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Arbeidsmarktontwikkelingen in vogelvlucht
ARBEIDSPARTICIPATIE STIJGT VERDER
Volgens de laatste studie van het Centraal Bureau voor de
Statistiek, stijgt de arbeidsparticipatie op Aruba verder.
Deze deelstudie maakt onder meer gebruik van Censo
2000 gegevens.
In 2000 was de arbeidsparticipatie voor personen in de
leeftijd 15 tot 65 niet minder dan 72 procent. Dat is een
stuk hoger dan in Europa (62 percent) en bijna even hoog
als in de VS en Japan. Ook de arbeidsparticipatie van
vrouwen is in de afgelopen decennia verder blijven
toenemen en bedraagt nu 64,5 procent. Door de jaren
heen hebben vrouwen ook in hogere posities hun plaats
verworven. In 1991 waren 41 vrouwen per 100

mannen werkzaam op het niveau van ‘managers en
prfessionals’. Deze ratio is gestegen tot 55 vrouwen
per 100 mannen in het jaar 2000.Toch blijkt uit de
cijfers van de volkstelling dat vrouwen qua salarisniveau
nog steeds een achterstand hebben ten opzichte van hun
mannelijke collega’s. Mannen verdienen gemiddeld Afl.
525 meer dan vrouwen.

Participatiegraad voor vrouwen bij leeftijdscategorie (1972-200)
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WERKLOOSHEID
Volgens de cijfers van de volkstelling waren in 2000
3.118 personen werkloos; 1.563 mannen en 1.555
vrouwen.
Op
dat
ogenblik
bedroeg
het
werkloosheidscijfer 6,9 procent. De werkloosheid bij
vrouwen (7,4 procent) is iets hoger dan bij mannen. De
hoogste werkloosheid bestaat onder jongeren en personen
met een erg laag onderwijsniveau.
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SAMENSTELLING BEROEPSBEVOLKING VERANDERT
De beroepsbevolking is in negen jaar tijd gegroeid met 13.926 personen. In het jaar 2000 bestond de beroepsbevolking
(werkenden en werklozen) uit 45.037 personen. Dit betekent een groei van niet minder dan 44.7 procent vergeleken met 1991. In
vergelijking met 1991 is het aantal buitenlandse arbeidskrachten meer dan verdubbeld. Het aantal personen op de arbeidsmarkt die
buiten Aruba zijn geboren bedroeg in 2000 18.447. Meer dan 40 procent van de totale beroepsbevolking is nu buiten Aruba
geboren. De hotel- en restaurantsector, die de motor vormen van onze economie, draait voor 58 procent op buitenlandse
werkkrachten. Een groot deel van de buitenlandse arbeiders werken als ongeschoolde arbeiders. In totaal werken 1.797 vrouwen
uit ontwikkelingslanden als dienstmeisje in private huishoudens en 1.402 werken als schoonmaaksters in kantoren, hotels en op
andere plaatsen. Op dit ogenblik is het CBS bezig met een diepgaand onderzoek betreffende migranten op Aruba. De informatie
die op deze wijze wordt verzameld zal de Arubaanse gemeenschap in staat stellen een beter inzicht te krijgen over het gehele
fenomeen van buitenlandse migratie naar Aruba.
Gedetailleerde informatie over deze en vele andere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
worden onder de loep genomen in een omvangrijk rapport. Dit rapport is te koop bij het
Centraal Bureau voor de Statistiek (L.G.Smith Boulevard 160; tel. 5837433) tegen de prijs
van Afl. 40,=
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