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Werkloosheidspercentage op Curaçao in de eerste helft van
2017 nagenoeg hetzelfde gebleven in vergelijking met
september 2016
Voor de tweede keer heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een Arbeidskrachtenonderzoek
gehouden in de periode van maart tot en met april. Vanaf 2016, is het CBS begonnen met het
uitvoeren van een Arbeidskrachtenonderoek twee keer per jaar. Normaal werd dit onderzoek
alleen in de maanden september/oktober van het jaar gehouden. Het betreft o.a. ontwikkelingen
in het werkloosheidspercentage, de participatiegraad, de omvang van de werkende bevolking en
de omvang van de werkzoekende bevolking.

Omdat toerisme een belangrijke pijler is van de economie van Curacao, heeft het toerisme ook
invloed op de arbeidsmarkt. Om deze reden is CBS begonnen met het twee keer per jaar
berekenen van het werkloosheidspercentage en wel in de maanden april en september.

Eerste resultaten van AKO 2017 april:

In vergelijking met september 2016 (13,3%), is het werkloosheidscijfer bijna hetzelfde gebleven in
de eerste helft van 2017, namelijk 13,2% van de actieve bevolking. Vergeleken met september
2016 is de jeugdwerkloosheid (15-24 jaar) in de eerste helft van 2017 gedaald van 36,8% naar
32,5%.
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Vanaf april 2016 is het werkloosheidspercentage gestegen van 11,3% naar 13,2%. Daar de
stijging niet hoog is zou het CBS meer onderzoek moeten doen om te kunnen verklaren of deze
van struktureel aard is of een stijging dat een reflectie is van het sociale klimaat.

Als wij de werkloosheid vergelijken met april 2016 dan is het in de leeftijdsgroep van 15-24 jaar
gestegen van 26,2% naar 32,5%. Tevens kunnen wij een stijging zien bij de mannen. De
werkloosheid onder de mannen is gestegen van 9,9% naar 11,3%. Tusssen september 2016
(14,6%) en april 2017 (14,9%) is de werkloosheid onder de vrouwen bijna niet veranderd maar er
is wel een stijging waar te nemen als je het vergelijkt met de cijfers van begin 2016 (12,6%).

Tot slot
Het CBS bedankt alle huishoudens die aan het welslagen van dit onderzoek hebben bijgedragen.
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