018 nam de geldhoeveelheid met Afl. 83,3 miljoen toe tot een niveau van Afl. 4.323,2
miljoen in vergelijking tot december 2017, als gevolg van een expansie van zowel het netto binnenlands
actief (+Afl. 71,8 miljoen) als het netto buitenlands actief (+Afl. 11,5 miljoen, exclusief herwaarderings‐
verschillen).
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