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1.EDITORIAL
Op 6 november 2015 verloor het kabinet Whiteman I haar meerderheid in de Staten als
gevolg van het intrekken van de steun van één van de parlementsleden van de coalitie. De
eerste inspanning om een nieuw kabinet samen te stellen liep op niets uit.
Bij de tweede poging is het op 23 november 2015 wel gelukt om een nieuwe Regering te
vormen waardoor er geen vervroegde verkiezingen gehouden hoeven te worden. De
politieke partij PAR gaat de coalitie bestaande uit PS/PAIS/PNP/Sulvaran verbreden
waardoor het kabinet Whiteman II kan steunen op een meerderheid van twaalf zetels in
de Staten. Volgens plan zullen twee nieuwe ministers per 30 november 2015 aantreden.
Hopelijk is hiermee de politieke rust teruggekeerd en kan met voortvarendheid gewerkt
worden aan het herstel van de broodnodige economische groei. De afgelopen jaren
hebben zich gekenmerkt door economische krimp welke vermoedelijk mede te wijten is
aan de grote bestuurlijke instabiliteit. In de periode 10-10-10 tot 1 december 2015 hebben
maar liefst 41 ministers Curaçao bestuurd:
- 5 ministers Algemene Zaken (Minister Presidenten);
- 7 ministers Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport;
- 6 ministers Bestuurlijke Planning en Dienstverlening;
- 5 ministers Economische Ontwikkeling;
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5 ministers Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn;
4 ministers Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning;
4 ministers Gezondheidszorg, Milieu en Natuur;
3 ministers Justitie
2 ministers Financiën

Deze bestuurlijke instabiliteit heeft het vertrouwen in de Curaçaose economie geen goed
gedaan. Investeringen zijn hierdoor onvoldoende van de grond gekomen en is er een
situatie ontstaan van de kat uit de boom kijken.
Houden van vervroegde verkiezingen zou deze toestand alleen maar hebben verergerd.
Het is dan ook een goede zaak dat er een nieuwe regering is gevormd die hopelijk
aanblijft tot de reguliere verkiezingen die in oktober 2016 op het programma staan.
Voorts is het ook te hopen dat de politieke partijen en de door hen aan te wijzen
bestuurders de lessen van de afgelopen vijf jaren nu wel ter harte zullen nemen en
daadwerkelijk invulling zullen geven aan de uitgangspunten die in het overeengekomen
regeerakkoord zijn opgenomen: realiseren van een stabiele, serieuze, verantwoordelijke,
transparante en integere regering met als focus verstrekken van hoogwaardige service aan
de samenleving.
De Curaçaose economie heeft inderdaad behoefte aan een consistent beleid alsook
bestuurlijke en regeer stabiliteit waardoor investeringsprojecten snel en goed kunnen
worden voor voorbereid en worden uitgevoerd. Er zijn tal van potentiële projecten
geïdentificeerd die op uitvoering wachten echter door onvoldoende daadkracht en
instabiliteit niet van de grond komen.
Op de bestuurders wordt een dringend beroep gedaan om thans saamhorigheid op te
brengen teneinde duurzame economische groei van de grond te krijgen. Hieraan moet
topprioriteit worden gegeven. Het belang van structurele economische groei kan niet
genoeg worden benadrukt.
2.ECONOMIE


Stand van zaken overheidsfinanciën 3ste kwartaal 2015

Uit de op 13 november 2015 aan de Staten aangeboden Financieel Management
Rapportage (FMR) derde kwartaal 2015 blijkt dat de begroting 2015 richting van een
overschot gaat.
Tot en met juli 2015 is sprake van een overschot op de Gewone Dienst van ANG 73,7
mln. (lasten ANG 1678,2 en baten ANG 1751,9).
De Kapitaaldienst laat in deze periode ook een overschot zien van ANG 113,9 mln.
Voor details vide onderstaande tabel:
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Hoewel de cijfers van de FMR 3e kwartaal 2015 duiden op een overschot op de
begroting zijn er ook risico’s waarmee rekening gehouden moet worden. Onder meer
betreft het (structurele) tekorten van de SVB fondsen AOV en BVZ, deficits van een
aantal overheidsentiteiten ( o.a. Aqualectra, CDM, CPost, ADC en RDK/CUC) en
vertraging bouw HNO (nieuw hospitaal) alsmede exploitatietekorten SEHOS.
Deze risico’s zouden de ontwikkelingen van de begroting 2015 negatief kunnen
beïnvloeden.
Voorts dient rekening te worden gehouden met de steeds kleiner wordende ruimte van de
overheid om te kunnen lenen zonder de schuldquote van 40% te overschrijden. Het IMF
acht een schuldquote van maximaal 40% als “gezonde” norm voor macro economische
stabiliteit.
Met de recente gesloten leningen voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis en ter
financiering van enkele infrastructurele werken ( onderhoud wegennet en scholen) is in
2015 de grens van 40% in zicht gekomen.
Een van de meest opmerkelijke onderdelen van de FMR 3e kwartaal 2015 betreft de
informatie over de ontwikkelingen van het BVZ fonds. Allereerst het nieuws dat het BVZ
fonds in 2014 een tekort vertoonde van ANG 31,4 miljoen . De door de externe
accountant goedgekeurde jaarrekening van de SVB maakt echter melding van een deficit
van ANG 41,9 miljoen ondanks een overheidsbijdrage van ANG 244 miljoen.
De FMR vervolgt met de mededeling dat voor 2015 voor het BVZ fonds een tekort van
ANG 0,1 miljoen wordt verwacht. De SVB begroting 2015 maakt echter melding van een
verwacht tekort van ANG 57 miljoen.
De afname van het deficit is volgens informatie uit het FMR toe te schrijven aan de eind
2014 genomen kostenbesparende maatregelen (budgettering Sehos en Capriles kliniek en
versobering van de verstrekking van OTC middelen). In september 2015 zijn de
ambtenaren en gelijkgestelden toegetreden tot de BVZ. Op jaarbasis zou dit ANG 10,5
miljoen extra aan het fonds opleveren.
Redactioneel commentaar:
Het nieuws dat voor 2015 een sluitende begroting en zelfs een overschot wordt verwacht
is uiteraard toe te juichen. Wat zorgen baart zijn echter de risico’s met name op het
gebied van de sociale zekerheid fondsen. Met betrekking tot het BVZ fonds bestaat grote
onduidelijkheid welke cijfers de juiste zijn en gehanteerd moeten worden. Het verschil
tussen de cijfers van het Ministerie van Financiën en de SVB is substantieel.
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De ontwikkelingen van de andere fondsen in het bijzonder het AOV fonds zijn eveneens
onduidelijk. Zo is het Ministerie van Financiën uitgegaan van korten van de AOV
uitkeringen van niet ingezetenen ( met 25% en afschaffing kerstuitkering) terwijl de
Staten zich hierover nog niet hadden uitgesproken. Anno november 2015 blijkt dat een
meerderheid van de Staten geen voorstander te zijn van deze vorm van aanpassen. Het
Ministerie van Financiën zal terug moeten gaan naar de tekentafel voor andere
(bezuiniging) alternatieven.
Gezien de tijdsdruk en de grote tekorten van de fondsen welke door de SVB zijn
gesignaleerd zou deze ontwikkeling ertoe kunnen leiden dat de begroting 2015 wellicht
niet met een overschot en/of sluitend zal worden afgesloten.
In het kader van streven naar verbeteren van het vertrouwen is het noodzakelijk dat snel
duidelijkheid hierover wordt verkregen.


Bestuurlijke/Regeer(in)stabiliteit en economische groei

Curaçao kent het parlementaire democratisch stelsel waarin in beginsel één keer per vier
jaren verkiezingen worden gehouden.
Het aantal ministeries bedraagt negen.
Uit onderstaand overzicht blijkt dat Curaçao in de afgelopen 5 jaar ( periode 10-10-10 tot
1 december 2015) door 41 Ministers is geregeerd.
Op 10 oktober 2010 heeft Curaçao de status van land binnen het Koninkrijk der
Nederlanden gekregen en is een begin gemaakt met een nieuwe staatkundige structuur.
De economische performance in deze periode was, zoals uit onderstaande tabel blijkt,
beneden de maat met name als deze vergeleken wordt met die van de landen in de regio.
Deze ontwikkeling doet de vraag rijzen of er op Curaçao een verband bestaat tussen
bestuurlijke/regeer(in)stabiliteit en reële economische groei en welk gewicht deze factor
hierop zou hebben.
In dit verband kan ook gerefereerd worden aan een in oktober 2015 uitgebracht
persbericht van de CBCS alsmede het verslag van de President Quaterly report 2015-2
waarin melding wordt gemaakt van een economische krimp Sint Maarten tweede
kwartaal 2015 van 0,6% .
Quote
“Sint Maarten,” concludeerde Tromp, “gaat op dit moment door een politieke crisis die
leidt tot onzekerheden die de economische groei belemmeren, omdat grote
tekortkomingen niet op adequate wijze worden aangepakt. Het land heeft daarom
dringend politieke stabiliteit nodig zodat de randvoorwaarden kunnen worden gecreëerd
ter versterking van de macro-economische omgeving en zodoende een hoger duurzaam
groeipad kan worden gerealiseerd”.
Unquote
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Aantal Ministers periode 10-10-10 tot 1 december 2015
Ministerie Algemene Zaken (Minister President)
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn
Ministerie van Economische Ontwikkeling
Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
Ministerie Justitie
Ministerie Financiën

:5
:7
:6
:5
:5
:4
:4
:3
:2

Reële Economische groei in % BBP
2015*
-0.1

2014
-1.1

2013
-0.8

2012
-0.1

2011
0.6

2010
0.1

Bron: CBS, CBCS

*Schatting CBCS


Voorstel aanpassen Minimumloon per 1 januari 2016

De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) is voornemens om
het minimumloon per 1 januari 2016 aan te passen met 0.6% ( indexeren).
Aanpassing geschiedt conform bepalingen artikel 13 van de landsverordening
Minimumlonen (PB 1972 no 110). Hoofdargumenten ter invoering en aanpassing van
het minimumloon zijn bescherming van de “zwakke” werknemer en behoud van
koopkracht.
Het al dan niet aanpassen van het minimumloon is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis
dat veelal gepaard gaat met de nodige discussie. De geschiedenis wijst uit dat aanpassing
van het minimumloon soms wel en soms niet plaatsvindt.
Om te kunnen beoordelen of de beoogde doelen van invoering van de
minimumloonwetgeving en indexering van het minimumloon zijn gerealiseerd volgt
hieronder een beknopt overzicht van de ontwikkeling van het minimumloon vergezeld
van enkele benchmarks.
In 1972/73 zijn per wet op Curaçao een viertal minimumloon categorieën ingevoerd:
Categorie I :
Categorie II:
Categorie III:
Categorie IV:

Naƒ
Naƒ
Naƒ
Naƒ

346,40
249,209,100,-

In de periode 1972 - 1984 zijn de minimumlonen jaarlijks geïndexeerd.
Van 1984 tot 1 maart 1990 en januari 1995 tot januari 2001 is aanpassing van de
minimumlonen achterwege gebleven vanwege de slechte economische situatie.
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De periode maart 1990- 2007 kenmerkt zich door aanpassing (verhoging) van de
minimumlonen, eliminatie van de diverse minimumloon categorieën om uit te komen tot
één categorie en wijziging van het stelsel van minimumlonen.
Deze wijziging omvat onder andere:
- invoering van wettelijke jeugdminimumlonen in 1993;
- invoering van het concept minimum uurloon in 2000 en invoering van een 40
urige werkweek.
Per 1 januari 2015 bedraagt het minimum uurloon op Curaçao Naƒ 8,15 hetgeen
overeenkomt met een maandinkomen van Naƒ 1413,- op basis van een 40 urige
werkweek en Naƒ 1589 op basis van een 45 urige werkweek.
In tegenstelling tot 1972 is er in 2015 sprake van één Minimumloon categorie ( gebaseerd
op een uurloon).
Indien in 2015 nog sprake zou zijn van 4 minimumloon categorieën dan zou de
ontwikkeling er als volgt uitzien:
Nominale stijging minimumlonen versus inflatie

1972
2015*

Cat I
346,40
2120

Cat II
249
1524

Cat III
209
1279

Cat IV
100
612

2015**

1589

1589

1589

1589

Nominale stijging
Periode 1972-2015
%

358

538

660

1489

Inflatie periode
1972 -2015 %

512

512

512

512

reële groei lonen
%

-154

26

128

937

*bij volledige indexatie
**actuele minimumloon , uitgegaan wordt van een 45 urige werkweek omdat dit in 1972
standaard was.
Uit bovenstaande tabel kan het volgende worden afgeleid:
- Het minimumloon voor de categorie II, III en IV zou in 2015 ondanks bevriezing
van de minimumlonen in de periode 1984-1990 en 1995-2000 alsmede de
gecumuleerde inflatie van 512% (periode 1972-2015) reëel (fors) zijn verbeterd.
- Het minimumloon voor Cat I zou in 2015 een reële achteruitgang vertonen.
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Benchmarking:
Uit ILO onderzoek blijk dat het minimumloon dat aan de volgende benchmarks
beantwoord aan de internationale gangbare eisen voldoet:
- Minimumloon tussen 35 - 45% van gemiddeld loon
- Minimumloon tussen 50 - 60% van het mediaan loon
Het Curaçaose minimumloon:
Mediaan inkomen
Gemiddeld inkomen
Min Loon (40 urig week)
als % van mediaan
inkomen
als % van gemiddeld
inkomen

2011
1836
3023
1305
71.1
43.23

Bron: CBS, census 2011
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Ontwikkelingen Werkgelegenheid en Economische groei Curaçao:
Ontwikkelingen Minimumloon, werkgelegenheid en economische groei
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Werkl %
Algemeen
Jeugd

Eco groei %

-1.1

13

9.8

9.6

10.3

12.4

14.6

18.2

16.1

15.1

15.6

15.8

14.2

37.2

24.7

24.8

26.3

24.8

37.8

44

36.8

33.6

34.1

34

27.3

-2.5

-0.8

-0.1

0.6

0.1

-0.5

2.2

2.5

0

0.7

0.2

0.3

0.4

-0.7

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1981

1972

Algemeen

16.8

15.5

14

13.1

12.8

13.6

13.9

14.6

17

20.1

23.2

20.2

13.8

Jeugd

35.6

37.2

34.8

30.8

28

26.7

27.2

25.6

38.8

-1.1

-1.5

-1.4

0.5

1.5

2

4.1

3.5

6

3.9

3.5

Werkl %

Eco groei %
Bron: CBS, CBCS

Benchmarking landen met en zonder minimumloonwetgeving:
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-2.3

Bron: Global Financial data 2013

Arbeidsproductiviteit en minimumlonen:
Volgens de ILO worden de effecten van toename van het minimumloon veelal
gecompenseerd door stijging van de arbeidsproductiviteit. Gaat dit op voor Curaçao?
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Ontwikkeling arbeidsproductiviteit Curacao % wijziging
2008 2009 2010 2011 2012
Productiviteit
-1
-0.7
-8
-4.9
-1.6
Bron:IMF country report 2014

2013
-1.8

2014
-1.1

2015
-0.5

Redactioneel commentaar:
Zijn de beoogde doelen van invoering van de minimumloonwetgeving en (jaarlijkse)
aanpassing van het minimumloon gerealiseerd? De indicaties wijzen in de richting dat de
doelstelling handhaving van de koopkracht grotendeels is bereikt. Of sprake is van
bescherming van de “zwakke” werknemer is nog de vraag.
De combinatie van handhaving koopkracht van het minimumloon, een nauwelijks
groeiende en zelfs krimpende economie, dalende arbeidsproductiviteit en relatief hoge
werkeloosheid doet de vraag rijzen of op dit moment prioriteit gegeven moet worden aan
het voeren van een loonbeleid en daarmee bescherming van hen die een baan hebben.
Hoe staat het met de grote groep die werkzoekend zijn en de echte marginalen en
zwakkeren vormen? Zou voeren van een werkgelegenheidsbeleid niet de voorkeur
moeten krijgen?
Wellicht dat de Minister SOAW hiernaar zou willen kijken.


Ontwikkeling van de arbeidsmarktparticipatie van de vrouw tussen 1960 en
heden

In Modus Statistisch Magazine jaargang 13/nr2/2015 heeft het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) een interessant artikel gepubliceerd over het onderwerp de
“ontwikkeling van de arbeidsmarktparticipatie van de vrouw tussen 1960 en heden” .
Hieronder volgt een samenvatting van dit artikel:
Ontwikkeling werkenden:
In een periode van ruim vijftig jaar is de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt van
Curaçao ingrijpend gewijzigd. Het aantal werkende vrouwen is ruim verdrievoudigd, een
groeitempo waarbij dat van de mannen (25 procent) verbleekt. De vrouwen hebben hun
achtergestelde positie op de arbeidsmarkt sterk verbeterd.
In 2011 zijn er meer werkende vrouwen dan mannen op de arbeidsmarkt.
Cijfermatig heeft deze ontwikkeling zich als volgt voltrokken:
Werkenden naar geslacht, Curaçao Census 1960-2011

Bron: CBS, Modus jrg13,nr.2, 2015

In 1960 zijn 9.226 vrouwen werkend, aanzienlijk minder dan het aantal werkende
mannen in dat zelfde jaar: 25.203. Op elke 100 werkende mannen zijn er 37 werkende
vrouwen. ln 2011 zijn er 33.399 werkende vrouwen, tegenover 31.515 werkende mannen
De verhouding is in de loop van vijftig jaar steeds meer ten gunste van de vrouwen
veranderd, en in 2011 zelfs omgeslagen: op elke 100 werkende mannen zijn er 106
werkende vrouwen.
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Tussen 1960 en 2011 is de totale populatie mannelijke werkenden zoals eerder
aangegeven met 25% gegroeid. Dat is gemiddeld per jaar 0,4%. Het totaal aantal
vrouwelijke werkenden is in deze periode met 26% toegenomen. Dat is op jaarbasis
2,6%.
Het groei percentage voor vrouwen is groot te noemen en een van de belangrijkste
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van Curaçao is vooral de instroom van de vrouwen
geweest.
Ontwikkeling werkzoekenden:
Voor het aantal werkzoekende mannen en vrouwen is de ontwikkeling anders verlopen.
Het aantal werkzoekende vrouwen is in 1960 1.386 personen, bijna een derde minder dan
het aantal werkzoekende mannen: 3.650. In de reeks Censusdata is 1960 het enige jaar
waarin het aantal werkzoekende mannen het aantal werkzoekende vrouwen overtreft. In
1972 overtreft het aantal werkzoekende vrouwen de mannen met enkele honderden, maar
in de censusjaren daarna loopt het verschil op naar ruim 1.000 tot bijna 2.000 vrouwen
meer.
In tabelvorm ziet deze ontwikkeling er als volgt uit:
Werkzoekenden naar geslacht, Curaçao Census 19960-2011

Bron: CBS, Modus jrg13,nr.2, 2015

Ontwikkeling werkloosheidpercentages:
Met betrekking tot het werkloosheidgebeuren blijkt dat er sprake is van een trend van
dalende werkeloosheid bij mannen. In geen enkel censusjaar komt het
werkloosheidspercentage boven de 10%. Voor vrouwen zijn met uitzondering van 1960
de werkloosheidpercentages boven de 10%.
In tabelvorm ziet deze ontwikkeling er als volgt uit:
Werkeloosheid % naar geslacht, Curaçao, Census 1960-20111

Bron: CBS, Modus jrg13,nr.2, 2015

Vrouwen zijn er in geslaagd hun aanvankelijk achtergebleven positie op de arbeidsmarkt
om te zetten in een tenminste concurrerende positie. Dat de aantallen werkzoekende
vrouwen hoog blijft, toont wel aan dat zij meer dan de mannen moeite hebben
daadwerkelijk een baan te vinden.
Oorzaken van de snelle groei van de arbeidsparticipatie van de vrouw:
In het artikel worden een aantal redenen aangehaald die de toegang tot de arbeidsmarkt
voor vrouwen hebben beïnvloed:
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De vestiging van Texas lnstruments op Curaçao (tweede helft 60’ er jaren eerste
helft 70’er jaren van de vorige eeuw), waar voornamelijk vrouwelijke
werknemers voor werden aangetrokken;
De wet Opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw
(1975), waarbij onder andere de zorg voor het huishouden ook in financiële zin
aan beide partners werd toegekend. De gehuwde vrouw werd nu als volwaardig
partner in het economische en financiële verkeer opgenomen. Zij kon dus ook
inkomen genereren.
De afschaffing van het werkverbod bij de overheid voor gehuwde vrouwen
(1983). Een vrouwelijke ambtenaar moest voordien uit dienst ontslagen worden
bij haar huwelijk.
Gelijkschakeling van de salarissen bij de overheid (1994).
Oprichting van het Bureau Vrouwenzaken, thans Sector Familie en Jeugd, (1996),
voor begeleiding van de instroom van vrouwen op de arbeidsmarkt.
Demografie: tussen 1960 en 2011 is de vruchtbaarheid van vrouwen drastisch
gedaald. Een laag kindertal zorgt ervoor dat de zorgtaken eerder aflopen zodat de
vrouw op latere leeftijd kan(her)intreden op de arbeidsmarkt.
Opleiding: toegang tot beter en hoger onderwijs kan vrouwen een betere
concurrentiepositie verschaffen in de strijd om een baan. In 2011 hadden
werkende vrouwen relatief iets vaker een hogere opleiding. Erg groot zijn de
verschillen overigens niet te noemen en ook in 1960 was dat het geval, hoewel
toen een hogere opleiding in zeer beperkte mate voorkwam.

3.RAPPORTEN:


Doing Business
zakenklimaat?

2015:

welke

landen

hebben

het

aantrekkelijkst

De World Bank heeft voor de twaalfde keer het rapport “Doing Business 2015 “
uitgebracht. In dit rapport wordt de praktijk van regelgeving waarmee bedrijven in
landen worden geconfronteerd met elkaar vergeleken. In totaal is het reguleringsregime
bestaande uit 10 componenten van 189 landen met elkaar vergeleken. Centraal staat de
vraag hoe gemakkelijk is het voor een (startende) ondernemer om aan de vigerende regels
te voldoen om zijn/haar bedrijf te kunnen beginnen en draaiende te houden met nadruk op
de aspecten procedure, tijd en kosten. Het gaat om de volgende activiteiten:
- Regels ten aanzien van het opstarten van een bedrijf ;
- Krijgen van bouw vergunningen;
- Krijgen van elektriciteit verbindingen :
- Registratie van eigendommen ;
- Credit mogelijkheden;
- Bescherming investeerders;
- Betaling van belastingen;
- Exportmogelijkheden;
- Afdwingen van contract bepalingen en overeenkomsten;
- Oplossen van geschillen
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Bij het bepalen of het klimaat van een land gunstig is om zaken te doen is het bestaan en
de aanwezigheid van hoeveelheid regels volgens de World Bank niet doorslaggevend.
Waar het om gaat is of de overheden erin slagen om de regels zodanig onderling uit te
voeren dat deze de ontwikkeling van private investeringen niet doet stagneren. Bij
“Doing business” ligt de nadruk op effectieve regelgeving en niet zozeer weinig
regelgeving.
Het “ Doing Business” onderzoek van de World Bank belicht één aspect van het
investeringsklimaat namelijk het regelgeving/ bureaucratie regime van een land. De
resultaten van dit onderzoek zijn derhalve beperkt en doen geen uitspraken over de totale
kwaliteit van het ondernemersklimaat en de complete concurrentiepositie van een land.
Zo zijn belangrijke onderwerpen die mede de kwaliteit en het klimaat van
ondernemerschap bepalen o.a. veiligheid, deugdelijkheid van bestuur, marktgrootte,
macro-economische stabiliteit ( staat van de overheidsfinanciën) en het niveau en
kwaliteit van de arbeidsmarkt niet in het onderzoek opgenomen.
Dit neemt niet weg dat het onderzoek een duidelijk beeld verschaft hoe het gesteld is met
de staat van de bureaucratie van landen en waar het klimaat om zaken te doen het
aantrekkelijkst en aangenaamst is.
Onderstaand tabel geeft een overzicht van landen gerangschikt op basis van “ ease of
doing business” 2015. Singapore, Nieuw Zeeland, Hong Kong, Denemarken en Zd Korea
zijn de top 5 landen. Voor het Caribisch gebied zijn Puerto Rico (47), Jamaica (58) en
Trinidad and Tobago (79) de hoogst genoteerde landen. Opvallend is de score van landen
als Suriname en Venezuela die onderaan de lijst ( minst aantrekkelijk) staan genoteerd.
Hoewel Curaçao niet betrokken is geweest bij dit onderzoek kan uiteraard lering
getrokken worden uit de ervaringen van andere landen die wel onderdeel uitmaken van
deze studie.
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Doing Business 2015
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4.(Nieuwe)Wetgeving
Beknopt overzicht recente (initiatief) wetsvoorstellen/aanpassingen op sociaaleconomisch gebied welke door de Regering dan wel als initiatief ontwerp van de Staten
aan de wetgevende macht ter behandeling zijn aangeboden en waar de SER advies over
dient uit te brengen (periode oktober t/m november 2015).
Ontwerp ministeriële regeling tot indexering van het minimumloon per ingaande 1
januari 2016 met 0.6%.

5.ECONOMIC INDICATORS
Foreign Exchange Position (x mln) : Oct 2015 : NAƒ 2,645
definition IMF
Oct 2015 : NAƒ 2,395
Import coverage (months)
Oct 2015 : 4.3

Consumer Price Index (Oct 2006 = 100)

Average inflation past 12 months
Population and Employment
Curaçao
Total population
Employed population
Unemployed population
Labor Force
Unemployment rate

:

Aug 2015
Aug 2014
Change

2013
150,782
63,493
9,512
73,005
13.0%

:124.8
:125.1
: -0.2 %
: 0.6 %
2011
147,858
62,042
6,721
68,763
9.8%

Stay over tourism no of visitors

: Sept 2015 year to date : 337.594
Sept 2014 year to date : 325.167
Change :4%

Cruise tourism no. of passengers

: Sept 2015 year to date: 389.459
Sept 2014 year to date : 443.432
Change: -6 %

Stay over nights

Sept 2015 year to date:2.848.813
Sept 2014 year to date:2.894.380
Change: -2%
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Shipping
Freight
Tanker
Cruise
Others

: Jan - Oct 2015
831
982
191
364

Jan- Sept 2015
Cargo movements, metric tons
Unloaded
Loaded

451,258
154,262

Sept 2015
Total companies Commercial Register
Local
International
Total

24,915
13,506
38,421

Jan - Oct 2014
784
993
215
322

Jan-Sept 2014
443,805
151,182

Sept 2014
24,721
14,132
38,853

Source: Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Central Bureau of Statistics,
Curaçao Tourism Development Foundation, Curaçao Port Authority, MEO,
CHATA, Chamber of Commerce Curaçao
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