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Werkloosheidspercentage naar 13,3 procent gestegen
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in de maanden september-oktober 2016
wederom een Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) op Curaçao gehouden. Het AKO is een
steekproefonderzoek onder huishoudens welke het CBS periodiek uitvoert met het doel om
de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te meten. Het betreft ontwikkelingen in het
werkloosheidspercentage, de arbeidsparticipatie, de omvang van de werkende bevolking en
de omvang van de werkzoekende bevolking.
De metingen zijn het resultaat van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in de
periode tussen twee meetmomenten, namelijk september-oktober 2015 en septemberoktober 2016.

Belangrijkste resultaten AKO september-oktober 2016:


Het werkloosheidspercentage bedraagt per september-oktober 2016, 13,3 procent.
Ten opzicht van 2015 (11,7%) is dit een stijging van 1,6 procentpunten.



De werkzoekende bevolking is met 1.755 personen gestegen en heeft in 2016 een
niveau van 9.953 personen bereikt. Dit is 21,4 procent meer dan in 2015 (8.198
personen).
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Het aantal werkende personen is met ongeveer 3.300 personen gestegen; dit is een
stijging van 5,3 procent ten opzichte van 2015. De toename in de werkende bevolking
was zichtbaar bij beide geslachten. De totale werkende bevolking in septemberoktober 2016 telt ongeveer 65.100 personen, waarvan circa 2.000 personen werkloos
waren één jaar geleden (in september-oktober 2015) en ongeveer 1.050 een
opleiding volgden.
Cijfers van het AKO geven een indicatie dat de stijging van de werkende bevolking
hoger wordt bij een toename van de leeftijd. Bijvoorbeeld, de toename van de
werkende bevolking in de leeftijdsgroep van 55-64 jaar was hoger (8,7%) dan de
toename van de werkende bevolking in de leeftijdsgroep van 35-44 jaar (1,6%).
Van de werkende bevolking werkte de meerderheid als werknemer in vaste dienst
(58.9%). Een soortgelijke situatie was zichtbaar in 2015, hoewel het percentage in
september-oktober 2016 lager is in vergelijking met september-oktober 2015. De
grootste stijging van de werkgelegenheid was bij de flexibele economische posities,
zoals tijdelijke arbeidskrachten/’freelancers’. Dit was ook het geval in 2015.



Het jeugdwerkloosheidspercentage bedraagt per september-oktober 2016, 36,8
procent (2.593 personen). In 2015 was dit 29,7 procent (1.641 personen). Het aantal
werkzoekende jongeren is gestegen. Echter, bij het analyseren van de werkloosheid
onder jongeren is het nuttig om rekening te houden met bepaalde zaken.
Bijvoorbeeld, 31,6% van de werkzoekende jongeren volgde een dagopleiding in
september-oktober 2016 en kon wellicht daarom niet volledig beschikbaar zijn om een
baan te accepteren en daadwerkelijk te beginnen met werken.



De Curaçaose bevolking van 15 jaar en ouder is tussen oktober 2015 en oktober
2016 met ongeveer 1.650 personen gestegen.



De beroepsbevolking steeg met 7,2 procent naar een niveau van 75.070 personen.
De beroepsbevolking omvat de werkenden en de werkzoekenden samen, ook wel de
economisch actieve bevolking genoemd.



De arbeidsparticipatie van de bevolking van 15 jaar en ouder is 59.0 procent. De
arbeidsparticipatie is de verhouding van de beroepsbevolking tot de bevolking van 15
jaar en ouder en is een graadmeter voor de participatie aan het economisch verkeer.
Voor de leeftijdsgroep van 15-64 jaar in het bijzonder was dit 70,4 procent.
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Tot slot
Op de startpagina van de website van het CBS (www.cbs.cw) kan de publicatie “Supply Side
of the Labour Market of Curaçao: Labour Force Survey 2016” worden gedownload. Deze
pubicatie bevat een samenvatting in het Papiamentu.
Het CBS bedankt alle huishoudens die aan het welslagen van dit onderzoek hebben
bijgedragen.
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